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RESUMO

O leite e seus derivados são altamente consumidos no mundo. O Brasil destaca-se por ocupar a 
quinta posição na produção mundial de leite. Embora seu consumo seja crescente, muitos 
indivíduos apresentam intolerância a lactose. A intolerância ou má digestão da lactose consiste 
na hipolactasia, ou seja, redução da capacidade do organismo em hidrolisar a lactose. O
processo utilizado industrialmente na produção de leite e derivados com teores reduzidos ou 
isentos de lactose é a hidrólise enzimática pela ação da β-galactosidase, a qual é produzida 
principalmente por fontes microbianas (Capítulo I). Embora leveduras do gênero 
Kluveromyces sp. e fungos do gênero Aspergillus sp. serem utilizados na produção comercial 
de β-galactosidase, bactérias láticas são capazes de produzir elevados níveis de enzima. Sendo 
assim, o objetivo do presente estudo consistiu em avaliar dentre uma espécie de levedura e 
diferentes espécies de bactérias láticas, potenciais produtoras de β-galactosidase, estudar fontes 
de nitrogênio de menor custo para sua produção e otimização e avaliar a possibilidade de 
escalonamento do processo, com base em parâmetros do cultivo. Além disso, a partir dos dados 
experimentais, ajustar modelos de produção de biomassa, consumo de substrato e atividade de 
β-galactosidase com posterior concentração, purificação parcial e caracterização da mesma. No 
Capítulo II foram avaliadas diferentes bactérias láticas e levedura na produção de β-
galactosidase e, a partir do micro-organismo selecionado, diferentes fontes de nitrogênio 
orgânicas foram testadas com o objetivo de reduzir os custos do meio. Dentre os micro-
organismos avaliados, Lactobacillus reuteri apresentou os maiores níveis de atividade 
enzimática (1286 U L-1), Pm (28,78 U L h-1) e YP/S (82,32 U g-1). O uso de caseína e levedo de 
cerveja combinados (3,0 + 3,0 g L-1) no meio MMRS promoveu elevada atividade enzimática 
(1269 U L-1) com custos 1,83 vezes menores quando comparado ao meio MMRS – extrato de 
levedura comercial. No Capítulo III realizou-se a otimização das concentrações de lactose, 
caseína, levedo de cerveja e pH inicial do meio MMRS. Posteriormente, diferentes volumes do 
meio de cultivo otimizado (200, 800 e 3200 mL) foram testados, além do ajuste de modelos 
para produção de biomassa, consumo de lactose e atividade de β-galactosidase. O DCCR 
permitiu encontrar concentrações ideais de lactose (12,75 g L-1), caseína (1,88 g L-1) e levedo 
(1,65 g L-1), além do pH do meio MMRS (5,61). O meio de cultivo otimizado resultou em 
elevada atividade enzimática (7,28 U mL-1), 5,74 vezes superior a verificada antes da 
otimização (1,27 U mL-1). Observou-se elevada atividade de β-galactosidase nos diferentes 
volumes testados (7,75 – 200 mL; 7,10 – 800 mL e 6,46 U mL-1 – 3200 mL), além de elevados 
valores de Pm e Pp, YP/ e YP/S. Os modelos de Contois e Logístico apresentaram bom ajuste aos 
dados experimentais de biomassa e substrato. O modelo modificado de Luedeking-Piret 
permitiu prever a atividade enzimática em função dos valores de biomassa e lactose ajustados 
pelos modelos de Contois e Logístico. No Capítulo IV testaram-se diferentes métodos de 
rompimento celular (sonicação, pérolas de vidro com agitação em vórtex e SDS-clorofórmio) 
visando liberação da β-galactosidase, além da concentração do extrato enzimático por 
ultrafiltração, seguida de testes de caracterização (pH, temperatura e efeito de íons metálicos).
A sonicação mostrou-se mais eficiente para a liberação da enzima do interior da célula. A 
ultrafiltração possibilitou concentração de 5,83 vezes no extrato enzimático. Verificou-se que 
a β-galactosidase de L. reuteri apresentou maior atividade em pH 7,0 e a 37 ºC. Magnésio, 
manganês e potássio promoveram incremento na atividade enzimática, enquanto que o cálcio 
agiu como inibidor de sua atividade.

Palavras-chave: β-galactosidase; fontes de nitrogênio, Lactobacillus reuteri, parâmetros do 
bioprocesso; escalonamento.
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ABSTRACT

Milk and dairy products are highly consumed in the world. Brazil is the fifth largest milk 
producer in the world. Although their consumption is increasing, many people have lactose 
intolerance. Lactose intolerance consists of hypolactasia, i. e., the inability to digest lactose. 
The industrial process used in milk and dairy products with low levels or lactose-free is called 
enzymatic hydrolysis by β-galactosidase enzyme, which is produced mainly by microbial 
sources (Chapter I). Although yeasts of the genus Kluveromyces sp. and fungi of the genus 
Aspergillus sp. are used in the commercial production of β-galactosidase, lactic acid bacteria 
are capable of producing high enzyme levels. The objective of the present study was to evaluate 
the potential β-galactosidase producers among a yeast and several strains of lactic acid bacteria, 
besides to study lower-cost nitrogen sources for their production and optimization, to evaluate 
the scaling up process based on growth parameters. Besides, based on experimental data, the 
adjust of biomass production methods, substrate consumption and β-galactosidase activity 
followed by concentration, purification and characterization of the enzyme were performed. In 
Chapter II different lactic acid bacteria and yeast were evaluated in the production of β-
galactosidase and from the selected microorganism, different organic nitrogen sources were 
tested with the objective of minimize growing medium costs. Among the tested micro-
organisms, Lactobacillus reuteri showed the highest enzymatic activity levels (1286 U L-1), Pm
(28.78 U L h-1) and YP/S (82.32 U g-1). The use of casein and inactive beer yeast combined on
MMRS medium showed high enzymatic activity (1269 U L-1) with 1.83 times less expensive 
when compared with the commercial MMRS. In Chapter III the lactose concentration, casein, 
inactive beer yeast and pH in MMRS medium were optimized. With the result from the 
optimization, different volumes of the growing medium (200, 800 and 3200 mL) were evaluated 
together with the models for biomass production, lactose consumption and β galactosidase 
activity. The DDCR analysis showed the ideal concentration of lactose (12.75 g L-1), casein 
(1.88 g L-1) and yeast (1.65 g L-1) and the optimal pH (5.61) for the MMRS medium. The 
optimized growing medium showed high enzymatic activity (7.28 U mL-1) with 5.74 times 
higher than the growing medium before the optimization (1.27 U mL-1). High β-galactosidase 
activity was observed in all tested volumes (7.75 for 200 mL: 7.10 for 800 mL and 6.46 U mL-

1 for 3200 mL) with high Pm, Pp, YP/X and YP/S. The Contois and Logistic models showed good 
agreement for the experimental data of biomass and substrate. The modified Luedeking-Piret 
model allowed the prediction of enzymatic activity as function of biomass and lactose adjusted 
by the Contois and Logistic models. In Chapter IV, different cell disruption (sonication, glass 
beads with vortex stirring and SDS-chloroform for β-galactosidase liberation were evaluated.
Then, the enzymatic concentration by ultrafiltration followed by characterization of pH, 
temperature and metallic ions effects were tested. The sonication showed the most efficient 
method for the enzyme release . The ultrafiltration allowed increasing of 5.83 times for the 
concentration in the enzymatic extract. The β-galactosidase produced by L. reuteri showed the 
highest enzymatic actvity in pH 7.0 and 37 ºC. Magnesium, manganese and potassium 
promoted an increasing in the enzymatic activity, while calcium inhibited the enzymatic 
activity.

Key-words: β-galactosidase; nitrogen sources, Lactobacillus reuteri, bioprocess parameters; 
scalling-up.
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INTRODUÇÃO

O leite e seus derivados são altamente consumidos no mundo. No Brasil, embora o 

consumo desses produtos seja crescente, muitos indivíduos apresentam intolerância a um de 

seus componentes, a lactose. O grau de intolerância é variável, sendo afetado principalmente

por fatores étnicos.

Alguns processos são utilizados para eliminar ou reduzir o teor de lactose presente no 

leite e derivados. Dentre eles, a hidrólise enzimática constitui-se de uma alternativa importante 

gerando produtos com baixo teor ou isentos de lactose. 

A β-galactosidase, popularmente conhecida como lactase, é uma enzima que hidrolisa a 

lactose em glicose e galactose. Esta enzima pode ser encontrada em plantas, animais e micro-

organismos. Sendo que, para aplicação industrial são usadas enzimas de fontes microbianas, 

principalmente provenientes de leveduras do gênero Kluyveromyces e fungos do gênero 

Aspergillus. 

Bactérias láticas são conhecidas pela sua elevada capacidade de produção de β-

galactosidase, potencial probiótico e pelo fato de serem classificadas como GRAS (Generally 

Recognized as Safe), além de apresentarem como vantagem facilidade de cultivo e uso de etapas 

de purificação, como concentração de biomassa e separação com maior facilidade quando 

comparadas a fungos filamentosos, por exemplo.

Para o cultivo desses micro-organismos visando produção enzimática faz-se necessário 

o uso de meios de cultura complexos ricos em fontes de carbono (lactose) e aminoácidos,

fornecidos por fontes de nitrogênio orgânicas no processo de fermentação submersa (FSm).

Dentre as principais fontes de nitrogênio usadas destaca-se o extrato de levedura. Porém, 

devido ao seu elevado custo, a busca por fontes de nitrogênio orgânicas mais baratas e 

inovadoras torna-se uma etapa importante na produção de β-galactosidase microbiana.

Com o objetivo de aumentar a produção da enzima, algumas ferramentas estatísticas 

podem ser utilizadas visando encontrar níveis ótimos dos parâmetros avaliados, como por 

exemplo o Delineamento de Composto Central Rotacional (DCCR) e a metodologia de 

Superfície de Resposta (MSR). Tais ferramentas permitem a escolha de variáveis significativas 

que influenciam a resposta avaliada.

Tratando-se da produção de biomoléculas de origem microbiana, como a β-

galactosidase, há necessidade da realização de etapas de separação e purificação para posterior 

aplicação da enzima.

Bactérias láticas e leveduras são caracterizadas por produzir β-galactosidase 

intracelularmente, sendo necessário o uso de técnicas de rompimento celular para liberação da 
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enzima. Para tanto, diversos métodos mecânicos e não mecânicos podem ser usados com 

posterior separação do extrato enzimático, a qual pode ser realizada por meio de centrifugação,

seguida de concentração do extrato por ultrafiltração.

Diante do presente exposto, a busca por micro-organismos GRAS, como bactérias 

láticas potenciais produtores de β-galactosidase em meios de cultivo de menor custo torna-se 

uma alternativa promissora, visando a produção de uma enzima que possa ser futuramente 

aplicada na elaboração de produtos com baixo teor ou isentos de lactose.  
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OBJETIVOS

Objetivo Geral 

Produzir a partir de um micro-organismo selecionado, β-galactosidase por Fermentação 

Submersa (FSm) em um meio de cultivo otimizado de menor custo com posterior 

escalonamento de volume. 

Objetivos Específicos 

a) Selecionar dentre levedura e bactérias láticas o micro-organismo potencial produtor de β-

galactosidase.

b) Testar diferentes fontes de nitrogênio no meio de cultivo para a produção de β-galactosidase

a partir do micro-organismo selecionado.

c) Otimizar o meio de cultivo para produção de β-galactosidase utilizando o micro-organismo

selecionado.

d) Realizar a cinética do processo fermentativo para produção de β-galactosidase em diferentes

volumes de meio de cultivo.

e) Aplicar modelos matemáticos para prever a atividade de β-galactosidase;

f) Testar diferentes métodos de rompimento celular para liberação da β-galactosidase

produzida;

g) Concentrar o extrato enzimático obtido por meio de ultrafiltração;

h) Analisar o efeito de íons metálicos, pH e temperatura na atividade de β-galactosidase.
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CAPITULO I
REVISÃO DE LITERATURA
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 REVISÃO DE LITERATURA 

1.1 LACTOSE 

A lactose (4-O-β-D-galactopiranosil-D-glucopiranose) é um dissacarídeo redutor 

formado por uma molécula de glicose ligada a uma de galactose (Figura 1) (GANZLE, HAASE 

e JELEN, 2008; HAIDER e HUSAIN, 2009; HARJU, KALLIOINEN e TOSSAVAINEN, 

2012; MATTAR, MAZO e CARRILHO, 2012; KLEIN et al., 2013; NIVETHA e 

MOHANASRINIVASAN, 2017). Compreende cerca de 52 % do total de sólidos não 

gordurosos presentes no leite e aproximadamente 70 % dos sólidos presentes no soro, com 

ponto de fusão de 201,6 ºC e, em produtos lácteos está presente em duas formas não cristalinas: 

α-hidratada e β-anidra, podendo ainda apresentar-se em misturas das mesmas (em proporções 

iguais) (GANZLE, HAASE e JELEN, 2008; FENNEMA, DAMODARAN e PARKIN, 2010). 

Em solução supersaturada em temperaturas menores que 93,5 ºC, a lactose cristaliza sob 

a forma de β-lactose anidra, mais doce que a forma monoidratada (α-hidratada). Já em 

temperaturas superiores a 93,5 ºC, a lactose cristaliza sob a forma de α-lactose monoidratada. 

A α-lactose pode se transformar em β-lactose ao sofrer mutarrotação sendo que, o crescimento 

dos cristais de lactose pode ser influenciado por fatores como o grau de supersaturação e a 

presença ou não de inibidores (GANZLE, HAASE e JELEN, 2008; FENNEMA, 

DAMODARAN e PARKIN, 2010). 

 
 ESTRUTURA QUÍMICA DA LACTOSE FORMADA POR UMA MOLÉCULA DE 

GALACTOSE E UMA DE GLICOSE 
 

 
 

FONTE: Fennema, Damodaran e Parkin (2010). 
 

1.2 PRODUÇÃO, CONSUMO DE LEITE E O PROBLEMA DE INTOLERÂNCIA A 

LACTOSE 
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De acordo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a atividade leiteira 

no Brasil teve aumento gradativo entre os anos de 2006 e 2015, com aumento de 38 % da 

produção. Porém, a partir deste ano, a produção apresentou um decréscimo de cerca de 0,5 % 

devido à diversos fatores como, condições climáticas, aumento de preço dos insumos e aumento 

da importação de lácteos, levando à estagnação da cadeia produtiva (SEAB, 2017). 

Apesar desta queda, o estado do Paraná, que antes ocupava o terceiro lugar no ranking 

de produção, a partir de 2015, passou a ocupar o segundo lugar, com 4,66 bilhões de litros 

produzidos, produção inferior somente a do estado de Minas Gerais (9,14 bilhões de litros) 

(SEAB, 2017).  

Entre os anos de 2012 e 2017, a União Europeia foi a maior produtora de leite (em média 

143,9 milhões de toneladas), sendo o segundo lugar ocupado pelos Estados Unidos (em média 

93 milhões) seguido da Índia (59 milhões) e China (35 milhões de toneladas). O Brasil ocupa a 

quinta posição com 34 milhões de toneladas, sendo que entre 2016 e 2017, a produção nacional 

cresceu em média 1 %. Tal fato compensou a queda de produção em 2015 (CONAB, 2017). 

Além disso, no Brasil em 2016 o consumo de leite fluido per capita teve um aumento de 0,8 % 

(consumo de 175,9 litros por habitante) (CONAB, 2017). 

Embora a produção e consumo de leite e produtos lácteos seja crescente, é grande o 

número de pessoas que não podem consumir estes produtos por apresentarem intolerância à 

lactose presente nos produtos lácteos.  

A intolerância ou má digestão da lactose consiste na redução da capacidade de hidrolisar 

a lactose, devido à hipolactasia, termo que define a redução da atividade enzimática da β-

galactosidase (ou lactase) presente na mucosa intestinal (MATTAR, MAZO e CARRILHO, 

2012).  

A hipolactasia pode ser classificada em três tipos: congênita (fenômeno raro, 

determinado geneticamente com a total inabilidade do organismo produzir a enzima); primária 

(tipo mais comum, caracterizada pelos baixos níveis de atividade enzimática) e; secundária 

(provocada temporiamente por injúrias nas vilosidades do intestino associadas a rotavírus e 

infecções). 

Portanto, o nível de intolerância varia de acordo com a população e a razão de incidência 

da intolerância é fortemente influenciada pela questão étnica: populações orientais ou de 

descendência oriental apresentam maior grau de intolerância, seguidas pelas de origem negra e 

mulata, e por último pelas populações de origem branca (KUMAR; VIJAYENDRA e REDDY, 

2015). Sendo assim, o problema da intolerância à lactose afeta em geral todas as etnias, sendo 

de maior incidência em orientais.  
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A condição de má digestão pode ser assintomática, sendo a intolerância diagnosticada 

quando os sintomas estão presentes (JELLEMA et al., 2010; MATTAR, MAZO e CARRILHO, 

2012). O mecanismo de absorção, hidrólise e presença de sintomas em indivíduos com 

intolerância encontra-se apresentado na Figura 2.  

Na mucosa, esta enzima está presente nas pontas das vilosidades, sendo sua atividade 

originária da lactase-florizina hidrolase (β-galactosidase), dentro da mucosa intestinal 

(STRZALKOWSKA, JASÍNSKA e JÓZWIK, 2018). A absorção de lactose ocorre devido a 

hidrólise de lactose em glicose e galactose nos enterócitos intestinais. Os monossacarídeos de 

glicose e galactose são assimilados na corrente sanguínea. A absorção de glicose inicialmente 

é usada como base vital e energia, enquanto a galactose como um componente glicolipídico e 

glicoprotéico (NIVETHA e MOHANASRINIVASAN, 2017).  

A lactose não absorvida permanece no intestino grosso, levando a um aumento da carga 

osmótica nos fluidos e eletrólitos do lúmen. Portanto, as bactérias intestinais utilizam a lactose 

como substrato para seu crescimento, levando a sintomas como flatulência, devido a produção 

de ácidos graxos voláteis e gases pelo metabolismo bacteriano, além de dores e distensão 

abdominal, e diarreia (DE VRESE et al., 2001; HEYMAN, 2006; JELLEMA et al., 2010; 

LEVITT, WILT e SHAUKAT, 2013; MISSELWITZ et al., 2013; NIVETHA e 

MOHANASRINIVASAN, 2017). 

 
 MECANISMO DE HIDRÓLISE E ABSORÇÃO DA LACTOSE NO ORGANISMO 

DE INDIVÍDUOS QUE POSSUEM OU NÃO POSSUEM INTOLERÂNCIA 
 

 
(A) Mecanismo de hidrólise da lactose e absorção em indivíduos que não possuem intolerância; 
(B) Diarreia patológica em indivíduos que apresentam intolerância à lactose. 
FONTE: Adaptado de Ustok (2007) e Corgneau et al. (2015). 

 

A B 
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De Acordo com a legislação brasileira (Resolução da Diretoria Colegiada -RDC- 

número 253 de 23 de setembro de 2016), para um alimento ser considerado isento de lactose, o 

mesmo deve conter quantidade de lactose igual ou menor que 10 mg por 100 g ou 100 mL do 

produto pronto para consumo e, alimentos com baixo teor de lactose devem conter quantidades 

maiores que 10 mg ou menores ou iguais a 1 g por 100 mL ou 100 do produto pronto para 

consumo (ANVISA, 2016).  

Portanto, a busca por novas tecnologias visando elaboração de alimentos ou preparações 

enzimáticas que atendam às necessidades desses indivíduos em questão é de suma importância. 

1.3 ENZIMA β-GALACTOSIDASE 

Enzimas são definidas como proteínas capazes de catalisar reações bioquímicas, 

aumentando sua velocidade, sem interferir no processo e resultando em alterações desejáveis 

nas características de um alimento durante o seu processamento (ANVISA, 2015). 

A enzima β-galactosidase (lactase, galactohidrolase ou β-D-galactosídeo-

galactohidrolase, EC 3.2.1.23) é responsável pela hidrólise da lactose em glicose e galactose, 

sendo encontrada em animais, vegetais e micro-organismos. No entanto, a nível industrial 

somente as de origem microbiana são utilizadas, apresentando-se mais viáveis e de menor custo 

que as de origem vegetal e animal (HUSAIN, 2010). 

1.3.1 Fontes de β-galactosidase 

 β-galactosidase de fontes animais 

A enzima β-galactosidase é encontrada em diversos tecidos animais, como tecidos de 

mamíferos, peixes, dentre outros. Em mamíferos, a atividade da β-galactosidase é utilizada para 

monitorar a senescência replicativa (perda da capacidade de divisão celular) in vitro e 

envelhecimento celular in vivo (DEMIRHAN, APAR e OZBEK, 2010). 

Nos últimos dez anos estão sendo realizados estudos baseando-se na atividade da β-

galactosidase para monitorar o envelhecimento celular de peixes e caracterizar linhagens de 

células (VO et al., 2015; SAKAI et al., 2017). 

Em humanos, a atividade enzimática é estudada para verificar a senescência celular em 

tecido intervertebral, fornecendo a partir disso a porcentagem de células com senescência 

(GRUBER et al., 2007). 

 β-galactosidase de fontes vegetais 
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A β-galactosidase encontra-se naturalmente nos tecidos de plantas e auxilia o 

crescimento do vegetal bem como seu amadurecimento, o qual é decorrente da perda de 

estrutura por ação da celulase e posterior liberação de oligossacarídeos (GALLON, BROETTO 

e SILVA, 2009; SAQIB et al., 2017). Em estudos realizados com caqui (Diospyros kaki), 

verificou-se que o amadurecimento da parede celular do fruto ocorre com a perda dos resíduos 

de galactose presentes na membrana pela ação da β-galactosidase sintetizada pelo próprio 

vegetal, a qual catalisa a clivagem dos resíduos terminais de D-galactose na ligação β-1,4; assim 

como ocorre em outras frutas como maçã, pera, abacate, morango, mamão e kiwi (KANG et 

al., 1994; HUSAIN, 2010).  

De acordo com Haider e Husain (2007), a β-galactosidase proveniente de amêndoas 

(Amygdalus communis) extraída através da precipitação com sulfato de amônio apresentou 

faixas de pH e temperatura ótimas de 5,5 e 50 ºC, respectivamente, mostrando-se 

significativamente estável sob reaquecimento, pH, íons Ca2+, Mg2+ e D-galactose. Ao ser 

submetida ao armazenamento durante dois meses a 4ºC manteve 89 % de sua atividade. 

Mesmo apresentando grande estabilidade, algumas desvantagens do uso de tecidos 

vegetais como fontes de enzimas são o fato destes apresentarem limitações de suprimento, 

requererem cultivos em grandes áreas, estarem sujeitos a intempéries, além de que o tecido 

vegetal do qual a enzima foi extraída não poderá ser reaproveitado, ocasionando perdas e danos 

ambientais, ou seja, é necessário o cultivo em grandes áreas e consequentemente o descarte de 

toneladas de vegetais para a produção de uma enzima (COURI e DAMASO, 2015). 

 β-galactosidase de fontes microbianas 

Os principais micro-organismos produtores de β-galactosidases, bem como o pH e 

temperatura ótimos da enzima produzida encontram-se listados na Tabela 1. 

As propriedades das β-galactosidases são variáveis de acordo com o tipo de micro-

organismo produtor. β-galactosidases fúngicas apresentam atividade ótima em pH ácido e 

temperaturas ótimas que variam entre 25 e 60 ºC. As produzidas por leveduras apresentam ação 

em pH maior, com exceção da enzima produzida por Kluyveromyces marxianus (pH entre 5,0 

e 5,2) e temperaturas ótimas entre 30 e 40 ºC dependendo do gênero e espécie da levedura. As 

β-galactosidases produzidas por bactérias, em sua maioria apresentam atividade ótima em pH 

em torno da neutralidade (entre 6,0 e 7,5) e temperaturas ótimas entre 30 e 50 ºC. 
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TABELA 1 -  PRINCIPAIS MICRO-ORGANISMOS PRODUTORES DE β –GALACTOSIDASE 
 

(continua) 
Micro-organismo pH T. ótima (ºC) Referência 

FU
N

G
O

S 
FI

LA
M

EN
TO

SO
S 

Aspergillus oryzae 4,5 – 4,8 35 - 50 

Husain (2010); Freitas et al. 
(2011); Vera,  Guerrero e 
Illanes (2011); Ansari e 

Husain (2012); Fischer et al. 
(2013); Benjamins et al. 

(2014) 
Aspergillus sp. - 37 Silvério et al. (2018) 
Penicillium sp. - 37 Silvério et al. (2018) 

Aspergillus niger 3,0 – 4,0 55 - 60 Gekas e Lopez-Leiva (1985) 
Aspergillus flavus - - Gekas e Lopez-Leiva (1985) 

Aspergillus foetidus - - Shukla e Wierzbicki (1975) 

Aspergillus phoenicis 4,0 – 5,5 40 - 55 Gekas e Lopez-Leiva (1985); 
Shukla e Wierzbicki (1975) 

Mucor pusillus 4,5 – 6,0 60 Gekas e Lopez-Leiva (1985) 
Mucor meihei - - Gekas e Lopez-Leiva (1985) 

Neuspora crassa 4,5 – 7,0 40 - 50 Gekas e Lopez-Leiva (1985) 
Terathosphaeria acidotherma 2,0 – 4,0 25 Isobe et al. (2013) 

Fusarium moniliforme 3,8 – 5,0 50 - 60 Macris e Markakis (1981) 
Trichoderma reesei 5,0 28 Gekas e Lopez-Leiva (1985) 

Alternaria palmi 4,0 25 - 30 Agrawal e Dutta (1987) 

Curvularia inaequalis 3,7 – 4,5 60 Zagustina e Tikhomirova 
(1976) 

Scopulariopsis sp. 5,0 45 Santos, Simiqueli e Pastore 
(2009) 

LE
V

ED
U

R
A

S 

Kluyveromyces fragilis 6,6 37 Gekas e Lopez-Leiva (1985) 

Kluyveromyces lactis 6,9 – 7,3 35 
Dagbagli e Goksungur (2008); 
Shen et al. (2012); Gomes et 

al. (2018) 
Kluyveromyces marxianus 5,0 – 5,2 30 Gekas e Lopez-Leiva (1985) 
Candida pseudotropicalis 6,0 – 7,5 30 - 40 Gekas e Lopez-Leiva (1985) 

Candida kefyr 6,2 45 - 47 Gekas e Lopez-Leiva (1985) 
Torulopsis versatilis 6,0 – 7,5 30 - 40 Gekas e Lopez-Leiva (1985) 
Torulopsis sphaerica 6,0 – 7,5 30 - 40 Gekas e Lopez-Leiva (1985) 

B
A

C
TÉ

R
IA

S 

Escherichia coli 7,2 40 Gekas e Lopez-Leiva (1985) 
Streptococcus thermophilus 6,5 – 7,5 55 Gekas e Lopez-Leiva (1985) 

Streptococcus fragilis - - Gekas e Lopez-Leiva (1985) 
Streptococcus cremoris 6,0 – 7,0 30 – 50 Gekas e Lopez-Leiva (1985) 

Streptococcus mitis 6,0 - 65 30 - 40 Campuzano et al (2009) 
Bacillus sp 6,0 60 Gekas e Lopez-Leiva (1985) 

Lactococcus lactis 7,0 37 Li et al. (2012) 
Leuconostoc citrovorum 6,0 – 7,0 30 – 50 Singh, Rao e Dutta(1979) 
Lactobacillus helveticus 6,0 – 7,0 30 – 50 Gekas e Lopez-Leiva (1985) 

Lactobacillus reuteri 6,5 37ºC 
Hidalgo-Morales, Robles-
Olvera e García (2005); 

Gomes et al. (2018) 

Lactobacillus bulgaricus 6,5 - 7,0 42 – 45 Ustok, Tari e Harsa (2009); 
Gomes et al. (2018) 

Lactobacillus thermophilus 6,2 – 7,1 55 – 57 Gekas e Lopez-Leiva (1985) 

Lactobacillus plantarum 6,5 – 7,5 50 
Selvarajan e 

Mohanasrinivasan (2015); 
Gomes et al. (2018) 

Lactobacillus acidophilus 6,5 – 7,5 45 
Andersen et al. (2011); 

Carevic et al. (2015); Gomes 
et al. (2018) 
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   (conclusão) 

Lactobacillus fermentum 6,5 – 7,0 40 Liu et al. (2011); Gomes et al. 
(2018) 

Lactobacillus johnsonii 6,5 37 Gomes et al. (2018) 
Pediococcus pentosaceus 6,5 37 Gomes et al. (2018) 
Pediococcus acidilactici 6,5 37 Gomes et al. (2018) 

 

Sendo assim, micro-organismos são potenciais fontes de enzimas, pois sua produção 

pode ser aumentada facilmente em menor tempo. Apresentam natureza diversa, permitindo a 

produção de várias enzimas. Embora as enzimas microbianas sejam altamente sensíveis a 

alterações genéticas, o uso de condições controladas e técnicas de biologia molecular permitem 

a criação de linhagens melhoradas em relação a produção e qualidade da enzima requerida, 

caracterizando-se um processo de alta produtividade e de menor custo quando comparado a 

produção de enzimas de fontes vegetais (COURI e DAMASO, 2015).  

