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RESUMO 

A qualidade do solo que usamos está intimamente ligada à produtividade das 

lavouras e à sustentabilidade ambiental, fatores que impactam a vida humana em 

geral. Os organismos presentes no solo contribuem para a manutenção de sua 

qualidade e as enzimas ali presentes são frutos desse processo. A realização da 

quantificação da atividade enzimática do solo é de grande importância para o 

aperfeiçoamento desta técnica que pode contribuir para o acesso à qualidade 

biológica do solo. Portanto este trabalho trouxe alternativas que têm como objetivo 

reduzir custos e deixar este processo mais prático de ser realizado. Os objetivos 

específicos visaram construir a curva da cinética da reação enzimática da β-

glicosidase, comparar resultados de amostras agitadas e em repouso e processadas 

e in natura, além de avaliar a possibilidade de armazenar soluções estoque de 

tampão acetato até 10M. Foi possível, então, calcular um fator de correção de 1,6 

para amostras em repouso, além de demonstrar que apenas uma peneiração do 

solo in natura pode ser realizada em detrimento ao processado, e também 

concluímos que as soluções podem ser armazenadas por pelo menos um mês em 

concentrações até 10M. 

Palavras-chave: Enzimas. β-Glicosidase. Solo. Atividade enzimática. 

  



 
 

ABSTRACT 

The quality of the soil we use is closely linked to crop productivity and 

environmental sustainability, factors that impact human life in general. The organisms 

present in the soil contribute to maintaining its quality and the enzymes present there 

are the result of this process. The realization of the quantification of the enzymatic 

activity of the soil is of great importance for the improvement of this technique, which 

can contribute to the access to the biological quality of the soil. Therefore, this work 

brought alternatives that aim to reduce costs and make this process more practical to 

be carried out. The specific objectives aimed to build the curve of the kinetics of the 

β-glucosidase enzymatic reaction, to compare the results of samples stirred and at 

rest, and processed and in natura, in addition to evaluating the possibility of storing 

acetate buffer stock solutions up to 10M. It was then possible to calculate a 

correction factor of 1.6 for samples at rest, in addition to demonstrating that only a 

sieving of the in natura soil can be performed at the expense of the processed one, 

and we also concluded that the solutions can be stored for at least one month in 

concentrations up to 10M. 

Key words: Enzymes. β-Glucosidase. Soil. Enzymatic activity.  
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1 INTRODUÇÃO 

O solo, é um ambiente vivo que age junto com bilhões de microrganismos 

vivos, proporcionando às plantas um ambiente adequado para crescer e se 

multiplicar. Enxergá-lo como um ecossistema vivo traz uma nova perspectiva na 

forma como é cuidado (TURCO et al., 1994; SANTOS, 2020). 

A qualidade do solo que usamos está intimamente relacionada à 

produtividade das lavouras e à sustentabilidade ambiental. E esses aspectos 

impactam direta e indiretamente a saúde animal e humana, além de seu bem-estar, 

tornando a investigação desse aspecto de suma importância para o planeta 

(JENKINSON & LADD,1981; MOREIRA & SIQUEIRA, 2006). 

Os organismos do solo contribuem para que sua qualidade seja mantida, 

realizando o controle da decomposição de plantas e animais, ciclos bioquímicos 

como a fixação de N2, a formação da estrutura do solo, além de estocar carbono e 

nutrientes minerais. A qualidade do solo pode ser definida como a capacidade que 

seus organismos têm de desempenhar estas funções (JENKINSON & LADD, 1981; 

TURCO et al., 1994).  

Dentre as possibilidades para avaliação biológica da atividade do solo, temos 

a quantificação da atividade enzimática. As enzimas do solo estão relacionadas a 

diversos processos relacionados à decomposição da matéria orgânica. Como 

exemplo de enzimas do solo temos os grupos das fosfatases, arilsulfatases e β-

glicosidases. Estas enzimas demonstram grande capacidade de responder ao 

manejo de forma rápida com relação a outras propriedades do solo, sendo então 

indicadas para avaliar a mudança de estado da matéria orgânica do solo 

(EMBRAPA, 2012). 

Considerando que o Brasil é uma potência mundial na produção de alimentos, 

com 80,1 milhões de hectares plantados e 171,9 milhões de toneladas de grãos 

produzidos em 2020 (IBGE, 2020), não só é de imensa importância a utilização 

dessa forma de controle de qualidade do solo, mas, sobretudo, fazer com que seja 

de baixo preço e fácil acesso. Segundo dados da EMBRAPA (2012), o preço médio 

por esse tipo de análise variava de R$400,00 a R$1.200,00 para cada cem 

amostras. Num país que 84% de todas as propriedades rurais pertencem a 
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pequenos produtores é de extrema importância que este custo seja o menor 

possível (AFUBRA, 2019).  

Para tanto, faz-se necessário que processos de mensuração da atividade 

enzimática do solo sejam aperfeiçoados com o objetivo de reduzir custos, reduzir 

resíduos e, dessa forma, permitir a adoção desta tecnologia por pequenos 

agricultores. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 ATIVIDADE ENZIMÁTICA 

Atuando como catalizadores nas reações químicas, as enzimas são proteínas 

globulares especializadas que têm a função de controlar a velocidade de reações 

químicas. Essas moléculas podem aumentar a velocidade da reação em milhares, 

ou até milhões de vezes em comparação com a mesma reação sem a presença 

dela. Específicas na atividade que catalisam e agindo sob condições normais de 

temperatura e pressão, as enzimas estão sujeitas a regulação, agindo para controlar 

a concentração e fluxo de metabólitos (DICK, 2011; VOET et al, 2016).  

2.1.1 Origem das enzimas do solo 

As enzimas existentes no solo podem ter origem de microrganismos, animais 

e vegetais. Os microrganismos do solo produzem enzimas extracelulares com o 

objetivo de degradar moléculas de peso molecular elevado que não são capazes de 

absorver diretamente. As enzimas costumam ser liberadas pelos microrganismos na 

seguinte sequência: carboidrase e fosfatase, proteases e esterases, catalase 

(MELO, 1988). 

Graças à lise ou às alterações na permeabilidade, as enzimas que fazem 

parte do conteúdo celular dos microrganismos são liberadas após sua morte. Além 

disso, fisiologistas vegetais já evidenciaram que raízes de plantas excretam enzimas 

para a rizosfera com finalidades nutricionais, estas raízes são fontes de catalase, 

tirosinase, asparaginase, urease, amilase, invertase, protease, lipase, dentre outras 

(MELO, 1988; SKUJINS, 1919 apud BURNS, 1978, p.149). 

