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RESUMO 

 

Na produção industrial de café solúvel, grandes quantidades de resíduo de borra 

de café são geradas. Em média, para cada tonelada de café verde, 480kg de 

borra é produzida. Este um resíduo sólido, usado atualmente para gerar energia 

nas caldeiras da indústria de café solúvel, ou também como adubo na 

agricultura. Buscando um melhor aproveitamento, este trabalho objetivou 

estudar a viabilidade de hidrolisar a borra de café para a produção de 

carboidratos.  A hidrólise foi promovida com ácido clorídrico em diferentes 

temperaturas e pressões, usando banho-maria ou autoclave. Uma hidrólise 

enzimática com Viscozyme L foi desenvolvida utilizando-se papel Whatman no1 

e as condições ótimas foram determinadas usando-se, delineamento composto 

central rotacional (DCCR). As melhores condições para hidrolisar a celulose do 

papel de filtro foram 50 FBG (Fungal β-glucanase) da enzima Viscozyme L em  

pH 4,0, por uma  hora de reação à 45ºC. A borra de café foi hidrolisada sob as 

mesmas condições acima descritas para o papel de filtro, entretanto esta 

hidrólise não foi eficiente. A combinação da hidrolise enzimática como um pré-

tratamento da borra de café, seguida da hidrólise ácida usando ácido clorídrico 

conduzida, em autoclave,(120 ºC por 2 h) resultou em uma maior produção de 

glucose analisada por HPLC. Uma outra forma de aproveitamento da borra foi 

avaliada utilizando-a como fonte de substrato no meio de cultura para o 

crescimento do Botryosphaeria rhodina MAMB-05 e concomitante produção das 

enzimas lacase e celulase. Os melhores resultados obtidos foram em 

empregando-se 8% de borra de café com adição do meio mínimo de Vogel, sob 

agitação(180 rpm) a 28ºC. Os compostos fenólicos presentes na borra de café 

parece ter induzido lacase para o Botryosphaeria rhodina MAMB-05. 

 

Palavras Chave: Resíduo lignocelulosico, Viscozyme L, Planejamento 

experimental, Botryosphaeria rhodina, Polifenoloxidade, Hidrolase 
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ABSTRACT 

 

In the industrial production of soluble coffee, huge amounts of extracted coffee 

residues are generated; onaverage, for eachtonne of green coffee extracted, 480 

kg of coffee ground waste is produced. This is a solid residue currently used to 

generate energy at the steam boilers from the soluble coffee industry. Some is 

also used or as fertilizer on agriculture fields. Seeking a better end use, the work 

reported here aimed to study the viability of hydrolyzing the coffee ground 

residue for the production of carbohydrates. Hydrolysis was undertaken with 

hydrochloric acid at different temperatures and pressures, using a water bath or 

autoclave.An enzymatic hydrolysis with Viscozyme Lwas developed using 

Whatman filter paper No1 and the optimal conditions were determined using a 

rotational central composite experimental design (DCCR).The best conditions to 

hydrolyze filter paper cellulose were 50 FBG (Fungal β-glucanase) of Viscozyme 

L at pH 4.0 for 1.0 h and 45 ºC. The ground coffee was hydrolyzed under the 

same conditions as described above for filter paper, however this enzymatic 

hydrolysis was not efficient. A combination of enzymatic hydrolysis as a pre-

treatment for the ground coffee followed by acid hydrolysis using HCl conducted 

in an autoclave (120 C for 2.0 h) resulted in higher production of glucose as 

analyzed by HPLC. Another end use of the ground coffee evaluated was as 

source of substrate in the culture medium to grow Botryosphaeria rhodina 

MAMB-05 to produce the enzymes laccase and cellulase. Highest enzyme titres 

obtained were with 8% (w/v) coffee grounds to which was added a minimum 

salts medium(Vogel), under agitation conditions (180 rpm) at 28ºC. The phenolic 

compounds present in the coffee grounds appear to have induced laccase by 

Botryosphaeria rhodina.  

 

Keyword: Lignocellulosic residue, Viscozyme L, Factorial design, 

Botryosphaeriarhodina, Polyphenol oxidase, Hidrolase 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente existem amplas discussões sobre a industrialização limpa, 

que objetiva baixa geração de resíduos e, concomitantemente, a aplicação em 

recursos renováveis. A Química Verde é uma área da química que vem 

crescendo, tendo como foco do estudo o reaproveitamento dos resíduos 

industriais, proporcionando maior valor agregado e, ao mesmo tempo 

incentivando o uso dos mesmos como matéria-prima em outros processos 

industriais, desde a produção de alimentos até a de medicamentos (FERREIRA 

et al, 2013). 

O café é uma das bebidas mais consumidas mundialmente. Segundo 

dados da ABIC, somente em 2014 foram consumidos 1218 toneladas de café. 

Com o a praticidade de preparo e a melhora na qualidade o café solúvel tem 

aumentado o consumo; somente no Brasil foram produzidas 60 mil toneladas de 

café solúvel em 2014 (ABIC, 2015). 

O processo de produção de café solúvel segundo Viotto (1991) ocorre 

em várias etapas: primeiramente há a limpeza dos grãos através da retirada de 

impurezas como pedra, palha e pó. Em seguida, ocorre a torrefação dos grãos 

onde se determina a cor do café e se iguala a umidade. Depois, segue-se a 

etapa de granulação ou moagem. Na moagem os grãos são quebrados para 

aumentar a superfície de contato, bem como o rendimento da extração. Na 

bateria de extração é utilizada água à temperatura de 180 ºC que extrai as 

substancias solúveis do café. Após esta etapa, o extrato segue para a 

clarificação em centrífuga continua, e depois passa por um processo de 

concentração e secagem por pulverização (spray drying) ou liofilização (freeze 

drying), para a obtenção do pó solúvel. A borra é o resíduo sólido obtido após a 

etapa de extração. Em alguns processos industriais, a borra é prensada para 

reduzir a umidade, e posteriormente, pode ser seca ou não, para finalmente ser 

usada como fonte de energia em caldeiras adaptadas. 

Na produção de café solúvel é gerada uma quantia significativa de 

borra, considerando o rendimento de café cru utilizado e a quantidade de sólidos 

solúveis produzidos no final do processo. Em média para cada tonelada de café 



17 

 

verde obtêm-se 480 kg de borra, a qual é utilizada para gerar energia nas 

caldeiras da indústria de café solúvel (ADAM e DOUGAN, 1985). 

Uma alternativa de utilização da borra de café é através de sua hidrólise 

e o uso dos produtos desta hidrólise para outros propósitos, como por exemplo, 

a obtenção de bicombustível a partir da glucose resultante da degradação da 

celulose. A hidrólise pode ser realizada utilizando-se ácidos diluídos. Mussatto e 

colaboradores (2010) utilizaram ácido sulfúrico em diferentes concentrações 

hidrolisando a borra de café e relataram que ela é constituída, na sua maioria 

por carboidratos, sendo que a manose, galactose e arabinose obtidas a partir da 

hidrólise da hemicelulose, enquanto que a glucose foi resultante da hidrólise da 

celulose.  

Também tem sido descritos processos nos quais foram utilizados ácidos 

concentrados, que apresentaram uma taxa elevada de conversão, porém o 

custo de recuperação dos ácidos é muito alto. Todos estes processos são 

operados em batelada (MUSSATO et al, 2010). 

A borra de café pode também ser hidrolisada através de catálise 

enzimática, visando à hidrólise da celulose, que tem sido mais estudada 

atualmente. Esta hidrólise oferece maior conversão, os custos são menores, 

porém são poucos os processos em fase comercial (CASTRO E PEREIRA, 

2010). 

 O grande interesse do desenvolvimento de processos de hidrólise, que 

sejam viáveis economicamente, está relacionado com a abundância de material 

celulósico na natureza. Os açúcares resultantes da hidrólise possuem 

importância como matéria-prima não só para a produção de etanol, como 

também para a obtenção de uma grande variedade de produtos químicos 

(ROSSEL E SOARES, 2009). 