Como citado anteriormente enzimas de origem microbiana não necessitam de grandes 

áreas para serem produzidas. Geralmente o processo ocorre em fermentadores ou biorreatores 

com controle dos parâmetros de processo e o tempo necessário para a sua biossíntese é de alguns 

dias. 

1.3.1.1 Bactérias láticas como fontes de β-galactosidase 

As bactérias láticas constituem um vasto gênero microbiano encontrado em plantas, 

carnes e produtos lácteos. São bactérias gram-positivas, catalase-negativas, não formadoras de 

esporos, de motilidade negativa, anaeróbicas ou aeróbicas facultativas, incluindo os gêneros 

Lactococcus, Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus, Oenococcus, entre 

outros (STILES e HOLZAPFEL, 1997). São utilizadas na produção de alimentos e bebidas 

fermentadas, além de serem utilizadas como probióticos (IQBAL et al., 2014; LANDETE, 

2016) em produtos alimentares (tais como Activia® (Danone) e Sofyl® (Yakult)) ou em cápsulas 

/sachês como reguladores da flora intestinal (Floratil®, Lactofos®, Simfort®, Lacto-pro®). 

Bactérias láticas do gênero Lactobacillus são consideradas importantes produtores de β-

galactosidase, sendo reconhecidas como GRAS (Generally Recognized as Safe) para o uso em 

alimentos (STILES e HOLZAPFEL, 1997; CAREVIC et al., 2016; LANDETE, 2016).  

Esses micro-organismos são classificados como homo ou heterofermentativos, baseado 

nos produtos formados a partir da fermentação. As bactérias láticas homofermentativas, como 

Lactobacillus acidophilus, L. delbrueckii subsp, bulgaricus, L. johnsonii, Pediococcus 

acidilactici e P. pentosaceus, produzem ácido lático como principal produto da fermentação da 

glicose, enquanto que as heterofermentativas, como L. fermentum, L. reuteri, por exemplo, 
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produzem além de ácido lático, dióxido de carbono, ácido acético e etanol. As diferenças na 

produção de ácido lático e nos valores de pH podem ser usadas para a diferenciação dos dois 

grupos de bactérias láticas (HAYEK e IBRAHIM, 2013). 

Com relação aos dissacarídeos e oligossacarídeos, estes são absorvidos pela ação de 

permeases específicas, sendo depois, transformados no interior da célula em monossacarídeos 

para serem fosforilados (HAYEK e IBRAHIM, 2013). 

Devido a presença da enzima aldolase, as bactérias láticas homofermentativas 

fermentam diretamente a glicose em ácido lático, enquanto que as heterofermentativas utilizam 

o caminho alternativo da pentose-monofosfato, convertendo hexoses em pentoses pela enzima 

fosfocetolase, produzindo tanto aldeído quanto diacetil (Figura 3). Aldeído e diacetil são 

substâncias aromáticas altamente desejáveis em produtos lácteos (STILES e HOLZAPFEL, 

1997). 

 
 REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DOS PRINCIPAIS CAMINHOS DE 

FERMENTAÇÃO DAS HEXOSES EM BACTÉRIAS LÁTICAS HOMO E 
HETEROFERMENTATIVAS 

 

 
FONTE: Adaptado de Kandler e Weiss (1983). 
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Nas bactérias láticas, principalmente as do gênero Lactobacillus sp., a lactose é 

absorvida por uma permease específica, sendo hidrolisada, pela β-galactosidase, em glicose e 

galactose (HAYEK e IBRAHIM, 2013). Nesses micro-organismos, o metabolismo da lactose 

envolve duas enzimas principais: a lactose permease, usada para absorver a lactose e a β-

galactosidase, a qual promove, no interior da célula, a quebra do dissacarídeo em glicose e 

galactose, ambos os quais fazem parte do lac operon (LEONG-MORGENTHALER, 

ZWAHLEN e HOTTINGER 1991).  

O lac operon constitui-se de três genes estruturais e um promotor, um terminador, um 

regulador e um operador, genes responsáveis pela expressão proteica da hidrólise da lactose 

(LEONG-MORGENTHALER, ZWAHLEN e HOTTINGER 1991; NGUYEN et al., 2012; 

NATH et al., 2014).  

De acordo com Nguyen et al. (2012), em bactérias láticas do gênero Lactobacillus sp., 

as β-galactosidases predominantemente encontradas são proteínas heterodiméricas do tipo 

LacLM (com aproximadamente 105 KDa), as quais são codificadas por dois genes sobrepostos, 

lacL e lacM. Enquanto que, em bactérias láticas como Streptococcus salivarius e Streptococcus 

thermophilus ou bifidobactérias incluindo Bifidobacterium bifidum ou Bifidobacterium longum 

subsp. infantis, a β-galactosidase é codificada por um único gene, lacZ.  

O uso da β-galactosidase extraída de bactérias na hidrólise da lactose apresenta diversas 

vantagens incluindo a alta atividade enzimática obtida, facilidade de fermentação e estabilidade 

da enzima (SAQIB et al., 2017). 

1.3.1.2 Patentes relacionadas à produção de β-galactosidase por bactérias láticas 

Em consulta à base de patentes Espacenet Patent Search, que possui em seu acervo 

documentos de mais de 90 países, incluindo o Brasil, inserindo o termo “lactic acid bacteria” 

foram gerados mais de 10 000 resultados. Ao se filtrar a pesquisa utilizando os termos: “lactic 

acid bacteria; beta-galactosidase”, considerando a aba “títulos”, os resultados foram reduzidos 

a 8. Entretanto, das 8 patentes encontradas somente 3 (Tabela 2) referem-se à produção de β-

galactosidase por meio de bactérias láticas. 

A pesquisa realizada no Google Patents resultou em uma patente relacionada à produção 

de β-galactosidase por bactérias láticas (Tabela 2). 

O número de patentes envolvendo produção desta enzima por bactérias láticas é escasso. 

Além disso, a maioria das patentes compreende a expressão de genes produtores da enzima. 

Desta forma, o estudo de bactérias láticas produtoras de altos níveis de β-galactosidase torna-
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se promissor, principalmente pelo fato desses micro-organismos serem classificados como 

GRAS, além de outras vantagens já citadas como, separação de biomassa com maior facilidade 

e de forma mais simples em comparação a fungos filamentosos. 

  
TABELA 2 -  PATENTES RELACIONADAS A PRODUÇÃO DE β-GALACTOSIDASES POR 

BACTÉRIAS LÁTICAS 
 

Nº. da 
patente/ano Título da patente Bactéria lática 

utilizada Observações País 

CN20131707098 
20131220 

(2013) 

Lactic acid bacteria 
starter, acidified milk 

prepared by using lactic 
acid bacteria starter and 
preparation method of 

acidified milk. 

Lactobacillus 
delbrueckii subsp. 

bulgaricus 
Streptomyces 
thermophilus 

Utilizar a combinação 
de bactérias para a 

hidrólise da lactose em 
leite acidificado. 

China 

KR20030021294 
20030404 

(2003) 
 

Foreign gene expression 
system in 

Bifidobacterium species 
using Bifidus promoter 

gene to develop 
functional lactic acid 

bacteria producinguseful 
protein. 

Bifidobacterium 
species 

Expressar um gene 
produtor de β-

galactosidase em 
espécies de 

Bifidobacterium 

China 

EP19860202061 
19861120 

(1985) 

Method for preparing 
proteins using 

transformed lactic acid 
bacteria 

. 

Não especificado 

Produzir proteínas 
(quitosana e β-

galactosidase) com 
genes de cada proteína 

em questão em 
bactérias láticas 
“hospedeiras”. 

Holanda 

FR2723960B1 
(1994) 

Prodn. of Streptococcus 
thermophilus cultures 

rich in beta-galactosidase 
Streptococcus 
thermophilus 

Produção de cultura de 
S. thermophiluis 

produtora de altos 
níveis de β-

galactosidase e 
produção de galacto-

oligossacarídeos 

França 

 

1.3.2 Hidrólise da lactose pela enzima β-galactosidase 

A hidrólise enzimática da lactose constitui em um dos mecanismos mais importantes 

utilizados na indústria de alimentos. 

De acordo com Mahoney (1998) e Zhou e Chen (2001), o sítio ativo da β-galactosidase 

possui os aminoácidos cisteína, o qual age como doador de prótons e, histidina, que age como 

aceptor. O grupamento sulfidril presente na cisteína atua como doador de prótons, enquanto 

que o grupamento imidazol da histidina atua como sítio nucleófilo, facilitando a clivagem da 

ligação glicosídica, durante a hidrólise enzimática da lactose. Porém, Zhou e Chen (2001) 

relatam que a enzima β-galactosidase proveniente de diferentes fontes microbianas, como 
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fungos filamentosos, leveduras e bactérias possuem dois resíduos de ácido glutâmico (GLU482 

e GLU551 – Figura 4), os quais atuam como doador de prótons e sítio nucleófilo, 

respectivamente, ao mesmo tempo durante a reação enzimática. Portanto, o mecanismo de ação 

da β-galactosidade na hidrólise da lactose consiste na formação do complexo enzima-galactosil 

e de forma simultânea a liberação da glicose (Figura 4). (KOWALEWSKA-PIONTAS e 

BEDNARSKI, 2003). 

 
 MECANISMO DE AÇÃO DA β-GALACTOSIDASE: REAÇÃO DE HIDRÓLISE 

DA LACTOSE COM FORMAÇÃO DO COMPLEXO GALACTOSIL E LIBERAÇÃO DA 
GLICOSE 

 

 
FONTE: Zhou e Chen (2001) 

 

1.3.3 Aplicações da β-galactosidase 

O método enzimático consiste em um dos métodos mais vantajosos e aplicados a nível 

industrial para a hidrólise da lactose do leite e de produtos lácteos. Neste processo a enzima β-

galactosidase hidrolisa a ligação β-1,4 da molécula de lactose em dois monômeros: β-D-

galactose e α-D-glicose (SAQIB et al., 2017). 

Os benefícios nutricionais e tecnológicos do uso da enzima β-galactosidase vem sendo 

estudados. Alguns estudos (LI et al., 2012; JIMENEZ et al., 2014; DE VRESE et al., 2015; 

ROSKAR et al., 2017) foram realizados com uso da administração oral da enzima microbiana 

produzida em indivíduos com intolerância e os efeitos colaterais da intolerância foram 

minimizados.  

Algumas preparações comerciais disponíveis contendo a enzima β-galactosidase estão 

apresentadas na Tabela 3. Pode-se constatar que a maioria das β-galactosidases comerciais 

destinadas a aplicação industrial são provenientes da levedura Kluyveromyces lactis 
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apresentando atividade enzimática variável, apresentando valores entre 2000 e 6500 U mL-1 (1 

unidade de atividade da β-galactosidase -1 U - é definida como a quantidade de enzima capaz 

de hidrolisar 1 μmol de substrato por minuto). As preparações enzimáticas para administração 

oral são exclusivamente originárias de Aspergillus oryzae, com atividade variando entre 1000 

e 10350 U mL-1. Há ainda os padrões analíticos de β-galactosidase (Sigma Aldrich, 2018) 

provenientes de diferentes fontes microbianas, como Escherichia coli, Kluyveromyces lactis e 

Aspergillus oryzae com atividade variável conforme a fonte microbiana (entre 8 e 15 000 U 

mL-1). 

Com relação ao seu uso em alimentos, A β-galactosidase é utilizada na fabricação de 

vários produtos, dentre eles: leite com teor reduzido ou zero lactose, produtos lácteos livres de 

lactose, como iogurtes, sorvetes, leite condensado, creme de leite, doce de leite e queijos), 

incorporação em medicamentos para indivíduos com intolerância à lactose, produção de 

xaropes alimentícios, tratamento da lactose contida no soro e permeado do soro e produção de 

galacto-oligossacarídeos (SAQIB et al., 2017). 

 

 
TABELA 3 -  PREPARAÇÕES ENZIMÁTICAS COMERCIAIS CONTENDO β-GALACTOSIDASES 

MICROBIANAS. 
 

    (continua) 

Produto Empresa Micro-organismo 
originário Atividade (U mL-1) Referência 

A
pl

ic
aç

ão
 in

du
st

ria
l 

Lactozym® Pure Novozymes Kluyveromyces 
lactis 6500 Novozymes 

(2018) 

Maxilact® Danisco K. lactis 2500 - 3500 Dsm (2018) 

Granolact® 6500 L Granolab K. lactis 6500 Granotec 
(2018) 

Biolacta® N5 Daiwa Kasei Bacillus circulans 2000 

Warmerdam, 
Boom e 
Janssen. 
(2013) 

A
dm

in
is

tra
çã

o 
or

al
 

Dairy Digestive 
Supplement - 

Lactase® 
Equate Aspergillus oryzae 9000 Equate (2018) 

Deslac® Maxinutri A.oryzae 2500 - 10000 Maxinutri 
(2018) 

Enzima Lactase® Muwiz A.oryzae 4500 Muwiz (2018) 

Kal Lactase® Kal A.oryzae 1000 Swanson 
(2018) 

Lacdose® Lacdose A.oryzae 1875 Webmd 
(2018) 
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    (conclusão) 
Lactaid® Lactaid A.oryzae 9000 Lactaid (2018) 

Lactase Enzyme® Puritan’s 
Pride A.oryzae - Puritan’s Pride 

(2018) 

Lactase® Quallitá A.oryzae - Quallitá 
(2018) 

Lactase Enzima® Pró-Saúde A.oryzae 4500 Pró-Saúde 
(2018) 

Lactase Enzyme 
Active® 

Nature’s 
way A.oryzae 10350 Natures Way 

(2018) 

Lactocare® Kley Hertz A.oryzae 10000 Kley Hertz 
(2018) 

Lacday® EMS A.oryzae 10000 EMS (2018) 

Lacto Enzy® Fauna & 
Flora A.oryzae - Fauna e Flora 

(2018) 

Lac Leve® Abbott A.oryzae 9000 Abbott (2018) 

Lactease® Crinos A.oryzae 9000 Crinos (2018) 

Lactprev® Naturelife A.oryzae 10000 Naturelife 
(2018) 

Paralac® Momenta A.oryzae 9000 Momenta 
(2018) 

Perlatte® Eurofarma A.oryzae 9000 Eurofarma 
(2018) 

Rapid Relief 
Lactose® 

Newton-
Everett A.oryzae 9000 Newton-

Everett (2018) 

Solaray Lactase® Solaray A.oryzae 4000 Vitacost 
(2015) 

Super Lactase® Holland & 
Barret A.oryzae 7312 Holland e 

Barret (2018) 

Pa
dr

ão
 a

na
lít

ic
o G5635 SIGMA® Sigma 

Aldrich E. coli 1000; 3000; 5000 e 
15000 

Sigma Aldrich 
(2018b) 

G3665 SIGMA® Sigma 
Aldrich K. lactis ≥ 2600 Sigma Aldrich 

(2018c) 

G5160 SIGMA® Sigma 
Aldrich A.oryzae 8; 25; 125 e 500 Sigma Aldrich 

(2018a) 
 

Embora a β-galactosidase apresente grande importância e potencialidade de uso em 

diversos produtos alimentícios, sua aplicação ainda é restrita devido aos elevados custos de 

produção e purificação. Portanto faz-se necessário o estudo de micro-organismos produtores da 

enzima em meios de cultivo de baixo custo, com possibilidade de escalonamento do processo 

visando aplicação industrial. 

1.4 COMPOSIÇÃO DO MEIO DE CULTURA E PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

DO PROCESSO PARA PRODUÇÃO DE β-GALACTOSIDADE MICROBIANA 
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Enzimas microbianas podem ser obtidas por diferentes processos de fermentação, dentre 

os quais destacam-se as fermentações em estado sólido, semi-sólido e submersa. 

A fermentação em estado sólido (FES) é definida como o processo em que há ausência 

ou quase ausência de água livre no meio de cultivo, porém, o susbtrato deve apresentar umidade 

suficiente para garantir o desenvolvimento do micro-organismo (PANDEY, 1992; 2003; 

SINGHANIA et al., 2009). Além da possibilidade do uso de resíduos agro-industriais como 

substrato, os processos de FES requerem baixa necessidade de energia e geram menor 

quantidade de água residual (PANDEY, 2003). 

Em alguns casos, a FES, o excesso de substrato presente pode causar inibição do 

crescimento microbiano. Tal fato é observado, por exemplo, em processos fermentativos 

utilizando plantas ou resíduos com elevada concentração de açúcares. Quando isso ocorre, o 

Sistema de FES pode ser modificado, aumentando-se o teor de água a fim de melhorar a 

disponibilidade do substrato. Esse sistema é chamado de fermentação em estado semi-sólido 

(FSS) (ECONOMOU et al., 2010). 

Outro processo fermentativo amplamente utilizado para produção de biomoléculas 

consiste na fermentação submersa (FSm) ou cultivo submerso (CSm), o qual ocorre em um 

meio com presença de água livre, sendo o processo mais utilizado em larga escala visando 

produção de bioprodutos como antibióticos, álcool, ácidos orgânicos, vitaminas e enzimas 

(SUBRAMANIYAM e VIMALA, 2012; HANSEN et al., 2015). 

Neste processo não há problemas com relação a difusão de ingredientes, tendo em vista 

a homogeneidade do meio (RAJ e KARANTH, 2006). A FSm apresenta diversas vantagens 

quando comparado aos demais processos, como eficiência de transferência de calor e massa e 

facilidade de controle da fermentação. Neste processo, a alta concentração de água evita a 

degradação do produto, pois facilita o controle de temperatura do processo (RAJ e KARANTH, 

2006; RAO, 2010). 

Dentre as enzimas produzidas pelo processo de FSm, destaca-se a β-galactosidase. 

Sendo assim, o processo de FSm foi utilizado no presente estudo.  

1.4.1  Fontes de carbono e de nitrogênio 

A produção de β-galactosidase é induzida pela presença de lactose no meio, sendo que 

os micro-organismos capazes de produzir esta enzima hidrolisam a lactose em glicose e 

galactose (AKCAN, 2011; ALIKKUNJU et al., 2016). Para tanto, meios de cultura contendo 
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lactose como fonte de carbono, bem como leite, soro de leite e de queijo visando a produção 

enzimática microbiana são utilizados (ARUKHA et al., 2015). 

Arukha et al. (2015) estudaram o uso de diferentes fontes de carbono para a produção 

de β-galactosidase de Lactobacillus fermentum. O meio MRS (Man Rogosa e Sharpe Broth) 

em pH 6,5 suplementado com glicose, frutose, galactose, sacarose e maltose foi avaliado, além 

de um estudo paralelo com adição de glicose (30 e 60 mM) em MRS suplementado com 

galactose (30 mM), com 2 % (v/v) de inóculo. Em meio MRS contendo glicose, a atividade 

enzimática apresentou-se em torno de 2,0 U mL-1, valor semelhante em meio contendo lactose, 

galactose e sacarose. Houve uma redução de 8,5 % da atividade em meio contendo maltose 

(1,83 U mL-1). Outro cultivo utilizando frutose apresentou a menor atividade enzimática (1,24 

U mL-1) ou seja, atividade 38 % menor em relação a atividade enzimática no meio contendo 

glicose. A atividade enzimática não foi reprimida quando se combinou glicose (30 e 60 mM) 

com MRS suplementado com galactose (30 mM). No entanto, em estudos realizados por Hsu, 

Yu e Chou (2005) e Carevic et al., (2015) verificou-se que a lactose promoveu um incremento 

na atividade de β-galactosidase e, em meios contendo glicose, a atividade foi reprimida. 

Portanto, a glicose pode agir como inibidor competitivo da enzima (NGUYEN et al., 2006).  

O mesmo foi constatado por Ansari e Husain (2012) ao avaliarem o efeito do aumento 

da concentração de galactose/glicose (1,0 – 5,0 % m/v) na atividade de β-galactosidase de 

Aspergillus oryzae em tampão acetato de sódio 0,1 M (pH 4,5 a 37 ºC) com a enzima sem 

adição dos monossacarídeos como controle (com atividade de 2,0 U mL-1). Os autores 

observaram que o uso de 5,0 % (m/v) de galactose e concentrações menores que 2,0 % (m/v) 

de glicose agiram como inibidor da atividade enzimática, resultando em decréscimo de 70 % 

da atividade inicial. 

Assim como as fontes de carbono, o uso de fontes de nitrogênio é essencial para a 

produção de β-galactosidase. Fontes de nitrogênio orgânicas e inorgânicas podem ser usadas 

para a produção de β-galactosidase como extrato de levedura, extrato de carne e peptona além 

de provenientes de diversos resíduos agroindustriais, como soro de queijo e água de maceração 

de milho. As fontes inorgânicas de nitrogênio mais utilizadas são nitrato de amônio, cloreto de 

amônio, sulfato de amônio e nitrato de sódio (AKCAN, 2011; FISCHER E KLEINSHMIDT, 

2015; RAOL et al., 2015; GOMES et al., 2018). 

Akcan (2011) estudou fontes orgânicas e inorgânicas de nitrogênio para a produção de 

β-galactosidase de Bacillus licheniformis ATCC 12759. As fontes orgânicas consistiram de 

extrato de levedura, extrato de carne, triptona, peptona, caseína, ureia; enquanto que as 

inorgânicas, consistiram de nitrato de amônio, cloreto de amônio, sulfato de amônio e nitrato 
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de sódio. Todas foram testadas na concentração de 1 % (m/v). Constatou-se, em comparação 

com amostra controle, sem adição de monossacarídeos (1527,3 ± 8,4 U mg-1 de atividade) que, 

todas as fontes de nitrogênio orgânico e inorgânico reprimiram a atividade enzimática, sendo 

que a menor atividade foi verificada no meio contendo extrato de carne (310,7 ± 4,5 U mg-1). 

Manera et al. (2011) estudaram a otimização da produção de β-galactosidase de 

Kluyveromyces marxianus CCT 7082, utilizando como fontes de nitrogênio resíduos 

agroindustriais (água de maceração de milho, soro de queijo e hidrolisado de levedura 

comercialmente disponível) e sais (sulfato de magnésio e fosfato de potássio monobásico). 

Diferentes concentrações de lactose foram testadas nas diferentes fontes de nitrogênio: 10 – 70 

g L-1 no soro de queijo; 10 – 100 g L-1 na água de maceração do milho e 4 – 20 g L-1 no 

hidrolisado de levedura. O pH utilizado foi entre 5,0 e 7,0. Os parâmetros que resultaram na 

maior atividade enzimática (1400 U g-1) foram: 70 g L-1 de lactose; 65 g L-1 de água de 

maceração do milho e 4 g L-1 de hidrolisado de levedura, em pH 5,0 com produtividade de 61 

U L h-1. 

1.4.2 Co-fatores para a Produção de β-galactosidase 

Além do substrato, outras substâncias podem ser essenciais para a catálise enzimática 

em determinadas enzimas, sendo estas denominadas co-fatores. Essas substâncias podem ser 

classificadas em dois grupos: coenzimas específicas (compostos de baixa massa molecular e de 

estrutura complexa), os quais agem no transporte de determinados grupos químicos e; 

ativadores (normalmente íons metálicos) que agem na formação do complexo ativado, sem 

participação na reação (NELSON e COX, 2008). 

Existem também muitas substâncias que podem causar inibição da atividade enzimática, 

tais como a ureia, que são consideradas não específicas, pois agem inibindo uma grande 

variedade de enzimas; outras atuam somente em um grupo específico de enzimas, sendo 

denominados inibidores da atividade enzimática (CHAPLIN e BUCKE, 1990). 

O processo de inibição enzimática pode ser reversível ou irreversível. A inibição 

reversível comumente ocorre por meio de um inibidor competitivo, o qual compete com o 

substrato pelo mesmo sítio ativo da enzima, sendo que, muitas vezes os inibidores competitivos 

apresentam estrutura semelhante ao substrato. O inibidor não competitivo liga-se à enzima ou 

ao complexo enzima-substrato, ou seja, não liga-se no sítio ativo da enzima, mas em outro sítio 

cataliticamente inativo, alterando, portanto, o valor da constante de Michaelis-Menten. No 

processo de inibição irreversível, um inibidor liga-se covalentemente ou destrói um grupo 
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funcional essencial para a atividade da enzima (CHAPLIN e BUCKE, 1990; NELSON e COX, 

2008). 

De acordo com Ansari e Husain (2010), a galactose é um forte inibidor para a enzima 

β-galactosidase, pois compete pelo sítio ativo da enzima. Todavia, em estudo realizado por 

Guven et al. (2011) sobre os efeitos de ativadores e inibidores de β-galactosidase proveniente 

de Alicyclobacillus acidocaldarius subsp. rittmannii, os autores verificaram que a galactose 

pode agir como um inibidor do tipo misto (competitivo e não-competitivo), resultando em 

mudanças nos valores de Km e Vmáx, como uma diminuição na afinidade da enzima pelo 

substrato e na velocidade máxima de reação (SEGEL, 1993). Neste tipo de inibição o inibidor 

também se liga a um sítio diferente do sítio ativo onde o substrato se liga (GUVEN et al., 2011). 

A glicose pode agir como inibidor não competitivo da enzima em espécies como 

Lactobacillus reuteri e Bifidobacterium longum BCRC 15708 (NGUYEN et al., 2012). Porém, 

Mateo et al. (2004) relatam que a glicose pode agir como inibidor competitivo em espécies 

como Kluyveromyces lactis e Thermus sp., causando diminuição da taxa de reação ou mesmo 

paralisando a mesma. 

Outros compostos, porém, podem exercer efeito ativador na atividade de β-

galactosidase, dentre os quais se destacam íons metálicos, podendo estes, ser adicionados na 

forma de sais e, seu efeito é depende da concentração aplicada. 

Nguyen et al. (2006) avaliaram o efeito de íons mono e divalentes da atividade de β-

galactosidase proveniente de Lactobacillus reuteri. Constatou-se que os íons sódio, potássio, 

manganês e magnésio exerceram efeito ativador na atividade enzimática. Em contrapartida, o 

cálcio pode agir como inibidor da atividade de β-galactosidase (HIDALGO-MORALES, 

ROBLES-OLVERA e GARCÍA, 2005; AKCAN, 2011). 

1.4.3 Outros parâmetros (pH, temperatura, agitação e aeração) 

Temperatura e pH são parâmetros físico-químicos que exercem grande influência na 

produção de β-galactosidase microbiana, sendo que tanto a temperatura, quanto pH ótimos de 

produção enzimática apresentam variação de acordo com o micro-organismo produtor. O 

mesmo ocorre para os processos utilizando ou não agitação e aeração, pois cada micro-

organismo apresenta condições distintas de produção e tolerância ao oxigênio. A agitação do 

meio de cultura branda favorece a transferência de massa, dissolução e homogeneização de 

componentes do meio de cultivo, propiciando o acesso das células aos nutrientes necessários 
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ao seu desenvolvimento e síntese de biomoléculas, sendo importante para micro-organismos 

aeróbios.  

Em estudo realizado por Alves et al. (2010) foi observado o efeito da agitação e aeração 

no aumento da produção de β-galactosidase de Kluyveromyces. marxianus CCT 7082, com 

agitação variando entre 200 e 500 rpm (rotações por minuto) e taxa de aeração entre 0,5 e 1,5 

vvm (volume de ar por volume de meio de cultivo por minuto). Os autores observaram que a 

produção e atividade enzimáticas foram fortemente influenciadas pela aeração e agitação, 

encontrando-se condições ótimas de 500 rpm e 1,5 vvm em 14 horas de processo, com atividade 

enzimática e produtividade de 17,0 U mL-1 e 1,2 U mL-1, respectivamente.  

Na Tabela 4 são expressos pH, temperatura ótima, tipo de processo utilizado (com 

agitação ou estático, e com aeração ou sem aeração), além do tempo de fermentação na 

produção de β-galactosidase de diferentes fontes microbianas relatadas na literatura. 

Com base na tabela, é possível verificar que as condições do processo irão depender da 

espécie do micro-organismo estudado visto que as condições variam não só de acordo com a 

espécie, mas também entre os mesmos gêneros produtores e do tipo de substrato utilizado para 

a produção enzimática. A β-galactosidase é produzida por fungos, como Aspergillus oryzae em 

valores de pH ácidos (4,5 – 4,8) em temperaturas variáveis (35 – 50 ºC), em cultivo estático. 

Enquanto que, para bactérias láticas e leveduras, os valores de pH apresentam-se mais neutros 

(5,6 – 7,5), sendo que, para as bactérias, o cultivo é conduzido sob condições estáticas e, para 

leveduras é necessário agitação (200 – 250 rpm). Com relação ao tempo de fermentação, nota-

se que este é bastante variável, dependendo da cepa microbiana utilizada. 