2.1.2 Forma de ocorrência das enzimas do solo 

Supõe-se que cerca de um terço do nitrogênio do solo encontra-se na forma 

de complexos proteicos como os coloides. Uma enzima, quando liberada o solo, 

pode ser metabolizada por microrganismos imediatamente ou se associar física e 

quimicamente aos coloides ali presentes, isso a tornando estável e impedindo que 

inibidores e extratores a acessem, podendo assim ser liberada com pequena perda 

de atividade (MELO, 1988). 

Diferentes enzimas aparecem de diferentes formas no solo. A urease, por 

exemplo, aparece na forma de partículas coloidais orgânicas se os poros forem 
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grandes o suficiente para ureia, água e amônia, mas pequenas para impedir 

enzimas proteolíticas. Já as esterases hidrolíticas aparecem de formando um 

complexo proteína-carboidrato estável e persistente no solo (MELO, 1988; 

SATYANARAYANA & GETZIN, 1973). 

2.1.3 Mecanismo de ação das enzimas do solo 

Para que uma reação química ocorra, é necessária uma determinada energia 

de ativação, e esse é o papel das enzimas: reduzir a energia de ativação, fazendo 

com que as reações ocorram com mais facilidade e rapidez (VOET et al, 2016). 

Essa ação vai ocorrer por associação temporária com moléculas que estão 

reagindo, aproximando-as. Além disso, as enzimas podem enfraquecer ligações 

químicas existentes, facilitando a formação de novas ligações. As enzimas se ligam 

a substratos em locais específicos, denominados sítios de ativação, formando um 

complexo transitório. No fim do processo este complexo vai se decompor, liberando 

a enzima que poderá ser reutilizada para catalisar novas reações (Figura 1), 

ademais, as enzimas podem atuar em cadeia ou sequência num determinado 

conjunto de reações que vai formar uma via metabólica (VOET et al, 2016). 

Figura 1 - Mecanismo de ação das enzimas: as enzimas atuam ligando-se a 

substratos específicos em sítios específicos. Ao fim do processo, elas são liberadas 

para catalisarem novas reações. 

 

Fonte: Santos (2020) 
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2.1.4 Cinética enzimática 

As reações de enzimas extracelulares, que fazem parte de um sistema 

homogêneo, ocorrem em interface sólido-líquido. Nessas condições, nem todas as 

moléculas de substrato se encontram disponíveis imediatamente para a formação do 

complexo enzima substrato. Há também de se levar em consideração a proliferação 

ou não de microrganismos durante as determinações das constantes de reação, pois 

este fator pode determinar a quantidade de nutrientes biodisponíveis, além de 

também de ser necessário levar em consideração as cargas existentes na superfície 

dos coloides e na própria molécula do substrato (MELO, 1988; MOREIRA & 

SIQUEIRA, 2006). 

Para determinar a atividade enzimática de certa enzima é possível utilizar a 

cinética clássica de Michaelis-Menten, que pode ser resumido da seguinte forma: 

S + E ↔ E − S → E + P  

dS

dt
=

k3[E−S]

KM+[S]
  

KM =
k2+k3

k1
         (1) 

Sendo: 

S=substrato 

E=enzima 

E-S=complexo enzima-substrato 

P=produto 

KM=constante de Michaelis 

k1, k2, k3=constantes de equilíbrio da reação 

Apesar disso, nem sempre é possível aplicar a cinética usada para enzimas 

em sistemas homogêneos. Foram encontrados valores diferentes para o KM da 

arilsulfatases e para a fosfatase para diferentes tipos de solo. Entretanto esses 

valores podem se aproximar quando se faz a agitação da amostra (MELO, 1988; 

TABATABAI & BREMNER, 1971). 
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A saturação de uma reação enzimática ocorre quando todos os sítios 

possíveis estejam ocupados com substrato. Na Figura 2 é possível observar 

visualmente este fenômeno, além de relacioná-lo com a equação de Michaelis-

Menten através do gráfico, ou seja, a velocidade da reação vai aumentar conforme a 

concentração de substrato aumenta, até atingir seu ponto de saturação. 

Figura 2 - Variação da velocidade de uma reação enzimática em relação ao aumento 

da concentração de substrato 

 

Fonte: Alves (201-) 

2.1.5 Classificação das enzimas 

A nomenclatura das enzimas é, normalmente, feita anexando o sufixo -ase ao 

nome do substrato da enzima ou frase que descreve sua ação catalítica. Desta 

forma, temos, por exemplo, a urease que catalisa a hidrólise da ureia e a álcool 

desidrogenase que catalisa a oxidação de álcoois primários e secundários em 

aldeídos e cetonas por meio da remoção do hidrogênio. Apesar de ser o mais 

comum, este sistema não era regra, o que acabou por resultar em nomes como o da 

catalase (enzima responsável pela dismutação do peróxido de hidrogênio em água e 
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gás oxigênio), que não dá indicativo nenhum sobre a função desta. Por este motivo, 

a União Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular (IUBMB) reuniu esforços 

para criar um esquema de classificação funcional sistemática e de nomenclatura. 

Nesse sistema as enzimas são classificadas e nomeadas de acordo com as reações 

que elas catalisam, formando seta classes maiores com inúmeras subclasses e sub-

subclasses (VOET et al, 2016; IUBMB, 2021). 

Tabela 1 - Classificação de enzimas de acordo com o tipo de reação, segundo 

a União Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular (IUBMB) 

 CLASSIFICAÇÃO TIPO DE REAÇÃO CATALISADA 

1 Oxirredutases Reações de oxirredução 

2 Transferases Transferência de grupos funcionais 

3 Hidrolases Reações de hidrólise 

4 Lyases 
Eliminação de grupo para formar ligações 
duplas 

5 Isomerases Isomerização 

6 Ligases 
Formação de ligação juntamente com 
hidrólise de ATP 

7 Translocases Reações de translocação 

Fonte: IUMBM (2021) 

2.1.5.1 Categorias de enzimas do solo 

2.1.5.1.1 Amidohidrolases 

Amidohidrolases são amplamente presentes no solo, sendo as mais 

importantes a L-asparaginase, a L-glutaminase, a amidase e a urease. Elas estão 

envolvidas na hidrólise de orgânicos nitrogenados nativos e adicionados ao solo 

(TABATABAI, 1994). 