Outra opção de utilização da borra pode ser como substrato para o 

crescimento de microrganismos, e concomitante produção de produtos de 

interesse industrial, tais como enzimas. Considerando que a borra possui 

compostos fenólicos em sua composição, e que estes atuam como indutores de 

lacases para certos fungos, a borra pode ser um substrato fornecedor de 

carboidratos como fonte de carbono e energia para o desenvolvimento de 
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microrganismos e os compostos fenólicos presentes poderão atuar como 

indutores de enzimas ligninolíticas, como as lacases. 

O B.rhodina MAMB-05 isolado de cancro de eucalipto, em 1995, por 

Barbosa e colaboradores, foi selecionado como ligninolítico por ser como 

produtor de lacase (BARBOSA et al,1996). 

Lacases (p-difenol: oxigênio oxidoredutase, EC 1.10.3.2) são oxidases 

multicúpricas que oxidam uma grande variedade de compostos fenólicos. Na 

presença de mediadores podem também oxidar uma grande variedade de 

compostos não fenólicos. O substrato é oxidado e há redução do oxigênio 

molecular à água. Estas enzimas são produzidas por plantas, insetos, fungos e 

bactérias, porém, as lacases extracelulares fúngicas tem sido as mais estudadas 

por terem demonstrado maior estabilidade. As lacases encontram aplicações no 

tratamento de efluentes industriais na descoloração de corantes têxteis, de 

efluentes de indústrias papeleiras, visto que promovem degradação e 

despolimerização de lignina, além do clareamento de polpas de celulose. 

Portanto, estas enzimas são úteis em processos de biorremediação de 

poluentes ambientais. Podem também ser utilizadas na produção de 

biossensores, bem como em etapas de síntese de compostos químicos 

(DEKKER et al,2002);  

Em vista do exposto, o presente estudo tem como objetivo hidrolisar a 

borra de café utilizando-se ácido clorídrico diluído e também através de hidrólise 

enzimática utilizando-se a enzima comercial Viscozyme L®, para determinar o 

perfil de carboidratos resultantes de ambos os tipos de hidrólise. A borra 

também será utilizada como substrato para o crescimento do B.rhodina MAMB-

05para avaliar a produção de lacase e celulase por este fungo.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Apresentar alternativas de reaproveitamento da borra de café através de 

hidrólise ácida e enzimática, para se determinar o perfil de carboidratos 

resultantes nos hidrolisados, bem como utilizá-la como substrato para a 

produção de lacase e celulase pelo fungo ascomiceto Botryosphaeria rhodina 

MAMB-05. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.2.1 Desenvolver a hidrólise ácida da borra de café em autoclave e em 

banho-maria e comparar qual a mais eficiente; 

2.2.2 Hidrolisar o papel Whatman no 1 utilizando a enzima comercial 

Viscozyme L® e otimizar os parâmetros de hidrólise (temperatura, pH, tempo de 

reação e concentração de enzima) através de um delineamento composto 

central rotacional (DCCR) e análise dos resultados por metodologia de 

superfície de resposta; 

2.2.3 Hidrolisar a borra de café com a Viscozyme L, utilizando-se os 

parâmetros obtidos do DCCR; 

2.2.4 Combinar o método de hidrólise enzimática com o melhor processo 

de hidrólise ácida da borra de cafe; 

2.2.5 Avaliar a borra de café como substrato no meio de cultivo para a 

produção de lacase e celulase pelo fungo ascomiceto B. rhodina     MAMB-05; 

2.2.6 Investigar a presença de compostos fenólicos na borra, como 

indutores da produção de lacase.   
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 APROVEITAMENTO DE BIOMASSA RENOVÁVEL 

 

Biomassa corresponde à toda matéria orgânica renovável de origem 

animal ou vegetal, que é utilizada para a produção de energia. Portanto a 

biomassa e constituída por compostos de baixa massa molecular como 

monossacarídeos, aminoácidos, ácidos graxos, alcalóides e terpenos e também 

daqueles de maior massa molecular como celulose, hemicelulose, quitina, 

amido, lipídeos, lignina e proteínas (JÚNIOR, 2012). 

Os compostos químicos constituintes da biomassa podem ser utilizados 

in natura como alimentos e medicamentos ou para a elaboração de uma 

variedade de produtos como biocombustíveis e alguns intermediários da química 

fina. Independentemente se utilizada através de processos térmicos, químicos 

ou biológicos, a biomassa e seus produtos residuais participam de um ciclo para 

a obtenção de novos combustíveis sólidos, líquidos e gasosos e também de 

novos produtos químicos, adicionando a estes, maior valor agregado 

(FERREIRA et al, 2013). 

Como exemplo de transformação de biomassa pode ser citado a 

pirólise da celulose, que constitui uma forma de aproveitamento através da 

obtenção de moléculas de baixo peso molecular. A pirólise da celulose ocorre 

em temperaturas superior a 300ºC,na qual há a sua transformação em bio-óleo, 

por meio de várias reações, resultando em uma mistura de anidro-

oligossacarídeos, levoglucosana e outros açúcares anidros monoméricos, 

furanos, ciclopentanonas, piranos e outros derivados. Resumindo, o bio-óleo é 

uma mistura complexa de água e centenas de compostos orgânicos 

pertencentes aos grupos dos ácidos carboxílicos, aldeídos, cetonas, álcoois, 

ésteres, carboidratos anidros, furanos, fenóis, guaiacóis, compostos 

nitrogenados e oligômeros (STOCKER,2008). 

 A Tabela 1 mostra exemplos de alguns resíduos de biomassa com 

potencial econômico no Brasil e no mundo, descritos por Ferreira e 

colaboradores (2013).  
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Tabela 1. Quantidade de alguns resíduos de biomassa residual com potencial 
econômico no Brasil e no mundo. 

Resíduos Quantidade (milhões de toneladas/ ano) 

Coco 5 (Brasil) 

Bagaço de Cana 15 (Mundo) 

Casca de Arroz 220 (Mundo) 

Pó de Café 5 (Europa) 

Fonte: FERREIRA et al, 2013 

 

Como pode ser observado na Tabela 1, cerca de 5 milhões de 

toneladas são produzidas anualmente na forma de pó de café na Europa. 

Dentre as biomassas industriais, destacam-se as lignocelulósicas, que 

são resíduos originados de vários processos agrícolas tais como palhas, cascas, 

cavacos, madeiras duras, madeiras moles, resíduos da indústria de papel, 

bagaços diversos, entre outros (AGUIAR, 2011).  As propriedades físicas, 

químicas e biológicas destes resíduos variam de acordo com o tipo e idade do 

vegetal, manejo de cultivo, características do solo e clima e processo industrial. 

A biomassa lignocelulósica é composta, em média, de 35-50% de celulose, 20-

35% de hemicelulose e 10-25% de lignina, além de pequenas quantidades de 

outros componentes, tais como extrativos, cerca de 5-20% (AGUIAR, 2011). 

O bagaço da cana-de-açúcar representa um terço do peso total da 

cana sendo considerado o maior resíduo da agroindústria. Sabemos que do 

suco da cana é obtido a sacarose que sofre processo fermentativo produzindo o 

etanol. O bagaço na sua maioria é queimado produzindo energia elétrica, essa 

queima leva a um impacto ambiental negativo, pois recoloca no ambiente o gás 

carbônico utilizado na fotossíntese da planta. No Brasil existem várias pesquisas 

para o chamado etanol celulósico ou álcool de segunda geração que é 

produzido a partir da palha do bagaço da cana-de-açúcar. Calcula-se que com a 

utilização do bagaço da cana-de-açúcar a produção de etanol brasileiro pode 

triplicar sem a necessidade de aumentar a área plantada de cana-de-açúcar 

(SANTOES et al, 2012). 
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3.2 HIDRÓLISE DE BIOMASSA LIGNOCELULÓSICA 

 

A hidrólise da celulose nada mais é do que a conversão da celulose em 

glicose [(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6)]. Este processo de hidrólise pode ser 

físico, químico ou biológico, utilizando-se como catalisadores temperatura e 

pressão elevada, ácidos ou enzimas ou a combinação destes processos. 