 
TABELA 4 -  PARÂMETROS UTILIZADOS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE β-GALACTOSIDASE 

DE DIFERENTES FONTES MICROBIANAS 
(continua) 

Micro-
organismo Meio de cultivo pH T (ºC) Processo Tempo 

(h) Referência 

Fu
ng

o 

A. oryzae Lactose 
(50 g L-1) 4,5 - 4,8 35 - 50 Estático 10 

Haider e Husain 
(2009); Freitas et 
al. (2011); Ansari 
e Husain (2012) 

B
ac

té
ria

s l
át

ic
as

 L. 
bulgaricus 

Leite desnatado (8 – 
16 %) e soro de leite 

(0 – 5 %), ambos com 
fosfato de potássio (2 

% v/v) 

7,0 42 - 45 Estático 8 Tari, Ustok e 
Harsa (2009) 

L. 
acidophilus 

MRS + lactose (10 g 
L-1) 6,5 - 7,5 45 Estático 24 Choonia e Lele 

(2011) 

L. 
plantarum 

MRS + 60 μL de X-
gal + 10 μL de 

ITPG* 
6,5 - 7,5 50 Estático 24 

Selvarajan e 
Mohanasrinivasan 

(2015) 



43 
 

(*) X-gal: 5-bromo-4-cloro-3-indoxil-β-D-galactopiranosídeo (glicosídeo artificial análogo à lactose); ITPG: iso-
propil-β-D-1-tiogalactopiranosídeo (metabólito da lactose utilizado para induzir a expressão da proteína). 

1.5 PARÂMETROS CINÉTICOS DO PROCESSO FERMENTATIVO 

A avaliação dos parâmetros cinéticos de um processo fermentativo é fundamental para 

a verificação das concentrações de um ou mais componentes que fazem parte do sistema durante 

o tempo de fermentação, tais como micro-organismo (biomassa); metabólitos (produtos) e 

substrato (nutrientes para o crescimento) (UZIR e DON, 2008). 

De acordo com Katoh e Yoshida (2009) os bioprocessos envolvem muitas reações 

químicas e/ou bioquímicas e requerem o entendimento das relações de concentrações de 

reagentes (substratos necessários para o consumo pelo agente microbiano) e produtos. 

formados. Além disso, taxas de utilização dos substratos e produção dos bioprodutos ao longo 

do processo tornam-se importantes não só no controle, mas também na escolha do tipo do 

bioprocesso. O conhecimento dessas informações permite a obtenção de parâmetros como: 

velocidades específicas de consumo de substrato, formação de biomassa e formação de produto, 

velocidade máxima específica de crescimento microbiano, tempo de duplicação da biomassa, 

além de rendimentos ou fatores de conversão e produtividade do processo. 

Para os cálculos dos parâmetros cinéticos é necessário obter dados experimentais para 

que seja possível a determinação das fases do crescimento celular. Essas fases são divididas 

em: 

• Fase lag (a): não ocorre crescimento celular, sendo conhecida como fase de 

adaptação pois as células inoculadas em um meio de cultivo deverão auto ajustar-se às 

condições de um novo ambiente, iniciando assim, a duplicação de material genético, a síntese 

de enzimas e nutrientes necessários ao crescimento. Nesta fase o número de células não 

aumenta e seu tempo é variável, pois depende do inóculo e das condições de crescimento. Há 

casos em que a fase lag não ocorre (quando o inóculo em fase exponencial de crescimento é 

transferido para o meio de cultivo com mesma composição e mesmas condições de cultivo). A 

fase lag é observada quando as células sofreram danos (como por exemplo, tratamento térmico, 

radiação ou compostos tóxicos), ou ainda quando as mesmas são transferidas de um meio 

complexo (rico em nutrientes) para um meio definido;  

      (conclusão) 
Le

ve
du

ra
 

K. lactis. 

SDB – lactose (40 g 
L-1) 

Meio: lactose (20 g L-

1), extrato de levedura 
(3 g L-1); extrato de 

malte (3 g L-1) e 
peptona (3 g L-1) 

5,6 
7,0 

28 
30 

Agitação 
(250 
rpm) 

200 rpm 

48 

Dagbagli e 
Goksungur 

(2008) 
You et al. (2017) 
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• Fase de aceleração (b): onde as células que se adaptaram às novas condições de 

cultivo iniciam seu crescimento, sendo possível observar um leve aumento do crescimento 

celular; 

• Fase log (c), ou de crescimento exponencial: nesta fase a taxa de crescimento 

celular aumenta gradativamente, atingindo um valor máximo de crescimento exponencial, onde 

as células multiplicam-se com uma taxa específica de crescimento constante (μmáx). A taxa de 

crescimento exponencial é influenciada por fatores como temperatura, pH, composição do meio 

de cultivo e inóculo, bem como características genéticas do próprio micro-organismo; 

• Fase de desaceleração (d): após a fase de crescimento exponencial, a 

multiplicação celular é afetada pela disponibilidade de nutrientes e acúmulo de produtos tóxicos 

ao metabolismo celular, onde ocorre o declínio da taxa máxima de crescimento; 

• Fase estacionária (e): nesta fase o crescimento celular cessa, pois não se observa 

aumento ou diminuição no número líquido de células; 

• Fase de declínio (f) e fase de morte (g): quando as células presentes na fase 

estacionária começam a morrer e autodestruir-se (lise celular), reduzindo então a concentração 

de células no meio. Portanto, nesta fase a razão de crescimento é negativa. Em alguns casos a 

fase de morte ocorre juntamente com a lise celular. Esta fase constitui-se de uma função 

exponencial menor que a de crescimento celular (UZIR e DON, 2008; KATOH e YOSHIDA, 

2009). Na Figura 5 é possível observar as diferentes fases do crescimento celular microbiano. 

 
 FASES DO CRESCIMENTO CELULAR MICROBIANO: (A) FASE LAG; (B) 

FASE DE ACELERAÇÃO; (C) FASE LOG; (D) FASE DE DESACELERAÇÃO; (E) FASE 
ESTACIONÁRIA; (F) FASE DE DECLÍNIO E (G) FASE DE MORTE CELULAR 

 

 
FONTE: Adaptado de Uzir e Don (2008). 
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1.5.1 Velocidade máxima específica de crescimento celular (μmáx) 

O crescimento da maioria das células microbianas consiste em uma curva hiperbólica 

(Figura 5), na qual a taxa de crescimento celular é afetada por fatores como pH, temperatura, 

composição do meio de cultivo, concentração de substrato, taxa de suprimento de oxigênio, 

entre outros fatores. Quando todas essas condições são mantidas constantes, a taxa de 

crescimento específico pode ser afetada por determinados substratos (substratos limitantes). 

Sendo assim, a velocidade máxima específica de crescimento celular (μmáx) corresponde à 

máxima razão de crescimento celular, ou seja, quando há concentração (g L-1) de substrato [S] 

suficiente para o crescimento da célula, e esta concentração exceder o valor da concentração do 

substrato limitante (Ks em g L-1, a qual consiste na metade do valor de μmáx) (UZIR e DON, 

2008). O μmáx pode ser expresso em unidades de tempo, como por exemplo h-1 e pode ser 

calculado pela seguinte equação: 

  [1] 

Em que: 

Xf: corresponde a concentração de biomassa (g L-1) no final da fase log de crescimento celular; 

Xi: corresponde a concentração de biomassa (g L-1) no início da fase log de crescimento celular; 

tf - ti: diferença entre os tempos final (tf) e inicial (ti) da fase log de crescimento celular. 

1.5.2 Fatores de conversão ou rendimentos do processo 

O crescimento microbiano, bem como a formação de produto são fatores de 

bioconversão, onde os nutrientes que fazem parte do meio de cultivo durante a fermentação são 

convertidos em concentração celular e metabólitos.  

Essas conversões podem ser quantificadas em coeficientes de rendimento, sendo assim, 

o coeficiente de rendimento (Y) representa a eficiência do processo fermentativo. Além de 

permitir calcular o rendimento do processo fermentativo, relaciona os valores de X (biomassa), 

S (substrato) e P (produto), em um determinado tempo, ou seja, a razão da diferença entre 

biomassa final (X) e inicial (X0), substrato final (S) e inicial (S0) e produto final (P) e inicial 

(P0) (CHAPLIN e BUCKE, 1990; SHULER e KARGI, 2001; KIM et al., 2013). Esses fatores 

são definidos por: 

 Fator de conversão do substrato em biomassa (YX/S): 
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  [2] 

Em que: 

X - X0: é a variação entre a concentração (g L-1) de biomassa (X) final e inicial; 

S0 - S: é a variação entre concentração (g L-1) substrato (S) inicial e final. O Yx/s pode ser 

expresso em g de biomassa (X)/g de substrato (S). 

 Fator de conversão de biomassa em produto (YP/X): 

  [3] 

Em que: 

P – P0: é a variação entre a concentração de produto (P) inicial e final. O YP/X pode ser expresso 

em U.g-1; 

X - X0: é a variação entre a concentração (g L-1) de biomassa (X) final e inicial; 

1.5.3 Produtividade 

O cálculo da produtividade é importante para relacionar a concentração de produto 

produzido ao longo do tempo. Embora o objetivo seja a produção de produto (P), o cálculo da 

produtividade em biomassa (X) é de grande importância, principalmente quando a formação de 

produto está associada ao crescimento microbiano. Podem ser calculadas em termos de 

produtividade horária total, a qual relaciona a concentração produto P (U mL-1) ao longo do 

tempo de fermentação (t-1), sendo levados em consideração todas as fases do crescimento 

microbiano) (SHULER e KARGI, 2001). A produtividade horária total (Pp) pode ser calculada 

pela seguinte equação: 

  [4] 

Em que, P - P0 corresponde à variação entre a concentração de produto final e inicial, medida 

em termos de atividade enzimática (U mL-1) e tf ao tempo de cultivo. 

 

1.6 PROCESSO DE SEPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO (DOWNSTREAM) DE ENZIMAS 

MICROBIANAS 

O processo de downstream consiste nas etapas de separação e recuperação de produtos 

biotecnológicos de interesse, dentre eles as enzimas. Devido à elevada proporção de água do 
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meio de cultivo, presença de moléculas orgânicas e inorgânicas, metabólitos extras e 

intracelulares, a purificação constitui a etapa mais onerosa da produção de enzimas, chegando 

a atingir cerca de 80 % do custo total do processo, sendo considerada uma etapa chave, 

importante na separação de enzimas (GOLDBERG, 1997; ROY e GUPTA, 2002). 

O downstream pode ser dividido em quatro etapas gerais: clarificação (separação das 

células e fragmentos do meio de cultivo); concentração ou purificação de baixa resolução; 

purificação de alta resolução, acabamento e acondicionamento do produto final (DESAI, 2000; 

ROY e GUPTA, 2002; FLICKINGER, 2013). 

Os produtos decorrentes da fermentação podem constituir-se nas mesmas células 

inoculadas no processo (células microbianas) assim como em componentes das mesmas 

(produtos intracelulares), além do material metabólico liberado durante a fermentação 

(produtos extracelulares). Sendo assim, o processo de separação é variável de acordo com a 

natureza do produto alvo (FLICKINGER, 2013). 

A clarificação consiste na remoção das partículas sólidas em suspensão (células 

microbianas em sua forma íntegra ou seus fragmentos) com consequente redução da turbidez 

do caldo de cultivo. Este processo pode ser realizado aplicando-se etapas como filtração 

convencional, centrifugação, separação por membranas e/ou floculação. A escolha do tipo de 

operação irá depender do tamanho e densidade das partículas (DESAI, 2000; ROY e GUPTA, 

2002; FLICKINGER, 2013). 

A centrifugação é a operação mais utilizada para separar a biomassa do sobrenadante 

(caldo clarificado) em escala industrial. Nesta, as células em suspensão no meio líquido 

sedimentam devido a aceleração causada por meio de um campo gravitacional centrífugo 

(DESAI, 2000). 

Quando a biomólecula alvo é produzida intracelularmente, a partir da biomassa, etapas 

de rompimento celular são necessárias para posterior separação e purificação tornando-a mais 

onerosa e demorada que os utilizados para biomoléculas produzidas extracelularmente (UZIR 

e DON, 2008). 

Tratando-se de suspensões celulares de leveduras e bactérias, principalmente as que 

resultam em produtos intracelulares, a centrifugação é recomendada, pois sua filtração causaria 

entupimento dos filtros (DESAI, 2000). No entanto, microfiltração poderia ser uma operação 

unitária recomendada para a clarificação mas apresenta a desvantagem de perda de biomassa 

aderida e obstruída nos poros das membranas. 

A centrifugação é utilizada quando as partículas a serem removidas são muito pequenas 

ou, a viscosidade do fluido é alta, não sendo efetivo o método de filtração. Porém, em ambos 
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os casos, a centrifugação é o processo mais efetivo para a separação de biomassa microbiana 

(UZIR e DON, 2008; KATOH e YOSHIDA, 2009). 

As etapas de concentração/purificação de baixa resolução compreendem a separação da 

biomólecula alvo do meio de cultivo por meio de operações de precipitação, micro e 

ultrafiltração (membranas).  

A precipitação consiste em uma das etapas mais utilizadas tanto em escala industrial, 

quanto laboratorial nos processos iniciais de purificação, podendo ocorrer com o aumento 

(salting-out) ou diminuição (salting-in) da concentração de sais, com adição de solventes 

orgânicos, calor, ajuste de pH, polieletrólitos e sais metálicos (LUCARINI, KILIKIAN e 

PESSOA JUNIOR, 2005). 

A ultrafiltração é muito utilizada em processos biotecnológicos na etapa de downstream, 

tanto para concentração quanto para purificação de proteínas e enzimas, principalmente pela 

capacidade das membranas de ultrafiltração em reter macromoléculas em solução (NOBREGA, 

BORGES e HABERT, 2005).  

A concentração/purificação de alta resolução consiste na separação de classes de 

moléculas com características físico-químicas semelhantes (UZIR e DON, 2008; KATOH e 

YOSHIDA, 2009). Nestas etapas são utilizadas operações cromatográficas (tais como 

cromatografias de troca-iônica, de interação hidrofóbica, de exclusão molecular, membranas 

adsortivas entre outras. Sua escolha será influenciada pelo tipo e densidade da carga na 

superfície da biomolécula, dos sítios específicos da superfície da proteína (adsorção), 

hidrofobicidade, massa molar e características para adsorção da proteína (DESAI, 2000). 

Enquanto a purificação de baixa resolução compreende a separação da biomólecula alvo do 

meio de cultivo, a concentração/purificação de alta resolução consiste na separação de classes 

de moléculas com características físico-químicas semelhantes (UZIR e DON, 2008; KATOH e 

YOSHIDA, 2009). 

A definição das etapas do processo de purificação a ser utilizado irá depender da 

aplicação final da biomolécula alvo (GOLDBERG, 1997). 

Diante do presente exposto, a busca por micro-organismos, dentre eles, leveduras e 

bactérias láticas potenciais produtoras da enzima β-galactosidase consiste em uma alternativa 

promissora e de inovação, pois trata-se de organismos classificados como GRAS pelo FDA, os 

quais são utilizadoss na produção de diversos alimentos. Para tanto, não somente a produção 

(upstream) enzimática deve ser realizada, mas sim, métodos de separação e purificação da 

mesma (downstream), tendo em vista que esses micro-organismos necessitam de métodos de 

rompimento celular para a liberação da enzima. 
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1.6.1 Rompimento celular 

Muitas enzimas microbianas são produzidas intracelularmente, sendo necessário o uso 

de técnicas para a sua separação. Uma das etapas mais importantes no downstream de uma 

biomolécula intracelular é o rompimento celular, o qual constitui a primeira etapa da separação 

de produtos intracelulares, visando alto rendimento, minimizando perdas e danos ao produto 

(GECIOVA, BURY e JELEN, 2002).  

Dentre os métodos de rompimento celular podem ser citados os métodos físicos, 

químicos e/ou enzimáticos (isolados ou combinados) que visem o rompimento ou o aumento 

da permeabilidade da parede celular e liberação do conteúdo citoplasmático (HARRISON, 

1991; GECIOVA, BURY e JELEN, 2002), visando obtenção da biomolécula alvo. 

Ao se tratar de rompimento, é interessante conhecer a estrutura da parede celular para a 

escolha de métodos eficientes. A parede celular bacteriana é composta de vários polímeros 

ligados entre si, sendo a composição variável de acordo com o tipo de bactérias, Gram-positivas 

ou Gram-negativas (GHUYSEN e HAKENBECK, 1994). 

As bactérias Gram-positivas apresentam menor concentração de lipídios quando 

comparadas às Gram-negativas e, por isso sua resistência à solventes químicos é maior 

(SALTON, 1953). Além disso, em bactérias Gram positivas, como as bactérias láticas, por 

exemplo, a concentração de peptidoglicano (PGN) e outras moléculas como ácido teicóico, 

polifosfatos e carboidratos é maior (SALTON, 1953; NAVARRE e SCHNEEWIND, 1999). 

Em contrapartida, em Gram-negativas a concentração de peptidioglicano é menor (BROWN et 

al., 2015) e a de lipopolissacarídeos é mais elevada (TAKEUCHI et al., 1999).  

De acordo com Harrison (1991), o tipo e a forma como o processo de rompimento 

celular é conduzido exerce grande influência no grau de recuperação do produto. Etapas de 

purificação posteriores (refino), tipo de suspensões formadas, acabamento do produto e forma 

de apresentação do produto final também influenciam na qualidade e grau de pureza. A 

combinação de todas essas etapas é de grande importância, principalmente para a economia do 

processo e conforme a aplicação do produto. Com relação às leveduras, a parede celular é 

composta basicamente de glucanas (moléculas ramificadas constituídas de unidades de glicose 

unidas entre si por ligações β-1,3 e β-1,6), mananas (resíduos de manose unidos entre si por 

ligações α-1,6 e cadeias laterais curtas de oligossacarídeos) e proteínas (principalmente enzimas 

sem função estrutural) (MIDDELBERG, 1995). Devido a sua composição, a parede celular de 

leveduras rompe-se menos facilmente que a de bactérias (PESSOA JÚNIOR, 2005).  
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De maneira geral os métodos de rompimento celular são classificados em: mecânicos 

(também chamados de métodos severos), não mecânicos (conhecidos como métodos gentis), os 

quais são subdivididos em físicos, químicos e enzimáticos. 

No Quadro 1 são apresentados os principais métodos de rompimento celular microbiano 

mecânicos e não-mecânicos, suas características, tipo de célula microbiana a qual é aplicado e 

suas principais vantagens e desvantagens.  

Dentre os métodos mecânicos pode-se destacar o ultrassom (usado para rompimento 

celular de bactérias, leveduras, algas e fungos filamentosos), o qual permite um alto controle 

do processo; prensa francesa ou french-press (para rompimento celular de bactérias, leveduras 

e algas), tendo como grande vantagem permitir a recirculação do material e consequentemente 

elevando a eficiência do processo. A prensagem por congelamento consiste em um dos 

processos de rompimento mecânicos mais simples, porém por apresentar custo elevado e ser 

um processo demorado sua aplicação industrial torna-se inviável (BERRY, STEWART e 

RUSSELL, 1987; CHAPLIN e BUCKE, 1990; HARRISON, 1991; ROY e GUPTA, 2002).  

Dentre os métodos não mecânicos que podem ser utilizados, destacam-se a lise 

enzimática e o uso de solventes. A lise enzimática pode ser usada em células de bactérias, 

leveduras, fungos filamentosos e algas, permitindo facilmente controle de pH e temperatura do 

meio de cultivo além da alta especificidade. Os solventes (acetona, tolueno, clorofórmio) 

podem ser usados nos mesmos micro-organismos, de modo simples e com baixo custo, porém 

apresentam como grande desvantagem, a geração de poluentes e compostos tóxicos (BERRY, 

STEWART e RUSSELL, 1987; CHAPLIN e BUCKE, 1990; HARRISON, 1991; ROY e 

GUPTA, 2002). 

Após o rompimento celular e liberação da biomolécula alvo, são necessárias etapas de 

separação desta do caldo de cultivo. Estas etapas devem levar em consideração a remoção de 

debris celulares (fragmentos de parede celular, ácidos nucléicos e organelas celulares), 

contaminação da biomolécula e possível desnaturação (DESAI, 2000). 

Para tanto, a etapa de clarificação, seguida da centrifugação ou separação por 

membranas (micro e ultrafiltração) deve ser realizada com o objetivo de separar a biomassa do 

sobrenadante.  

Dentre as operações realizadas para a recuperação da biomolécula alvo destaca- se o uso 

de membranas, as quais operam com altas vazões, além de permitir integração de operações 

como separação da biomassa e concentração do produto com consequente aumento do 

rendimento global e redução de custo da operação (FLICKINGER, 2013). 
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QUADRO 1- PRINCIPAIS MÉTODOS MECÂNICOS E NÃO-MECÂNICOS DE ROMPIMENTO CELULAR 
MICROBIANO 

 

M
ec

ân
ic

os
 

Método Características Tipo de célula Vantagens Desvantagens 

Ultrassom 

Realizada em banho de 
gelo em movimentos 

curtos de ondas 
ultrassônicas (em torno 

de 20 Khz) 

Bactérias, 
leveduras, algas 

e fungos 
filamentosos 

Alto controle 
do processo, 

efetividade no 
rompimento 

Alto custo 

Prensa-francesa 
(French-press) 

Promove o cisalhamento 
líquido 

Bactérias, 
leveduras e 

algas 

Possibilita 
recirculação 
do material 

Utilizado somente 
em escala 

laboratorial, 
elevado custo, 

possibilidade de 
degradação da 

biomolécula alvo, 
geração de 
fragmentos 

celulares muito 
pequenos 

Prensagem por 
congelamento 

(Freeze-pressing) 

A amostra é congelada 
(cerca de -20 ºC), então 
forçada a passar por um 

orifício (1 – 2 mm de 
diâmetro) à alta pressão 

(150 – 230 Mpa) 

Leveduras Processo é 
simples 

Demorado 
(inviável em 

escala industrial), 
custo elevado, 

inadequado para 
micro-organismos 

sensíveis ao 
congelamento 

Esmerilhamento 
(Grinding) 

A amostra é moída com 
auxílio de um gral e 

pistilo com nitrogênio 
líquido até formar um pó 

Bactérias, 
leveduras, algas 

e fungos 
filamentosos 

Condições de 
rompimento 
facilmente 

controláveis 

Custo elevado se 
aplicado em 

escala industrial 

Homogeneização 
com pérolas de 

vidro (Glass-bead 
homogenization) 

A amostra é agitada 
juntamente com as 

pérolas de vidro (com 0,2 
– 1 mm de diâmetro) e o 
rompimento celular se dá 

pelo atrito/abrasão. 

Bactérias, 
leveduras, algas 

e fungos 
filamentosos 

Permite o uso 
em larga 

escala (câmara 
de moagem) 

Custo elevado 

N
ão

-m
ec

ân
ic

os
 Lise enzimática 

São utilizadas enzimas 
que rompem a parede 

celular (como por 
exemplo, lisozima) 

Bactérias, 
leveduras, algas 

e fungos 
filamentosos 

Fácil controle 
de pH e 

temperatura Custo da enzima 

Solventes 

Solventes orgânicos 
como acetona, tolueno, 
detergentes desnaturam 

as proteínas ou 
permeabilizam a parede 
celular fazendo com que 
o conteúdo intracelular 

seja liberado. 

Bactérias, 
leveduras, algas 

e fungos 
filamentosos 

Métodos 
simples e de 
baixo custo 

Geração de 
compostos 
tóxicos e 

poluentes, 
desnaturação e 
precipitação de 
proteínas, não 

efetivo para uso 
em grande escala 

FONTE: Berry, Stewart e Russel (1987); Chaplin e Bucke (1990); Harrison (1991); Roy e Gupta (2002); Pessoa 
Júnior (2005); Üstün-Aytekin et al. (2016) 
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1.7  MODELAGEM MATEMÁTICA  

1.7.1 Modelos de regressão 

De acordo com Draper e Smith (1998), métodos de regressão são comumente usados 

para exploração de dados, permitindo inferir o efeito que algumas variáveis exercem sobre 

outras, utilizando-se uma função matemática para descrever a relação entre as variáveis.  

Os modelos de regressão podem ser lineares em relação aos parâmetros; linearizáveis e 

não-lineares (SEBER e WILD, 1989; DRAPER e SMITH, 1998). 

O ajuste de modelos não lineares é muito utilizado para descrever comportamento de 

curvas de crescimento animal (FERNANDES et al., 2012; MARINHO et al., 2013; KAPLAN 

e GÜRCAN, 2018), microbiano (GARCÍA-OCHOA e CASAS, 1999; VASILJEVIC e JELEN, 

2001; SPIER et al., 2009; SHARMA e MISHRA, 2014; ABBASALIZADEH, HEJAZI e 

HAJIABBAS, 2015; RAMAKRISHNAN et al., 2015) e vegetal (LANGNER et al., 2018). 

Em modelos não lineares, podem ser usados algoritmos para ajustar o modelo para um 

determinado conjunto de dados. Sendo assim, o principal algoritmo utilizado para o ajuste 

consiste no método dos mínimos-quadrados (nonlinear least-squares) (ZEVIANI, RIBEIRO 

JÚNIOR e BONAT, 2013). Este método consiste na determinação do melhor ajuste do modelo 

aos dados experimentais a partir da redução de uma função erro, sendo este considerado um 

método de estimação (DRAPER e SMITH, 1998). 

 Na área de bioprocessos, a modelagem matemática é utilizada principalmente nas 

cinéticas de crescimento celular e produção de biomassa microbiana. Dentre os principais 

modelos utilizados para prever o crescimento microbiano, destacam-se o modelo proposto por 

Monod (1949), o modelo logístico (KUMAR, KUMAR e KUMAR, 2005); modelo proposto 

por Contois (1959), entre outros. 

O modelo proposto por Monod leva em consideração somente a fase de crescimento 

exponencial microbiano (fase log), sem qualquer inibição. Sendo assim, as fases lag, 

estacionária e de declínio não podem ser previstas utilizando-se este modelo (LIN et al., 2000). 

O modelo de Monod, pode ser descrito por: 

   

[5] 

Em que: 

μ: representa a velocidade específica de crescimento celular (h-1); 

μmáx: representa a velocidade máxima específica de crescimento celular (h-1); 
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S: concentração de nutriente (g L-1); 

Ks: constante de saturação (sendo igual ao valor de S, quando a velocidade é a metade da 

velocidade máxima específica). 

 

 Para predição de dados de fase estacionária e de declínio do crescimento celular, o 

modelo Logístico tem sido amplamente usado, relacionando mudanças nos valores de 

velocidade específica de crescimento (μ) com os valores de concentração celular (biomassa - 

X). No entanto, este modelo não pode prever valores da fase de adaptação (lag) (LIN et al., 

2000). O modelo Logístico descrito por Kumar, Kumar e Kumar (2005), o qual relaciona a 

velocidade máxima específica de crescimento celular (μmáx) com os valores de biomassa (X) e 

biomassa máxima (Xmáx), pode ser descrito por: 

  

   

[6] 

  

O modelo proposto por Contois (1959), assim como o Logístico, pode ser considerado 

uma extensão do modelo de Monod. Este modelo foi desenvolvido para cultivo de  

Aerobacter aerogenes e indica a velocidade específica de crescimento (μ) é uma função da 

densidade populacional (biomassa, X), bem como da concentração de nutriente (substrato, S). 

Neste modelo, μmáx e B são parâmetros de crescimento constantes sob condições definidas de 

cultivo. O modelo de Contois, pode ser expresso por: 

   

[7] 

  

Em bioprocessos, muitas vezes, são utilizados processos fermentativos não só para a  

produção de biomassa, mas também para a obtenção de biomoléculas tais como enzimas, ácidos 

orgânicos e pigmentos, por exemplo. 

 Os modelos acima descritos, levam em consideração somente a produção de biomassa. 

Sendo assim, outros modelos podem ser usados, visando prever dados do produto de interesse. 

Um dos mais usados, consiste no modelo de Luedeking e Piret (1959). Este modelo foi 

desenvolvido para a fermentação de glicose a ácido lático em seis níveis de pH, medindo as 

taxas instantâneas de crescimento bacteriano ao longo de cada fermentação. A partir desse 

modelo, verificou-se que a taxa instantânea de formação de ácido lático (dP/dt), poderia estar 

relacionada com a taxa instantânea de crescimento bacteriano (dX/dt), sendo expresso por: 
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[7] 

 

Os coeficientes α e β são constantes dependente e não dependente do crescimento 

microbiano, respectivamente. O X representa os valores de biomassa total. 

A aplicação do modelo proposto por Luedeking e Piret em cinéticas de fermentação 

pode fornecer indicativos, por exemplo, de que a formação do produto está ou não associada ao 

crescimento microbiano. Este modelo já foi utilizado na produção de lipase microbiana 

(RAMAKRISHNAN et al., 2015), ácido lático (VASILJEVIC e JELEN, 2001; 

ABBASALIZADEH, HEJAZI e HAJIABBAS, 2015), entre outros bioprodutos. Este modelo 

pode ser indicado para a modelagem da cinética de formação de biomassa, consumo de 

substrato e formação de β-galactosidase, podendo obter informações se a enzima está ou não 

associada ao crescimento microbiano. 

Diversos estudos relatam a produção de β-galactosidase por leveduras e fungos 

filamentosos, porém, são escassos os trabalhos de produção da enzima em meios alternativos 

de baixo custo por bactérias láticas. Embora Lactobacillus reuteri seja reportada como 

produtora de β-galactosidase, não são encontrados trabalhos que relatem a otimização e 

escalonamento de meio de cultivo de baixo custo, além da aplicação de modelos, como o de 

Luedeking-Piret modificado  que relacionem a atividade enzimática com a produção de 

biomassa e consumo de lactose do meio por esta bactéria lática. 