A enzima L-asparaginase é de suma importância na mineralização de 

nitrogênio dos solos, estima-se que 15 a 25% do nitrogênio do solo seja liberado 

como NH4
+ por hidrólise ácida. Sowden (1958) encontrou evidências que sugerem 

que uma porção do NH4
+ vem da hidrólise de amido – asparagina e glutamina – 

residuais da matéria orgânica do solo. Ademais, Bremner (1955) reportou que após 

a hidrólise ácida de preparações húmicas, 7,3 a 12,5% do nitrogênio estava na 
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forma de amido-N. Sowden (1958) também reportou que uma porcentagem do NH4
+ 

liberado durante hidrólise ácida era praticamente igual a soma do ácido aspártico 

nitrogenado com ácido glutâmico nitrogenado de asparaginas e glutaminas 

(TABATABAI, 1994). 

A enzima L-asparaginase catalisa a hidrólise da L-asparagina, produzindo 

ácido L-aspártico e NH3, como mostra a imagem abaixo: 

Figura 3 - Reação de hidrólise da L-asparagina catalisada por L-asparaginase 

 

Fonte: Tabatabai (1994) 

Já a L-Glutaminase é vastamente distribuída na natureza. Sendo identificada 

em animais, plantas e microrganismos – incluindo bactérias, fungos filamentosos e 

leveduras. Apesar disso, os maiores níveis de atividade da L-glutaminase foram 

identificados por Roberts et al. (1972) em isolados de Achromobacteraceae do solo 

(TABATABAI, 1994). 

Amidase é a enzima que catalisa a hidrólise de amidas, gerando NH3 e o 

ácido carboxílico correspondente. Ela age em ligações C-N mais que os peptídeos 

em amidas lineares. Também amplamente distribuída na natureza, sendo detectada 

em animais, plantas - milho, alfafa e soja – e microrganismos. 

A enzima que catalisa a hidrólise da ureia para CO2 e NH3 é a urease ou ureia 

monohidrolase. Assim como a amidase, ela consegue quebrar ligações C-N. Sua 

reação ocorre em duas etapas tendo o carbamato como intermediário (TABATABAI, 

1994): 
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Figura 4 - Catálise da hidrólise de ureia promovida pela urease 

 

Fonte: Tabatabai (1994) 

2.1.5.1.2 Fosfatases 

A alcunha “fosfatase” é utilizada, geralmente, para descrever um largo grupo 

de enzimas que catalisam a hidrólise de ésteres e anidridos de H3PO4. Essas 

enzimas estão divididas em 5 grandes grupos: hidrolases monoéster, hidrolases 

diester fosfórico, hidrolases monoéster trifosfórico e enzimas que atuam em 

anidridos que contém fosforilo (TABATABAI, 1994). 

As enzimas mais amplamente estudadas desses grupos são as 

fosfomonoesterases fosfatase alcalina e fosfatase ácida. Elas são divididas em ácida 

e alcalina por conta de suas atividades ótimas estarem nesses níveis de pH. A 

equação geral para a reação catalisada por estas fosfatases é: 

Figura 5 - Catálise promovida pelas fosfatases alcalina e ácida 

 

Fonte: Tabatabai (1994) 

Solos de florestas afetadas por incêndios tiveram a atividade da fosfatase 

alterada, aumentando de maneira proporcional a recuperação do solo (STADDON et 

al, 1998). Além disso, Sardans & Penuelas (2005), detectaram decréscimo de 31 a 

40% na atividade da fosfatase ácida em períodos de seca (redução da umidade do 

solo em 21%). A presença de chumbo no solo também causou uma diminuição na 

atividade da fosfatase (KANDELER et al, 1996). Por refletir a situação do solo, a 

fosfatase é um bom indicador de qualidade deste (ADETUNJI, 2017). 



21 
 

2.1.5.1.3. Arilsulfatases 

Há diversos tipos de sulfatases presentes na natureza. Elas são classificadas 

de acordo com o tipo de éster sulfato orgânico que eles hidrolisam, os principais 

grupos são: arilsulfatases, alkilsulfatases, esteroide sulfatases, glicossulfatases, 

condroskulfatases e mirosulfatases. As arilsulfatases são as enzimas que catalisam 

a hidrólise de um anion arilsulfato por fissão da ligação O-S, realizando a reação 

R ∙ OSO3
− + H2O → R ∙ OH + H+ + SO4

2− 

que é irreversível (ALEF, 1995). 

Estudos de Tabatabai & Bremner (1970) mostraram que a atividade da 

arilsulfatase decai conforme a profundidade do solo aumenta, isso está associado 

com a queda da quantidade de matéria orgânica disponível. Os autores também 

constataram que a secagem ar de solos úmidos do campo resultam em um aumento 

da atividade da arilsulfatase.  

2.1.5.1.4 β-Glicosidases 

As glicosidases são um grupo de enzimas que promovem a catálise da 

hidrólise de ligações β-glicosídicas. São enzimas altamente diversas devido à 

grande diversidade de ligações glicosídicas e variações em seus substratos 

(MARTINEZ & TABATABAI, 1997; ALMEIDA et al, 2015).  

As β-Glicosidases estão altamente distribuídas na natureza e agem na 

clivagem da celobiose, um intermediário da celulose, em moléculas de glicose, 

estando relacionadas com o ciclo do carbono. Por sua sensibilidade elas são 

consideradas um ótimo indicador da qualidade da matéria orgânica do solo. Sua 

atividade também tende a ser maior em solos com matéria orgânica de fácil 

decomposição, estando relacionada com o uso e manejo do solo. 

