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Introdução 

A crescente preocupação com o meio ambiente 
incentiva a viabilização de projetos que levam à 
sustentabilidade do sistema de produção industrial. 
A indústria de alimentos produz uma série de 
resíduos com alta capacidade de re-utilização. 
Esses resíduos são constituídos principalmente de 
substâncias lignocelulósicas e esta biomassa pode 
ser biotransformada em produtos de interesse 
industrial como bioetanol, glicose, proteínas, 
enzimas, compostos de aroma, entre outros

4
. Essa 

biotransformação envolve diversas enzimas sendo 
que as Lacases são responsáveis pela degradação 
da lignina

1
. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 

efeito do teor de água (umidade) e do tempo de 
fermentação sobre a Lacase produzida através da 
fermentação em estado sólido do farelo de milho. 
As duas principais estratégias para a produção de 

enzimas são a fermentação no estado sólido (FES) 
e a fermentação submersa (FS), que diferem entre 
si em relação a suas condições ambientais e formas 
de condução. Indiscutivelmente, um dos parâmetros 
mais exaltados na diferenciação desses dois tipos 
de processos é o teor de água presente no meio 
reacional. Na FES há ausência ou a quase ausência 
de água livre
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Utilizou-se a espécie fúngica Aspergillus niger 
como inoculante e no farelo em diferentes 
concentrações de água. A atividade da lacase foi 
realizada segundo o protocolo de Szklarz et. al 
(1989)
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.  

Resultados e Discussão 

A umidade é um fator crítico para o crescimento de 

fungos em substrato sólido. O controle do nível de 

umidade é essencial para o processo. O que se 

pode notar que o teor de água de 30% foi à ideal 

para a obtenção da Lacase (figura 1). No teor de 

água de 60% ocorreu a diminuição da produção 

enzimática este fato pode estar relacionado com a 

inibição do fungo, marcado pela extrapolação do 

nível do teor de água ideal. O decréscimo na 

atividade da enzima, em 30% de umidade, com o 

aumento do tempo de incubação pode ser devido à 

produção de co-produtos resultante do metabolismo 

microbiano, além do esgotamento de nutrientes, 

inibindo o crescimento do fungo e a formação da 

enzima
2
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Figura 1: Atividade de Lacase com variação do tempo de 

fermentação e teor de água. 

 

Conclusões 

No que se diz respeito à obtenção da enzima 
lacase o teor de água para a melhor atividade 
cinética foi 30% com o tempo de fermentação de 72 
e 120 horas. A FES é uma tecnologia capaz de 
propor caminhos alternativos para a reutilização dos 
resíduos gerados, diminuindo passivos ambientais 
bem como a valorização econômica desses rejeitos. 
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