Diante do presente exposto, a busca por micro-organismos potenciais produtores de β-

galactosidase torna-se importante, principalmente para uma futura aplicação da enzima 

produzida na indústria de produtos que atendam as necessidades de indivíduos que possuem 

intolerância à lactose. 

 Sendo assim, este estudo tem por objetivo principal a produção de β-galactosidase 

microbiana por FSm, utilizando-se um micro-organismo selecionado como potencial produtor, 

otimização de meio de cultivo de baixo custo, escalonamento, aplicação de modelos 

matemáticos para prever a atividade, além da caracterização da enzima produzida.  

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – código de financiamento 001. 
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CAPÍTULO II 
 

AUMENTO DA BIOSSÍNTESE DE β-GALACTOSIDASE INTRACELULAR 
PRODUZIDA POR L. reuteri NRRL B-14171, INDUTORES E FONTES DE 
NITROGÊNIO ORGÂNICAS DE BAIXO CUSTO POR FERMENTAÇÃO 

SUBMERSA 
 

Este capítulo foi publicado na revista International Journal of Food Engineering (QUALIS B1 
– Ciência de Alimentos)– ANEXO A 
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RESUMO 

O objetivo deste estudo consistiu em selecionar, dentre levedura e bactérias láticas, o micro-
organismo potencial produtor de β-galactosidase, com base nos parâmetros do bioprocesso. A 
partir do micro-organismo selecionado, o uso de diferentes fontes de nitrogênio orgânicas de 
baixo custo (isoladas ou combinadas entre si) foram avaliadas. Lactobacillus reuteri B-14171 
apresentou os maiores valores de atividade enzimática (1286 U L-1), alta produtividade (28,78 
U L h-1) e rendimento (82,32 U g-1), evidenciando seu potencial para produção da enzima. Todas 
as fontes de nitrogênio testadas foram viáveis para produção de β-galactosidase por L. reuteri 
B-14171. O meio de cultivo MMRS caseína (3,0 g L-1) + levedo de cerveja (3,0 g L-1) promoveu 
incremento na atividade enzimática (1269 U L-1) com custos de produção 1,83 vezes menores 
quando comparado ao meio MMRS-extrato de levedura comercial B. MMRS caseína + levedo 
de cerveja constituiu uma alternativa barata e inovadora, ainda não reportada para a produção 
de β-galactosidase por L. reuteri B-14171. 

 
Palavras-chave: β-galactosidase, produtividade, rendimento, fontes de nitrogênio, 
Lactobacillus reuteri. 
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 AUMENTO DA BIOSSÍNTESE DE β-GALACTOSIDASE INTRACELULAR 

PRODUZIDA POR L. reuteri NRRL B-14171, INDUTORES E FONTES DE 

NITROGÊNIO ORGÂNICAS DE BAIXO CUSTO POR FERMENTAÇÃO 

SUBMERSA 

2.1 INTRODUÇÃO 

A dificuldade da absorção de lactose afeta milhares de pessoas no mundo, sendo 

caracterizada por problemas fisiológicos demonstrados como intolerância à lactose 

(MONTALTO et al., 2006; HEYMAN, 2006; KUMAR, VIJAYENDRA E REDDY, 2015). 

Este problema está associado à falta de capacidade do organismo em digerir a lactose, 

devido aos baixos níveis da enzima β-galactosidase (PANESAR, KUMARI e PANESAR, 

2010). 

A β-galactosidase (β-D-galactoside galactohydrolase, E.C. 3.2.1.23), popularmente 

conhecida como lactase promove a hidrólise da lactose em dois monossacarídeos: glicose e 

galactose (KUMAR, VIJAYENDRA e REDDY, 2015). 

De acordo com a FAO (Food and Agriculture Organization), cerca de 75 % da 

população mundial apresenta intolerância à lactose, sendo esta influenciada principalmente por 

fatores étnicos. Asiáticos e africanos constituem as populações que apresentam maior 

incidência deste problema, enquanto que pessoas caucasianas do norte-europeu e americanos 

apresentam incidência inferior (FAO, 2013). 

A presença da lactose não hidrolisada no lúmen intestinal, faz com que esta seja 

fermentada pelas bactérias presentes levando a produção de dióxido de carbono e metano 

(MISSELWITZ et al., 2013; PAKDAMAN et al., 2016), os quais podem causar absorção de 

água, com consequente aumento da motilidade intestinal, refletida em sintomas como distensão 

e dores abdominais, além de diarreia.  

Além de promover a redução ou remoção da lactose em produtos lácteos (CASSELAS 

et al., 2016), o uso da β-galactosidase apresenta diversas vantagens tecnológicas e nutricionais, 

como a produção de galacto-oligossacarídeos (DOMÍNGUEZ-JIMÉNEZ, FERNÁNDEZ-

SUÁREZ, 2016) e aumento da cremosidade e doçura em produtos alimentícios, visto que 

glicose e galactose são mais doces que a lactose. Além disso, esses monossacarídeos são mais 

facilmente absorvidos quando comparados à lactose (ANSARI e HUSAIN, 2010; 

WICHIENCHOT et al., 2016). 
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Essa enzima é produzida extra ou intracelularmente como produto do metabolismo de 

bactérias, fungos filamentosos e leveduras. As leveduras, principalmente do gênero 

Kluyveromyces (VASILJEVIC e JELEN, 2001; DAGBAGLI e GOKSUNGUR, 2008; 

GANZLE, HAASE e JELEN, 2008; HUSAIN, 2010) e bactérias láticas do gênero 

Lactobacillus (NATH et al., 2015; ALVES et al., 2010; FISCHER e KLEINSCHMIDT, 2015; 

USTOK, TARI e HARSA, 2009; CHOONIA e LELE, 2011) são os principais micro-

organismos produtores de β-galactosidase intracelular, os quais são classificados como GRAS 

- Generally Recognized as Safe (FISCHER e KLEINSCHMIDT, 2015; CAREVIC et al., 2015) 

para uso em alimentos. Enquanto que fungos, principalmente do gênero Aspergillus produzem 

β-galactosidase extracelular (CAREVIC et al., 2016). Embora leveduras e fungos filamentosos 

sejam reportados como os maiores produtores da enzima, o estudo de bactérias láticas torna-se 

promissor, uma vez que esses micro-organismos apresentam características probióticas, além 

de serem encontrados naturalmente em produtos lácteos. 

A β-galactosidase é considerada uma enzima indutora, sendo assim, o meio de cultivo 

para sua produção deve conter componentes como a lactose (ARUKHA et al., 2015; 

GOBINATH e PRAPULLA, 2015) e diferentes aminoácidos, os quais são fornecidos pelas 

fontes de nitrogênio (FISCHER e KLEINSCHMIDT, 2015; STILES e HOLZAPFEL, 1977). 

O extrato de levedura consiste na fonte de nitrogênio geralmente usada na produção de β-

galactosidase (STILES E HOLZAPFEL, 1977; VASILJEVIC e JELEN, 2001). 

Devido ao seu alto custo, o estudo de diferentes fontes de nitrogênio orgânicas em 

substituição ao extrato de levedura pode ser considerado uma alternativa inovadora para reduzir 

os custos e aumentar a viabilidade da produção. Além de que, o estudo de novos micro-

organismos considerados GRAS, dentre leveduras e bactérias láticas torna-se importante para 

a produção de enzimas comerciais.  

Desta forma, o objetivo desse estudo consistiu em selecionar um micro-organismo 

potencial produtor de β-galactosidase, com base em parâmetros do bioprocesso avaliados e, 

testar diferentes fontes de nitrogênio orgânicas para a produção de β-galactosidase a partir do 

micro-organismo selecionado. 
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2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.2.1 Micro-organismos-produtores de β-galactosidase 

Nove cepas (8 bactérias láticas e 1 levedura) provenientes da Coleção de Culturas NRRL 

(Agricultural Research Service Culture Collection, Peoria, Estados Unidos), Fundação André 

Tosello (Campinas, Brasil) e Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ, Rio de Janeiro, Brasil), 

foram avaliadas com relação ao potencial de produção de β-galactosidase (Tabela 1). 

 
TABELA 1 -  MICRO-ORGANISMOS  UTILIZADOS PARA PRODUÇÃO DE β-GALACTOSIDASE. 

 
Micro-organismo Código Instituição 

Lactobacillus reuteri B-14171 NRRL 
Lactobacillus fermentum B-1840 NRRL 
Lactobacillus acidophilus B-23431 NRRL 
Lactobacillus plantarum B-1917 NRRL 
Lactobacillus johnsonii B-2178 NRRL 
Pediococcus acidilactici B-14958 NRRL 

Lactobacillus delbrueckii ssp. 
bulgaricus CCT-0366 André Tosello 

Kluyveromyces lactis CCT-2653 André Tosello 
Pediococcus pentosaceus - Oswaldo Cruz 

 

2.2.2 Manutenção e reativação das cepas, inóculo e cinética microbiana 

As cepas de bactérias láticas (LAB) foram mantidas e reativadas em caldo MRS (Man, 

Rogosa e Sharpe Broth, Himedia®, India) em pH 6,5 ± 0,2 em temperaturas entre 30 e 37 °C 

em estufa bacteriológica (Quimis® Incubadora Microprocessada de culturas Bacteriológica), 

durante 24 – 48 horas (dependendo da cepa testada), em condições microaerofílicas e estáticas 

(CHOONIA e LELE, 2011). A cepa de levedura foi reativada em SDB (Sabouraud Dextrose 

Broth, Himedia®, India), pH 5,8 ± 0,2 (DAGBAGLI e GOKSUNGUR, 2008), a 28 °C durante 

48 horas sob aeração (Rotâmetro Omega® FR2A13BVBN-OM) a 0,5 vvm (volume de ar por 

volume de meio de cultivo por minuto).  

O inóculo foi preparado utilizando-se os mesmos meios de cultivo citados no subitem 

anteriormente. O processo de fermentação foi interrompido quando os micro-organismos 

atingiram a fase de crescimento exponencial (fase log). 

A cinética de crescimento microbiano foi realizada com o objetivo de verificar o tempo 

em que cada micro-organismos atingisse a fase log de crescimento, para então transferir o 

inóculo para para início ao processo fermentativo de produção da enzima β-galactosidase. 
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Decorrido o tempo de incubação, 0,1 % (v/v) do inóculo foi transferido para os frascos 

contendo o meio de cultivo para a produção de β-galactosidase por Fermentação Submersa 

(FSm). 

A FSm foi realizada em frascos Erlenmeyer de 250 mL, contendo 150 mL de caldo MRS 

a 30 - 37 °C (dependendo da cepa testada) para LAB e, caldo SDB a 28 °C para a levedura. Os 

frascos foram previamente esterilizados em autoclave (121 °C, 1,1 atm durante 15 minutos). 

2.2.3 Contagem de células viáveis 

Para a contagem de células viáveis, (log UFC mL-1), as amostras (1 mL do caldo 

fermentado) foram diluídas em 9 mL de água peptonada 0,1 % (m/v) (Himedia®, India). As 

amostras de cada cultivo microbiano foram retiradas em diferentes intervalos de tempo até cada 

micro-organismo atingir a fase log de crescimento celular. 

As contagens de bactérias láticas foram realizadas utilizando-se a técnica de semeadura 

pour plate em meio MRS após o tempo de incubação (24 – 48 horas a 30 – 37 ºC, dependendo 

da cepa testada ) (VASILJEVIC e JELEN, 2001). O meio utilizado para contagem da levedura 

consistiu em ágar SDA (Saboraud Dextrose Agar, Himedia®, India) com semeadura em 

superfície, após incubação a 28 ºC durante 48 horas (DAGBAGLI e GOKSUNGUR, 2008). 

Todos os experimentos foram realizados em duplicata. 

2.2.4 Produção de β-galactosidase por FSm 

Para a produção da enzima por bactérias láticas em FSm, utilizou-se o meio MRS 

modificado (MMRS), constituído de lactose (20 g L-1, Neon®, Brasil) em substituição à glicose; 

extrato de levedura (4 g L-1, Himedia®, India), fosfato de potássio hidrogenado (2 g L-1, Merck®, 

Estados Unidos), citrato de amônio (2 g L-1 Merck®, Estados Unidos), acetato de sódio (2 g L-

1 Merck®, Estados Unidos), sulfato de magnésio (0,2 g L-1, Synth®, Brasil); sulfato de manganês 

(0,05 g L-1 Synth®, Brasil), tween® 80 (1 g L-1 Synth®, Brasil), pH 6,5 ± 0,2, a 30 - 37 °C 

(dependendo da cepa testada) até a fase log de crescimento celular, sob condições microarófilas 

e estáticas (CHOONIA e LELE, 2011). 

Para a levedura, utilizou-se o meio SDB modificado (MSDB), o qual foi preparado com 

lactose em substituição à dextrose (40 g L-1 Neon®, Brasil), peptona (10 g L-1, Himedia®, India) 

em pH 5,6 ± 0,2 (DAGBAGLI e GOKSUNGUR, 2008), incubado a 28 ºC sob aeração forçada 

a 0,5 vvm (Rotameter Omega® FR2A13BVBN-OM) até atingir a fase log de crescimento 

celular.  
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Os experimentos foram realizados em duplicata em frascos Erlenmeyer de 250 mL com 

volume de meio de cultivo de 150 mL. Os frascos foram previamente esterilizados em autoclave 

(121 °C, 1,1 atm durante 15 minutos), utilizando-se um inóculo de 0,1 % (v/v). 

As amostras foram coletadas em diferentes tempos (tempo 0, tempo de fase log, 24 e 48 

horas, variando de acordo com a cepa testada) para determinação de contagem de células 

viáveis (log UFC.mL-1), atividade de β-galactosidase (U L-1) e concentração de lactose (g L-1). 

2.2.5 Separação de biomassa (clarificação) 

Amostras de 1 mL do extrato bruto foram centrifugadas (Centribio®, Brasil) a 1000 g 

durante 10 minutos. O sobrenadante foi separado e a biomassa foi lavada duas vezes com 1 mL 

te tampão fosfato de sódio (0,1 M, pH 6,5 ± 0,2). Então, centrifugadas novamente e os 

sobrenadantes descartados. A biomassa lavada foi ressupendida no mesmo tampão (1 mL). 

Finalmente, o método de rompimento foi aplicado na suspensão celular. 

2.2.6 Rompimento celular 

Tendo em vista que a β-galactosidase proveniente de leveduras e bactérias láticas é 

intracelular e não houve atividade enzimática detectada no sobrenadante, o método de 

rompimento mecânico com pérolas de vidro e agitação em vórtex foi utilizado. 

Para tanto, 1 mL da biomassa lavada, em tudo tipo Falcon, com volume útil de 15 mL 

foi adicionada de 0,4 g de pérolas de vidro (4 mm de diâmetro) por mL de biomassa (CAREVIC 

et al., 2015).  

O processo de rompimento foi otimizado, testando-se diferentes ciclos de agitação em 

vórtex. Cada ciclo utilizado teve duração de 5 minutos, com intervalos de 2 minutos em banho 

de gelo, para evitar aquecimento da amostra e possível perda de atividade enzimática. A 

definição dos ciclos com base em dados obtidos experimentalmente encontra-se descrita no 

Apêndice A deste documento (Apêndice A – definição das condições de rompimento com 

pérolas de vidro e agitação em vórtex). 

Com base nos dados experimentais previamente descritos, a amostra em tubo tipo 

Falcon foi agitada vigorosamente durante 15 minutos (3 ciclos de 5 minutos cada). 

Posteriormente a suspensão celular rompida foi centrifugada (1000 g durante 10 min) e a 

atividade enzimática foi determinada no extrato celular. Todo o procedimento foi realizado em 

duplicata. 
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2.2.7 Determinação da atividade de β-galactosidase 

Ortho-Nitrophenil-β-D-galactosídeo (ONPG, Sigma Aldrich®, Estados Unidos) foi 

utilizado como substrato sintético para a determinação da atividade de β-galactosidase. O 

método baseia-se na hidrólise do ONPG, em que 0,25 mL da suspensão celular rompida 

contendo a enzima foi adicionado de 1 mL do substrato ONPG (0,25% m/v) preparado em 

tampão fosfato 0,2 M, pH 6,5. Então a mistura foi aquecida em banho-maria a 37 ± 0,2°C 

durante 15 minutos. Para parar a reação, adicionou-se 0,25 mL de carbonato de sódio 10 % 

(m/v). As amostras foram analisadas em espectrofotômetro (Quimis®, Brasil) em 420 nm. O 

procedimento foi realizado em triplicata. O branco foi preparado utilizando-se os mesmos 

reagentes e volumes, porém a suspensão celular foi substituída por água destilada. A atividade 

enzimática foi calculada com base na liberação de diferentes concentrações de ONP (ortho-

nitrofenol, Sigma Aldrich®, Estados Unidos) em curva-padrão. Uma unidade (U) é definida 

como como a quantidade de enzima que catalisa a liberação de 1 μmol de ONP por minuto (U 

L-1) nas condições específicas do ensaio. A curva-padrão foi preparada com concentrações de 

ONP entre 0 e 180 μmol L-1 (FOOD CHEMICAL CODEX, 2004). Neste capítulo os valores 

de atividade de β-galactosidase foram expressos em U L-1 para facilitar a comparação entre os 

valores das atividades enzimáticas dos micro-organismos testados. 

2.2.8 Determinação da concentração de lactose 

A análise da concentração de lactose foi baseada na metodologia descrita por Pirisino 

(1983) com modificações. Os sobrenadantes (caldo fermentado após separação da biomassa) 

foram apropriadamente diluídos e filtrados em membranas de nyllon de 0,22 μm (Sigma 

Aldrich®, Estados Unidos) antes da análise e 10 μL de cada amostra foi injetado. O sistema de 

HPLC (2695 Alliance, Waters®, Estados Unidos) acoplado a um detector de Índice de Refração 

(RI, Waters®, Estados Unidos) foi utilizado. A separação foi realizada em uma coluna Aminex 

HPX-87H (300 × 7,8 mm, tamanho da partícula de 9 μm, Bio-Rad®, Estados Unidos) com pré-

coluna Micro-guard Cation H+ (30 x 4,6 mm) utilizando 6,0 mmol L-1 de ácido sulfúrico 

(Fmaia®, Brasil) como fase móvel aquosa em condições isocráticas. O fluxo utilizado foi de 0,5 

mL min-1 com temperatura da coluna e detector de 30 °C. 

2.2.9 Determinação da produtividade horária máxima (Pm) 
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Os diferentes micro-organismos foram avaliados com relação a sua máxima 

produtividade, a qual foi calculada pela razão entre a atividade enzimática (U L-1) e o tempo de 

fermentação. A produtividade foi expressa em U L h-1. 

2.2.10 Fator de conversão de substrato em produto (YP/S) 

O fator de conversão do substrato (concentração de lactose, S) em produto (atividade de 

β-galactosidase, P) foi determinado para os diferentes micro-organismos testados, de acordo 

com a equação 1. O fator de conversão foi expresso em U g-1 (SPIER et al., 2007). 

  [1] 

Em que: 

P - P0: é a variação entre a atividade de β-galactosidase final e inicial (U L-1); 

S0 - S: é a variação entre concentração (g L-1) substrato (S) inicial e final.  

2.2.11 Diferentes fontes de nitrogênio para a produção de β-galactosidase 

Após a seleção do micro-organismo que apresentou maior produção de β-galactosidase, 

determinada em termos de atividade enzimática, sete fontes de nitrogênio orgânicas 

comercialmente disponíveis foram avaliadas em substituição ao extrato de levedura no meio 

MMRS, objetivando redução de custos de produção da enzima β-galactosidase. Três diferentes 

extratos de levedura comerciais também foram avaliados, bem como combinações das 

diferentes fontes de nitrogênio (Tabela 2). 

Os experimentos foram realizados em frascos Erlenmeyer de 250 mL com 150 mL de 

MMRS, sendo que, o extrato de levedura do meio de cultivo foi substituído pelas diferentes 

fontes orgânicas avaliadas, de acordo com as condições previamente especificadas no subitem 

2.2.4. Foram retiradas amostras para a contagem de células viáveis (subitem 2.2.3), clarificação 

(subitem 2.2.5), rompimento celular (subitem 2.2.6) e determinação da atividade de β-

galactosidase (subitem 2.2.7). Todos os procedimentos foram realizados em triplicata. 

2.2.12 Estimativa de custos para produção do meio de cultivo utilizando as diferentes fontes 

de nitrogênio 

A estimativa de custos foi feita com base no preço de cada fonte orgânica de nitrogênio 

(500 g – escala laboratorial e 10 kg – escala industrial). Foram estimados os custos (U$) para 

atingir a atividade de β-galactosidase observada e custo para preparar 1000 litros do MMRS.  
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2.2.13 Análise estatística 

Replicatas foram realizadas para cada experimento e os resultados foram expressos 

como média ± dp (desvio-padrão). Os dados foram analisados de acordo com a análise de 

variância (ANOVA). A normalidade da distribuição foi verificada por meio do teste de Shapiro-

Wilk. A homogeneidade dos grupos foi identificada e a diferença entre médias foi realizada por 

meio do Pós-teste de Tukey em um nível de 95 % de confiança (p≤0,05). Todas as análises 

foram processadas utilizando-se o software Statistic® 7.0, para Windows (Statsoft®, Estados 

Unidos). 
TABELA 2 -  DIFERENTES FONTES DE NITROGÊNIO TESTADAS PARA PRODUÇÃO DE β-

GALACTOSIDASE. 
 

Fontes de nitrogênio Concentração (g L-1) 

Fo
nt

es
 is

ol
ad

as
 

Extrato de soja (Nutrially®, Brasil) 4,0 
  

Soro de leite em pó (Emifor®, Brasil) 4,0 
  

Soro de leite em pó 40 % desmineralizado (Emifor®, Brasil) 4,0 
  

Levedo de cerveja (Brasil®, Brasil) 4,0 
6,0  

Caseína (Naarden®, Holanda) 4,0 
6,0  

Albumina (Nutrially®+, Brasil) 4,0 
6,0  

Colágeno hidrolizado (Brasil®, Brasil) 4,0  
Extrato de levedura A (Difco®, França) 4,0  
Extrato de levedura B (Himedia®, India) 4,0  
Extrato de levedura C (Vetec®, Brasil) 4,0 

Fo
nt

es
 c

om
bi

na
da

s 

Extrato de levedura B + Extrato de levedura C 2,0 + 2,0  

Albumina + Levedo de cerveja 2,0 + 2,0 
3,0 + 3,0  

Caseína+ Extrato de levedura B 
4,0 + 2,0 
5,0 + 1,0 
3,0 + 3,0  

Caseína + Albumina 3,0 + 3,0 

Caseína + Levedo de cerveja 3,0 + 3,0 
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2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

2.3.1 Cinética microbiana 

Na Tabela 3 estão apresentados os valores de contagem de células viáveis (log UFC mL-

1), bem como o tempo em cada micro-organismo atingiu a fase de crescimento exponencial 

(fase log). 

L. plantarum atingiu o pico da fase log no menor tempo (10 h), apresentando contagem 

de células viáveis de 9,14 log UFC mL-1. Enquanto que, L. bulgaricus atingiu a fase log no 

maior tempo (21 h e 9,91 log UFC mL-1 de células viáveis).  

P. acidilactici atingiu a fase log após 14 horas de cultivo (11,66 log UFC mL-1). 

Contagem de células viáveis similar foi verificada para L. reuteri (11,78 log UFC mL-1 após13 

horas). Sant'Anna e Torres (1998) avaliaram o crescimento de P. acidilactici em meio MRS 

modificado (20 g L-1 de melaço de cana), o qual atingiu a fase log após 16 horas de cultivo 

(contagem de células viáveis de 8,5 log UFC mL-1), tempo superior e contagem celular inferior 

a verificada neste estudo. Hidalgo-Morales, Robles-Olvera e García (2005) verificaram que L. 

reuteri atingiu o pico de fase log após 6 horas de fermentação. Neste estudo, o tempo em que 

este micro-orgaismo atingiu a fase log foi duas vezes maior que o verificado pelos autores. 

Todos os valores de contagem de células viáveis apresentaram diferença significativa (p ≤ 0,05) 

entre os micro-organismos avaliados. Sendo que, a maior contagem foi verificada para L. 

reuteri (11,78 log UFC mL-1) e P. acidilactici (11,66 log UFC mL-1).  

 
TABELA 3 -  TEMPO EM CADA MICRO-ORGANISMO AVALIADO ATINGIU A FASE DE 

CRESCIMENTO EXPONENCIAL (FASE LOG) E CONTAGEM DE CÉLULAS VIÁVEIS 
 

Micro-organismo Tempo de pico da fase 
log (h) 

Contagem de células viáveis 
(log UFC mL-1)* 

P. pentosaceus 12 8,49 ± 0,25 f 
L. fermentum 13 9,24 ± 0,16 d 

L. bulgaricus 21 9,91 ± 0,20 c 

L. plantarum 10 9,14 ± 0,15 e 

L. johnsonii 14 8,11 ± 0,30 h 

L. acidophilus 17 8,45 ± 0,28 g 

P. acidilactici 14 11,66 ± 0,24 b 

K. lactis 18 7,31 ± 0,32 i 
L. reuteri 13 11,78 ± 0,20 a 

(*) Valores apresentados como médias ± desvio-padrão. 
Letras diferentes representam médias de valores com diferença significativa entre sí (p≤0,05). 
 

Considerando que cada micro-organismo apresentou comportamento de crescimento 

diferenciado, a determinação do tempo que os mesmos atingiram a fase log de crescimento foi 
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importante para a transferência do inóculo para o meio de cultivo visando a produção de β-

galactosidase por FSm. 

2.3.2 Micro-organismos produtores de β-galactosidase 

Na Tabela 4 estão apresentados os valores de contagem de células viáveis (log UFC.mL-

1), atividade de β-galactosidase (U L-1), concentração de lactose (g L-1), produtividade horária 

máxima (P) e fator de conversão de substrato em produto (YP/S), de acordo com o micro-

organismo testado. 

A redução da concentração inicial de lactose pode ter ocorrido devido ao processo de 

autoclavagem, o qual pode ter levado à degradação de parte da lactose utilizada na preparação 

do meio de cultivo, visto que aquecimento e pressão podem causar degradação de carboidratos 

(HOHNO e ADACHI, 1982; HOHNO, SUYAMA e ADACHI, 1983; WANG e HSIAO, 1995). 

Após a autoclavagem, o meio MRS-lactose (inicialmente com 20 g L-1 de lactose) apresentou 

redução de 2,87 g L-1 de lactose, enquanto que o meio SDB-lactose (inicialmente com 40 g L-

1) apresentou redução de 2,74 g L-1 de lactose (Tabela 4). 

A β-galactosidase proveniente de L. reuteri apresentou o maior incremento de atividade 

enzimática (1286,23 U L-1), em 48 horas de cultivo, com consumo de 15,60 g L-1 de lactose. 

Na sequência, atividade máxima observada para a levedura K. lactis, 373,89 U L-1, também foi 

verificada em 48 horas de cultivo (consumo de 21,93 g L-1 de lactose, Tabela 4). Embora a 

atividade enzimática observada para L. reuteri tenha sido maior (70,93 % maior) que a 

observada para K. lactis, o consumo de lactose pela levedura apresentou-se superior (32,22 % 

maior). Tal fato pode ter ocorrido pela concentração inicial de lactose utilizada no preparo do 

meio de cultivo, visto que o meio MSDB apresentava o dobro da concentração de lactose em 

comparação ao meio MMRS. Portanto, a levedura K. lactis apresentou potencial para 

degradação da lactose. No entanto, o método de determinação da enzima não demonstrou 

elevada atividade de β-galactosidase nos diferentes tempos de análise.  

Os valores de conversão de lactose (substrato) corroboram com a atividade de β-

galactosidase observada, com exceção da levedura K. lactis. L. reuteri apresentou elevada 

atividade enzimática (1286,23 U L-1) e elevada conversão de lactose (91 %), visto que, a lactose 

constituiu a única fonte de carbono usada para induzir a produção enzimática, pois a produção 

de β-galactosidase é induzida pela presença de lactose no meio de cultivo (AKCAN, 2011).  

O crescimento microbiano, bem como a formação de produto são fatores de 

bioconversão, nos quais, os nutrientes que fazem parte do meio de cultivo são convertidos em 



67 
 

concentração celular e metabólitos durante o processo de fermentação. A quantificação de 

parâmetros como produtividade (P) e fator de conversão (YP/S) são importantes para determinar 

a eficiência do processo fermentativo (ZABRISKIE e ARCURI, 1986). 

L. reuteri demonstrou elevada capacidade de converter o substrato (lactose) em produto 

(atividade de β-galactosidase – YP/S = 82,32 U g-1), como pode ser verificado na Tabela 4. Tal 

fato é verificado em bactérias do gênero Lactobacillus spp., pois a β-galactosidase presente 

nesses micro-organismos é predominantemente do tipo LacLM (proteínas heterodiméricas com 

105 KDa aproximadamente), a qual é codificada por dois genes sobrepostos, lacL e lacM, 

responsáveis pela hidrólise da lactose em glicose e galactose (NGUYEN et al., 2012) 

Carevic et al. (2016) avaliaram diferentes bactérias láticas produtoras de β-

galactosidase. Dentre os micro-organismos testados, L. acidophilus apresentou 671 U L-1 de 

atividade enzimática, valor superior (3 vezes superior) ao verificado neste estudo (202,58 U L-

1). Enquanto que, L. bulgaricus apresentou atividade máxima (109,85 U L-1) superior (10 vezes 

superior) a verificada por Carevic et al. (2016) (11 U L-1). A atividade de β-galactosidase 

verificada pelos autores para L. reuteri (420 U L-1) foi menor (3 vezes menor) que a encontrada 

neste estudo (1286,23 U L-1).  