De acordo com Tabatabai (1994) a equação geral da reação desta enzima é 

Glicosídeos + H2O → açúcar + genina 

sendo a genina um grupamento não-glicídico que forma parte de um glicosídeo. Os 

açúcares são subsequentemente incorporados como fonte de energia à biomassa 

microbiana do solo (ALMEIDA et al, 2015). 
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Este grupo de enzimas possui sensibilidade a diversos fatores, diminuindo 

conforme o pH, a salinidade, a solidez e a profundidade do solo aumentam e a 

umidade cai. Além de não ser identificada atividade de β-glicosidase em colos 

poluídos com metais pesados. Sendo, desta forma, possível utilizá-la como um 

indicador bioquímico confiável para avaliar diversas mudanças ambientais como 

acetificação, disponibilidade de nutrientes, salinidade e contaminação por metais 

pesados (TABATABAI & EIVAZI, 1990; SARDANS & PENUELAS, 2005; RIETZ & 

HAYNES, 2003; GEIGER et al, 1993) 

O desflorestamento e a agricultura convencional, influenciam negativamente 

na atividade da β-glicosidase por seu impacto na quantidade de matéria orgânica do 

solo. Já sistemas de plantio direto com diminuição do na frequência de preparo do 

solo resultam em aumento na atividade desta enzima. Além disso, a adição de 

matéria orgânica residual como biossólidos, estrume e lodo urbano também 

aumentam a atividade dessa enzima, isto ocorre devido ao estímulo causado pela 

adição de substratos orgânicos simples encontrados nesses resíduos (ALMEIDA et 

al, 2015; DORAN & PARKIN, 1994; PANDEY et al, 2014). 

Portanto, esta enzima mostra-se um indicador confiável da qualidade do solo, 

estando intimamente relacionada à matéria orgânica do solo, sua atividade biológica 

e ao ciclo do carbono. Estas qualidades possibilitaram sua adoção para testes de 

qualidade do solo na agricultura. 

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo propor otimização de 

etapas do protocolo de determinação da atividade enzimática do solo, de forma a 

contribuir para tornar o processo mais rápido, fácil e, consequentemente, mais 

acessível e escalável. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste projeto é propor a otimização de etapas do protocolo de 

determinação da atividade enzimática da β-glicosidase no solo. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Comparar resultados de determinação da atividade enzimática de β-

glicosidase de amostras agitadas e em repouso; 

• Determinação de um fator de correção para a realização da determinação 

da atividade enzimática com amostras em repouso; 

• Construir a curva cinética da reação da β-glicosidase com seu substrato; 

• Comparar resultados de determinação da atividade enzimática de β-

glicosidase em solos minimamente processados; 

• Avaliar a estabilidade da solução estoque de tampão acetato em 

concentrações maiores que as sugeridas na literatura. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE AGITAÇÃO DE AMOSTRAS DO SOLO 

4.1.1 Instrumentação 

Para este experimento foram utilizados: 

• Agitador do tipo vórtex; 

• Placa de 96 poços de 2mL tipo deepwell; 

• Micropipetas P20, P200 e P1000; 

• Microplaca de microtitulação; 

• Centrífuga para placa do tipo deepwell; 

• Agitadora para placas do tipo deepwell; 

• Leitora de microplacas; 

• pHmetro. 

4.1.2 Reagentes 

Utilizaram-se os reagentes: ácido acético, acetato de sódio, hidróxido de 

sódio, água destilada, nitrofenol e p-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside. 

4.1.3 Amostras 

Para a realização deste experimento, foram utilizadas seis amostras de solo 

argiloso processado (seco, moído e peneirado) disponibilizadas pela central analítica 

da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). 

4.1.4 Preparo 

O preparo do experimento foi dividido em 4 etapas: 

4.1.4.1 Tampão acetato 

Foi preparado 400mL da solução tampão, de acordo com Tabatabai (1994). 

4.1.4.2. Substrato para atividade enzimática da β-glicosidase 

Diluiu-se 0,0369g de p-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside em 25,5mL de água 

destilada para o preparo da solução estoque de p-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside 

5mM. 
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4.1.4.3 Solução padrão 

Para preparo de 1mL de solução padrão de nitrofenol 1mM, diluiu-se 0,02mL 

de nitrofenol 0,5M em 0,98mL de solução tampão acetato 

4.1.4.4 Análise das amostras 

Foram adicionados 5g de cada uma das amostras de solo seco processado 

em um tubo estéril de 15mL, em seguida, adicionou-se 10mL de tampão acetato. Em 

seguida transferiu-se 150μL de cada um dos tubos em três poços da placa tipo 

deepwell, cada uma das amostras foi vigorosamente homogeneizada antes de cada 

pipetagem. Foram adicionados, então, 150μL de tampão acetato nos poços 

destinados ao controle negativo. Nos poços destinados à avaliação da amostra 

adicionou-se 150μL de substrato para atividade enzimática, em duplicata. 

O procedimento anterior foi feito duas vezes, obtendo 2 placas com poços 

deepwell, conforme mostra a Figura 6. Uma dessas placas foi incubada em repouso 

em estufa a 27ºC por 2h, enquanto a outra foi agitada por 2h a 24ºC. Enquanto as 

amostras estavam incubadas, foi preparada placa de microtitulação com 10μL de 

hidróxido de sódio 1M e 190μL de água destilada, esta solução irá interromper o 

processo enzimático. Além da curva de calibração feita com solução padrão a 

concentrações de 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 e 1/64. 

Figura 6 – Placas do tipo deepwell utilizadas no experimento 

 

Fonte: Autora (2021) 

Em seguida, ambas as placas foram centrifugadas a 5000g por 5min para 

sedimentação das partículas do solo. Após a centrifugação, transferiu-se 100μL do 

sobrenadante de cada amostra para cada um dos poços preparados na microplaca 

de microtitulação. 
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Posteriormente realizou-se a leitura da absorbância das amostras a 410nm, 

utilizando leitora de microplacas. O resultado foi a média das duplicatas 

experimentais. 

4.2 CINÉTICA DA REAÇÃO ENZIMÁTICA DA ENZIMA β-GLICOSIDASE 

4.2.1 Instrumentação 

Para este experimento foram utilizados: 

• Agitador do tipo vórtex; 

• Microtubos de 1,5mL; 

• Placa de 96 poços de 2mL tipo deepwell; 

• Micropipetas P20, P200 e P1000; 

• Microplaca tipo Elisa; 

• Centrífuga para microtubos; 

• Leitora de microplacas; 

• pHmetro. 

4.2.2 Reagentes 

Utilizaram-se os reagentes: ácido acético, acetato de sódio, hidróxido de 

sódio, água destilada, nitrofenol e p-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside. 

4.2.3 Amostras 

Para a realização deste experimento, foram utilizadas três amostras de solo 

argiloso processado disponibilizadas pela central analítica da Universidade de Santa 

Cruz do Sul (UNISC). 