(FERREIRA et al 2013). 

Na hidrólise física pode ser utilizada a explosão a vapor, a de fibra por 

amônia e a de CO2, que envolvem somente transformações físicas na parede 

celular facilitando a penetração da água para ocorrer a hidrólise. Para a hidrólise 

química destacam-se a hidrólise ácida, alcalina e enzimática, esse processo 

envolve reações químicas na parece celular. E por último a hidrólise biológica 

que é a realizada por fungos que metabolizam o material celulósico 

(RABONATO, 2013). 

Dentre os processos de hidrólise acima relatados, neste trabalho optou-se 

pela utilização da hidrólise ácida e a hidrólise enzimática da borra residual de 

uma indústria de café solúvel. 

3.2.1 Hidrólise ácida de biomassa renovável 

 

A hidrólise ácida utiliza soluções de ácidos diluídos e concentrados, tais 

como ácido clorídrico, ácido nítrico, ácido carbônico, com grande destaque para 

o ácido sulfúrico, o qual apresenta uma maior eficiência no processo 

(MUSSATO et al, 2010). 

O processo de hidrólise de biomassa renovável com ácidos diluídos utiliza 

temperaturas e pressões elevadas variando de 180-230 ºC, com tempos de 

reação de segundos a minutos, o que facilita o uso de processos contínuos. Já 

os processos com ácido concentrado são conduzidos em baixa temperatura 

(cerca de 30 ºC), com tempos de reação tipicamente curtos. Desta forma a 

combinação de alguns processos sejam eles físicos, químicos e/ou biológicos, 

podem aumentar significativamente o rendimento em glicose, após a hidrólise. O 

uso de um método físico é essencial para a viabilização do processo hidrolítico, 
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como pode ser observado na Tabela 2 descrita por Hamelink e colaboradores. 

(2005). 

 

Tabela 2. Rendimento percentual de glicose após combinação de processos de 

hidrólise: químico, físico e biológico, de borra de café coado residencial. 

Métodos Consumo Temperatura 
(ºC) 

Tempo Rendimento 
de Glicose, 

% 

Ácido diluído(q) <1% H2SO4 215(f) 3 min 50 a 70 

Ácido concentrado(q) 30 a 70% 

H2SO4 

40(f) 2 a 6h 90 

Enzimático(b) Celulase 70(f) 36 h 75 a 95 

Fonte: (Hamelinket al. 2005). 

(q) = método químicos; (f) = método físico; (b) = método biológico. 

 

A hidrólise ácida é muito eficiente, porém há a liberação de xilose que é 

rapidamente degradada a furfural e em outros produtos que causam um efeito 

inibitório da atividade fermentativa de microrganismos (RAO et al., 2006). Este 

constitui um dos problemas apresentados por este tipo de hidrólise, que também 

apresenta condições de manuseio severos, como pH e temperatura, custo de 

manutenção elevado visto que desenvolve problemas de corrosão. 

No presente trabalho a borra de café industrial foi hidrolisada com ácido 

clorídrico diluído com variações de temperatura e pressão. 

  

3.2.2 Hidrólise enzimática de biomassa renovável 

 

As enzimas são biocatalisadores que aceleram a formação dos produtos 

da reação que catalisam com alta eficiência (LED et al 2013). Entretanto, a 

hidrólise enzimática da celulose ainda apresenta baixo rendimento quando 

comparado com os processos de hidrolise ácida. Isto ocorre devido à dificuldade 

das celulases reagirem com a estrutura cristalina da celulose. A eficiência da 

hidrólise enzimática pode ser aumentada através de etapas de pré-tratamento, 
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que proporcionam o intumescimento das fibras de celulose constituintes da 

parede celular, facilitando a penetração das enzimas (OGEDA E PETRI, 2010). 

O processo pelo qual a borra de café passa para extrair os sólidos 

solúveis utiliza temperatura e pressão elevadas, durante a fabricação do café 

solúvel. Este processamento favorece o uso da catálise enzimática, a posteriori, 

para hidrolisar o conteúdo celulósico da borra. 

 

3.2.3 Hidrólise enzimática com a enzima comercial Viscozyme L® 

 

A enzimas são muito utilizadas em indústrias químicas, farmacêuticas e 

alimentícias. Estes catalisadores biológicos são utilizados em pré-tratamentos e 

também no próprio processo, objetivando facilitar a extração, aumentar a 

produtividade, promover bioconversões em etapas de sínteses, hidrolisar 

moléculas grandes em moléculas menores e produzir novos compostos 

químicos para agregar valor. 

A enzima Viscozyme L® é uma endo-beta-glucanase que hidrolisa 

ligações glicosídicas do tipo (1,3) ou (1,4) de beta-D-glucanas. Geralmente é 

utilizada em etapas de pré-tratamentos de cereais para desproteinização, 

hidrólise de açucares de resíduos lignocelulósicos visando futura produção de 

biocombustíveis (NOVOZYMES, 2015). 

Guan e Yao (2008) descreveram um pré-tratamento enzimático de farelo 

de aveia utilizando a enzima Viscozyme L® para aumentar a extração de 

proteínas. Neste trabalho utilizaram uma ferramenta estatística de planejamento 

fatorial e análise por metodologia de superfície de resposta (MSR) para otimizar 

os efeitos das variáveis: concentração da enzima (6 a 30 unidades), pH(3,0 a 

5,0), tempo de incubação (0,5 a 2,5 horas) e temperatura (35 a 55 ºC),na 

extração de proteínas de farelo de aveia. Os resultados obtidos foram 

analisados pelo modelo, que indicou as condições ótimas: concentração de 

enzima 30 FBG / 10 g de farelo de aveia, em pH 4,6 durante 2,8 horas de 

incubação à 44º C.  

A enzima Viscozyme L® também foi aplicada na hidrólise da farinha de 

soja desengordurada por Rosset e colaboradores (2014). Utilizada como pré-
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tratamento para extração de proteína. A otimização da produção de açúcares 

redutores foi investigada utilizando-se planejamento fatorial e analise por MSR, 

variando-se a concentração de enzima e a temperatura, obtendo o valor máximo 

de produção de açúcares com 45 FBG de enzima em 45ºC. 

No presente trabalho a Viscozyme L® foi utilizada para hidrolisar a borra 

de café, estudando-se as variáveis: concentração de enzima, tempo, pH e 

temperatura, conforme descrito no item materiais e métodos. 

 

3.2.4 Biomassa lignocelulósica como fonte de substrato para produção de enzimas 

pelo fungo ascomiceto Botryosphaeria rhodina MAMB-05. 

 

O fungo ascomiceto Botryosphaeria rhodina MAMB-05 foi isolado de 

cancro de eucalipto em 1996, por Barbosa e colaboradores. Fungos do gênero 

Botryosphaeria são endofíticos, ou seja, vivem no interior de plantas, porém 

tornam-se patogênicos quando a planta tem sua imunidade diminuída. Este 

microrganismo pode hospedar uma ampla variedade de plantas agrícolas, 

florestais, ou outras de importância econômica e também ecológica, causando 

morte súbita dos galhos de árvores e raízes, ou doenças em frutas (maçãs, 

peras, mangas) antes da colheita (DEKKER et al 2007).O fungo Botryosphaeria 

rhodinaMAMB-05, foi selecionado como ligninolítico devido ser produtor de 

lacase (BARBOSA et al., 1996). 

Lacase (EC 1.10.3.2) é uma polifenol oxidase que pode ser induzida por 

compostos fenólicos, ou seja, alguns microrganismos como o B. rhodina MAMB-

05, aumentam a produção desta enzima quando cultivados em meio líquido na 

presença de certos compostos fenólicos (catecol, 4-clorofenol, guaiacol, entre 

outros) e também de alguns derivados como ácido benzóico, além do álcool 3,4-

dimetoxi-benzílico (DEKKER et al., 2002). 