Os elevados valores de atividade enzimática encontrados no presente estudo podem 

estar relacionados com o fato do meio de cultivo apresentar lactose como fonte de carbono, 

diferente do estudo realizado por Carevic et al. (2016), o qual utilizou somente glicose como 

fonte de carbono. 

A glicose é considerada um inibidor competitivo da β-galactosidase, e a lactose 

reportada como essencial para promover o aumento da atividade enzimática em bactérias láticas 

(NGUYEN et al., 2006; IBRAHIM et al., 2010). 

Elevada produtividade (28,78 U L h-1) e elevado fator de conversão (82,32 U g-1 de 

lactose) foram verificados para L. reuteri após 48 horas de fermentação, tempo no qual, a maior 

atividade β-galactosidase foi observada (Tabela 4). 

Altos valores de Pm foram também observados para K. lactis; P. acidilactici; L. 

acidophilus e L. plantarum (14,11; 13,16; 18,78 e 18,51 U L-1, respectivamente), visto que a 

produtividade está relacionada à atividade enzimática e ao tempo de fermentação. Para esses 

micro-organismos, o pico de atividade de β-galactosidase foi observado em menos de 48 horas. 

O fator YP/S verificado para os demais micro-organismos testados foi muito inferior ao 

observado para L. reuteri (Tabela 4). A determinação de parâmetros do bioprocesso, como a 

produtividade (P) e conversão de substrato me produto (YP/S) é considerada economicamente 

crucial, para indicar possibilidade de escalonamento de viabilidade da produção, além de 
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identificar o tempo em que a produção de produto é maxima e o instante do processo em que a 

conversão em produto é mais elevada. Os altos valores de Pm e YP/S obtidos para L. reuteri 

indicam a capacidade desse micro-organismo em metabolizar a lactose do meio MMRS, a qual 

exerce efeito significativo na máxima atividade β-galactosidase e degradação da lactose.  

Sendo assim, Lactobacillus reuteri, com base nos elevados valores de atividade de β-

galactosidase, degradação de lactose e parâmetros do bioprocesso (produtividade e conversão 

de substrato em produto), foi selecionada no estudo, no qual foram avaliadas diferentes fontes 

de nitrogênio orgânicas na produção de β-galactosidase. 
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2.3.3 Diferentes fontes de nitrogênio testadas na produção enzimática por L. reuteri 

Diversas fontes de nitrogênio podem ser utilizadas na produção de β-galactosidase por 

bactérias láticas, sendo que a fonte utilizada irá afetar a biossíntese da enzima e 

consequentemente, a atividade enzimática (SHAIK, KHIRE e KHAN, 1997; HSU, YU e 

CHOU, 2005). A principal fonte de nitrogênio utilizada é o extrato de levedura (HUJANEM e 

LINKO, 1996). Porém, este componente apresenta elevado custo, podendo influenciar nos 

custos do processo fermentativo.  

Hsu, Yu e Chou (2005) avaliaram o efeito de diferentes fontes de nitrogênio, orgânicas 

(caseína, peptona, triptona, gelatina, extrato de carne e de levedura) e, inorgânica (sulfato de 

amônio) na produção de β-galactosidase por Bifidobacterium longum CCRC 15708. Os autores 

verificaram que não foi detectada atividade enzimática na presença do sulfato de amônio, sendo 

que a maior atividade foi observada no meio contendo extrato de levedura. Bactérias láticas 

requerem meios de cultivo complexos, ricos em aminoácidos para a produção de biomoléculas 

como as enzimas. Tendo em vista que esses micro-organismos apresentam capacidade limitada 

de sintetizar aminoácidos de fontes inorgânicas de nitrogênio, os mesmos devem ser 

provenientes de fontes orgânicas (VON WRIGHT, 2011). 

Na Figura 1 são apresentados os custos estimados das diferentes fontes de nitrogênio 

orgânicas usadas para atingir a atividade de β-galactosidase observada. 

Os resultados indicam que a fonte de nitrogênio influencia a atividade de β-

galactosidase, visto que houve grande variação nos valores de atividade enzimática observados, 

os quais variaram entre 99,94 (extrato de soja – 4 g L-1) e 1286,23 U L-1 (extrato de levedura 

marca B - 4 g L-1, Figura 1).   

Embora o extrato de soja tenha apresentado o menor custo, tanto em escala laboratorial, 

quanto em industrial (U$ 18,34 – 500 g e U$ 366,80 – 10 kg), o uso do meio MMRS-extrato 

de soja (4,0 g L-1) resultou no menor valor de atividade de β-galactosidase (99,94 U L-1), sendo 

que o custo para atingir essa atividade foi de U$ 1,27, Figura 1). As maiores atividades de β-

galactosidase foram verificadas no processo de FSm utilizando-se meio MMRS-extrato de 

levedura B (4,0 g L-1) e MMRS-caseína + levedo de cerveja (3,0 + 3,0 g L-1) com valores de 

1286,23 e1269 U L-1, respectivamente. Não houve diferença significativa (p>0,05) entre esses 

valores. 

Com relação aos custos, o extrato de levedura B apresentou o maior custo (U$ 128,89 – 

500 g e U$ 2577,90 – 10 kg), quando comparado à caseína (U$ 9,42 – 500 g e U$ 188,40 – 10 
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kg) e levedo de cerveja (U$ 3,14 – 500 g e U$ 62,80 – 10 kg). Da mesma forma, o MMRS-

extrato de levedura B apresentou o maior custo (1,83 vezes superior) quando comparado ao 

MMRS-caseína + levedo de cerveja, para atingir a atividade de β-galactosidase observada neste 

estudo (U$ 2,18 e U$ 1,19, respectivamente, Figura 1).  

A grande variação nas atividades enzimáticas observadas para as diferentes fontes de 

nitrogênio testadas pode estar relacionada com o fato de que bactérias do gênero Lactobacillus 

requerem meios de cultivo ricos em aminoácidos para seu metabolismo (KURATSU, 

HAMANO e DAIRI, 2010) e esta composição exerce grande influência na produção de β-

galactosidase (AKCAN, 2011). Sendo assim, os altos valores de atividade enzimática 

observados com o uso de caseína + levedo de cerveja e, extrato de levedura B podem estar 

relacionados a composição de aminoácidos dos mesmos, visto que esta é similar nos diferentes 

meios (Tabela 5), com elevadas concentrações de ácido glutâmico e aspártico. A caseína e o 

levedo de cerveja distinguem-se pela presença de cisteína, a qual não é encontrada no extrato 

de levedura B (HIMEDIA, 2014; HALL et al., 2003; BOZE, MOULIN e GALZY, 1992). Tal 

fato pode ter influenciado a produção de β-galactosidase e consequentemente os valores de 

atividade observados, visto que, ácido glutâmico, ácido aspártico e cisteína são reportados como 

os principais aminoácidos para produzir essa enzima (AKCAN, 2011).  

 
TABELA 5 -  COMPOSIÇÃO DE ALGUNS AMINOÁCIDOS PRESENTES NA CASEÍNA, LEVEDO DE 

CERVEJA E EXTRATO DE LEVEDURA DA MARCA B AVALIADAS NESTE ESTUDO 
 

Aminoácido 
(g/100 g de proteína) 

Fontes de nitrogênio 

Caseína Levedo de cerveja Extrato de levedura 
marca B 

Alanina 3,10 7,07 5,36 
Arginina 3,80 4,11 3,02 

Ác. Aspártico 7,30 11,98 6,69 
Cistina - - 0,74 

Ác. Glutâmico 22,30 13,15 19,20 
Glicina 1,90 4,93 3,25 

Histidina 3,20 2,06 1,20 
Leucina 10,10 6,60 4,69 

Isoleucina 5,80 5,64 3,23 
Lisina 8,30 7,13 5,15 

Metionina 3,00 1,60 1,05 
Fenilalanina 5,40 3,50 2,53 

Prolina 10,50 4,45 2,60 
Serina 6,30 6,13 2,84 

Treonina 4,60 4,80 2,95 
Valina 7,40 5,20 3,79 

Cisteína 0,40 0,34 - 
Fonte: Himedia (2014); Hall et al. (2003); Boze, Moulin e Galzy (1992). 
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As fontes de nitrogênio que apresentaram menores custos, tanto em escala laboratorial, 

quanto em industrial foram: soro de leite em pó (U$ 4,40 – 500g e U$ 88,00 – 10 kg); soro de 

leite em pó 40 % desmineralizado (U$ 2,51 – 500 g eU$ 50.20 – 10 kg) e levedo de cerveja (U$ 

3,14 – 500 g e U$ 62,80 – 10 kg). Todavia, a atividade de β-galactosidase observada utilizando-

se essas fontes foi baixa, principalmente para o MMRS-soro de leite em pó e MMRS- soro de 

leite em pó 40 % desmineralizado, os quais apresentaram valores e atividade enzimática de 

271,40 e 281,42 U L-1, respectivamente, sem diferença significativa entre si (Figura 1). 

A baixa atividade de β-galactosidase verificada para o MMRS-soro de leite em pó pode 

estar relacionada ao efeito inibidor que o cálcio exerce sobre a atividade enzimática. Os íons 

cálcio podem afetar a capacidade do L. reuteri produzir a enzima (HIDALGO-MORALES, 

ROBLES-OLVER e GARCÍA, 2005; WALSTRA et al. 1999), visto que o soro apresenta cerca 

de 0,45 g de cálcio por litro, equivalente a 80 % do cálcio presente no leite (CARBONARO, 

LUCARINI e LULLO, 2000).  

Diferenças nos custos de 1000 litros dos meios MMRS utilizando as diferentes fontes 

de nitrogênio também foram observadas. O MMRS-extrato de levedura B apresentou maior 

custo, seguido do MMRS-caseína (3,0 g L-1) + extrato de levedura B (3,0 g L -1); MMRS-

caseína (4,0 g L-1) + extrato de levedura B (2,0 g L -1) e MMRS–extrato de levedura B (2,0 g L-

1) + C (2,0 g L-1), com custos de U$ 2180; U$ 1950; U$ 1720 e U$ 1680, respectivamente. A 

presença do extrato de levedura B contribui com os aumento dos custos da produção de meio 

de cultivo, principalmente tratando-se de aumento de escala do mesmo. O custo de produção 

do MMRS – caseína (3,0 g L-1) + levedo de cerveja (3,0 g L -1) mostrou-se como um dos 

menores (U$ 1190 / 1000 litros do meio MMRS), indicando ser uma alternativa viável para a 

produção de β-galactosidase. 
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 CUSTOS ESTIMADOS E EFEITO DAS DIFERENTES FONTES DE 

NITROGÊNIO ORGÂNICAS DO MEIO MRS-MODIFICADO (MMRS) UTILIZADO PARA 
PRODUÇÃO DE β-GALACTOSIDASE A PARTIR DE L. reuteri 

 

 
Cotação do dólar utilizada: U$ 3,1844. 
Letras diferentes representam valores médios com diferença significativa entre si (p≤0,05) e letras iguais 
representam valores sem diferença significativa (p>0,05). 
Colunas de cor preta representam os custos estimados para as diferentes fontes de nitrogênio. 
Colunas de cor cinza representam os valores médios de atividade de β-galactosidase. 

 

Na Tabela 6 estão apresentadas diferentes fontes de nitrogênio para a produção de β-

galactosidase proveniente de bactérias láticas reportadas na literatura. Além do extrato de 

levedura, outras fontes como soro de leite, leite desnatado, peptona e caseína já foram utilizadas 

para produzir a enzima por meio de bactérias láticas. Todavia, ainda não foram reportados 

estudos com o uso de levedo de cerveja, colágeno hidrolisado, extrato de soja e albumina como 

fontes de nitrogênio no meio de cultivo. 

Carevic et al. (2015) avaliaram a produção de β-galactosidase de L. reuteri, com extrato 

de levedura como fonte de nitrogênio. A atividade enzimática encontrada (420 U L -1) pelos 

autores foi muito menor (três vezes menos) que a verificada neste estudo com caseína e levedo 

de cerveja (1269 U L-1). Fontes como caseína (HSU, YU e CHOU, 2005) e caseína hidrolisada 

(LAXMI, MUTAMED e NAGENDRA, 2011) foram reportadas para produção de β-

galactosidase, com valores de atividade enzimática superiores aos encontrados neste estudo. No 
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entanto, é importante ressaltar que os micro-organismos avaliados foram diferentes 

(Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus e Bifidobacterium longum) do utilizado neste estudo. 

 
TABELA 6 -  DIFERENTES FONTES DE NITROGÊNIO REPORTADAS PARA PRODUÇÃO DE β-

GALACTOSIDASE POR BACTÉRIAS LÁTICAS. 
 

Micro-organismo Fonte de 
nitrogênio 

Atividade de β-
galactosidase 

(U L-1) 
Referência 

Lactobacillus. reuteri B-14171 Caseína + levedo de 
cerveja 1269 Presente estudo 

L. reuteri ATCC23271 Extrato de levedura 420 Carevic et. al. (2015) 

L. bulgaricus DSM 20081 Soro de leite 800 
Abbasalizadeh, 

Hejazi e Hajiabbas 
(2015) 

Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus ATCC 11842 Leite desnatado 5491 Vasiljevic e Jelen 

(2001) 
L. delbrueckii ssp. bulgaricus 

ATCC 11842. Caseína hidrolisada 4600 Laxmi, Mutamed e 
Nagendra, 2011 

L. delbrueckii ssp. bulgaricus 
ATCC 11842 Extrato de levedura 4625 Laxmi, Mutamed e 

Nagendra, 2011 

Bifidobacterium animalis Bb12 Peptona 4569 Laxmi, Mutamed e 
Nagendra, 2011 

B. animalis Bb12 Extrato de levedura 43440 Laxmi, Mutamed e 
Nagendra, 2011 

B. longum CCRC 15708 Caseína Aprox. 500 Hsu, Yu e Chou 
(2005) 

 

Todas as fontes orgânicas testadas neste trabalho apresentaram-se viáveis e alternativas 

de baixo custo para produção de β-galactosidase. A combinação de caseína + levedo de cerveja 

como fonte de nitrogênio no meio MMRS promoveu elevada atividade de β-galactosidase.  

2.4 CONCLUSÃO 

Os resultados do presente estudo demonstram que a produção de β-galactosidase é 

variável de acordo com o micro-organismo testado. A bactéria lática Lactobacillus reuteri B-

14171 apresentou elevada capacidade de produção de β-galactosidase, indicada pela elevada 

produtividade e conversão de substrato em produto. Diferentes fontes de nitrogênio orgânicas 

como caseína, albumina, soro de leite em pó, soro de leite em pó 40 % desmineralizado, extrato 

de soja, colágeno hidrolisado e levedo de cerveja podem ser usadas na produção da enzima por 

L. reuteri B-14171. O MMRS-caseína + levedo de cerveja apresentaram-se como alternativas 

inovadoras, viáveis e de baixo custo para a produção de β-galactosidase. 
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CAPÍTULO III 
 

PRODUÇÃO DE β-GALACTOSIDASE POR Lactobacillus reuteri B-14171: 
OTIMIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO MEIO DE CULTIVO E ESCALONAMENTO 

DO PROCESSO 
 

Este capítulo foi submetido para publicação na revista Biocatalysis and Agricultural 

Biotechnology – ANEXO B 
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RESUMO 

Lactobacillus reuteri consiste em uma bactéria lática GRAS (Generally Recognized As Safe), 
probiótica e potencial produtora de β-galactosidase. Esse micro-organismo necessita de meios 
de cultivo complexos ricos em aminoácidos e fontes de carbono para seu crescimento e 
produção de biomoléculas como a β-galactosidase. Para tanto, a lactose é utilizada no meio de 
cultivo como agente indutor da produção enzimática além de fontes de nitrogênio que consistem 
geralmente de extrato de levedura, o qual apresenta custo elevado. Sendo assim, o uso de 
diferentes fontes orgânicas alternativas, como caseína e levedo de cerveja em substituição ao 
extrato de levedura torna-se promissor. O objetivo do presente estudo consistiu em estudar por 
meio de delineamento experimental, a influência de diferentes valores de concentrações de 
lactose, caseína, levedo e o pH inicial do meio de cultivo (MMRS) visando a produção de β-
galactosidase por L. reuteri B-14171. Além disso, avaliar diferentes volumes do meio de cultivo 
otimizado para produção enzimática. Adicionalmente, diferentes modelos cinéticos foram 
aplicados visando prever a produção enzimática em função da biomassa e do consumo de 
substrato. Os resultados evidenciaram elevada atividade enzimática no meio otimizado (7,28 U 
mL-1). O perfil de fermentação foi semelhante em todos os processos testados, com elevados 
valores de atividade de β-galactosidase (7,75; 7,10 E 6,46 U mL-1 em 200, 800 e 3200 mL de 
MMRS, respectivamente). As simulações da atividade de β-galactosidase baseadas na produção 
de biomassa e consumo de lactose resultaram em um bom ajuste com os dados experimentais 
para ambos os modelos (Contois e Logístico) para os três volumes de meio de cultivo avaliados. 
Os resultados dos fatores de conversão, bem como da produtividade evidenciaram a capacidade 
de L. reuteri B-14171 produzir β-galactosidase e possibilidade de escalonamento do processo 
fermentativo. 

 
Palavras-chave: Produção enzimática; Modelagem matemática; Bactéria lática, Fonte de 
nitrogênio. 
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 PRODUÇÃO DE β-GALACTOSIDASE POR Lactobacillus reuteri B-14171: 

OTIMIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO MEIO DE CULTIVO E 

ESCALONAMENTO DO PROCESSO 

3.1 INTRODUÇÃO 

A enzima β-galactosidase (β-D-galactosídeo galactohidrolase, E.C 3.2.1.23), também 

conhecida como lactase, tem sido usada como biocatalisador na indústria de produtos lácteos, 

visando a elaboração de alimentos isentos ou com teor reduzido de lactose. Esta enzima 

abundantemente encontrada em plantas, animais e principalmente micro-organismos 

(AGRAWAL; DUTTA, 1987; AKCAN, 2011; KAZEMI; KHAYATI e FAEZI-GHASEMI, 

2016), catalisa a hidrólise da ligação β(1→4) da lactose, resultando na liberação de glicose e 

galactose (AGRAWAL e DUTTA, 1987; GANZLE, HAASE e JELEN, 2008; AKCAN, 2011; 

MANERA et al., 2011; DAS et al., 2015).  

Dentre as principais aplicações biotecnológicas da β-galactosidase, além da remoção ou 

redução da lactose de produtos lácteos (MANERA et al., 2011; ANSARI E HUSAIN, 2010; 

DAS et al., 2015) destacam-se a produção de galacto-oligossacarídeos (WICHIENCHOT et al., 

2016) e melhoria da cremosidade e doçura em alimentos, visto que, glicose e galactose são mais 

doces quando comparadas à lactose (HUSAIN, 2010). 

Diversas fontes microbianas são produtoras da β-galactosidase (PANESAR, KUMARI 

e PANESAR, 2010), dentre as quais bactérias láticas atraem grande interesse (SPLECHTNA 

et al., 2006; SCHWAB et al., 2011; CAREVIC et al., 2015), pelo fato de serem micro-

organismos GRAS (Generally Recognized as Safe) (VASILJEVIC E JELEN, 2003). 

Diversos estudos relatam a importância de fatores como fontes de carbono (NGUYEN 

et al., 2006; HIDALGO-MORALES, ROBLES-OLVERA AND GARCÍA, 2005; IBRAHIM 

et al., 2010; LI et al., 2015) e de nitrogênio (AKCAN, 2011, LI et al., 2015), assim como de 

suas concentrações na produção da enzima β-galactosidase.  

Tendo em vista que as bactérias láticas apresentam capacidade limitada de sintetizar 

aminoácidos de fontes inorgânicas para seu crescimento, estes devem ser obtidos de fontes 

orgânicas, sendo a principal o extrato de levedura (HSU et al., 2007; PRASAD et al., 2013). 

Por apresentar elevado custo, o uso de fontes orgânicas baratas torna-se uma alternativa 

promissora.  

Desta forma, o uso de caseína e levedo de cerveja em substituição ao extrato de levedura 

visando produção de β-galactosidase por bactérias láticas pode constituir uma opção 
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economicamente viável além de possibilitar incremento na atividade enzimática (Gomes et al., 

2018) devido à presença de aminoácidos, os quais apresentam grande influência na produção 

de β-galactosidase (AKCAN, 2011). Portanto, a otimização de meio de cultivo visando 

maximização da produção de β-galactosidase por bactérias láticas é essencial. 

A bactéria lática Lactobacillus reuteri constitui uma cepa dominante de lactobacilos 

heterofermentativos no trato gastrointestinal (TGI) de humanos e animais, considerada durante 

décadas como uma importante cultura probiótica (ZHANG et al., 2016), além de ser 

reconhecida como grande produtora de β-galactosidase (NGUYEN et al., 2006).  

São escassos os estudos avaliando a produção de β-galactosidase por L. reuteri e o 

estudo da otimização de meio de cultivo alternativo constituído de caseína e levedo de cerveja 

ainda não foi reportado. Além disso, é crescente o interesse na aplicação da modelagem da 

cinética de fermentação por micro-organismo produtores de biomoléculas, sobreduto bactérias 

láticas, visto que estas técnicas fornecem previsão de crescimento bacteriano e biocinética de 

produtos formados durante o crescimento celular (SHARMA e MISHRA, 2014; LEROY e DE 

VUYST, 2003).  

Sendo assim, o objetivo principal deste estudo foi incrementar a produção de β-

galactosidase por Lactobacillus reuteri B-14171 em meio MRS modificado (MMRS), 

utilizando caseína e levedo de cerveja como fontes de nitrogênio, por meio do Delineamento 

de Composto Central Rotacional (DCCR). Adicionalmente, diferentes volumes do meio de 

cultivo otimizado foram avaliados na produção enzimática visando escalonamento do processo. 

A partir dos dados experimentais obtidos, diferentes modelos foram aplicados para a produção 

de β-galactosidase com base nos dados de biomassa e consumo de lactose. 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

3.2.1 Manutenção do micro-organismo e inóculo 

Lactobacillus reuteri B-14171, proveniente da Coleção de Culturas NRRL (Agricultural 

Research Service Culture Collection, Peoria, Estados Unidos), foi utilizado na produção de β-

galactosidase. A cepa foi mantida e reativada em caldo MRS (Man, Rogosa e Sharpe Broth, 

Himedia®, India), pH 6,5 ± 0,2 a 37 °C durante 24 horas para a reativação da mesma 

(CHOONIA e LELE, 2011)  
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O inóculo foi preparado no mesmo meio utilizado para reativação. Após o tempo de 

incubação (13 horas), 0,1 % (v/v) foi transferido para o meio fermentativo (Fermentação 

submersa - FSm) para a produção de β-galactosidase. 

3.2.2 Design experimental e análise estatística 

O efeito das concentrações das fontes de nitrogênio (caseína e levedo), lactose e pH 

inicial do meio de cultivo foram avaliados por meio da Análise de Composto Central Rotacional 

(DCCR Design, 24 corridas com 8 pontos axiais e 4 pontos centrais, totalizando 28 

experimentos). Os níveis das concentrações de caseína, levedo e pH inicial do meio de cultivo 

usados na otimização pelo DCCR estão apresentados na Tabela 1. 

 
TABELA 1 -  NÍVEIS DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES CODIFICADAS E DECODIFICADAS 
UTILIZADAS NO DCCR: LACTOSE (X1), CASEÍNA (X2), LEVEDO DE CERVEJA (X3) E pH INICIAL 

(X4) 
 

Fator Nome 
Níveis 

-2 -1 0 +1 +2 

X1 Lactose (g L-1) 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 

X2 Caseína (g L-1) 0,0 0,75 1,5 2,25 3,0 

X3 Levedo (g L-1) 0,0 0,75 1,5 2,25 3,0 
X4 pH inicial 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 

 

Testes preliminares (Gomes et al., 2018) permitiram a escolha das concentrações 

avaliadas nas diferentes variáveis, bem como a determinação do tempo de fermentação, o qual 

foi fixado em 48 horas.  

O modelo de superfície de resposta foi desenvolvido com a variável resposta (atividade 

de β-galactosidase, U mL-1). A função geral de segunda ordem da resposta para as quatro 

variáveis estudadas foi gerada com base na equação 1: 

 

 

 

 

 

[1] 

 

Em que: X1, X2, X3 e X4 representam os níveis dos fatores independentes codificados 

(Tabela 1) e β0, β1, ...., β34 representam os coeficientes estimados, sendo β0 o coeficiente de 

escala constante e Y representa a resposta (atividade de β-galactosidase, U mL-1). O DCCR 
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Design foi desenvolvido utilizando-se o Statistica Software® 7.0, para Windows (Statsoft®, 

Estados Unidos), incluindo ANOVA (Análise de variância) para obter as interações entre as 

variáveis e a resposta. O melhor ajuste do modelo foi expresso pelo coeficiente de determinação 

(R2) com a verificação da falta de ajuste e a significância estatística foi verificada pelo teste F 

(Teste de Fischer), utilizando o mesmo programa. As superfícies de resposta tridimensionais 

foram geradas por meio da plotagem da resposta (atividade de β-galactosidase) no eixo Z contra 

duas variáveis independentes, mantendo-se a terceira variável independente em seu nível 

constante (nível 0). 

O modelo matemático foi validado externamente pela realização de experimentos 

utilizando os valores ótimos das variáveis preditos pela superfície de resposta. 

3.2.3 Produção de β-galactosidase 

A Fermentação Submersa (FSm) para a produção de β-galactosidase foi realizada em 

frascos Erlenmeyer de 250 mL com 150 mL de MRS modificado (MMRS, lactose em 

substituição à glicose), utilizando caseína (Naarden®, Holanda), levedo de cerveja (Brasil®, 

Brasil), fosfato de potássio hidrogenado (2,0 g L-1, Merck®, Estados Unidos), citrato 

triamoniacal (2,0 g L-1 Merck®, Estados Unidos), acetato de sódio (2,0 g L-1 Merck®, Estados 

Unidos), sulfato de magnésio (0,2 g L-1, Synth®, Brasil); sulfato de manganês (0,05 g L-1 

Synth®, Brasil), tween® 80 (1,0 g L-1 Synth®, Brasil). As concentrações de lactose, caseína, 

levedo de cerveja e o pH inicial do meio de cultivo variaram de acordo com o planejamento 

experimental (Tabela 1). Após 48 horas de fermentação foram retiradas amostras para a 

dosagem de atividade de β-galactosidase. Os processos fermentativos foram conduzidos em 

duplicata e a determinação de atividade enzimática foi realizada em triplicata. 

3.2.4 Separação de biomassa (clarificação) 

Amostras de 8 mL do extrato bruto foram centrifugadas (Centribio®, Brazil) à 1000 g 

durante10 minutos. O sobrenadante foi separado e a biomassa foi lavada duas vezes com 8 mL 

de tampão fosfato 0,1 M (pH 6,5 ± 0,2), centrifugadas novamente com posterior descarte do 

sobrenadante. A biomassa lavada foi ressuspensa no mesmo tampão. Finalmente, o método de 

rompimento celular para liberação da enzima foi aplicado na suspensão celular. 
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3.2.5 Rompimento celular 

A biomassa lavada (8 mL) foi submetida à sonicação por meio de 6 ciclos de operação 

(1 ciclo de operação = 50 segundos de operação + 50 segundos em banho de gelo) com uma 

frequência de 20 KHz utilizando 60 % de potência, utilizando micro-ponta de titânio de 4 mm 

(Disrupter Eco-Sonics Ultronique®, Brasil). A suspensão de células rompidas resultante foi 

então centrifugada (Centribio®, Brasil) à 1000 g durante 10 minutos e a atividade de β-

galactosidase no sobrenadante foi determinada. 

As condições padrão do rompimento foram definidas com base em testes preliminares 

com diferentes ciclos de operação e potências, as quais estão definidas no Apêndice B 

(Definição das condições de rompimento celular por sonicação). 

3.2.6 Determinação da atividade de β-galactosidase 

Ortho-Nitrophenil-β-D-galactosídeo (ONPG, Sigma Aldrich®, Estados Unidos) foi 

utilizado como substrato sintético para determinação da atividade de β-galactosidase. O método 

baseia-se na hidrólise do ONPG, em que 0,25 mL da suspensão celular rompida contendo a 

enzima foi adicionado de 1 mL do substrato ONPG (0,25% m/v) preparado em tampão fosfato 

0,2 M, pH 6,5. Então a mistura foi aquecida em banho-maria a 37 ± 0,2°C durante 15 minutos. 