4.2.4 Preparo 

O preparo dos reagentes foi procedido de forma idêntica ao descrito na seção 

4.1.4 deste documento. Em seguida prosseguiu-se para a preparação e análise das 

amostras. 

4.2.4.1 Preparação e análise das amostras 

Foram adicionados 5g de cada uma das amostras de solo seco processado 

em um tubo estéril de 15mL, em seguida, adicionou-se 10mL de tampão acetato. Em 

seguida transferiu-se 150μL de cada um dos tubos em nove poços da placa tipo 
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deepwell, cada uma das amostras foi vigorosamente homogeneizada antes de cada 

pipetagem. Foram adicionados, então, 150μL de tampão acetato nos poços 

destinados ao controle negativo. Nos poços destinados à avaliação da amostra 

adicionou-se 150μL de substrato para atividade enzimática, em duplicata. 

Manteve-se as amostras em repouso a temperatura ambiente por 30min, 1h, 

1h30min e 2h. Enquanto as amostras estavam sendo incubadas, foi preparada placa 

de microtitulação com 10μL de hidróxido de sódio 1M e 190μL de água destilada em 

cada poço que irá receber as amostras, essa solução irá interromper o processo 

enzimático. Além da curva de calibração feita com solução padrão a concentrações 

de 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 e 1/64. 

Após cada um destes intervalos de tempo, transferiu-se o conteúdo de dois 

poços de cada amostra para microtubos. Estes microtubos foram centrifugados a 

5000g por 5min, e transferidos 100μL do sobrenadante para os poços preparados na 

placa de microtitulação. 

Posteriormente realizou-se a leitura da absorbância das amostras a 410nm, 

utilizando leitora de microplacas. O resultado foi a média das duplicatas 

experimentais. 

4.3 AMOSTRAS PROCESSADAS VS MINIMAMENTE PROCESSADAS 

As amostras disponibilizadas pela central analítica são processadas com 

secagem a ar, moagem e peneiramento, conforme Figura 7. 

Figura 7 – Amostra de solo processado 

 

Fonte: Autora (2021) 
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4.3.1 Instrumentação 

• Agitador do tipo vórtex; 

• Placa de 96 poços de 2mL tipo deepwell; 

• Micropipetas P20, P200 e P1000; 

• Microplaca de microtitulação; 

• Centrífuga para placa tipo deepwell; 

• Leitora de microplacas; 

• Agitador para placas do tipo deepwell; 

• pHmetro. 

4.3.2 Reagentes 

Utilizaram-se os reagentes: ácido acético, acetato de sódio, hidróxido de 

sódio, água destilada, nitrofenol e p-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside. 

4.3.3 Amostras 

Para a realização deste experimento, foram utilizadas uma amostra de solo 

argiloso processado e outra amostra do mesmo solo, retirado do mesmo local no 

mesmo horário, não-processado disponibilizadas pela central analítica da 

Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). 

4.3.4 Preparo 

O preparo dos reagentes foi procedido de forma idêntica ao descrito na seção 

4.1.4 deste documento. Em seguida prosseguiu-se para a preparação e análise das 

amostras. 

4.3.4.1 Preparação e análise das amostras 

Foi realizado o peneiramento da amostra não-processada, que havia secado 

naturalmente, com peneira convencional, conforme mostra a Figura 8. 
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Figura 8 – Peneiramento de solo não-processado 

 

Fonte: Autora (2021) 

Foram adicionados 5g de cada uma das duas amostras de solo seco 

processado em um tubo estéril de 15mL, em seguida, adicionou-se 10mL de tampão 

acetato. Em seguida transferiu-se 150μL de cada um dos tubos em três poços da 

placa tipo deepwell, cada uma das amostras foi vigorosamente homogeneizada 

antes de cada pipetagem. Foram adicionados, então, 150μL de tampão acetato nos 

poços destinados ao controle negativo. Nos poços destinados à avaliação da 

amostra adicionou-se 150μL de substrato para atividade enzimática, em duplicata. 

A placa foi agitada por 2h em temperatura controlada a 24ºC. Enquanto as 

amostras estavam incubadas, foi preparada placa de Elisa com 10μL de hidróxido de 

sódio 1M e 190μL de água destilada em cada poço que irá receber as amostras, 

essa solução irá interromper o processo enzimático. Além da curva de calibração 

feita com solução padrão a concentrações de 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 e 1/64. 

Em seguida, a placa foi centrifugada a 5000g por 5min com fim de 

sedimentação das partículas do solo. Após a centrifugação, transferiu-se 100μL de 

cada amostra para cada um dos poços preparados na microplaca de Elisa. 

Posteriormente realizou-se a leitura da absorbância das amostras a 410nm, 

utilizando leitora de microplacas. O resultado foi a média das duplicatas 

experimentais. 

4.4 AVALIAÇÃO DE ESTABILIDADE DE SOLUÇÕES CONCENTRADAS 
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4.4.1 Instrumentação 

• Agitador magnético; 

• Micropipeta P1000; 

• pHmetro. 

4.4.2 Reagentes 

Utilizaram-se os reagentes: ácido acético, acetato de sódio e água destilada. 

4.4.2 Preparo 

Foi realizado o preparo de soluções de molaridade 1M, 2,5M, 5M e 10M de 

ácido acético e acetato de sódio a fim de formular um tampão acetato de maior 

concentração. A preparação destas soluções ocorreu com o preparo de 15ml de 

ácido acético e 40ml de acetato de sódio, cada solução com cada uma das 

molaridades requeridas e em seguida misturados entre si e com 45ml de água 

destilada, com exceção da solução de 10M, em que o acetato de sódio teve de ser 

dissolvido aos 45ml antes da adição do ácido acético 10M.  

Após esta etapa, as soluções foram armazenadas em balões volumétricos 

(Figura 9) e tiveram seus pH medidos ao longo dos meses.  

Figura 9 – Soluções tampão acetato em 1M, 2,5M, 5M e 10M. 