Além de produzir lacase, o Botryosphaeria rhodina MAMB-05 também foi 

descrito como produtor de pectinase, celulase, hemicelulase (xilanase), amilase 

e inulinase, quando cultivado respectivamente na presença de pectina, celulose, 

xilana, amido e inulina. Independentemente da fonte de carbono na qual ele 

tenha sido cultivado, foi detectada atividade de lacase, demonstrando que esta 
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polifenol oxidaseé uma enzima constitutiva para este microrganismo.Quando 

adicionou-se o álcool veratrílico (álcool 3,4-dimetoxi-benzílico), observou-se que 

a produção de lacase foi também aumentada, na presença de todas estas fontes 

de carbono citadas (DEKKER et al., 2001). 

A composição química do meio de cultivo é muito importante para 

favorecer o crescimento de microrganismos e também a produção de enzimas 

constitutivas e indutivas. Em 2007, Dekker e colaboradores descreveram a 

influência de vários nutrientes que favoreceram a produção de lacase pelo 

B.rhodina MAMB-05, salientando que além da fonte de nitrogênio, do indutor 

álcool veratrílico, a concentração de cobre também é importante visto que ele 

faz parte do sítio ativo da lacase, participando diretamente da catálise 

enzimática, podendo afetar, portanto a síntese desta enzima. 

Recentemente, o Botryosphaeria rhodina MAMB-05 foi cultivado em um 

pré-hidrolisado de madeira de poplar, uma árvore muito comum no Canadá. 

Este pré-hidrolisado consiste de um resíduo de uma indústria canadense 

produtora de etanol, a partir da celulose isolada de cavacos de poplar. A 

composição química deste pré-hidrolisado são açúcares de hemicelulose 

(pentoses, hexoses, oligossacarídeos), ácido acético e produtos da degradação 

da celulose e de lignina (compostos furanosídicos e fenólicos, respectivamente 

(; et al, 2015). No referido trabalho o objetivo foi aproveitar o hidrolisado de 

poplar utilizando-se os compostos fenólicos constituintes para induzir a lacase 

pelo B. rhodina MAMB-05, e em seguida, usar a lacase produzida para tratar o 

resíduo industrial para remover os compostos fenólicos. Após a otimização da 

produção desta enzima, por planejamento factorial, foram obtidos títulos de 

lacase de 36.4 U/mL, e a aplicação da enzima no tratamento do hidrolisado 

removeu, aproximadamente, 30% o conteúdo de compostos fenólicos 

(VITHANAGE et al., 2015). 

Considerando-se que a borra de café, após a extração do café solúvel, 

possui em média 45,3 % de carboidratos totais, de 12 a 15 % de lipídeos,13%) 

de proteínas e 1 % de compostos fenólicos, dentre outros (MUSSATTO et al., 

2011, PUJOL et. Al., 2013,), neste trabalho optou-se por avaliar este resíduo 

industrial como fonte de substrato para a produção de lacase. Para tanto, optou-

se por avaliar a borra com adição de água destilada, utilizando-se apenas os 
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seus nutrientes para o desenvolvimento do B. rhodina MAMB-05, para a 

produção da enzima, e também a adição do meio mínimo de Vogel, para 

complementar os nutrientes favorecendo a produção da lacase. Diferentes 

concentrações de borra foram comparadas em condição de fermentação 

estática para o crescimento do fungo e produção da lacase. Depois de 

selecionada a concentração da borra de café, na qual o microrganismo cresceu 

e produziu maiores títulos de lacase, foram comparadas as condições de 

fermentação estática com a agitada, determinando-se também a atividade de 

celulase, além da lacase.  

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 BORRA DE CAFÉ 

 A borra de café estudada foi proveniente da extração de sólidos 

solúveis para a produção de café solúvel de um café torrado 100% arábica, 

gentilmente cedida pela Cia. Cacique de Café Solúvel. 

 

4.2 PREPARO DAS AMOSTRAS DE BORRA DE CAFÉ 

 

Após a etapa de extração na indústria de café solúvel, a borra foi 

prensada mecanicamente para retirada parcial da água. A amostra coletada 

após a prensagem foi seca em estufa a 65ºc por 48 horas. 

4.3 MÉTODOS 

 

4.3.1 Sistema Cromatográfico e condições analíticas utilizadas para a detecção de 

carboidratos. 

 

O sistema cromatográfico utilizado consistiu em bomba inerte de alta 

pressão (LC-10Ai - Shimadzu); Válvula solenoide de baixa pressão de 3 vias 

(NResearch-1367-1372); Circuitos externos “Lab-made” controladores de 

válvulas e célula; válvula de alta pressão de 10 vias (VICI-C2-2340 EP); Forno 
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Waters com controlador (CHX 650 –Pickering); fonte de ± 12 V (RS570-

Stanford);célula eletroquímica Au (ED-50-Dionex); interface e potenciostato 

Autolab(PGSTAT 30- Eco Chemie); Computador Pentium D com software 

(GPES – Eco Chemie V.4.9) para execução dos experimentos e aquisição de 

dados;pré-coluna e coluna CarboPac PA1 (4,0 x 250 mm, Dionex, Sunnyvale, 

EUA) a 28oC; e software INTEGRA para tratamento dos dados. O sistema 

funciona em modo isocrático com fases NaOH 1,4 mmol L-1 (como eluente: 0-45 

min e como fase de reequilíbrio: 57,6-72,6 min) e NaOH 300,0 mmol L-1 (para a 

regeneração: 45,1-57,5 min). Fluxo de 1,0 mL min-1; com volume de injeção de 

20,0 µL; forma de onda de pulso em amperométrico ED-50-Au: 0,20 V (400 ms); 

0,65 V (200 ms) e -0,20 V (400 ms). 

 

4.3.2 Hidrólise ácida da borra de café com ácido clorídrico diluído 

 

4.3.2.1  Hidrólise ácida em autoclave 

A hidrólise ácida foi realizada em frascos de Erlenmeyer de 250 mL, 

contendo 0,3 ± 0,001 g de amostra em base seca e 10 mL ácido clorídrico 0,6 

mol L-1. Em seguida, o frasco foi colocado em autoclave durante 120 minutos a 

121 ºC, à pressão de 1 Kgf. Decorrido o tempo, a amostra foi resfriada à 

temperatura ambiente,filtrada em fibra de vidro e transferida para um balão 

volumétrico de 100 mL. O volume foi completado com água ultrapura Milli-Q 

(Millipore, MA, EUA). Esta solução foi então filtrada em membrana 0,22 μm 

(GVWP 02500 – Millipore, MA, EUA), em seguida passa da em cartucho Sep-

Pak C18 (Waters, Milford, EUA) pré-condicionado com metanol e água. As 

primeiras gotas foram descartadas e na sequencia foi desenvolvida a analise 

cromatográfica conforme item 4.3.1. 

 

4.3.2.2 Hidrólise ácida com ácido clorídrico diluído, em banho-maria 

A hidrólise em banho-maria foi desenvolvida a 85ºC por 180 minutos, 

utilizando igual quantidade de amostra e volume e concentração de ácido 
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descrita anteriormente na hidrólise em autoclave. As etapas de extração e 

analise seguiram os mesmos protocolos acima descritos. 