Para parar a reação, adicionou-se 0,25 mL de carbonato de sódio 10 % (m/v). As amostras 

foram analisadas em espectrofotômetro (Quimis®, Brasil) em 420 nm. O procedimento foi 

realizado em triplicata. O branco foi preparado utilizando-se os mesmos reagentes e volumes, 

porém a suspensão celular foi substituída por água destilada. A atividade enzimática foi 

calculada com base na liberação de diferentes concentrações de ONP (ortho-nitrofenol, Sigma 

Aldrich®, Estados Unidos) em curva-padrão. Uma unidade (U) é definida como a quantidade 

de enzima que catalisa a liberação de 1 μmol de ONP por minuto (U mL-1) nas condições 

específicas do ensaio. A curva-padrão foi preparada com concentrações de ONP entre 0 e 0,180 

μmol mL-1 (FOOD CHEMICAL CODEX, 2004). 

3.2.7 Escalonamento do volume do meio de cultivo otimizado para a produção de β-

galactosidase 

Com base nos valores ótimos das variáveis estudadas encontrados pela análise das 

superfícies de reposta, foi realizado o escalonamento do volume de meio de cultivo para a 

produção de β-galactosidase por L. reuteri B-14171. Todos os processos fermentativos foram 
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conduzidos em frascos Erlenmeyers de 500 mL, 2000 mL e 5000 mL, com volume de MMRS 

de 200 mL, 800 mL e 3200 mL, respectivamente, previamente esterilizados (121ºC, 1,1 atm 

durante 15 minutos). Os frascos foram mantidos sob condições microaerófilas e estáticas a 37ºC 

(Incubadora de Culturas Bacteriológicas Microprocessada Q316M6, Quimis®, Brasil). 

Amostras foram coletadas nos tempos 0 e a cada 4 horas de cultivo para a determinação de 

concentração de células viáveis, biomassa celular, concentração de lactose, atividade de β-

galactosidase e pH. Todos os cultivos foram conduzidos até 56 horas de fermentação.  

3.2.8 Contagem de células viáveis 

Para a contagem de células viáveis (log UFC mL-1), amostras (1 mL de caldo 

fermentado) foram diluídas em 9 mL de água peptonada (Himedia®, India) 0,1 % (m/v).  

A concentração celular foi determinada pela contagem em placas com ágar MRS 

(Himedia®, India) utilizando a técnica de semeadura pour plate após incubação das mesmas a 

37 ºC durante 48 horas (CHOONIA e LELE, 2011). 

3.2.9 Determinação da biomassa microbiana 

A biomassa foi determinada pela técnica termogravimétrica. Para tanto, amostras de 10 

mL de caldo fermentado foram centrifugadas (Centribio®, Brasil) a 1000 g durante 10 minutos. 

Os sobrenadantes foram descartados e os sedimentos restantes lavados com água destilada e 

novamente centrifugados. A biomassa lavada foi seca em estufa (60ºC) com a realização de 

pesagens sucessivas até massa constante (SANADA et al., 2009). 

3.2.10 Determinação da concentração de lactose 

A análise da concentração de lactose foi baseada na metodologia descrita por Pirisino 

(1983) com modificações. Os sobrenadantes (caldo fermentado após separação da biomassa) 

foram apropriadamente diluídos e filtrados em membranas de nyllon de 0,22 μm (Sigma 

Aldrich®, Estados Unidos) antes da análise e 10 μL de cada amostra foi injetado. O sistema de 

HPLC (2695 Alliance, Waters®, Estados Unidos) acoplado a um detector de Índice de Refração 

(RI, Waters®, Estados Unidos) foi utilizado. A separação foi realizada em uma coluna Aminex 

HPX-87H (300 × 7,8 mm, tamanho da partícula de 9 μm, Bio-Rad®, Estados Unidos) com pré-

coluna Micro-guard Cation H+ (30 x 4,6 mm) utilizando 6,0 mmol L-1 de ácido sulfúrico 
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(Fmaia®, Brasil) como fase móvel aquosa em condições isocráticas. O fluxo utilizado foi de 0,5 

mL.min-1 com temperatura da coluna e detector de 30 °C. 

3.2.11 Determinação do pH 

A determinação do pH ao longo dos processos fermentativos foi realizada por meio da 

medida direta do sobrenadante do caldo fermentado em pHmetro (Luca®, Brasil). 

3.2.12 Parâmetros do bioprocesso avaliados na produção de β-galactosidase 

Os coeficientes de rendimento de substrato em produto (YP/S), biomassa em produto 

(YP/X) e produtividade horária total (Pp) e máxima (Pm) foram calculadas a partir dos dados 

obtidos experimentalmente com base nas seguintes equações: 

 

  [3] 

 

  [4] 

 

  [5] 

 
 

 

[6] 

 

Em que, X - X0 corresponde à variação entre a concentração de biomassa (X) final e 

inicial, S0 - S corresponde à variação entre concentração substrato inicial e final, P – P0 

corresponde à variação entre a concentração de produto final e inicial e tf ao tempo de cultivo; 

Plog – Po log  corresponde à variação entre a concentração de produto no final e no início da fase 

log de crescimento e tf log ao tempo correspondente à fase log. Os parâmetros foram calculados 

para todos os volumes de meio de cultivo avaliados. Os fatores de conversão foram expressos 

em U g-1 e as produtividades em U L h-1. 
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3.2.13 Análise estatística 

Replicatas foram realizadas para cada experimento utilizando diferentes volumes de 

meio de cultivo e os resultados foram expressos como médias ± dp (desvio-padrão). A 

normalidade da distribuição foi verificada por meio do teste de Shapiro-Wilk. Os dados foram 

analisados de acordo com a análise de variância (ANOVA) e a homogeneidade dos dados foi 

identificada, sendo realizada a comparação entre médias por meio do pós-teste de Tukey com 

um nível de 95 % de confiança (p≤0,05). Todas as análises foram realizadas utilizando o 

Statistic Software® 7.0, para Windows (Statsoft®, Estados Unidos). 

3.2.14 Modelagem matemática 

Os valores experimentais de biomassa, concentração de substrato e atividade de β-

galactosidase para os três volumes de meio de cultivo avaliados foram comparados utilizando 

diferentes modelos como o Logístico (KUMAR, KUMAR e KUMAR, 2005) e de Contois 

(1959). O modelo de Monod (1949) foi testado para os dados obtidos no presente estudo, porém 

o ajuste não foi satisfatório (dados não mostrados). Além disso, o modelo de Luedeking-Piret 

(1959) com modificações foi aplicado para comparar os valores experimentais de atividade 

enzimática entre os volumes de meio estudados. Na Tabela 2 estão descritos os modelos 

testados e os parâmetros que foram ajustados utilizando-se cada modelo. 

O modelo Logístico descrito por Kumar, Kumar e Kumar (2005) foi utilizado pelos 

autores na degradação de fenol e catecol por Pseudomonas putida, o qual consiste em um 

modelo simplificado, não estruturado e considerado um modelo de cinética. Nesse modelo, a 

razão de crescimento microbiano específico é: 

   

[7] 

 Contois (1959) desenvolveu um modelo no qual presume-se que a meia taxa de 

saturação (half saturation rate) é dependente da concentração de biomassa bem como da 

concentração de nutriente (substrato, S). Neste modelo, μmáx e B são parâmetros de crescimento 

constantes sob condições definidas de cultivo. O modelo de Contois pode ser expresso por: 

   

[8] 

O modelo cinético proposto por Luedeking e Piret tem sido amplamente utilizado para 

descrever a relação entre o crescimento celular e a formação de produto (LUEDEKING e 
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PIRET, 1959), portanto este modelo foi aplicado para a atividade de β-galactosidase, baseando-

se na produção de biomassa avaliada utilizando-se os modelos Logístico e de Contois. Neste 

estudo a equação original do modelo de Luedeking-Piret foi modificada, inserindo-se o termo 

de aumento relativo na taxa de formação do produto (P, β-galactosidase), visando o melhor 

ajuste do modelo ao pico de atividade enzimática observado. Vale ressaltar que, para a aplicação 

do modelo de Luedeking-Piret modificado considerou-se a formação de produto somente até o 

pico de atividade de β-galactosidase. Desta forma, a equação que descreve o modelo foi definida 

por: 

 
 

 

 

[9] 

Os coeficientes α e β são constantes empíricas dependente e não dependente do 

crescimento microbiano, respectivamente, os quais irão variar de acordo com a cepa microbiana 

estudada, meio de cultivo e condições de fermentação (LUEDEKING e PIRET, 1959). O termo 

α dX/dt se refere à razão de produto formado que está associada ao crescimento celular e 

descreve a formação de produto adicional pelo crescimento microbiano. O termo βX descreve 

a taxa de formação do produto associada às condições de não-crescimento. O X representa os 

valores de biomassa total e P representa a atividade de β-galactosidase (U mL-1) determinada 

até o pico de máxima atividade. 

Para ambos os modelos (Logístico e Contois), o fator de conversão de substrato em 

biomassa (YX/S), foi determinado com base na variação da concentração de substrato (lactose, 

g L-1) ao longo do tempo de cultivo (dS/dt), sendo expresso pela seguinte equação: 

 
 

[10] 

O fator de conversão YX/S foi expresso em g g-1. 

 
TABELA 2 -  PARÂMETROS AVALIADOS ( , Ks, α E β) PELOS MODELOS CINÉTICOS 

UTILIZADOS NESTE ESTUDO 
 

Modelo Parâmetros Referência 
Logístico  , α, β Kumar, Kumar e Kumar (2005) 
Contois  Contois (1959) 

Xmáx: concentração máxima de biomassa (g L-1); μmax: razão máxima de crescimento específico (h-1); B: 
coeficiente de biomassa, Ks: constant de saturação do substrato (g L-1); YX/S: fator de conversão de substrato 
em biomassa (g g-1); α e β: coeficientes dependente e não-dependente do crescimento microbiano, 
respectivamente, P: atividade de β-galactosidase (U mL-1).  
 



87 
 

O melhor ajuste foi identificado por meio do coeficiente de regressão (R2), o qual sugere 

o modelo cinético mais adequado e os parâmetros cinéticos associados à esse modelo.  

Os parâmetros cinéticos (Tabela 2) foram estimados assumindo-se um conjunto inicial 

de valores, os quais são obtidos geralmente a partir dos dados experimentais. A soma de 

quadrados do erro entre os valores previstos e os valores experimentais (R2) foi determinada.  

A estimativa dos parâmetros apresentados na Tabela 2 foi realizada através de uma 

rotina em Python utilizando as bibliotecas SciPy (versão 1.0.0) e NumPy (versão 1.14.1). A 

rotina foi baseada no método dos mínimos quadrados (least squares method), que busca 

minimizar uma função objetivo definida como o somatório do quadrado das diferenças entre os 

valores estimados pelo modelo e os valores experimentais.  

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.3.1 Otimização da produção de β-galactosidase 

As variáveis independentes analisadas (concentração de lactose, caseína, levedo de 

cerveja e pH), bem como as respostas (atividade de β-galactosidase) obtidas e previstas estão 

apresentadas na Tabela 3. 

 
TABELA 3 -  RESULTADOS DE ATIVIDADE DE β-GALACTOSIDASE (U mL-1) OBSERVADOS E 

PREVISTOS POR MEIO DO DCCR COM 28 EXPERIMENTOS. 
(continua) 

Ensaios Variáveis independentes codificadas 
Resposta 

observada 
(U mL-1) 

Resposta 
prevista 
(U mL-1)  

X1 

Lactose 
(g L-1) 

X2 
Caseína 
(g L-1) 

X3 
Levedo  
(g L-1) 

X4 

pH 

1 -1 -1 -1 -1 0,386±0,02  0,503 

2 -1 -1 -1 +1 0,248±0,03 0,115 

3 -1 -1 +1 -1 0,665±0,12 0,560 
4 -1 -1 +1 +1 0,738±0,32 0,581 
5 -1 +1 -1 -1 0,951±0,04 1,153 
6 -1 +1 -1 +1 1,935±0,93 1,813 
7 -1 +1 +1 -1 1,092±0,12 1,269 
8 -1 +1 +1 +1 2,226±0,10 2,298 
9 +1 -1 -1 -1 1,386±0,07 1,176 
10 +1 -1 -1 +1 1,772±0,22 1,745 
11 +1 -1 +1 -1 1,590±0,15 1,861 
12 +1 -1 +1 +1 3,139±0,32 2,798 
13 +1 +1 -1 -1 2,310±0,40 2,616 
14 +1 +1 -1 +1 4,306±0,72 4,233 
15 +1 +1 +1 -1 3,327±0,53 3,321 
16 +1 +1 +1 +1 5,274±0,39 5,306 
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      (conclusão) 
17 -2 0 0 0 0,622±0,12 0,560 
18 +2 0 0 0 4,234±0,71 4,264 
19 0 -2 0 0 0,777±0,02 1,055 
20 0 +2 0 0 4,500±0,95 4,212 
21 0 0 -2 0 1,821±0,21 1,796 
22 0 0 +2 0 2,952±0,54 2,966 
23 0 0 0 -2 0,000±0,00 -0,390 
24 0 0 0 +2 0,827±0,02 1,208 
25 0 0 0 0 6,980±0,87 6,442 
26 0 0 0 0 7,004±0,32 6,442 
27 0 0 0 0 6,157±0,26 6,442 
28 0 0 0 0 5,625±0,53 6,442 

 

Verificou-se que os valores de atividade de β-galactosidase variaram entre 0,000 e 7,004 

U mL-1. A ausência de atividade enzimática foi encontrada em pH 4,5 (nível -2, corrida 23), 

enquanto que o maior valor foi observado quando utilizaram-se todos os fatores no ponto central 

(nível 0, corrida 26). 

Todos os termos lineares das variáveis analisadas exerceram efeito positivo e 

significativo na atividade de β-galactosidase (lactose: p < 0,0001; caseína: p < 0,0001, levedo: 

p ≤ 0,05 e pH: p ≤ 0,05). Enquanto que os termos quadráticos das variáveis exerceram efeito 

negativo na resposta (concentração de lactose, caseína, levedo de cerveja e pH: p < 0,0001). 

Tal fato evidencia a importância que as fontes de carbono e nitrogênio, bem como do pH 

exercem na atividade de β-galactosidase (Tabela 4). 

 
TABELA 4 -  EFEITO DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES (CONCENTRAÇÃO DE LACTOSE, 

CASEÍNA, LEVEDO E pH) NA RESPOSTA (ATIVIDADE DE β-GALACTOSIDASE) 
(continua) 

Fator Coeficiente de 
Regressão 

Erro-
padrão Valor de t Valor de p - 95 % de 

confiança 
+ 95 % de 
confiança 

Constante 6,442 0,210 30,622 < 0,0001 5,987 6,896 

Lactose 
(X1) 

0,920 0,086 10,716 < 0,0001 0,735 1,106 

Lactose 
(X1

2) 
-1,005 0,086 -11,698 < 0,0001 -1,190 -0,819 

Caseína 
(X2) 

0,789 0,086 9,192 < 0,0001 0,604 0,975 

Caseína 
(X2

2) 
-0,952 0,086 -11,086 < 0,0001 -1,138 -0,767 

Levedo 
(X3) 

0,292 0,086 3,405 0,0047 0,107 0,478 

Levedo 
(X3

3) 
-1,015 0,086 -11,820 < 0,0001 -1,201 -0,830 

pH (X4) 0,3994 0,086 4,651 < 0,001 0,214 0,588 

pH (X4
2) -1,508 0,086 -17,562 < 0,0001 -1,694 -1,323 

X1 X2 0,198 0,105 1,880 0,083 -0,030 0,425 
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      (conclusão) 

X1 X3 0,147 0,105 1,398 0,185 -0,080 0,374 

X1 X4 0,239 0,105 2,274 0,041 0,012 0,466 

X2 X3 0,005 0,105 0,045 0,965 -0,222 0,232 

X2 X4 0,262 0,105 2,491 0,027 0,035 0,489 

X3 X4 0,092 0,105 0,876 0,397 -0,135 0,319 
 

Embora o pH seja um dos parâmetros físico-químicos que exerce influência na produção 

de enzimas, o mesmo é variável de acordo com a fonte microbiana. Estudos visando produção 

de β-galactosidase por meio de bactérias láticas utilizaram meios de cultivo com valores de pH 

entre 6,0 e 7,5 (HIDALGO-MORALES, OLVERA E GARCÍA, 2005; TARI, USTOK e 

HARSA, 2009; SELVARAJAN e MOHANASRINIVASAN, 2015). Neste estudo foram 

testados valores de pH entre 4,5 e 6,5, sendo que os maiores valores de atividade enzimática 

foram observados em valores de pH entre 5,5 e 6,5. 

Outros parâmetros importantes para a produção de β-galactosidase são as fontes de 

carbono e de nitrogênio, visto que essa enzima é considerada indutiva, necessitando de lactose 

(ALIKKUNJU et al., 2016; KAMRAN et al., 2016) e aminoácidos fornecidos pelas fontes de 

nitrogênio para sua produção (HSU et al., 2007; PRASAD et al., 2013). 

Tendo em vista que todas as variáveis exerceram efeitos significativos (p≤0,05) na 

resposta, a análise de variância ANOVA (Tabela 5) foi conduzida considerando todos os termos 

obtidos (lineares e quadráticos) do modelo. 

Observou-se que o valor de F do modelo (48,263) é estatisticamente significativo em 

um nível de 95 % de confiança e, visto que o valor de p obtido (< 0,00001) é muito menor que 

0,05. Diante disso, o modelo pode ser considerado estatisticamente significativo. Valores de 

p≤0,05 indicam que os termos do modelo (X1, X2, X3, X4, X12, X22, X32 e X42) são significativos, 

enquanto que valores de p>0,05 indicam que os termos não são significativos (Tabela 5).  

O valor de R2 (0,981) obtido apresentou-se em concordância com o R2 ajustado (0,961), 

o qual demonstra adequação do modelo com a resposta prevista. Tendo em vista que a máxima 

variação que o modelo é capaz de explicar é 98,99 %, o modelo demonstrou ser altamente 

significativo em um nível de 95 % de confiança.  

O valor de F obtido pela falta de ajuste (0,210) indica que a falta de ajuste não é 

significativa em relação ao erro puro, confirmando que a equação do modelo é adequada para 

prever a atividade de β-galactosidase. Sendo assim, o modelo ajustou-se satisfatoriamente aos 

dados experimentais (Figura 1). 
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TABELA 5 -  ANÁLISE DE VARIÂNCIA (ANOVA) PARA OS RESULTADOS EXPERIMENTAIS DO 
MODELO QUADRÁTICO OBTIDO PELO DCCR. 

 
Fontes SQ GL MQ F Valor de p 
Modelo 119,598 14 8,543 48,263 < 0,00001 

X1 - lactose 20,328 1 20,327 114,841 < 0,00001 
X2 – caseína 24,224 1 24,224 136,855 < 0,00001 
X3 - levedo 14,954 1 14,954 84,486 < 0,00001 

X4 - pH 21,753 1 21,753 122,894 < 0,00001 
X1

2 2,052 1 2,052 11,592 0,005 
X2

2 24,730 1 24,730 139,712 < 0,00001 
X3

2 3,829 1 3,829 21,634 0,0004 
X4

2 54,591 1 54,591 308,41 < 0,00001 
X1X2 0,625 1 0,625 3,533 0,083 
X1X3 0,346 1 0,346 1,955 0,185 
X1X4 0,915 1 0,915 5,169 0,041 
X2X3 0,0004 1 0,0004 0,002 0,965 
X2X4 1,098 1 1,098 6,204 0,0271 
X3X4 0,136 1 0,136 0,768 0,397 

Resíduos 2,301 13 0,177   
Falta de ajuste 0,947 10 0,095 0,210 0,974 

Erro puro 1,3537 3 0,451   
Total 121,899 27    

SQ: soma dos quadrados; GL: graus de liberdade; MQ: média dos quadrados.  
Ftab.Regressão: 2,554. Ftab. Falta de ajuste: 8,786. 
R2: 0,981; R2

ajust.: 0,961; Máxima variação explicada: 98,99 %. 
 

 VALORES DE ATIVIDADE ENZIMÁTICA PREVISTOS PELO MODELO 
VERSUS VALORES EXPERIMENTAIS OBSERVADOS 

 

 
 

Após realização da ANOVA (Tabela 5), utilizando-se a técnica de regressão polinomial 

multivariada, a equação obtida que fornece a estimativa da atividade de β-galactosidase, como 

função das concentrações de lactose, caseína, levedo e pH está apresentada abaixo [11]: 



91 
 

 

 

 

 

 

[11] 

 

Em que: Y = atividade de β-galactosidase (U mL-1), X1 = concentração de lactose (g L-

1), X2 = concentração de caseína (g L-1), X3 = concentração de levedo (g L-1), X4 = pH (Tabela 

2). O (*) representam efeitos estatisticamente significativos (p≤0,05).   

O modelo para a atividade de β-galactosidase foi utilizado para a construção das 

superfícies de resposta. As Superfícies de Resposta 3 D (MSR) são representações gráficas 

simples, as quais fornecem importantes contribuições para o entendimento das interações entre 

duas variáveis, além de permitir encontrar os níveis ótimos dos ensaios (SURWASE et al.., 

2012; GAJDHANE et al., 2016). 

Com base na ANOVA, verificou-se que todos os fatores exerceram efeito significativo 

na atividade de β-galactosidase, assim como as interações entre lactose (X1) e pH (X4) bem 

como entre caseína (X2) e pH (X4), com valores de p≤0,05. Portanto, tais interações foram 

consideradas na equação do modelo representada pelas Superfícies de Resposta 3D (Figura 2). 

Na Figura 2 pode-se verificar o efeito da concentração de lactose e pH (1 A) e entre as 

concentrações de caseína e pH (1 B) na atividade de β-galactosidase. Os pontos verificados na 

superfície de resposta mostram picos, os quais sugerem que os pontos ótimos de atividade estão 

dentro dos limites do design experimental. As interações entre as variáveis mostraram-se 

altamente significativas, com ordem elíptica dos pontos de contorno, indicando sua elevada 

influência da atividade enzimática obtida. 

Com base nas superfícies de resposta obtidas foi possível verificar que os valores ótimos 

para aumentar a atividade enzimática foram: 12,75 g L-1 de lactose, 1,88 g L-1 de caseína, 1,65 

g L-1 de levedo e pH 5,61 em meio MMRS. 

Foram realizados experimentos para validação externa do modelo utilizando os valores 

ótimos das variáveis, no qual a atividade enzimática foi de 7,28 ± 0,22 U mL-1. A atividade 

prevista pelo modelo foi de 6,97 U mL-1 (erro absoluto - EA de 8,17 %). O erro absoluto 

verificado (menor que 10 %) indica que o modelo é adequado para prever a atividade de β-

galactosidase. 

Em trabalho anterior, utilizando o meio de cultivo não otimizado (GOMES et al., 2018 

– Capítulo II), foram verificados valores de atividade enzimática de 1,27 U mL-1. Portanto, a 
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otimização do meio MMRS possibilitou um aumento de 5,74 vezes na atividade de β-

galactosidase produzida por L. reuteri B-14171.  
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3.3.2 Escalonamento do meio de cultivo otimizado para produção de β-galactosidase 

Na Figura 3 estão apresentados os perfis dos parâmetros de cultivo da produção de β-

galactosidase por L. reuteri B-14171 em diferentes volumes de meio MMRS. 

Pode-se verificar que em todos os volumes de caldo MMRS testados, a maior 

concentração de células viáveis foi observada em 48 horas de fermentação (11,17; 11,10 e 11,04 

log UFC mL-1 em 200; 800 e 3200 mL, respectivamente), a qual foi correlacionada com a maior 

atividade enzimática (7,75; 7,10 e 6,46 U mL-1, respectivamente), ou seja, o pico de atividade 

enzimática para todos os cultivos foi observado ao final da fase de crescimento exponencial 

(log). Hidalgo-Morales, Robles-Olvera e García (2005) verificaram o mesmo comportamento 

ao testarem a produção de β-galactosidase por L. reuteri em meio MRS comercial, com lactose 

como fonte de carbono e meio constituído de leite desnatado (12%). 

De acordo com Nath et al. (2014) bactérias láticas apresentam elevada capacidade de 

produzir β-galactosidase, a qual é transportada na célula pelo sistema lactose-permease por 

meio da enzima β-galactosidase (LEONG-MORGENTHALER, ZWAHLEN e HOTTINGER, 

1991). 

Todos os genes envolvidos nessa síntese estão localizados próximos uns dos outros no 

cromossomo e, juntos formam um operon, chamado de lac operon. O lac operon consiste em 

três genes estruturais e um promotor, um terminador, um regulador e um operador. Em bactérias 

láticas os genes estruturais podem ser lacL, lacM e lacZ, sendo estes responsáveis pela hidrólise 

da lactose (LEONG-MORGENTHALER, ZWAHLEN e HOTTINGER 1991; NGUYEN et al., 

2012; NATH et al., 2014). A regulação de tais genes é dependente da disponibilidade do 

substrato usado (AKCAN, 2011; NATH et al., 2014; KAMRAN et al., 2016). 

A lactose constitui a fonte de carbono necessária para a produção de β-galactosidase 

visto que a mesma induz a produção enzimática (ALIKKUNJU et al., 2016). 

Observou-se que a concentração de lactose detectada no início dos processos 

fermentativos (aproximadamente 11,60 g L-1) apresentou-se inferior à utilizada no preparo do 

meio de cultivo (12,75 g L-1). Esta redução pode ser atribuída tanto ao processo de 

autoclavagem, o qual pode ter levado a degradação de parte da lactose usada na composição do 

meio, como a procedência (marca) do reagente (lactose) utilizado na elaboração do meio de 

cultivo. Fato já observado anteriormente neste estudo (capítulo II). 

A partir de 8 horas de fermentação, observa-se consumo do substrato (lactose) em todas 

as fermentações avaliadas (Figura 3). A partir deste período é possível observar início da fase 

de crescimento exponencial até 48 horas de cultivo. A atividade enzimática começa a aumentar 
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após 20 horas de fermentação. Portanto, é possível que a bactéria lática tenha produzido 

pequena quantidade de enzima visando consumo de substrato para seu crescimento e 

manutenção celular, nas primeiras 20 horas, pois neste período foi possível observar um 

aumento de cerca de 3 log UFC mL-1 em todos os processos fermentativos avaliados (200, 800 

e 3200 mL).  

Os valores de pH foram semelhantes para os três volumes de meio avaliados, 

apresentando maior redução a partir de 20 horas de cultivo, período no qual inicia-se o 

incremento da atividade de β-galactosidase. Entre 24 (Figura 3 A e 3 C) e 28 horas (Figura 3 

B) observou-se que os valores de pH estabilizaram. Ao final dos processos, o pH encontrava-

se na faixa de 4,01 (em cultivo com 200 e 3200 mL de meio) e de 4,09 para o cultivo com 800 

mL de meio MMRS. Ou seja, o início da redução do pH ocorreu simultaneamente com o 

aumento da atividade enzimática. A queda do pH está relacionada à produção de ácido lático 

por L. reuteri B-14171 (HIDALGO-MORALES, ROBLES-OLVERA E GARCÍA, 2005). 

A partir de 48 horas de cultivo, embora ainda haja presença de lactose residual 

(aproximadamente 0,4 g L-1 - Figura 3 A e 3 C e, 0,8 g L-1 - Figura 3 B) ocorre redução na 

atividade enzimática e início da fase estacionária de crescimento.  

O baixo pH pode ter inibido o crescimento microbiano, fazendo com que haja presença 

de glicose livre no meio (proveniente da hidrólise da lactose pela β-galactosidase produzida). 

A glicose age como inibidor competitivo (NGUYEN et al., 2006) da enzima, explicando a 

redução de atividade verificada nas cinéticas de fermentação.  

O mesmo comportamento foi verificado por Hsu, Yu e Chou (2005) ao avaliarem a 

produção de β-galactosidase por Bifidobacterium longum. Os autores verificaram que após a 

estabilização do pH (em torno de 3,5) não houve multiplicação celular, bem como produção 

enzimática. 

Os elevados valores de atividade enzimática observados em todos os processos 

avaliados podem ser atribuídos não somente à fonte de carbono (lactose) do meio, mas também 

às fontes de nitrogênio (caseína e levedo), visto que bactérias necessitam de meios complexos 

ricos em aminoácidos para seu crescimento e produção de biomoléculas, como a β-

galactosidase (AKCAN, 2011). 

Alguns aminoácidos são reportados como essenciais para induzir a produção de β-

galactosidase, como ácido glutâmico, aspártico e cisteína (AKCAN, 2011). Caseína e levedo 

de cerveja, além de apresentarem composição de aminoácidos semelhante, apresentam elevadas 

concentrações desses aminoácidos (HALL et al., 2003; BOZE, MOULIN e GALZY, 1992). 
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Em estudos avaliando diferentes cepas de L. reuteri para a produção de β-galactosidase 

em meio MRS comercial (com 20,0 g L-1 de lactose), foram verificados valores de atividade 

enzimática entre 0,33 e 5,08 U mL-1 (NGUYEN et al., 2006) e de aproximadamente 4,0 U mL-

1 (HIDALGO-MORALES, ROBLES-OLVERA E GARCÍA, 2005). Neste estudo os valores de 

atividade enzimática máxima (7,75; 7,10 e 6,46 U mL-1, para os três volumes testados, 

respectivamente) foram superiores aos verificados pelos autores, sugerindo que as fontes de 

nitrogênio testadas (caseína + levedo) contribuíram para o incremento da atividade de β-

galactosidase. 
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3.3.3 Modelos cinéticos de produção de biomassa e atividade de β-galactosidase proveniente 

de L. reuteri B-14171 

Os modelos matemáticos não-estruturados foram avaliados para o crescimento e 

produção de β-galactosidase por L. reuteri B-14171. Os parâmetros ajustados pelos modelos 

(Logístico e de Contois) para a produção de biomassa (μmax, Xmax) e conversão de substrato 

(YX/S) e, modelo de Luedeking-Piret modificado para a produção de β-galactosidase 

(coeficientes α e β) encontram-se listados na Tabela 6. 