 

Fonte: Autora (2021) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE AGITAÇÃO DE AMOSTRAS DO SOLO 

Após a leitura e tratamento dos dados no software google planilhas, obteve-se 

os seguintes resultados (Tabela 2): 

Tabela 2 - Atividade enzimática da β-glicosidase 

Amostra 
Em repouso (μmoles/h/g 

massa seca) 

Agitado (μmoles/h/g 

massa seca) 
Variação % 

1 144,78 241,98 59,83% 

2 192,62 287,53 66,99% 

3 123,41 183,97 67,08% 

4 126,21 198,22 63,67% 

5 82,19 136,64 60,15% 

6 111,45 160,31 69,52% 

Fonte: Autora (2021) 

A variação média da atividade da enzima β-glicosidase entre amostras 

mantidas em repouso e sob agitação de foi 65% com um desvio padrão de 4%. A 

partir desses dados foi proposto um coeficiente de correção de 1,55 para realizar o 

experimento sem a necessidade de um agitador, reduzindo custos. 

Quando Tabatabai & Bremner (1971) agitaram as misturas solo-substrato de 

arilsulfatase e fosfatase, e em geral encontraram valores maiores com relação ao 

resultado em repouso, propondo que isso se deve ao maior contato da enzima com 

o substrato. Entretanto, o resultado destes autores teve uma variação maior, o que 

pode ser devido à diferença entre os solos ou diferenças no processamento das 

amostras. 

5.2 CINÉTICA DA REAÇÃO ENZIMÁTICA DA ENZIMA β-GLICOSIDASE 

Os dados obtidos no experimento de cinética enzimática foram tratados no 

software Microsoft Office Excel, a partir deles pudemos desenhar os gráficos das 

possíveis curvas da reação da β-glicosidase com seu substrato. A terceira amostra 

(Figura 10) teve a velocidade da reação enzimática decrescente até 
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aproximadamente 1h30min de reação, após esse período houve manutenção de 

atividade. Já a primeira e a segunda amostras mostram uma queda constante até a 

segunda hora de reação. Conhecer a cinética das reações enzimáticas é de grande 

importância para o estudo e desenvolvimento de novos processos envolvendo estas 

moléculas, porém são pouco descritos na literatura. 

Figura 10 – Curva da reação enzimática das amostras, sendo verde a primeira, azul 
a segunda e amarelo a terceira. 

 

 

Fonte: Autora (2021) 

5.3 AMOSTRAS PROCESSADAS VS MINIMAMENTE PROCESSADAS 

As amostras minimente processadas tiveram maior índice de atividade 

enzimática em relação às amostras processadas, com valores de 284,48μmoles/h/g 

massa seca e 157,25μmoles/h/g massa seca, respectivamente, conforme mostra a 

Figura 11. Tabatabai (1979) indica que a secagem a ar do solo pode causar uma 

diminuição na atividade enzimática de algumas enzimas como a pirofosfatase e a 

fosfatase alcalina e o aumento em outras, como a arilsulfatase e a fosfatase ácida. 

Este resultado, mostra que é de suma importância realizar novos experimentos para 

verificar a validade dos dados obtidos, o que pode derrubar algumas fronteiras, 

como a quantidade necessária de processos, na apresentação deste tipo de análise 

ao pequeno produtor. 
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Figura 11 – Gráfico referente à variação da atividade enzimática do solo processado 
em relação ao solo minimamente processado. 

 

Fonte: Autora (2021) 

5.4 AVALIAÇÃO DE ESTABILIDADE DE SOLUÇÕES CONCENTRADAS 

Os resultados das medições da estabilidade do pH de soluções mais 

concentradas apresentam-se na Tabela 3. Soluções até 10M mantiveram sua 

estabilidade após um mês de armazenamento. 

Tabatabai (1994) indica o preparo de solução estoque de tampão acetato 

0,1M. Entretanto o transporte desta solução se torna caro, caso se queira enviá-la 

por correios ou empresa de transporte, tanto pelo seu peso quanto pelo seu 

tamanho. Segundo o site SuperFrete, uma encomenda de 3kg, enviada por correios 

na categoria PAC para o Estado do Mato Grosso do Sul, grande produtor agrícola, 

teria um custo aproximado de R$70,80, já quando se diminui este peso para 300g 

(concentração 10 vezes maior), o valor cai para R$58,10, uma economia de 

aproximadamente 18%.  

Tabela 3 – Estabilidade do pH da solução de tampão acetato no decorrer de um mês 

Data 05/11/2021 15/11/2021 10/12/2021 

Amostra pH 

1M 5,29 5,24 5,28 
2,5M 5,32 5,29 5,30 
5M 5,33 5,30 5,33 
10M 5,40 5,44 5,43 

Fonte: Autora (2021) 
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6 CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos neste trabalho indicam que é possível realizar o 

procedimento de determinação da atividade enzimática do solo de maneira mais 

simples que as descritas em literatura. 

Adotando um coeficiente de correção de 1,55, é possível excluir a 

necessidade de agitação das amostras na determinação da atividade da enzima β-

glicosidase, possibilitando a adoção de um protocolo mais simples, facilitando a 

adoção desta técnica em laboratórios menores. 

Além disso, os experimentos indicam que existe potencial para diminuir o 

tempo de incubação das amostras tendo disponível a cinética da reação. Entretanto, 

são necessários estudos com outros tipos de solo para confirmação destes 

resultados. 

As amostras minimamente processadas mostraram grande potencial de 

serem utilizadas em detrimento das previamente processadas, mostrando, inclusive, 

maior atividade enzimática. Já a solução tampão pode ser armazenada por pelo 

menos um mês em concentrações muito maiores que as descritas na literatura, 

facilitando seu envio aos produtores interessados de todo o país, pois basta diluir 

com água destilada para que a molaridade correta seja reestabelecida. 

 

 

  



35 
 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ADETUNJI, A.T. et al. The biological activities of β-glucosidase, phosphatase, 

and urease as soil quality indicators: a review. J. Soil Sci. Plant Nutr., Temuco, v. 

17, n. 3, p. 794-807, 2017.  Disponível em http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_ 

arttext&pid=S0718-95162017000300018&lng=es&nrm=iso. Acesso em: 07 dez.  

2021. 

AFUBRA. Agronegócio é responsável por 21,1% do PIB do Brasil: número 

comprova a contribuição do setor para o desenvolvimento econômico do 

país. Revista Expoagro, Rio Pardo, v. 20, n. 1, p. 11, dez. 2019. Anual. Disponível 

em: https://afubra.com.br/content/texto_file/Revista%20Expoagro%202020.pdf. 

Acesso em: 23 nov. 2021. 

ALEF, Kassem; NANNIPIERI, Paolo. Methods in applied soil microbiology 

and biochemistry. Academic Press, 1995. 