 

4.3.3 Hidrólise enzimática da borra de café com a enzima comercial Viscozyme L® 

 

  A hidrólise enzimática foi otimizada utilizando-se um planejamento 

experimental do tipo delineamento composto central rotacional (DCCR). As 

análises dos resultados foram desenvolvidas pelo programa Statistica 8.0 e 

assim determinada a concentração ótima da enzima Viscozyme L® (10 a 50 

FBG), a melhor temperatura(35 a 55 ºC)de incubação da enzima, o melhor pH 

(3,0 a 5,0) para a enzima exercer a sua atividade catalítica e o tempo (0,5 a 2,5 

h) de incubação mais adequado para a enzima hidrolisar a celulose. Os níveis 

destas variáveis estudadas estão descritos na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Níveis de variáveis independentes 

Variáveis Independentes Níveis 

 

-2 -1 0 +1 +2 

      

[Viscozyme L®] (FBG) 10 20 30 40 50 

Tempo (horas) 0,5 1 1,5 2,0 2,5 

pH 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Temperatura (ºC) 35 40 45 50 55 

 

A Tabela 4 mostra o delineamento composto central rotacional (DCCR) 

pelo programa Statistica 8.0 com as quatro variáveis independentes, em um 

bloco com os 26 experimentos desenvolvidos. 
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Tabela 4. Delineamento composto central rotacional (DCCR) com as variáveis 

codificadas 

Experimentos Viscozyme L® Tempo pH Temperatura 

1 0 0 0 -2 

2 -1 -1 -1 -1 

3 -1 +1 +1 -1 

4 -1 -1 +1 -1 

5 +1 +1 +1 -1 

6 +1 -1 +1 -1 

7 -1 +1 -1 -1 

8 +1 +1 -1 -1 

9 +1 -1 -1 -1 

10 0 0 0 0 

11 0 +2 0 0 

12 -2 0 0 0 

13 0 0 0 0 

14 0 0 +2 0 

15 0 -2 0 0 

16 0 0 -2 0 

17 +2 0 0 0 

18 -1 +1 -1 +1 

19 -1 -1 -1 +1 

20 +1 -1 +1 +1 

21 +1 +1 -1 +1 

22 -1 +1 +1 +1 

23 +1 +1 +1 +1 

24 -1 -1 +1 +1 

25 +1 -1 -1 +1 

26 0 0 0 +2 
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O rendimento em glucose foi calculado utilizando-se o método de 

sacarificação com celulase proposto por Mendels e colaboradores (1976) 

modificando-se a concentração de enzima, pH, temperatura e tempo de reação. 

Em um tubo de ensaio foi adicionado a enzima Viscozyme L® variando 

conforme descrito nas Tabelas 3 e 4, quando necessário foi completado o 

volume com água destilada até 1 mL, adicionado 0,5 mL de solução tampão 

citrato-fosfato conforme mostrado nas Tabelas 3 e 4. Ao tubo de ensaio foi 

adicionado uma tira de papel de filtro Whatman nº 1 que correspondia a 50 mg 

(cortado 1 x 6 cm), a qual ficou submersa na solução, correspondendo ao 

substrato a ser hidrolisado pela enzima. As condições de incubação em banho-

maria quanto a temperatura e tempo das reações estão especificadas nas 

Tabelas 3 e 4. Decorrido o tempo de cada reação o tubo de ensaio foi submerso 

em banho de gelo e para interromper a reação enzimática.  Aguardou-se 5 

minutos, adicionou-se 3 mL de solução de DNS e em seguida os tubos foram 

mantidos por 5 minutos em banho-maria fervente. Os tubos foram retirados e 

transferidos para um banho de água fria para interromper a reação. Em seguida, 

adicionou-se 16 mL de água destilada em cada tubo, homogeneizou-se e foi 

desenvolvida a leitura da cor em um espectrofotômetro a 550nm, seguindo-se o 

método de determinação de açúcares redutores descrito Miller e colaboradores 

(1959). 

Uma vez determinadas o as condições ótimas da hidrólise enzimática da 

borra de café utilizando-se a Viscozyme L®, uma nova amostra de borra (0,3000 

± 0,001 g) em base seca foi transferida para um frasco de Erlenmeyer de 250 

mL, e à ela foi adicionada 5 mL de solução de Viscozyme L® e 5 mL de solução 

tampão pH 4,0. Em seguida, o frasco foi mantido a 45 °C por uma hora. A 

amostra foi resfriada a temperatura ambiente (25 °C) e transferida para um 

balão volumétrico de 100mL. O volume foi completado com água ultrapura Milli-

Q (Millipore, MA, EUA), a solução foi homogeneizada, filtrada em fibra de vidro. 

Em seguida, o filtrado foi passado por uma membrana 0,22 μm (GVWP 02500 – 

Millipore, MA, EUA), e depois por um cartucho Sep-Pak e C-18 pré-condicionado 

com metanol e água. As primeiras gotas foram descartadas e a solução foi 

analisada em no sistema cromatográfico para determinar o perfil de carboidratos 

conforme item 4.3.1. 



32 

 

Uma outra amostra de borra (0,3000 ± 0,001 g)  foi submetida a uma 

nova hidrólise conforme descrita anteriormente com a enzima Viscozyme L® e 

posteriormente adicionado 10mL de ácido clorídrico 0,6 mol L-1 e submetida a 

hidrólise ácida em autoclave conforme descritos no item 4.3.1.1. e levado ao 

sistema cromatográfico para análise do perfil de carboidratos. 

 

4.3.4 Borra de café como substrato para o crescimento do fungo Botryosphaeria 

rhodina MAMB-05 e produção de lacase e celulase 

 

O B. rhodina MAMB-05 foi mantido em tubos de ensaio contendo meio 

sólido de Batata-Dextrose-Ágar (BDA) inclinado, a uma temperatura de 4 ± 2ºC 

e repicados periodicamente (Dekker; Barbosa,2001). Para a manutenção 

permanente destas cepas foi utilizado o Método Castellani (CASTELLANI, 

1967). 

Para o preparo do meio de Batata-Dextrose-Ágar (BDA) foi desenvolvido 

conforme descrito na Tabela 5.  

Tabela 5. Meio de Ágar-batata desxtrosado (BDA). 

Composto Quantidade 

Batata 20g 

Dextrose 2g 

Ágar 1,51g 

 

Os cultivos em meio liquido foram desenvolvidos em água destilada ou no 

meio mínimo descrito por Vogel (1956) preparado 50 vezes concentrado e 

diluído na hora do preparo. Os constituintes do meio de Vogel estão descritos na 

Tabela 6.  
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Tabela 6. Meio liquido de Vogel (1956) em 750mL de água destilada. 

Composto  Quantidade 

Citrato de Na.5H2O 150g 

KH2PO4 anidro 250g 

NH4NO3 anidro 100g 

MgSO4.7H2O 10g 

CaCl2.2 H2O 5g 

Elementos traços 5mL 

Solução de Biotina 2,5mL 

 

 

Solução de elementos traços foi constituída de: 

 Ácido cítrico.H2O – 5g 

 ZnSO4.7H2O – 5g 

 Fe(NH4)(SO4).6H2O – 1g 

 CuSO4.5H2O – 0,25g 

 MnSO4.H2O – 0,25g 

 H3BO3 anidro – 0,05g 

 Na2MoO4.2H2O – 0,05g 

 

 O volume final da solução de elementos traços foi ajustado para 100 

mL. A solução de biotina foi preparada dissolvendo-se 5mg de biotina (Merk) em 

50 mL de água destilada. O volume final foi completado para 1L. Para uso o 

meio de Vogel foi diluído 50 vezes em água destilada.  
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4.3.4.1 Comparação do crescimento do Botryosphaeria rhodina MAMB-05 em 

diferentes concentrações de borra de café arábica em água destilada e em 

meio mínimo de Vogel em condição estática, a 28ºC. 

Em frascos de Erlenmeyer de 125 mL foram adicionadas quantidades de 

borra de café para se obter as seguintes concentrações em massa/volume: 1, 2, 

4, 8, 10, 15, 20, 30 e 40% após a adição de 25mL de água destilada, mantendo-

se a proporção de ar: meio (5:1). Iguais concentrações de borra foram avaliadas 

substituindo-se a água destilada pelo meio mínimo de Vogel. Todos os frascos 

foram autoclavados a 121ºC por 15 minutos. Depois de atingirem a temperatura 

ambiente, a cada dois frascos de cada concentração de borra foram 

transferidos, em câmara de fluxo laminar, duas esferas de 0,7 cm de diâmetro 

de meio solido de BDA contendo hifas de B. rhodina. Um frasco de cada 

concentrada não foi inoculado com o fungo (frasco controle). Os 36 frascos de 

Erlenmeyer foram incubados durante 10 dias em estufa com temperatura 

controlada para 28 ºC. 