Pode-se verificar que a velocidade máxima específica (μmax) de crescimento do L. 

reuteri B-14171 não teve grande variação entre os três processos fermentativos avaliados, 

aplicando-se o modelo Logístico. Enquanto que, para o modelo de Contois apresentaram grande 

variação entre si. Para ambos os modelos, o μmax obtido mostrou-se maior (0,407 e 0,281 h-1, 

para os modelos de Contois e Logístico, respectivamente) quando se utilizou o maior volume 

de meio MMRS (3200 mL).  

A produção de biomassa máxima (Xmax) fornecida pelo modelo Logístico, foi maior 

(11,247 g L-1), em 200 mL de meio MMRS, pois ao aumentar-se o volume do meio de cultivo, 

a produção de biomassa, assim como de produto (β-galactosidase) é afetada. Tal fato, pode ser 

verificado nos valores de contagem de células viáveis e atividade enzimática, os quais foram 

menores para os volumes de 800 e 3200 mL (Figura 3). 

Da mesma forma, o fator de conversão de substrato em biomassa apresentou diferença 

para os três processos fermentativos avaliados por meio dos dois modelos (Logístico e Contois), 

sendo maior em 200 mL de meio MMRS (0,974 e 0,999 g g-1, para o modelo de Contois e 

Logístico, respectivamente). Para o volume de 3200 mL, no modelo de Contois, o YX/S 

apresentou-se inferior (0,776 g g-1) quando comparado aos demais volumes estudados (0,974 e 

0,881 g g-1, em 200 e 800 mL, respectivamente), devido ao excesso de substrato presente no 

tempo considerado para modelagem (48 horas).  

De maneira geral, os valores de YX/S demonstram que em média 0,89 g de substrato foi 

convertido em 1 g de biomassa (YX/S). Fator de conversão de substrato em biomassa inferior 

(aproximadamente 0,33 g g-1) foi encontrado em cultivo associado de bactérias láticas (L. 

delbrueckii ssp. bulgaricus e S. thermophilus) durante 8 horas de fermentação, visando 

produção de β-galactosidase em meio contendo leite desnatado e resíduo de maceração do 

milho. Tal diferença de valores pode estar associada não somente às características do meio de 

cultivo como o tempo de fermentação utilizado. 
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Os valores de Ks fornecidos pelo modelo de Contois, para os três volumes de meio de 

cultivo analisados sugerem que a bactéria lática L. reuteri entra na fase de crescimento 

estacionário quando o substrato (lactose) apresenta-se em concentrações de 1,225; 3,510 e 

6,521 g L-1, para 200; 800 e 3200 mL de meio de cultivo avaliados, respectivamente. Porém, 

ao avaliar-se os dados experimentais (Figura 3- concentração de lactose (apresentada na 

coloração azul), verifricou-se que a fase estacionária de crescimento celular ocorre, a partir de 

48 horas de cultivo com aproximadamente 0,4 g L-1 de lactose residual em 200 e 3200 mL de 

mei de cultivo e , de  0,8 g L-1 em 800 mL de meio de cultivo. Portanto, apesar de o 

modleoproposto por Contois apresentar os maiores valores de R2 para os três volumes de meio 

de cultivo analisados, pode-se concluir que omodelo Logístico apresentou-se mais adequado 

para prever os parâmetros de biomassa e consumo de substrato. 

Com relação aos coeficientes dependente (α) e não dependente (β) do crescimento 

microbiano, pode-se verificar que para ambos os modelos aplicados, os valores de α mostraram-

se muito superiores aos valores de β. Este comportamento está relacionado à baixa expressão 

e/ou perda da atividade de β-galactosidase durante a fase estacionária e de declínio do micro-

organismo. Portanto, os valores de α possibilitam inferir que a produção da enzima β-

galactosidase pela bacteria lática L. reuteri está associada ao crescimento da mesma. O mesmo 

comportamento foi reportado por Abbasalizadeh, Hejazi e Hajiabbas (2015) para produção de 

β-galactosidase de L. bulgaricus em meio de cultivo constituído de leite desnatado. 

 
TABELA 6 -  PARÂMETROS CINÉTICOS OBTIDOS PELOS DIFERENTES MODELOS AVALIADOS 

NO CRESCIMENTO E PRODUÇÃO DE β-GALACTOSIDASE POR L. reuteri B-14171. 
 

 Modelos 
Contois Logístico 

Volume de 
meio de cultivo 

(mL) 
200 800 3200 200 800 3200 

μmax (h-1) 0,211±0,00 0,300±0,00 0,407±0,00 0,207±0,00 0,234±0,00 0,281±0,00 
Xmax (g L-1) - - - 11,247±0,11 9,000±0,11 9,000±0,09 
YX/S (g g-1) 0,974±0,01 0,881±0,01 0,776±0,01 0,999±0,01 0,838±0,01 0,889±0,01 

Ks 1,225±0,01 3,510±0,04 6,521±0,08 - - - 
α 0,370±0,01 0,619±0,06 0,554±0,11 0,355±0,08 0,558±0,06 0,408±0,01 
β 0,010±0,00 0,001±0,00 0,007±0,00 0,011±0,00 0,006±0,00 0,010±0,00 

Dados expressos como média ± dp (desvio-padrão). 
 

 Na Figura 4 estão apresentados os valores experimentais e os calculados pelos diferentes 

modelos para os três volumes de meio de cultivo avaliados.  

 Verificou-se que as simulações da atividade de β-galactosidase por meio do modelo de 

Luedeking-Piret modificado (equação 9) baseadas na produção de biomassa e consumo de 
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substrato obtidas pelos modelos Logístico e de Contois apresentaram ajuste satisfatório entre 

os valores experimentais e os calculados para os diferentes volumes de meio de cultivo 

analisados. Os maiores valores de R2 foram alcançados utilizando-se o modelo proposto por 

Contois (R2 = 0,945; 0,948 e 0,957 para os volumes de 200, 800 e 3200 mL, respectivamente).
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Além do fator de conversão de substrato em biomassa, o cálculo da produtividade bem 

como de outros fatores de rendimento é importante para avaliar a viabilidade de escalonamento 

do processo produtivo. Sendo assim, os rendimentos de substrato em biomassa (YX/S) e 

biomassa em produto (YP/X) foram calculados com base nos valores experimentais obtidos e 

comparados entre os diferentes volumes de meio de cultivo (Tabela 7). 

 Os fatores de conversão de biomassa em produto (YP/X) não apresentaram diferença 

significativa entre si para os diferentes processos fermentativos avaliados. Os valores 

observados (Tabela 7) demonstram que 1 g de biomassa é necessário para produzir em média 

441 U L-1 de atividade de β-galactosidase (YP/X). Com relação à conversão de substrato (lactose) 

em produto (atividade enzimática), os maiores valores foram observados em 200 e 800 mL de 

MMRS (491,328 e 439,176 U g-1, respectivamente). Ou seja, ao escalonar o volume de meio 

de cultivo (de 200 para 3200 mL), verificou-se uma queda na conversão de substrato em produto 

(YP/S) de 24 %.  

Embora o rendimento da produção de β-galactosidase tenha sido afetado com o aumento 

de escala do meio de cultivo (3200 mL), a produtividade horária total do processo (73,992 U L 

h-1) não apresentou diferença significativa com relação aos menores volumes testados (97,810 

em 200 mL e 85,082 U L h-1 em 800 mL de meio).  

A produção de β-galactosidase em meio contendo leite desnatado e resíduo de 

maceração do milho por meio do cultivo associado de bactérias láticas (L. delbrueckii ssp. 

bulgaricus e S. thermophilus) foi avaliada por Tari, Ustok e Harsa (2009), com valores de YP/S 

de aproximadamente 56,25 U g-1. Como já citado anteriormente, os valores encontrados pelos 

autores apresentaram-se muito inferiores aos encontrados neste estudo. Em termos de 

produtividade, o cultivo associado de bactérias láticas mostrou produtividade horária total em 

torno de 226 U L h-1, superior à verificada neste estudo (em média 86 U L h-1).  

Além da diferença entre o tempo de fermentação avaliado, as variações de rendimento 

e produtividade podem ser explicadas não só pela espécie de bactéria lática avaliada, como pela 

diferença de meio de cultivo, visto que bactérias láticas apresentam exigências nutricionais 

diferentes mesmo entre o mesmo gênero (HAYEK e IBRAHIM, 2013). 

A produtividade horária máxima (Pm) calculada não apresentou diferença significativa 

(p≤0,05) entre os três volumes de meio MMRS estudados. Ou seja, embora os valores de 

atividade de β-galactosidase tenham apresentado redução (Figura 3) ao escalonar-se o volume 

de meio de 200 mL para 3200 mL, a produtividade do processo não foi afetada. Portanto, com 

base nos resultados observados, tanto em termos de atividade enzimática, quanto de 
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rendimentos e produtividade calculados evidenciou-se o potencial de produção de biomassa e 

produção de β-galactosidase por L. reuteri B-14171 em meio MMRS, sugerindo a possibilidade 

de escalonamento do processo fermentativo. 

 
TABELA 7 -  PARÂMETROS DO PROCESSO AVALIADOS NA PRODUÇÃO DE β-GALACTOSIDASE 

POR L. reuteri B-14171 EM 200; 800 E 3200 mL DE MMRS. 
 

Parâmetros 

Volume de meio YP/S (U g-1)* YP/X (U g-1)* Pp (U L h-1)* Pm (U L h-1)* 

200 mL 491,328 a 504,081 a 97,810 a 145,943 a 

800 mL  439,176 a,b 446,541 a 85,082 a 133,271 a 
3200 mL 371,684 b 371,684 a 73,992 a 125,006 a 

YP/S: conversão de substrato em produto; YP/X: conversão de biomassa em produto; PP: produtividade horária total; 
Pm: produtividade horária máxima. 
Letras iguais na mesma coluna indicam valores sem diferença significativa (p>0,05) e letras diferentes indicam 
que há diferença significativa (p≤0,05). 
(*) Para o cálculo desses parâmetros a atividade enzimática considerada foi expressa em U L-1. 

 

Com base nos resultados obtidos verificou-se que Lactobacillus reuteri B-14171 

apresenta capacidade de produzir elevados níveis de β-galactosidase em meio alternativo 

constituído de caseína e levedo de cerveja como fontes de nitrogênio. A produção da enzima 

está associada ao crescimento da bactéria lática e, embora tenha ocorrido redução nos valores 

de atividade enzimática com o aumento do volume do meio de cultivo, as produtividades total 

e máxima não foram estatisticamente diferentes assim como o rendimento de biomassa em 

enzima. 

3.4 CONCLUSÃO 

Com base nos resultados obtidos verificou-se que a produção de β-galactosidase foi 

aumentada por meio da otimização do meio de cultivo. O meio otimizado consistiu de MMRS 

composto de 12,75 g L-1 de lactose, em substituição à glicose, 1,88 g L-1 de caseína e 1,65 g L-

1 de levedo em substituição ao extrato de levedura do meio MRS comercial em pH 5,61. Com 

o uso do meio de cultivo otimizado atingiu-se a máxima atividade enzimática (7,28 U mL-1). 

Os fatores de rendimento e produtividade calculados evidenciaram o potencial de produção de 

β-galactosidase por L. reuteri B-14171, bem como a possibilidade de aumento de escala do 

processo produtivo. Os modelos Logístico e de Contois propostos mostraram bom ajuste aos 

dados experimentais de produção de biomassa e consumo de substrato pela bactéria lática L. 
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reuteri B-14171 e, o modelo modificado de Luedeking-Piret apresentou-se adequado para 

prever a atividade de β-galactosidase em função da biomassa microbiana, evidenciando que sua 

produção está associada ao crescimento bacteriano. 
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CAPÍTULO IV 
 

EXTRAÇÃO, CONCENTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ENZIMA β-
GALACTOSIDASE PROVENIENTE DE Lactobacillus reuteri B-14171 
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RESUMO 

Lactobacillus reuteri B-14171 foi cultivado em meio MRS modificado, constituído de caseína 
e levedo de cerveja como fontes de nitrogênio e lactose como fonte de carbono para produção 
de β-galactosidase. Três métodos de rompimento celular foram utilizados visando liberação da 
enzima, sendo os mesmos comparados com base na atividade enzimática obtida e imagens de 
Microscopia Eletrônica de Varredura. O extrato enzimático bruto obtido utilizando-se o método 
de rompimento celular mais efetivo foi submetido a concentração por ultrafiltração. O efeito da 
temperatura, pH e íons metálicos como Ca+, K+, Mg2+ e Mn2+ na atividade do extrato 
concentrado foi avaliado e as constantes cinéticas Km e Vmáx foram calculadas. Verificou-se 
que a sonicação promoveu maior liberação da β-galactosidase intracelular exibindo valores de 
atividade superiores (7,25 U mL-1) quando comparada aos demais métodos (4,73 – mecânico 
com pérolas de vidro e, 2,33 U mL-1 – químico com SDS-clorofórmio). A ultrafiltração 
apresentou-se efetiva, promovendo concentração de 5,83 vezes do extrato enzimático. A maior 
atividade enzimática foi verificada em 37 ºC e pH 7,0. Os íons K+, Mg2+ e Mn2+ promoveram 
incremento da atividade, enquanto que Ca+ agiu como potencial inibidor da enzima. A β-
galactosidase proveniente de L. reuteri B-14171 apresentou valores de Km e Vmáx de 0,51 mM 
e 1,26 μmol.mL.min-1, respectivamente. 

 
Palavras-chave: ultrafiltração; rompimento celular; bactéria lática, pH, temperatura, íons 
metálicos. 
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 EXTRAÇÃO, CONCENTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ENZIMA β-

GALACTOSIDASE PROVENIENTE DE Lactobacillus reuteri B-14171 

4.1 INTRODUÇÃO 

A hidrólise da lactose pela enzima β-galactosidase (lactase, EC 3.2.1.23) consiste em 

um importante processo de biocatálise utilizado na indústria de alimentos, pois esta enzima 

catalisa a hidrólise da lactose (dissacarídeo abundantemente encontrado no leite) em moléculas 

de glicose e galactose (HUSAIN, 2010; USTOK, TARI e HARSA, 2010).  

O processo de hidrólise da lactose pela enzima β-galactosidase é usado principalmente 

para eliminar ou reduzir o teor de lactose dos produtos lácteos visando atender às necessidades 

dos indivíduos que apresentam intolerância a esse componente (LEVITT, WILT e SHAUKAT, 

2013). 

Bactérias láticas têm sido amplamente estudadas na produção de biomoléculas, dentre 

as quais destacam-se as enzimas, como a β-galactosidase. Sua aplicação está relacionada 

principalmente pelos elevados níveis de produto alcançados, bem como pelo fato de serem 

micro-organismos classificados como GRAS (Generally Recognized as Safe), permitindo sua 

aplicação na produção de alimentos sem a necessidade de etapas extensivas de purificação 

(VASILJEVIC e JELEN, 2003; IQBAL et al., 2010).  

A β-galactosidase produzida por bactérias láticas é considerada uma enzima neutra, 

apresentando faixas de pH ótimo entre 6,0 e 7,5 e temperaturas ótimas entre 30 e 50 ºC em sua 

maioria (CAMPUZANO et al., 2009; LI et al., 2012; USTOK, TARI e HARSA, 2010; 

CAREVIC et al., 2015; SELVARAJAN e MOHANASRINIVASAN) 2015). 

Além de fatores como pH e temperatura, a atividade da β-galactosidase pode ser 

influenciada pela presença de íons metálicos, dentre os quais destacam-se manganês, magnésio, 

potássio e cálcio, (JUERS et al., 2000; AKCAN, 2011). Manganês e magnésio são descritos 

como essenciais para a produção enzimática (JUERS et al., 2000; AKCAN, 2011). No entanto, 

a presença de cálcio pode resultar em efeito inibitório da atividade de β-galactosidase 

(HIDALGO-MORALES, ROBLES-OLVERA E GARCÍA, 2005; NGUYEN et al., 2006; 

IQBAL et al., 2010).  

Tendo em vista que, em bactérias láticas a β-galactosidase encontra-se no citoplasma 

celular (CHOONIA e LELE, 2011; SANGWAN et al., 2015), faz-se necessário o uso de 

métodos de rompimento ou permeabilização da célula para liberação e dosagem da enzima 

(SANGWAN et al., 2015).
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Sendo assim, o objetivo deste estudo consistiu em testar diferentes técnicas de 

rompimento e permeabilização celular visando extração de β-galactosidase de Lactobacillus 

reuteri B-14171. Além disso, realizar a concentração da enzima, bem como sua caracterização 

com relação a pH, temperatura e presença de íons metálicos. 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

4.2.1 Manutenção do micro-organismo e inóculo 

Lactobacillus reuteri B-14171, proveniente da Coleção de  

Culturas NRRL (Agricultural Research Service Culture Collection, Peoria, Estados Unidos), 

foi utilizado na produção de β-galactosidase. A cepa foi mantida e reativada em caldo MRS 

(Man, Rogosa e Sharpe Broth, Himedia®, India), pH 6,5 ± 0,2, e incubada a 37 °C durante 24 

horas para reativação da mesma (CHOONIA e LELE, 2011).  

O inóculo foi preparado no mesmo meio de cultivo utilizado para reativação. Após 13 

horas de incubação, 0,1 % (v/v) foi transferido para o meio fermentativo (Fermentação 

submersa) para a produção de β-galactosidase. 

4.2.2 Produção de β-galactosidase 

O processo de Fermentação Submersa (FSm) para a produção de β-galactosidase foi 

realizada em Erlenmeyer de 250 mL com 100 mL de MRS modificado (MMRS), constituído 

de  lactose (12,75 g L-1, Neon®, Brasil), caseína (1,88 g L-1, Naarden®, Holanda), levedo de 

cerveja (1,65 g L-1, Brasil®, Brasil), fosfato de potássio hidrogenado (2 g L-1, Merck®, Estados 

Unidos), citrato triamoniacal (2 g L-1 Merck®, Estados Unidos), acetato de sódio (2 g L-1 

Merck®, Estados Unidos), sulfato de magnésio (0,2 g L-1, Synth®, Brasil); sulfato de manganês 

(0,05 g L-1 Synth®, Brasil), tween® 80 (1 g L-1 Synth®, Brasil), pH 5,61, a 37 ± 2 ºC durante 48 

horas. O tempo de cultivo foi fixado em 48 horas com base no tempo em que foi atingida a 

máxima atividade de β-galactosidase, verificada no estudo anterior (Capítulo III). 

4.2.3 Separação da biomassa (clarificação) 

Amostras do extrato bruto foram centrifugadas (Centribio®, Brazil) a 1000 g durante10 

minutos. O sobrenadante foi separado e a biomassa foi lavada duas vezes com tampão fosfato 

0,1 M (pH 6,5 ± 0,2), centrifugada novamente com posterior descarte do sobrenadante. A 

biomassa lavada foi ressuspensa no mesmo tampão. Tendo em vista que a β-galactosidase 
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produzida por bactérias láticas é intracelular, três diferentes métodos de rompimento, como 

sonicação, pérolas de vidro e tratamento com SDS (dodecil-sulfato de sódio, USB®, Estados 

Unidos) - clorofórmio (Alphatec®, Brasil) foram aplicados para avaliar e comparar a eficácia 

na liberação da enzima (Figura 1). 

4.2.4 Sonicação 

A biomassa lavada (8 mL) foi submetida à sonicação por meio de 6 ciclos de operação 

(1 ciclo de operação = 50 segundos de operação + 50 segundos em banho de gelo) com uma 

frequência de 20 kHz com 60 % de potência, utilizando-se micro-ponta de titânio de 4 mm 

(Disrupter Eco-Sonics Ultronique®, Brasil). A suspensão de células rompidas resultante foi 

então centrifugada (Centribio®, Brasil) a 1000 g durante 10 minutos e a atividade de β-

galactosidase no sobrenadante foi determinada. O procedimento foi realizado em duplicata. 

4.2.5 Pérolas de vidro com agitação em vórtex 

Para o rompimento com pérolas de vidro e agitação em vórtex, 1 mL da biomassa lavada 

foi adicionada em tubo tipo Falcon, com volume útil de 15 mL e 0,4 g de pérolas de vidro (4 

mm de diâmetro) por mL de biomassa (CAREVIC et al., 2015). Foram usados 3 ciclos de 5 

minutos cada, com intervalos de 2 minutos entre cada ciclo em banho de gelo, para evitar 

aquecimento e possível desnaturação da enzima. Posteriormente, a suspensão celular rompida 

foi centrifugada (1000 g durante 10 min) e a atividade enzimática foi determinada no 

sobrenadante. O procedimento foi realizado em duplicata. 

4.2.6 SDS-Clorofórmio 

O caldo fermentado (5 mL) foi centrifugado e a biomassa foi obtida conforme subitem 

4.2.3. A biomassa lavada foi ressuspensa em 1 mL de tampão fosfato 0,1 M, pH 6,5, seguida 

de agitação em vórtex. Adicionou-se clorofórmio (100 μL) e 50 μL de solução de SDS (0,1 % 

m/v). A mistura foi incubada em banho-maria a 37 ºC durante 5 minutos. O procedimento foi 

realizado em duplicata. 

Após o uso dos diferentes métodos de rompimento celular, amostras da suspensão de 

células foram separadas para análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV). O restante 

foi centrifugado (Centribio®, Brasil) a 1000 g durante 10 minutos e o sobrenadante foi coletado 

para determinação da atividade de β-galactosidase (SANGWAN et al., 2015). 
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4.2.7 Determinação da atividade de β-galactosidase 

Ortho-Nitrophenil-β-D-galactosídeo (ONPG, Sigma Aldrich®, Estados Unidos) foi 

utilizado como substrato sintético para determinação da atividade de β-galactosidase. O método 

baseia-se na hidrólise do ONPG, em que 0,25 mL da suspensão celular rompida contendo a 

enzima foi adicionado de 1 mL do substrato ONPG (0,25% m/v) preparado em tampão fosfato 

0,2 M, pH 6,5. Então a mistura foi aquecida em banho-maria a 37 ± 0,2°C durante 15 minutos. 

Para parar a reação, adicionou-se 0,25 mL de carbonato de sódio 10 % (m/v). As amostras 

foram analisadas em espectrofotômetro (Quimis®, Brasil) em 420 nm. O procedimento foi 

realizado em triplicata. O branco foi preparado utilizando-se os mesmos reagentes e volumes, 

porém a suspensão celular foi substituída por água destilada. A atividade enzimática foi 

calculada com base na liberação de diferentes concentrações de ONP (ortho-nitrofenol, Sigma 

Aldrich®, Estados Unidos) em curva-padrão. Uma unidade (U) é definida como como a 

quantidade de enzima que catalisa a liberação de 1 μmol de ONP por minuto (U mL-1) nas 

condições específicas do ensaio (Figura 1). A curva-padrão foi preparada com concentrações 

de ONP entre 0 e 0,180 μmol mL-1 (FOOD CHEMICAL CODEX, 2004). 

A concentração de proteína foi determinada pelo método de Bradford (1976), utilizando 

albumina Sérica Bovina como padrão. O teor proteico foi usado no cálculo da atividade de β-

galactosidase específica (U mg-1). 

4.2.8 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Após a aplicação dos diferentes métodos de rompimento previamente definidos 

(subitens 4.2.4, 4.2.5 e 4.2.6), a suspensão celular (1 mL) foi fixada com 1 mL de solução de 

glutaraldeído (Qhemis®, Brasil) 3 % (v/v) durante 2 horas. Após, 300 μL da mistura diluída 

(1:5 em tampão fosfato de sódio 0,1 M, pH 6,5) foi filtrada em membrana de policarbonato (0,4 

μm de diâmetro dos poros, Sigma®, Estados Unidos). Os filtros contendo as células foram 

cuidadosamente desidratados com gradientes de etanol (Qhemis®, Brasil, 20, 40, 60, 98 e 100 

%). Os filtros foram então armazenados em etanol 100 % para a realização do ponto crítico 

seco em dióxido de carbono em compartimentos individuais. Os filtros secos foram montados 

em stubs de alumínio com o topo voltado para cima. Os stubs com as amostras foram cobertos 

com uma fina camada de ouro e examinados em um microscópio eletrônico (Tescan® VEGA3 

LMU, República Tcheca) (BURY, JELEN e KALÁB, 2001). 
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 ESQUEMA REPRESENTATIVO DAS ETAPAS UTILIZADAS NA PRODUÇÃO 
DE β-GALACTOSIDASE, CLARIFICAÇÃO, ROMPIMENTO CELULAR DE Lactobacillus 

reuteri E DOSAGEM DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA 

 

4.2.9 Concentração do extrato enzimático 

A enzima β-galactosidase foi purificada parcialmente (purificação de baixa resolução) 

a partir do extrato enzimático bruto obtido por meio do protocolo previamente descrito (subitem 

4.2.2). Para tanto, 20 mL do caldo fermentado foi centrifugado e a biomassa separada de acordo 

com o subitem 4.2.3. A biomassa lavada foi submetida a rompimento celular com sonicador 

(subitem 4.2.4). A suspensão celular rompida foi filtrada (membrana de nyllon 0,22 μm, 

Analitica®, Brasil) e centrifugada a 1000 g durante 15 minutos para a obtenção do extrato 

enzimático bruto. Posteriormente adicionou-se sulfato de amônio (Prolab®, Brasil) em 

pequenas porções até concentração final de 80 % de saturação sob agitação a 4 ºC 

(MAISCHBERGER et al., 2010). A mistura foi armazenada a 4ºC overnight. A proteína 

precipitada foi coletada por centrifugação (2000 g a 10 ºC durante 30 minutos, Hermle® Z326K, 

Alemanha), para promover a sedimentação da proteína. O sobrenadante foi removido e o 

precipitado obtido foi ressuspenso em tampão fosfato 0,1 M, pH 6,5. A dessalinização foi 

realizada com dispositivos de ultrafiltração de 10 kDa. A etapa de concentração foi realizada 

por meio de ultrafiltração utilizando Unidades de ultrafiltração de centrífuga (cut-off - 10 kDa, 
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Vivaspin 6, GE®, Reino Unido). 3 mL da amostra clarificada e dessalinizada foi centrifugada 

(4000 g, Hermle® Z326K, Alemanha) durante 30 minutos a 10 ºC e concentrada. Em seguida 

adicionou-se outros 3 lotes (3 mL) da amostra. O extrato enzimático concentrado foi utilizado 

nos testes de efeito da temperatura, pH e íons metálicos. 

4.2.10 Efeito do pH e da temperatura na atividade de β-galactosidase 

Para medir o efeito do pH na atividade de β-galactosidase, dois tampões foram 

utilizados: acetato de sódio 0,1 M (pH 5,0 e 5,5) e fosfato de sódio 0,1 M (pH, 6,0; 6,5 e 7,0) 

durante as reações enzimáticas para a determinação da atividade de β-galactosidase. As 

condições de tempo e temperatura dos ensaios enzimáticos foram as mesmas utilizadas no 

ensaio padrão descrito anteriormente e os resultados foram comparados com a amostra controle 

analisada na condição padrão (subitem 4.2.7) (MAISCHBERGER et al., 2010, com 

modificações). O efeito da temperatura na atividade de β-galactosidase foi determinado, 

utilizando a condição padrão do ensaio enzimático em diferentes temperaturas: 4; 25; 37 e 45 

ºC. O substrato (ONPG) foi pré-incubado nas respectivas temperaturas durante 5 minutos. A 

atividade relativa (%) foi expressa como a razão entre a atividade de β-galactosidase obtida na 

respectiva temperatura e a máxima atividade obtida (TARI, USTOK e HARSA, 2010 com 

modificações). 

4.2.11 Efeito dos íons metálicos na atividade de β-galactosidase 

O efeito dos íons metálicos (K+; Ca+, Mg+2 e Mn+2) na atividade de β-galactosidase foi 

avaliado utilizando-se tampão fosfato 0,1 M, pH 7,0. O extrato enzimático concentrado foi 

incubado durante 15 minutos à 37 ºC utilizando ONPG como substrato (subitem 4.2.7) na 

presença dos diferentes íons metálicos em concentração final de 10 mM de cada íon, sob a 

forma de cloretos de cálcio e potássio (Prolab®, Brasil) e sulfatos de magnésio e manganês 

(Synth®, Brasil). A atividade sem adição dos íons metálicos foi considerada como sendo 100 % 

de atividade de β-galactosidase (IQBAL et al., 2010). 