ALMEIDA, Risely Ferraz; NAVES, Emmanuel Rezende; DA MOTA, Raquel 

Pinheiro. Soil quality: Enzymatic activity of soil β-glucosidase. Global Journal of 

Agricultural Research and Reviews, v. 3, n. 2, p. 146-150, 2015. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/profile/Risely-Ferraz-Almeida/publication/294584105_S 

oil_quality_Enzymatic_activity_of_soil_b-glucosidase/links/56c27a0608ae2dc3eb884 

a32/Soil-quality-Enzymatic-activity-of-soil-b-glucosidase.pdf. Acesso em 09 dez. 

2021. 

ALVES, Lúcia Maria Carareto. Cinética Enzimática: Estudo da velocidade da 

reação enzimática e como ela se altera em função de diferentes 

parâmetros. Jaboticabal, SP. FCAV UNESP.  201-. Apresentação de Power 

Point. 31 slides. color. Disponível em: https://www.fcav.unesp.br/Home/departamento 

s/tecnologia/luciamariacararetoalves/aula-7---cinetica-enzimatica.pdf. Acesso em: 04 

dez. 2021. 

DICK, WARREN A. Development of a soil enzyme reaction assay. In: 

DICK, Richard P.; BURNS, Richard G. Methods of Soil Enzymology. 9. ed. EUA: 

Copyright, 2011. Cap. 4. p. 71-84. 

DORAN, John W.; PARKIN, Timothy B. Defining and assessing soil 

quality. Defining soil quality for a sustainable environment, v. 35, p. 1-21, 1994. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_%20arttext&pid=S0718-95162017000300018&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_%20arttext&pid=S0718-95162017000300018&lng=es&nrm=iso
https://afubra.com.br/content/texto_file/Revista%20Expoagro%202020.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Risely-Ferraz-Almeida/publication/294584105_S%20oil_quality_Enzymatic_activity_of_soil_b-glucosidase/links/56c27a0608ae2dc3eb884%20a32/Soil-quality-Enzymatic-activity-of-soil-b-glucosidase.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Risely-Ferraz-Almeida/publication/294584105_S%20oil_quality_Enzymatic_activity_of_soil_b-glucosidase/links/56c27a0608ae2dc3eb884%20a32/Soil-quality-Enzymatic-activity-of-soil-b-glucosidase.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Risely-Ferraz-Almeida/publication/294584105_S%20oil_quality_Enzymatic_activity_of_soil_b-glucosidase/links/56c27a0608ae2dc3eb884%20a32/Soil-quality-Enzymatic-activity-of-soil-b-glucosidase.pdf
https://www.fcav.unesp.br/Home/departamento%20s/tecnologia/luciamariacararetoalves/aula-7---cinetica-enzimatica.pdf
https://www.fcav.unesp.br/Home/departamento%20s/tecnologia/luciamariacararetoalves/aula-7---cinetica-enzimatica.pdf


36 
 

EIVAZI, F.; TABATABAI, M. A. Factors affecting glucosidase and 

galactosidase activities in soils. Soil Biology and Biochemistry, v. 22, n. 7, p. 891-

897, 1990. 

EMBRAPA (Rio de Janeiro). Otimização de metodologias para análise de 

enzimas em solos, visando à implementação em rotinas laboratoriais. 2012. 

Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1002922 

/desenvolvimento-de-metodologia-de-baixo-custo-para-analise-de-b-glicosidase-em-

solos.  Acesso em: 23 nov. 2021. 

GEIGER, Gabriella; FEDERER, P.; STICHER, H. Reclamation of heavy 

metal-contaminated soils: Field studies and germination experiments. American 

Society of Agronomy, Crop Science Society of America, and Soil Science Society of 

America, 1993. 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: Levantamento 

sistemático da produção agrícola, 2020. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estat 

isticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9201-levantamento-sistematico-da-

producao-agricola. html?edicao=29841&t=resultados. Acesso em: 23 nov. 2021. 

IUBMB - International Union of Biochemistry and Molecular 

Biology. Recommendations on Biochemical & Organic Nomenclature, Symbols 

& Terminology etc. Londres: QMUL, 2021. Elaborado por Gerry P. Moss. 

Disponível em: https://iubmb.qmul.ac.uk/. Acesso em: 05 dez. 2021. 

JENKINSON, David S.; LADD, J. N. Microbial biomass in soil: measurement 

and turnover. Soil biochemistry, v. 5, n. 1, p. 415-471, 1981. 

MARTINEZ, C. E.; TABATABAI, M. A. Decomposition of biotechnology 

by‐products in soils. American Society of Agronomy, Crop Science Society of 

America, and Soil Science Society of America, 1997. Disponível em: 

https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2134/jeq1997.00472425002600030

006x. Acesso em 09 dez. 2021. 

MELO, Wanderley José de. ENZIMAS NO SOLO. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE CIENCIA DO SOLO, 21., 1987, Campinas. XXI CONGRESSO 

BRASILEIRO DE CIENCIA DO SOLO. São Paulo: SBCS, 1988. Disponível em: 

http://ambientenet.eng.br/TEXTOS/ENZIMA.pdf. Acesso em: 04 dez. 2021. 

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1002922%20/desenvolvimento-de-metodologia-de-baixo-custo-para-analise-de-b-glicosidase-em-solos
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1002922%20/desenvolvimento-de-metodologia-de-baixo-custo-para-analise-de-b-glicosidase-em-solos
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1002922%20/desenvolvimento-de-metodologia-de-baixo-custo-para-analise-de-b-glicosidase-em-solos
https://www.ibge.gov.br/estat%20isticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9201-levantamento-sistematico-da-producao-agricola.%20html?edicao=29841&t=resultados
https://www.ibge.gov.br/estat%20isticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9201-levantamento-sistematico-da-producao-agricola.%20html?edicao=29841&t=resultados
https://www.ibge.gov.br/estat%20isticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9201-levantamento-sistematico-da-producao-agricola.%20html?edicao=29841&t=resultados
https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2134/jeq1997.00472425002600030006x
https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2134/jeq1997.00472425002600030006x
http://ambientenet.eng.br/TEXTOS/ENZIMA.pdf


37 
 

MOREIRA, Fátima M. S.; SIQUEIRA, José Oswaldo. Microbiologia e 

Bioquímica do Solo. 2. ed. Lavras: UFLA, 2006. 744 p. 