Decorridos os 10 dias a parte sólida foi separada da parte líquida por 

centrifugação a 5000 rpm por 5 minutos a -4ºC. Os sobrenadantes foram 

filtrados em fibra de vidro, nos quais foi  determinada a atividade de lacase. 

 

4.3.4.2 Comparação do crescimento do Botryosphaeria rhodina MAMB-05 em 8 % 

(m/v) de borra de café arábica no meio mínimo de Vogel, em condição 

estática e agitada a 28 ºC . 

A comparação do crescimento do B. rhodina em condição estática e 

agitada foi desenvolvida utilizando-se 8 % (m/v) de borra de café, com adição de 

meio de Vogel, considerando-se que esta foi a condição de crescimento 

selecionada nos experimentos anteriores descritos no item 4.3.4.1. Estes 

experimentos foram desenvolvidos em triplicatas, preparados e inoculados 

conforme descritos no item 4.3.4.1. Os cultivos agitados foram mantidos em 

shaker a 180rpm, e ambos os cultivos foram desenvolvidos a 28º C. Outra 

bateria de análise foi realizada incubando a amostra sem agitação e 

denominada estudo sob incubação estático. 
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 Após os 10 dias o cultivo foi interrompido retirando a solução 

sobrenadante, separamos por centrifugação a 5000 rpm por 5 minutos a -4ºC, 

após centrifugação o sobrenadante foi novamente separado e filtrado utilizando 

fibra de vidro e assim para medirmos as atividades de lacase e celulase. 

 

4.3.4.3 Determinação da Atividade de Lacase 

 A atividade da lacase foi determinada espectrofotometricamente, 

utilizando o DMP como substrato, conforme descrito por Barbosa e 

colaboradores (1996). O volume final do ensaio enzimático foi de 1mL, e o 

sistema de incubação continha 150µL de DMP (10mM em água deionizada), 

150µL de tampão Mcllvaine (pH 6,5 – 120mM), solução enzimática (0,1mL) e 

água deionizada para completar o volume. Este ensaio foi incubado durante 5 

minutos em banho-maria a temperatura de 45ºC. O comprimento de onda 

utilizado foi 468nm (ε = 10000 M-1cm-1). A unidade de atividade da lacase foi 

definida como número de µmol de DMP oxidado por minuto por mL da solução 

de enzima nas condições descritas. 

 

4.3.4.4 Determinação da Atividade de Celulase  

 A atividade enzimática de celulase também foi determinada 

espectrofotometricamente, foi calculado utilizando o método de determinação da 

sacarificação de celulase proposto por Mandels e colaboradores (1976). Em um 

tubo de ensaio foi adicionado 0,5 ml da solução enzimática, 1 mL de solução 

tampão pH 4,8. Acrescentado ao tubo de ensaio uma tira 1 x 6cm (50mg) de 

papel de filtro Whatman nº1 e enrolado para que fique todo submerso na 

solução, Este ensaio foi incubado durante 5 minutos em banho-maria a 

temperatura de 45ºC. O tubo de ensaio foi submerso em banho de gelo e 

adicionado 3mL de solução de DNS aguardado 5 minutos, adicionado 16mL de 

água destilada e submetido a leitura em espectro fotômetro a 550nm seguindo o 

método de determinação de açucares totais proposto por Miller e colaboradores 

(1959). 
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4.3.5 Determinação de compostos fenólicos 

 

Foram analisadas duas frações de fenólicos solúveis e insolúveis 

extraídas da borra de acordo com o proposto por Mira e colaboradores (2008) 

com algumas modificações: 

 

a) Extração dos Compostos Fenólicos Solúveis (CFS): foram utilizadas 10 

g de borra extraídos por maceração com 40mL de etanol 80% por 10 minutos. 

Após centrifugação a 5000rpm por 10 minutos, o sobrenadante foi coletado e o 

resíduo submetido a duas re-extrações, de40mL e outra com 10mL de etanol 

80%. Todos os sobrenadantes foram adicionados à um balão volumétrico de 

100mL o volume completado com etanol 80%. As extrações foram realizadas 

em triplicata e os extratos estocados a -40 °C até o momento da análise;  

 

b) Extração dos Compostos Fenólicos Insolúveis (CFI): o resíduo obtido 

na etapa anterior foi desengordurado com 50 mL de hexano para eliminar 

compostos lipossolúveis que poderiam interferir nessa etapa. Após 

centrifugação a 7000 rpm g por 10 minutos, desprezou-se o sobrenadante. O 

resíduo foi submetido à hidrólise alcalina por 4 horas à temperatura ambiente 

pela adição de 300 mL de NaOH 4M. Após esse período, a mistura foi resfriada 

em banho de gelo e adicionada de aproximadamente 100mL de HCl 

concentrado até pH em torno de 1,5 e centrifugada a 7000 rpm por 30 minutos. 

O sobrenadante foi extraído com 5 porções de 150mL cada de acetato de etila, 

sendo a fração orgânica recolhida e evaporada em evaporador rotatório até 

secura. O resíduo contendo os compostos fenólicos insolúveis foi re-suspenso 

em 50mL de etanol 80% e estocado a –40 °C até o momento da análise. 

A análise do conteúdo de compostos fenólicos nos extratos foram 

realizados baseados no método colorimétrico de Folin-Ciocalteau proposto por 

Singleton e Rossi (1965).O reagente de Folin-Ciocalteau forma complexo de 

coloração azul na presença de agentes redutores, no caso os compostos 

fenólicos. 
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A cada 0,1 mL de amostra foram adicionados 0,5 mL do reagente de 

Folin-Ciocalteau 2 N e 1,5 mL de carbonato de sódio (Na2CO3) a 20%. Após 90 

minutos de incubação no escuro à temperatura ambiente, a absorbância foi 

mensurada em um espectrofotômetro a um comprimento de onda de 760 nm, 

usando água destilada como branco. Foi utilizado ácido gálico (10 a 100 μg/mL), 

dissolvido em água destilada, para elaboração da curva de concentração padrão 

e os valores de fenólicos totais foram expressos como equivalentes de ácido 

gálico (mg de ácido gálico/g de amostra). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 HIDRÓLISE ÁCIDA DA BORRA DE CAFÉ 

 

Os resultados da análise de carboidratos obtidos da hidrólise ácida em 

autoclave e em banho-maria estão mostrados na Tabela 7.  

 

Tabela 7. Resultados da análise por HPLC de hidrólise ácida em autoclave e em 

banho-maria da borra de café. 

 
Manitol Arabinose Galactose Glicose Xilose Manose Frutose 

AA** N.D.* N.D.* 0,37 + 0,12 2,06 + 0,15 N.D.* 12,16 + 0,39 N.D.* 

ABM*** N.D.* N.D.* 0,41 + 0,01 0,24 + 0,01 N.D.* 3,42 + 0,015 N.D.* 

*Não Detectado,**Ácida em Autoclave, ***Ácida em banho-maria. 

 

Na Tabela 7 podemos observar que a hidrólise da borra de café utilizando 

autoclave resultou em uma maior quantidade de carboidratos em relação à 

hidrólise em banho-maria, essa eficácia pode ser explicada, pois a pressão e o 

aumento da temperatura na autoclave podem ter favorecido a transposição do 

ácido facilitando a quebra da celulose, promovendo a reação hidrólise e a 

obtenção de monossacarídeos.  

5.2 HIDRÓLISE ENZIMÁTICA 

 

5.2.1 Planejamento experimental DCCR 

 

A Tabela 8 mostra os resultados da concentração de glucose obtidos no 

delineamento composto central rotacional (DCCR) obtidos pela análise do 

programa Statistica 8.0, utilizando-se as quatro variáveis independentes, 1 bloco 

e 26 experimentos. 
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Tabela 8. Rendimento em glucose (mgL-1)obtido após a hidrólise enzimática do 

papel Whatman no1 com a Viscozyme L®, nos 26 experimentos desenvolvidos de 

acordo com o planejamento DCCR. 