4.2.12 Determinação das constantes cinéticas 

As constantes cinéticas (Km e Vmáx) foram determinadas usando o método de 

Lineweaver-Burk, plotando-se os valores de 1/V versus 1/[S], nos quais diferentes 

concentrações de substrato ONPG (0,3 – 15,3 mM) em tampão fosfato 0,2 M, pH 7,0 mantidas 
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a 37 ºC foram utilizadas (SHULER e KARGI, 2002). Os valores de Km e Vmáx foram calculados 

de acordo com a equação 1: 

 

  [1] 

Os Valores de Km e Vmáx foram expressos em mM e μmol mL-1 min-1, respectivamente. 

4.2.13 Análise estatística 

Todas as análises foram realizadas em duplicata e os resultados expressos como média 

± dp (desvio-padrão). A comparação entre as médias das replicatas obtidas foi realizada por 

meio da análise de variância (ANOVA), seguida do pós-teste de Tukey, com um nível de 95 % 

de confiança (p≤0,05). Todas as análises foram realizadas utilizando o Statistic Software® 7.0, 

para Windows (Statsoft®, Estados Unidos). 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.3.1 Métodos de extração da enzima β-galactosidase 

A β-galactosidase produzida por bactérias láticas caracteriza-se por ser intracelular, 

produzida no citoplasma Sendo assim, a dosagem de seus níveis de atividade é alcançada por 

meio da perturbação da integridade celular por diferentes métodos, como rompimento mecânico 

com sonicação e pérolas de vidro com agitação em vórtex ou permeabilização da membrana 

celular com uso de solventes como clorofórmio e SDS (SOMKUTI, DOMINIECKI e 

STEINBERG, 1998; SANGWAN et al., 2015). O rompimento ou permeabilização da célula 

consiste em uma importante etapa do isolamento e preparação de produtos intracelulares, como 

a enzima β-galactosidase. A efetividade do método irá depender do micro-organismo avaliado 

(presença de proteases, tamanho celular e parede celular, por exemplo) (GECIOVA, BURY e 

JELEN, 2002; TARI, USTOK e HARSA, 2010).  

A atividade de β-galactosidase produzida por L. reuteri B-14171 extraída por diferentes 

métodos encontra-se apresentada na Figura 2. 

Os três métodos avaliados (sonicação, SDS-clorofórmio e pérolas de vidro) 

apresentaram diferença significativa (p≤0,05) entre os níveis de β-galactosidase extraídos, 

sendo possível verificar que os métodos mecânicos (sonicação e pérolas de vidro) foram mais 

efetivos na liberação da enzima que o método químico (SDS-clorofórmio). Tal fato está em 
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concordância com dados já reportados na literatura os quais descrevem métodos mecânicos 

como sendo mais efetivos que métodos químicos (GECIOVA, BURY e JELEN, 2002; 

CAREVIC et al., 2015).  

O tratamento com sonicação apresentou o maior nível de atividade enzimática (7,25 U 

mL-1) que os demais (pérolas de vidro – 4,73 U mL-1 e, SDS-clorofórmio – 2,33 U mL-1).  

Com base nas micrografias fornecidas pela Microscopia Eletrônica de Varredura, 

observa-se que , embora tenha ocorrido desintegração celular após aplicação do método, a 

sonicação (Figura 3 C) apresentou maiores valores de atividade enzimática em comparação ao 

uso de pérolas de vidro com agitação em vórtex (Figura 2). 

Tal fato pode ter acontecido pela liberação de proteases endógenas após o tratamento 

com pérolas de vidro, visto que a lise celular ocasionada pelo uso de métodos mecânicos, como 

pérolas de vidro por exemplo, realiza modificações no ambiente celular, permitindo que 

proteases endógenas e fosfatases se tornem desreguladas. Como resultado, as proteínas 

extraídas são degradadas ou modificadas pela ação dessas moléculas (JAHANSHAHI e 

NAJAFPOUR, 2007; LEE et al., 2017). 

Lee et al. (2017) observaram ação de proteases após lise celular de Saccharomyces 

cerevisiae com pérolas de vidro, visando extração de protéinas. Os autores verificaram que as 

proteínas extraídas não foram desnaturadas com o emprego do método de rompimento na 

presença de inibidores de proteases. 

A efetividade do método de sonicação em comparação a outros métodos pode estar 

associada ao fenômeno de cavitação, o qual envolve a formação, crescimento e o colapso de 

bolhas de vapor formadas (CHISTI e MOO-YOUNG, 1986), convertendo então, uma grande 

quantidade de energia sônica em mecânica, resultando no rompimento celular (BORTHWICK 

et al., 2005; LIU et al., 2013; TANGTUA, 2014).  

Em estudo realizado por Prasad et al. (2013) a sonicação foi mais efetiva (6,80 U mL-1) 

para a liberação de β-galactosidase de Bifidobacterium animalis ssp. lactis quando comparada 

ao uso de SDS-clorofórmio (1,58 U mL-1).  

Os menores níveis de atividade de β-galactosidase verificados quando se utilizou SDS-

clorofórmio (aproximadamente 2,33 U mL-1 – Figura 2) podem estar relacionados a baixa 

seletividade apresentada pelos solventes, além de muitas vezes danificarem as proteínas e 

enzimas presentes na célula (BROWN E AUDET, 2008; CHISTI e MOO-YOUNG, 1986). 
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 EFEITO DOS DIFERENTES MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DA β-
GALACTOSIDASE INTRACELULAR PRODUZIDA POR L. reuteri B-14171 EM MEIO MMRS 

DURANTE 48 HORAS DE CULTIVO A 37 ºC 

 
Resultados expressos como médias ± dp (desvio-padrão). 
Letras diferentes nas colunas representam valores de atividade enzimática relativa com diferença significativa 
entre si (p≤0,05). 

4.3.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Na Figura 3 estão representados os resultados da Microscopia eletrônica de varredura 

para investigação da efetividade dos diferentes métodos na liberação da enzima β-galactosidase 

de L. reuteri B-14171. 

As células apresentaram-se intactas antes da aplicação dos diferentes métodos (Figura 

3 – A), onde houve ausência de atividade enzimática antes da desintegração/permeabilização 

celular (dados não mostrados), o que evidencia a presença de β-galactosidase no interior das 

células.  

As imagens obtidas pela MEV mostram a efetividade do método de sonicação, em 

comparação aos demais métodos avaliados (pérolas de vidro e SDS-clorofórmio) visando 

liberação da enzima.  

O uso dos solventes (SDS-clorofórmio) não promoveu ruptura celular (Figura 3 – D), 

mas sim sua permeabilização, evidenciada pelos baixos níveis de atividade de β-galactosidase 

(Figura 2). 

Com base nos resultados obtidos, o método de sonicação foi utilizado como método de 

extração nas etapas posteriores do presente estudo. 
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 MICROGRAFIAS OBTIDAS PELA ANÁLISE DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA 
DE VARREDURA (MEV) DAS CÉLULAS DE L. reuteri B-14171. 

 
(A) Células intactas sem aplicação de métodos de rompimento/permeabilização (aumento de 30000 vezes); (B) 
Células após rompimento com pérolas de vidro e agitação em vórtex (3 ciclos de 5 min. – aumento de 30800 
vezes); (C) células pós rompimento com sonicação (6 ciclos de 50 seg. – aumento de 35000 vezes); (D) Células 
após permeabilização com SDS-clorofórmio (37 °C/5 min. – aumento de 30000 vezes). 
 

4.3.3 Concentração do extrato enzimático 

Na Tabela 1 estão apresentados os resultados da eficiência da ultrafiltração na 

dessalinização e concentração da enzima β-galactosidase. 

Verificou-se que a etapa de ultrafiltração foi efetiva na dessalinização e concentração 

da β-galactosidase, possibilitando a concentração de 5,83 vezes da enzima, com perda de 

atividade de 0 % na fração de permeado. A concentração enzimática foi refletida nos valores 

de atividade específica (U mg-1), os quais apresentavam-se em torno de 13,30 e 36,06, antes e 

após o processo de ultrafiltração, respectivamente. 

Durante o processo de ultrafiltração é comum haver perdas na atividade total (U) da 

enzima. Neste estudo a perda observada foi de 38,66 %. Perda semelhante (em torno de 31 %) 
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foi verificada por Spier et al. (2015) ao realizarem a concentração de fitase utilizando o mesmo 

processo de concentração. 

 
TABELA 1 -  EFICIÊNCIA DA ETAPA DE ULTRAFILTRAÇÃO PARA DESSALINIZAÇÃO E 

CONCENTRAÇÃO DA β-GALACTOSIDASE UTILIZANDO FILTROS DE 10 KDa  
 

Ultrafiltração Atividade 
(U mL-1) 

Volume 
(mL) 

Atividade 
Relativa 

(%) 

Atividade 
Específica 
(U mg-1) 

Perda 
(%) 

Concentração 
(vezes) 

Antes 7,18 ± 0,18 2,85 100 13,30 ± 0,12 - - 
Após  

(retentado) 41,82 ± 0,11 0,3 61,34 36,06 ± 0,06 38,66 5,83 

(-) A fração de permeado não apresentou atividade de β-galactosidase, representado 0 % de perda na fração de 
permeado. 
 

4.3.4 Efeito do pH na atividade de β-galactosidase 

O perfil de pH da enzima β-galactosidase é variável de acordo com a fonte da qual é 

obtida, podendo ser dividida em dois grupos: β-galactosidase ácida, proveniente de fungos 

filamentosos e, neutra, proveniente de bactérias e leveduras (PANESAR, KUMARI e 

PANESAR, 2010; CAREVIC et al., 2015). Sendo assim, como esperado, o pH ótimo verificado 

foi 7,0, para a β-galactosidase de L. reuteri B-14171. Em pH ácido (5,5) a atividade relativa 

apresentou-se ao redor de 25 %, com diferença significativa (p≤0,05) das demais atividades 

obtidas em valores próximos da neutralidade (Figura 4). 

Os resultados obtidos neste estudo estão de acordo com os reportados na literatura para 

a β-galactosidase proveniente de bactérias láticas do gênero Lactobacillus sp. (IQBAL et al., 

2010; ISMAIL et al., 2010; PRASAD et al., 2013; CAREVIC et al., 2015), os quais descrevem 

valores de pH ótimo entre 6,0 e 7,0. Devido a estabilidade da β-galactosidase proveniente de L. 

reuteri B-14171 em valores de pH em torno da neutralidade pode-se dizer que provavelmente 

não houveram mudanças conformacionais da enzima. Tal fato contribui para uma futura 

aplicação industrial da mesma, principalmente em produtos como leite, por exemplo, pois a 

enzima apresenta atividade em faixas de pH entre 6,0 e 7,5. 

  



118 
 

 EFEITO DO pH NA ATIVIDADE DE β-GALACTOSIDASE DE L. reuteri B-14171. 

 
Letras iguais nas colunas representam valores de atividade enzimática relativa sem diferença significativa entre si 
(p>0,05). Letras diferentes representam valores com diferença significativa (p≤0,05). 
 

4.3.5 Efeito da temperatura na atividade de β-galactosidade 

Na Figura 5 estão apresentados os valores e atividade enzimática relativa observada nas 

diferentes temperaturas avaliadas.  

Verificou-se que a temperatura ótima obtida para a β-galactosidase de L. reuteri B-

14171 foi de 37 ºC, apresentando diferença significativa entre os valores de atividade obtidos 

nas demais temperaturas (4; 25 e 45 ºC). Os menores valores de atividade relativa foram 

observados ao utilizar-se temperaturas de 4 e 25 ºC. Em 45 ºC, a enzima manteve somente 58 

% de sua atividade (Figura 3). Esses resultados estão de acordo com o estudo realizado por 

Nguyen et al. (2006) ao avaliarem a estabilidade da β-galactosidase produzida por L. reuteri. 

Neste estudo os autores verificaram que a enzima perdeu atividade a temperatura de 45 ºC, 

enquanto que 70 % da atividade foi mantida em temperaturas em torno de 30 ºC. O mesmo 

efeito foi verificado por Prasad et al. (2013) para β-galactosidases provenientes de L. 

delbrueckii ssp. bulgaricus e B. animalis ssp lactis extraídas pelo método de sonicação. Os 

autores verificaram que os maiores valores de atividade enzimática foram obtidos em 

temperatura de 35 ºC, enquanto que ao redor de 50 ºC os valores de atividade enzimática foram 

reduzidos. 

A temperatura ótima de atividade (37 ºC) da enzima de L. reuteri sugere seu potencial 

de aplicação, principalmente na produção de preparações enzimáticas para uso humano, 

fornecendo oportunidades de estudos futuros visando a elaboração de produtos que atendam as 

necessidades de indivíduos que possuem intolerância à lactose.  
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 EFEITO DA TEMPERATURA NA ATIVIDADE DE β-GALACTOSIDASE DE L. 
reuteri B-14171. 

 
Letras iguais nas colunas representam valores de atividade enzimática relativa sem diferença significativa entre si 
(p>0,05) Letras diferentes representam valores com diferença significativa (p≤0,05). 
A atividade enzimática foi realizada sob condições padrões de ensaio, utilizando ONPG como substrato com o 
respectivo íon adicionado. 
 

4.3.6 Efeito dos íons metálicos na atividade de β-galactosidase 

A influência de diferentes íons metálicos na atividade de β-galactosidase encontra-se 

apresentada na Figura 6. A atividade relativa foi calculada considerando a atividade enzimática 

sem adição dos íons (controle – equivalente a 100 %).  

Os íons magnésio, manganês e potássio exerceram efeitos positivos na atividade de β-

galactosidase quando adicionados na concentração de 10 mM, enquanto que o íon cálcio 

exerceu efeito inibidor na atividade enzimática.  

O efeito ativador que alguns íons mono e divalentes exercem na atividade de β-

galactosidases provenientes de diferentes fontes microbianas já é bem estabelecido (HUNG e 

LEE, 2002; NGUYEN et al., 2006; 2007; IQBAL et. al, 2010).  

Em estudo realizado por Juers et al. (2000) sobre a estrutura da β-galactosidase, 

verificou-se a presença de locais de ligação para íons magnésio próximos ao sítio ativo da 

enzima, sendo que sua presença foi relacionada com a estabilidade e atividade enzimática. O 

íon divalente magnésio (o qual pode ser substituído pelo íon divalente manganês) foi relatado 

como essencial para a atividade enzimática (JUERS et al., 2000). 

Além dos íons magnésio e manganês, o potássio exerceu efeito positivo na atividade 

enzimática (Figura 6). O mesmo efeito ativador foi verificado por Iqbal et al. (2010) ao 

avaliarem a atividade de β-galactosidase de L. plantarum na presença do íon potássio (10 mM). 
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O cálcio é relatado como potencial inibidor da atividade de β-galactosidase (HIDALGO-

MORALES, ROBLES-OLVERA E GARCÍA, 2005; NGUYEN et al., 2006; IQBAL et al., 

2010). Tal fato pode explicar o baixo nível de atividade relativa obtida na presença deste íon 

(Figura 6). Porém, a aplicação desta enzima em leite fluido por exemplo, não seria afetada pelo 

efeito inibidor exercido pelo cálcio, uma vez que, no leite o mesmo encontra-se ligado à caseína 

(NGUYEN et al., 2006). 

 
 EFEITO DOS ÍONS METÁLICOS NA ATIVIDADE DE β-GALACTOSIDASE DE 

L. reuteri B-14171. 

 
Letras iguais nas colunas representam valores de atividade enzimática relativa sem diferença significativa entre si 
(p>0,05). Letras diferentes representam valores com diferença significativa (p≤0,05). 
 

4.3.7 Determinação das constantes cinéticas 

A constante de Michaelis-Mentem (Km) relaciona a afinidade da enzima pelo substrato 

no qual é mantida. Tal determinação expressa a concentração de substrato no qual a enzima 

pode agir correspondendo a metade de sua taxa máxima reacional, (Vmáx). Sendo assim, 

menores valores de Km indicam maiores afinidades da enzima pelo substrato estudado 

(SHULER e KARGI, 2002). 

O valor de Km (0,51 mM) calculado para a β-galactosidase proveniente de L. reuteri B-

14171 com o substrato sintético ONPG, encontra-se em concordância com os valores 

reportados para a enzima de diferentes bactérias láticas: 0,98 e 0,9 mM para β-galactosidase de 

S. thermophilus (USTOK, TARI e HARSA, 2010) e L. plantarum (IQBAL et al., 2010), 
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respectivamente. Sendo assim, com base no valor de Km é possível verificar a elevada afinidade 

que a β-galactosidade de L. reuteri B-14171 apresenta pelo substrato sintético ONPG. 

O valor de Vmáx verificado neste estudo (1,26 μmol ml min-1) permite indicar a taxa 

máxima de atuação da enzima, na qual todos os sítios ativos promovem a hidrólise do substrato 

utilizado, sem levar em consideração efeitos inibitórios (SEGEL, 1979). Este valor foi 

semelhante ao descrito por Iqbal et al (2010) ao avaliarem β-galactosidase proveniente de L. 

plantarum (1,53 μmol mL min-1).  

A constante de especificidade (Vmáx/Km) verificada neste estudo foi de 2,48, superior ao 

verificado para a enzima proveniente de L. plantarum e L. bulgaricus, as quais apresentaram 

valores em torno de 1,7 e 1,43, respectivamente (IQBAL et al., 2010; USTOK, TARI e 

HARSA, 2010), revelando maior especificidade da β-galactosidase de L. reuteri B-14171 pelo 

substrato ONPG quando comparada à enzima produzida por diferentes bactérias láticas.  

A determinação das constantes cinéticas serve de base para a caracterização da enzima, 

as quais são variáveis não somente entre diferentes enzimas, mas para a mesma enzima 

proveniente de diferentes fontes microbianas. 

4.4 CONCLUSÃO 

A β-galactosidase proveniente de L. reuteri B-14171 apresentou máxima atividade após 

aplicação do método de sonicação, sendo este mais efetivo em comparação ao uso de pérolas 

de vidro e solventes (SDS-clorofórmio). O processo de ultrafiltração mostrou-se efetivo para a 

concentração da enzima. Os maiores valores de atividade enzimática foram alcançados em 

temperatura de 37 ºC, em pH 7,0. Íons metálicos como potássio, manganês e magnésio 

promoveram aumento da atividade enzimática, enquanto que o cálcio apresentou-se como 

potencialmente inibidor da mesma. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base no presente estudo verificou-se que: 

 A produção de β-galactosidase é variável de acordo com o micro-organismo testado; 

 A bactéria lática Lactobacillus reuteri B-141714, dentre os micro-organismos testados 

foi o que apresentou maior atividade de β-galactosidase, evidenciada pela elevada 

produtividade (Pm = 28,78 U L h-1) e conversão de substrato em produto (YP/S = 82,32 

U g-1); 

 A fonte de nitrogênio utilizada no meio de cultivo exerce grande influência na atividade 

enzimática observada para L. reuteri B-14171, sendo que, fontes orgânicas como extrato 

de soja, colágeno hidrolisado, levedo de cerveja, albumina, caseína, soro de leite em pó, 

soro de leite em pó 40 % desmineralizado, utilizadas separadamente ou em combinações 

podem ser utilizadas em substituição ao extrato de levedura comercial do meio MRS; 

 O meio MMRS-caseína (3,0 g L-1) + levedo de cerveja (3,0 g L-1) possibilitou elevados 

níveis de atividade de β-galactosidase (1269 U L-1), sem diferença significativa da 

atividade observada com o uso do MMRS – extrato de levedura B (1286 U L-1), com 

custo 1,83 vezes menor para para atingir a atividade enzimática máxima observada,  

apresentando-se como uma combinação de fontes orgânicas inovadora e ainda não 

reportada para produção de β-galactosidase microbiana; 

 O Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR) permitiu encontrar 

concentrações ideais de lactose (12,75 g L-1), caseína (1,88 g L-1) e levedo de cerveja 

(1,65 g L-1), além do pH (5,61) do meio de cultivo para a máxima produção de enzima 

(7,28 U. mL-1); O meio e cultivo otimizado possibilitou incremento de 5,74 vezes na 

atividade de β-galactosidase observada antes da otimização (1,27 U mL-1); 

 Ao serem testados diferentes volumes do meio MMRS otimizado (200, 800 e 3200 mL), 

constatou-se que houve elevada atividade enzimática (7,75; 7,10 e 6,46 U mL-1, 

respectivamente), sendo que, nem a produtividade, nem os fatores de rendimento foram 

afetados pelo aumento de volume do meio, o que pode indicar possibilidade de 

escalonamento da produção de β-galactosidade por L. reuteri B-14171; 
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 Os modelos de Contois e Logístico apresentaram bom ajuste aos dados experimentais 

de produção de biomassa e consumo de lactose por L. reuteri B-14171; 

 O modelo modificado de Luedeking-Piret mostrou-se adequado para prever a atividade 

de β-galactosidase em função dos parâmetros de biomassa e consumo de lactose 

ajustados pelos modelos Logístico e de Contois; 

 A produção de β-galactosidase por L. reuteri B-14171 está associada ao crescimento 

da bactéria lática; 

 O método de sonicação apresentou-se como sendo mais efetivo para liberação da 

enzima, quando comparado a outros métodos como pérolas de vidro com agitação em 

vórtex e SDS-clorofórmio; 

 A ultrafiltração possibilitou a concentração de 5,83 vezes do extrato enzimático; 

 A β-galactosidase proveniente de L. reuteri B-14171 apresentou-se mais estável em 

valores de pH próximos da neutralidade, sendo que sua maior atividade foi observada 

em pH 7,0 e 37 ºC; 

 Magnésio, manganês e potássio promoveram incremento na atividade enzimática, 

enquanto que o cálcio agiu como inibidor da enzima; 

 A β-galactosidase proveniente de L. reuteri B-14171 apresentou valores de Km e Vmáx 

de 0,51 mM e 1,26 μmol mL min-1, respectivamente. 

 

5.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestões para futuros trabalhos relacionados a este tema, recomenda-se: 

 Realizar maiores etapas de purificação da enzima (purificação de alta resolução) β-

galactosidase produzida por L. reuteri B-14171, como Cromatografia de Exclusão 

Catiônica e Aniônica e Eletroforese SDS-PAGE; 
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 Realizar a imobilização da enzima em diferentes materiais e avaliar a estabilidade 

enzimática; 

 Aplicar a enzima produzida em produto lácteo e avaliar a eficiência da degradação da 

lactose do mesmo. 
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APÊNDICE A – DEFINIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ROMPIMENTO COM 
PÉROLAS DE VIDRO E AGITAÇÃO EM VÓRTEX 

 

Com o objetivo de definir os ciclos a serem utilizados na extração da enzima por meio 

de pérolas de vidro e agitação em vórtex, a biomassa celular foi separada (clarificação, subitem 

2.2.5, capítulo II) e a suspensão celular foi rompida utilizando-se 5 ciclos de rompimento: cada 

ciclo teve duração de 5 minutos, com intervalos de 2 minutos entre cada ciclo em banho de 

gelo. 

Para o teste foram utilizadas suspensões celulares da bactéria lática Pediococcus 

acidilactici e da levedura Kluyveromyces lactis. Após o rompimento, a atividade de β-

galactosidase foi determinada (subitem 2.2.7, capítulo II) e expressa em termos de atividade 

relativa (%), considerando a atividade observada no ciclo 1 (5 minutos) como sendo 100 %. 

Na figura 1 estão apresentados os valores e atividade relativa observados nos diferentes 

ciclos para a suspensão celular de P. acidilactici e K. lactis. As determinações foram realizadas 

em duplicata e dos dados expressos como média ± desvio-padrão. 

 
 ATIVIDADES DE β-GALACTOSIDASE RELATIVAS OBSERVADAS EM 

DIFERENTES CICLOS DE ROMPIMENTO COM PÉROLAS DE VIDRO E AGITAÇÃO EM 
VÓRTEX NAS SUSPENSÕES CELULARES DE P. ACIDILACTICI E K. LACTIS 

 
Dados expressos como médias ± desvio-padrão. A atividade no ciclo 1 foi considerada como 100 %. 

 

Pode-se verificar que para ambos micro-organismos (levedura e bactéria lática), o uso 

dos três ciclos resultou em maiores valores de atividade relativa (484 e 421 %, 

respectivamente). Sendo assim, definiu-se o uso de 3 ciclos de 5 minutos cada como sendo o 

ideal para liberação da enzima. Portanto, nas etapas posteriores utilizou-se esta metodologia. 
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APÊNDICE B – DEFINIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ROMPIMENTO CELULAR 
POR SONICAÇÃO 

 

Com o objetivo de determinar as melhores condições de rompimento celular para 

liberação de β-galactosidase intracelular proveniente de L. reuteri, foram testados diferentes 

ciclos de operação e diferentes potências em Sonicador Disrupter Eco-Sonics Ultronique®, 

Brasil (poder acústico de 20 KHz). 

Para tanto utilizaram-se amostras de cultivo celular de Lactobacillus reuteri em 48 horas 

de fermentação em meio de cultivo usado como ponto central dos testes de otimização (Tabela 

2, capítulo III). 

A amostra clarificada (subitem 3.2.4, capítulo III) foi submetida à sonicação em 

diferentes potências (20, 40, 60, 80 e 90 %) e diferentes ciclos (2, 4, 6, 8 e 10), sendo que cada 

ciclo correspondia a 50 segundos de operação com intervalos de 50 segundos entre cada ciclo. 

Todo o procedimento foi realizado em banho de gelo. Após o rompimento, a amostra foi 

centrifugada e o sobrenadante analisado quanto à atividade de β-galactosidase (subitem 3.2.6, 

capítulo III). 

Os ensaios foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e para verificar a 

diferença entre as médias dos valores de atividade enzimática observados, o Teste de Tukey 

(significância de 0,05) foi utilizado. 

Na Tabela 1 estão expressos os valores médios ± desvio-padrão de atividade relativa de 

β-galactosidase (%) proveniente de L. reuteri nas diferentes condições avaliadas. A amostra 

submetida à aplicação de 2 ciclos com 20 % da potência do equipamento foi considerada como 

sendo 100 %. 

Pode-se verificar que não houve diferença significativa (p > 0,05) entre amostras 

submetidas aos seguintes tratamentos: 2 ciclos com 60 e 80 % da potência; 4 ciclos com 60 e 

80 % da potência; 6 ciclos com 40, 60 e 80 % da potência, 8 ciclos com 90 % da potência e 10 

ciclos com 40, 60 e 80 % da potência. A maior atividade relativa foi observada no ensaio 

utilizando 8 ciclos e 90 % da potência (440 %), seguida da atividade com 6 ciclos e 60 % da 

potência (391 %) e da atividade utilizando 8 ciclos com 80 % da potência (390 %).  

Sendo assim, objetivando atingir alta liberação da enzima (em termos de atividade 

enzimática) e preservar o equipamento, visto que o uso da potência máxima pode levar à danos 

físicos, optou-se por utilizar 6 ciclos (cada ciclo com 50 segundos de operação) e 60 % da 

potência. Portanto esta condição foi utilizada nos demais ensaios deste estudo. 
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TABELA 1 -  ATIVIDADES ENZIMÁTICAS RELATIVAS OBSERVADAS NO USO DE DIFERENTES 
CICLOS DE OPERAÇÃO E POTÊNCIAS DE SONICAÇÃO VISANDO LIBERAÇÃO DE β-

GALACTOSIDASE PROVENIENTE DE L. reuteri. 
 
Potência 

aplicada (%) 
Ciclos de operação 

2 4 6 8 10 
20 100 ± 0,33c,B 114 ± 11,94c,A,B 115± 3,21b,A,B 121 ± 2,89c,A,B 138 ± 2,04b,A 

40 161 ± 16,04b,C 223 ± 1,79b,B 324 ± 1,75a,A 312 ± 7,01b,A 308 ± 11,68a,A 

60 275 ± 2,92a,A 371 ± 15,79a,A 391 ± 5,58a,A 383 ± 8,19a,b,A 335 ± 5,17a,A 

80 275 ± 15,19a,A 330 ± 1,75a,A 330 ± 1,75a,A 390 ± 7,84a,b,A 301 ± 5,02a,A 

90 126 ± 22,77b,c,C 373 ± 22,20a,A,B 322 ± 5,22a,A,B 440 ± 10,52a,A 259 ± 14,61a,b,B 

Resultados expressos como média de atividade relativa (%) ± desvio-padrão. 
Letras iguais na mesma linha (maiúsculas) representam valores sem diferença significa entre si (p>0,05) e letras 
diferentes na mesma linha representam valores com diferença significativa entre si (p≤0,05). 
Letras iguais na mesma coluna (minúsculas) representam valores sem diferença significa entre si (p>0,05) e letras 
diferentes na mesma linha representam valores com diferença significativa entre si (p≤0,05). 
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ANEXO A – ARTIGO PUBLICADO NA REVISTA INTERNATIONAL JOURNAL 

OF FOOD ENGINEERING (QUALIS B1 – CIÊNCIA DE ALIMENTOS) 

REFERENTE AO CAPÍTULO II DESTE DOCUMENTO 
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ANEXO B – ARTIGO SUBMETIDO PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA 

BIOCATALYSIS AND AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY (QUALIS A2 – 

CIÊNCIA DE ALIMENTOS) 
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ANEXO C – APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO 

Parte do conteúdo do capítulo II deste documento foi apresentado na forma de pôster no 

XIV encontro Regional Sul de Ciência e Tecnologia de Alimentos (ERSCTA – 2017). 

 