PANDEY, Divya; AGRAWAL, Madhoolika; BOHRA, Jitendra Singh. Effects of 

conventional tillage and no tillage permutations on extracellular soil enzyme activities 

and microbial biomass under rice cultivation. Soil and Tillage Research, v. 136, p. 

51-60, 2014. 

RIETZ, D. N.; HAYNES, R. J. Effects of irrigation-induced salinity and sodicity 

on soil microbial activity. Soil Biology and Biochemistry, v. 35, n. 6, p. 845-854, 

2003. 

ROBERTS, Joseph et al. Isolation, crystallization, and properties of 

Achromobacteraceae glutaminase-asparaginase with antitumor activity. Journal of 

Biological chemistry, v. 247, n. 1, p. 84-90, 1972. Disponível em: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002192581945762 1. Acesso em: 

05 dez. 2021. 

SANTOS, Helivania Sardinha dos. Enzimas. ln: Rede 

Omnia. BiologiaNet. Goiânia, 21 jan. 2020. Disponível em: https://www.biologianet.c 

om/biologia-celular/enzimas.htm. Acesso em: 04 dez. 2021. 

SARDANS, J., PENUELAS, J. Drought decreases soil enzyme activity in a 

mediterranean Quercus ilex L. Forest. Soil Biology and Biochemistry. V. 37, n. 3, 

p. 455-461, 2005. 

SATYANARAYANA, T.; GETZIN, L.W. Properties of a stable cell-free esterase 

from soil. Biochemistry, Washington, 12:1.566-1.572, 1973. Disponível em: 

https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/bi00732a016#. Acesso em: 04 dez. 2021.  

SKUJINS, J. Historv of abiontic soil enzyme research. Apud: BURNS, R.G. 

(ed). Soil Enzymes. Academic Press, London. p.149. 1978. 

SOWDEN, F. J. The forms of nitrogen in the organic matter of different 

horizons of soil profiles. Canadian Journal of Soil Science, v. 38, n. 2, p. 149-156, 

1958. Disponível em: https://cdnsciencepub.com/doi/pdf/10.4141/cjss58-023. Acesso 

em: 05 dez. 2021.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002192581945762%201
https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/bi00732a016
https://cdnsciencepub.com/doi/pdf/10.4141/cjss58-023


38 
 

STADDON, W., DUCHESNE, L., TREVORS, J. Acid phosphatase, alkaline 

phosphatase, and arylsulfatase activities in soils from a jack pine (Pinus banksiana 

lamb.) ecosystem after clear-cutting, prescribed burning, and scarification. Biology 

and Fertility of Soils. v. 27, n. 1, p. 1-4, 1998. 

TABATABAI, M. A. Soil enzymes. In: Weaver, R.W., Angles, J.S., Bottomley, 

P.S. (Eds.), Methods of Soil Analysis. Part 2. Microbiological and Biochemical 

Properties. Soil Science Society of America, Madison, WI, p.775–833, 1994. 

TABATABAI, M. A.; BREMNER, J. M. Arylsulfatase activity of soils. Soil 

Science Society of America Journal, v. 34, n. 2, p. 225-229, 1970. Disponível em: 

https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2136/sssaj1970.036159950034000

20016x. Acesso em: 08 dez. 2021. 

TABATABAI, M. A.; BREMNER, J. M. Michaelis constants of soil 

enzymes. Soil Biology and Biochemistry, v. 3, n. 4, p. 317-323, 1971. 

TURCO, R. et al. Microbial indicators of soil quality. Defining soil quality for 

a sustainable environment. v. 35, p. 73-90, 1994. 

VOET, Donald et al. Fundamentals of Biochemistry: Life at the molecular 

level. 5. ed. Nova Jersey: Wiley, v.1, 2016. 1718 p. ISBN: 978-1-118-91843-2. 

 

https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2136/sssaj1970.03615995003400020016x
https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2136/sssaj1970.03615995003400020016x

	1 INTRODUÇÃO
	2 REFERENCIAL TEÓRICO
	2.1 ATIVIDADE ENZIMÁTICA
	2.1.1 Origem das enzimas do solo
	2.1.2 Forma de ocorrência das enzimas do solo
	2.1.3 Mecanismo de ação das enzimas do solo
	2.1.4 Cinética enzimática
	2.1.5 Classificação das enzimas
	2.1.5.1 Categorias de enzimas do solo
	2.1.5.1.1 Amidohidrolases
	2.1.5.1.2 Fosfatases
	2.1.5.1.3. Arilsulfatases
	2.1.5.1.4 β-Glicosidases




	3 OBJETIVOS
	3.1 OBJETIVO GERAL
	3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	4 METODOLOGIA
	4.1 AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE AGITAÇÃO DE AMOSTRAS DO SOLO
	4.1.1 Instrumentação
	4.1.2 Reagentes
	4.1.3 Amostras
	4.1.4 Preparo
	4.1.4.1 Tampão acetato


	4.1.4.2. Substrato para atividade enzimática da β-glicosidase
	4.1.4.3 Solução padrão
	4.1.4.4 Análise das amostras

	4.2 CINÉTICA DA REAÇÃO ENZIMÁTICA DA ENZIMA β-GLICOSIDASE
	4.2.1 Instrumentação
	4.2.2 Reagentes
	4.2.3 Amostras


	4.2.4 Preparo
	4.2.4.1 Preparação e análise das amostras
	4.3 AMOSTRAS PROCESSADAS VS MINIMAMENTE PROCESSADAS
	4.3.1 Instrumentação
	4.3.2 Reagentes
	4.3.3 Amostras


	4.3.4 Preparo
	4.3.4.1 Preparação e análise das amostras
	4.4 AVALIAÇÃO DE ESTABILIDADE DE SOLUÇÕES CONCENTRADAS
	4.4.1 Instrumentação
	4.4.2 Reagentes
	4.4.2 Preparo


	5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
	5.1 AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE AGITAÇÃO DE AMOSTRAS DO SOLO
	5.2 CINÉTICA DA REAÇÃO ENZIMÁTICA DA ENZIMA β-GLICOSIDASE
	5.3 AMOSTRAS PROCESSADAS VS MINIMAMENTE PROCESSADAS
	5.4 AVALIAÇÃO DE ESTABILIDADE DE SOLUÇÕES CONCENTRADAS
	6 CONCLUSÃO


	7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