 

Experimento Enzima Tempo pH Temperatura 

Rendimento de 

Glucose ( mgL-1
) 

1 0 0 0 -2 10,52 

2 -1 -1 -1 -1 17,03 

3 -1 +1 +1 -1 18,54 

4 -1 -1 +1 -1 17,54 

5 +1 +1 +1 -1 18,04 

6 +1 -1 +1 -1 15,03 

7 -1 +1 -1 -1 17,54 

8 +1 +1 -1 -1 18,04 

9 +1 -1 -1 -1 20,04 

10 0 0 0 0 26,55 

11 0 +2 0 0 33,07 

12 -2 0 0 0 28,56 

13 0 0 0 0 30,56 

14 0 0 +2 0 32,57 

15 0 -2 0 0 23,05 

16 0 0 -2 0 25,05 

17 +2 0 0 0 25,55 

18 -1 +1 -1 +1 33,07 

19 -1 -1 -1 +1 20,04 

20 +1 -1 +1 +1 30,56 

21 +1 +1 -1 +1 38,08 

22 -1 +1 +1 +1 31,56 

23 +1 +1 +1 +1 31,06 

24 -1 -1 +1 +1 38,08 

25 +1 -1 -1 +1 37,07 

26 0 0 0 +2 41,09 
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Os gráficos de superfície de resposta obtidos a partir dos dados do 

planejamento DCCR estão apresentados a seguir nas Figuras de 1 a 12. 

 

Figura 1. Gráfico de superfície (3D) mostrando o rendimento em glucose obtido 

entre o tempo de reação da hidrólise do papel Whatman no 1 pela concentração 

da enzima Viscozyme L® utilizada na reação. 

 

Figura 2. Gráfico de contorno mostrando o rendimento em glucose obtido entre 

o tempo de reação da hidrólise do papel Whatman no 1 pela concentração da 

enzima Viscozyme L® utilizada na reação. 
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Figura 3. Gráfico de superfície (3D) mostrando o rendimento de glucose obtido 

entre o pH da solução e a quantidade de enzima Viscozyme L®  utilizados na 

reação de hidrólise do papel Whatman nº 1.  

 

 

Figura 4. Gráfico de contorno mostrando o rendimento de glucose obtido entre o 

pH da solução e a quantidade de enzima Viscozyme L®  utilizados na reação de 

hidrólise do papel Whatman nº 1.  
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Figura 5. Gráfico de superfície (3D) mostrando o rendimento de glucose obtido 

entre a temperatura e a quantidade de enzima Viscozyme L® utilizados na 

reação de hidrólise do papel Whatman nº 1. 

 

Figura 6. Gráfico de contorno mostrando o rendimento de glucose obtido entre a 

temperatura e a quantidade de enzima Viscozyme L® utilizados na reação de 

hidrólise do papel Whatman nº 1. 
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Figura 7. Gráfico de superfície (3D) mostrando o rendimento de glucose obtido 

entre o pH da solução tampão utilizada e o tempo de hidrólise do papel 

Whatman nº 1. 

 

 

Figura 8. Gráfico de contorno mostrando o rendimento de glucose obtido entre o 

pH da solução tampão utilizada e o tempo de hidrólise do papel Whatman nº 1. 



44 

 

 

 

 

Figura 9. Gráfico de superfície (3D) mostrando o rendimento de glucose obtido 

entre a temperatura e tempo de hidrólise do papel Whatman nº 1. 

 

 

 

Figura 10. Gráfico de contorno mostrando o rendimento de glucose obtido entre 

a temperatura e tempo de hidrólise do papel Whatman nº 1. 
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Figura 11. Gráfico de superfície (3D) mostrando o rendimento de glucose obtido 

entre a temperatura utilizada na hidrólise do papel Whatman nº 1 e o pH da 

solução tampão. 

 

 

Figura 12. Gráfico de contorno mostrando o rendimento de glucose obtido entre 

a temperatura utilizada na hidrólise do papel Whatman nº 1 e o pH da solução 

tampão. 
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As variáveis dependentes e independentes foram analisadas para a 

obtenção de uma equação de regressão, que fornece a resposta preditiva dentro 

do intervalo estudado. Os valores dos coeficientes da equação estão 

apresentados na Tabela 9.  

Tabela 9. Análise de variância e significância dos coeficientes de regressão do 

modelo polinomial de segunda ordem obtidos através da analise do DCCR para a 

produção de glucose resultante da hidrolise enzimática do papel Whatman No 1. 

Termo 

Coeficiente 

de 

Regressão 

Erro 

Padrão 

Valor de 

t 
Valor de  p 

Interseção -130,558 170,9474 -0,76373 0,461095 

Enzima Linear 1,947 1,5174 1,28289 0,225904 

Enzima Quadrática -0,013 0,0106 -1,26474 0,232104 

Tempo Linear 15,218 30,3472 0,50146 0,625931 

Tempo Quadrático -7,369 4,2419 -1,73717 0,110237 

pH Linear 3,110 40,5056 0,07679 0,940170 

pH Quadrático -4,363 4,2419 -1,02852 0,325790 

Temperatura Linear 4,428 4,3164 1,02575 0,327037 

Temperatura Quadrática -0,071 0,0424 -1,67811 0,121476 

Enzima X Tempo -0,269 0,2215 -1,21560 0,249581 

Enzima X pH 0,031 0,2215 0,14135 0,890149 

Enzima X Temperatura -0,002 0,0222 -0,08481 0,933937 

Tempo X pH 5,135 4,4305 1,15907 0,270972 

Tempo X Temperatura -0,138 0,4431 -0,31097 0,761638 

pH X Temperatura 0,564 0,4431 1,27214 0,229557 

 

A partir dos dados da Tabela 9 foi deduzida a equação de regressão para 

o Rendimento em glucose (R) descrita a seguir: 

 

R = -130,558 + 1,947E - 0,013E2 +15,218t  -7,369t2 +3,11p - 4,363p2 + 

4,428T - 0,071T2 - 0,269E.t + 0,031E.p - 0,002E.T + 5,135 t.p - 0,138t.T + 

0,564p.T 
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Onde: 

 R corresponde ao rendimento em glucose,  

E a concentração de enzima,  

t o tempo de reação,  

p o pH da solução tampão  

Ta temperatura utilizada.  

 

A correlação de valores experimentais de rendimento em glucose versus 

aqueles calculados à partir da equação indicaram um bom ajuste, conforme 

apresentado na Figura 13. 

 

Figura 13. Correlação entre o valor calculado e o valor experimental para o 

rendimento em glicose (mgL-1 ) após a hidrolise enzimática do papel Whatman No 1 

pelo DCCR. 

 

Apos a análise dos resultados apresentados na Tabela 9 e nos gráficos 

das Figuras de 1 a 12, o programa Statistica 8 identificou as condições ótimas 

de hidrolise da celulose do papel Whatman nº 1 em rendimento de glucose, ou 
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seja: 50 FBG de Viscozyme L® em pH de 4,0 por 1 hora de reação à 45º C. 

Nestas condições, o valor do rendimento em glucose preditivo  da hidrólise 

enzimática do papel Whatman nº 1 seria de 44,35 mgL-1. A hidrólise 

experimental foi realizada nas condições acima descritas, para validar o valor 

preditivo e foi obtido 42,04 + 1,43 mgL-1 de glucose, o qual esta dentro da faixa 

preditiva do valor calculado pela equação. 

A borra de café foi hidrolisada utilizando-se a Viscozyme L® nas 

condições otimizadas pelo DCCR acima descritas. O perfil de carboidratos 

resultante não foi detectado pela análise no sistema cromatográfico.  

 

5.3 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS HIDRÓLISES ÁCIDA EM AUTOCLAVE, 

BANHO-MARIA E COMBINADAS: ENZIMÁTICA E ÁCIDA EM AUTOCLAVE 

DA BORRA DE CAFÉ. 

 

A Tabela 10 apresenta os resultados das análises de carboidratos obtidos 

das hidrólises ácida em autoclave (AA), ácida em Banho Maria (ABM) e 

combinada: enzimática em e a ácida em autoclave (E + AA) da borra de café. 

 

Tabela 10. Comparação dos carboidratos resultantes das hidrólises ácida em 

autoclave, banho-maria e ácidas, e combinadas: enzimática e ácida em autoclave da 

borra de café. 

 

Carboidratos (%) 

 

Manitol Arabinose Galactose Glucose Xilose Manose Frutose 

AA** N.D.* N.D.* 0,37 + 0,12 2,06 + 0,15 N.D.* 12,16 + 0,39 N.D.* 

ABM*** N.D.* N.D.* 0,41 + 0,01 0,24 + 0,01 N.D.* 3,42 + 0,015 N.D.* 

E + AA**** N.D.* N.D.* 0,84 + 0,27 35,8 + 21,22 N.D.* 9,31 + 16,05 N.D.* 

 
*Não Detectado, **Ácida em Autoclave, 

***Ácida em Banho Maria, 
****Combinada: enzimática em e a ácida em autoclave. 

 

Após a análise dos resultados obtidos em todos os processos, conclui-se 

que a hidrólise enzimática não foi eficiente quando empregada isoladamente 

para a obtenção de monossacarídeos, o que pode ser explicado pelo fato da 

enzima Viscozyme L® não ser composta de somente celulase. Porém admite-se 
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ter ocorrido a quebra da celulose em oligossacarídeos, isto foi corroborado 

quando utilizamos a enzima como um pré-tratamento e posteriormente 

combinado com a hidrólise ácida em autoclave, por isso observamos que os 

resultados obtidos de monossacarídeos foram superiores em comparação aos 

resultados que não tiveram pré-tratamento enzimático, apesar do desvio padrão 

elevado, que pode ser justificado pela variação do tamanho das partículas da 

borra utilizada. 

 

5.4 BORRA DE CAFÉ COMO SUBSTRATO PARA O CRESCIMENTO DO FUNGO 

Botryosphaeria rhodina MAMB-05 E PRODUÇÃO DE LACASE E CELULASE 

 

Primeiramente foram avaliados a adição de água e do meio mínimo de 

sais de Vogel, para comparar o crescimento do Botryosphaeria rhodina e 

concomitante produção de lacase, utilizando-se diferentes concentrações de 

borra de café como substrato. A Figura 14 mostra os resultados obtidos. 
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Figura 14. Comparação da produção de lacase pelo Botryosphaeria rhodina 

MAMB-05 em diferentes concentrações de borra de café, após 10 dias de 

cultivo, sem agitação a 28º C. 

Como pode ser observado na Figura 14, dentre as concentrações de 

borra avaliadas, o B. rhodina MAMB-05 produziu maior titulo de enzima (0,05 

U/mL) quando se utilizou 8% de borra de café com a adição do meio mínimo de 

sais de Vogel.  

Quando se utilizou concentrações acima de 8 % (m/v), observou-se que a 

borra ficou mais intumescida, com menos água livre, após ter sido autoclavada 

Isto promoveu uma modificação do tipo de fermentação submersa (com alta 

quantidade de água livre) para fermentação sólida, quando então a atividade da 

enzima diminuiu, como pode ser observado nos resultados obtidos com 

concentrações de 10 % de borra de café e superiores. 

Uma vez selecionada a concentração de borra de café, que proporcionou 

maior produção de lacase, ou seja 8 % m/v, optou-se por avaliar se o grau de 

aeração no cultivo, poderia influenciar na produção desta enzima em meio 
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estático e agitado, adicionado-se água ou sais de Vogel. Os resultados estão 

apresentados na Figura 15. 

 

 

Figura 15. Comparação da produção de lacase pelo B. rhodina MAMB-05, em 8 

% m/v de borra de café, com adição de água destilada, ou meio mínimo de sais 

de Vogel, sob condição estática a 28º C ou agitada a 180 rpm, durante 10 dias 

de cultivo. 
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Figura 16. Comparação da produção de celulase pelo B. rhodina MAMB-05, em 

8 % m/v de borra de café, com adição de água destilada, ou meio mínimo de 

sais de Vogel, sob condição estática a 28º C ou agitada a 180 rpm, durante 10 

dias de cultivo. 

Os resultados apresentados nas Figuras 14 e 15 mostram que a aeração, 

através da agitação dos frascos de cultivo, bem como adição de Vogel 

influenciaram positivamente a produção de ambas as enzimas. A atividade de 

lacase obtida sob agitação e com adição de Vogel foi 0,41 UmL-1, a qual pode 

indicar que compostos fenólicos presentes na borra, induziram a síntese desta 

enzima, considerando-se que Vasconcelos e colaboradores (2000) obtiveram 

títulos menores de lacase (0,008 UmL-1), quando cultivaram o Botryosphaeria 

rhodina no meio de Vogel contendo glucose como única fonte de carbono. 

Estudos anteriores desenvolvidos por Dekker e Barbosa (2001), demonstraram 

que a modificação dos frascos de cultivo, favoreceram maior aeração para o 

B.rhodina MAMB-05, aumentando a produção de lacase induzida por álcool 

veratrílico, utilizando-se glucose como fonte de carbono. Neste trabalho 

observou-se que apesar de o substrato ser sólido, no caso a borra de café, a 

agitação confirmou ser importante para a produção não somente de lacase 
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como de celulase, por este fungo. A celulase presente na borra pode ter atuado 

como indutor desta enzima para este micro-organismo. 

 

5.5 EXTRAÇÃO E ANÁLISE DOS COMPOSTOS FENÓLICOS SOLÚVEIS E 

INSOLÚVEIS DA BORRA DE CAFE 

 

Os resultados das análises de fenólicos solúveis e insolúveis extraídos da 

borra de café estão representados em EAG (mg de ácido gálico/gde amostra) e 

descritos na Tabela 11 

 

Tabela 11. Compostos fenólicos solúveis (C.F.S.) e compostos fenólicos insolúveis 

(C.F.I.) extraídos da borra de café expressos em EAG (mg de ácido gálico/g de 

amostra).  

  1ª Análise 2ª Análise 3ª Análise Médias  

C.F.S. 1,45 1,47 1,45 1,45 + 0,01 

C.F.I. 1,94 2,03 2,05 2,01+ 0,05  

 

Esses resultados quando comparados com os de Pujol e colaboradores 

(2013) estão em quantidade bem superiores, porém as metodologias de 

extração foram diferentes em ambos os estudos, o que pode explicar esta 

variação. Outro fator que pode influenciar na quantidade de compostos fenólicos 

pode ser o clima, solo, local, variedade, entre outros. 

Com os resultados de análises do conteúdo de compostos fenólicos 

pode-se concluir que a existência desses compostos na borra favorece a 

produção de lacase pelo ascomiceto. 
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6. CONCLUSÕES 

 

A hidrólise ácida em autoclave foi mais eficiente do que a realizada em 

banho-maria, visto que promoveu a liberação de monossacarídeos. 

Os resultados do planejamento DCCR demonstraram que as condições 

ótimas de hidrólise da celulose do papel Whatman nº 1 utilizando-se a 

Viscozyme L® que promoveu maior rendimento de glucose foram: 50 FBG de 

Viscozyme L®  em pH 4,0  por 1 hora de reação à 45º C. O valor preditivo nestas 

condições, em glucose foi 43,18 mgL-1, enquanto que o resultado experimental 

obtido foi 42,04 + 1,43 mgL-1 de glucose, o que esta em concordância com o 

modelo utilizado. 

A hidrólise enzimática da borra de café não foi eficiente quando 

empregou-se apenas a Viscozyme L® para a obtenção de monossacarídeos, nas 

condições otimizadas para a hidrólise enzimática do papel Wathman no 1.  

A combinação das hidrólises enzimática e ácida em autoclave, da borra 

de café proporcionou maior produção de glucose. 

A borra de café na concentração de 8 % m/v proporcionou maior 

produção de lacase pelo B. rhodina MAMB-05 quando foi adicionado sais de 

Vogel, sob condição agitada.  

A composição da borra em conteúdo de fenólicos pode ter favorecido a 

produção de lacase, enquanto que de celulose, a produção de celulase, nas 

condições avaliadas. 
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