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RESUMO 

Efluentes gerados por industrias ou fábricas de papel liberam muitos resíduos com 
potencial poluidor. Todo efluente gerado por indústrias que contenham resíduos de 
celulose apresentam altas concentrações de demanda biológica de oxigênio (DBO) e 
demanda química de oxigênio (DQO). Atualmente, existem diversos tipos de 
tecnologias empregadas para o tratamento desse tipo de efluente, porém, o uso de 
bioprocessos vem ganhando espaço pela sua alta efetividade, além da baixa 
toxicidade e menor custo. O uso de bactérias do gênero Bacillus  tem alta eficiência 
por sua resistência em ambientes extremos e produção de enzimas celulases. Desta 
maneira, o presente trabalho teve como objetivo realizar bioprospecção de bactérias 
do gênero Bacillus com potenciais produtores de celulases. Para isso, amostras de 
árvores em processos de degradação e efluente industrial contendo lignina foram 
coletadas e submetidas ao isolamento de microrganismos em meio de cultura seletivo. 
Foram realizadas as etapas de isolamento e screening de bactérias produtoras de 
celulases considerando o choque térmico à 80ºC com o objetivo de selecionar apenas 
bactérias do gênero Bacillus, além dos testes de índice enzimático para celulose, 
análise microscópica, contagem de células totais e esporos. Foram submetidas a 
ensaios fermentativos em escala de bancada e de laboratório obtendo variáveis de 
resposta, índice enzimático para celulose, taxa de esporulação, contagem de células 
totais por UFC mL-1 e variação de pH. Os resultados obtidos foram de quatro bactérias 
do gênero Bacillus sendo três delas de meio líquido vindo de um efluente de fumageira 
e um isolado da árvore do eucalipto. Todas realizaram o ensaio em escala de bancada 
e após os resultados foram selecionadas apenas duas para realizar o ensaio em 
escala de laboratório sendo as duas selecionadas a cepa A e cepa E. O crescimento 
de células totais para o isolado A foi de 3,63.108 UFC.mL-1 e do isolado E foi de 
1,55.109 UFC.mL-1 .  Em relação aos valores de índices enzimáticos para celulose, a 
bactéria A se manteve com valores mais elevados com  IE=1,16 e a bactéria E com 
IE= 0,87 cm. Ambas se demonstraram com grande potencial biotecnológico e poderão 
ter a sua produção otimizada por meio da adequação das condições de cultivo para 
trabalhos futuros.  
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ABSTRACT 

Effluents generated by industrial or paper mills release a lot of waste with polluting 
potential. All effluent generated by industries that contain cellulose residues has high 
concentrations of biological oxygen demand (BOD) and chemical oxygen demand 
(COD). Currently, there are several types of technologies used for the treatment of this 
type of effluents, however, the use of bioprocesses has been gaining ground due to its 
high effectiveness, in addition to low toxicity and lower cost. The use of bacteria of the 
genus Bacillus has high efficiency due to its resistance in extreme environments and 
production of cellulase enzymes. Thus, the present work aimed to carry out 
bioprospecting of bacteria of the genus Bacillus with potential cellulase producers. For 
this, samples of trees undergoing degradation processes and industrial effluent 
containing lignin were collected and subjected to the isolation of microorganisms in a 
selective culture medium. The isolation and screening steps of cellulase-producing 
bacteria were carried out considering the heat shock at 80ºC to select only bacteria of 
the Bacillus genus, in addition to the enzyme index tests for cellulose, microscopic 
analysis, total cell, and spore count. They were submitted to fermentation assays on 
bench and laboratory scale, obtaining response variables, the enzymatic index for 
cellulose, sporulation rate, total cell count per CFU mL-1, and pH variation. The results 
obtained were from four bacteria of the genus Bacillus, three of them from a liquid 
medium coming from a smokehouse effluent and one isolated from the eucalyptus tree. 
All performed the test on a bench scale and after the results were selected only two 
were to perform the test on a laboratory scale being the two selected strain A and strain 
E. The growth of total cells for isolate A was 3,63,108 CFU .mL-1 and isolate E was 
1,55 x 109 CFU.mL-1 . Regarding the values of enzymatic indices for cellulose, bacteria 
A remained with higher values with IE=1.16 and bacteria E with IE= 0.87 cm. Both 
have shown great biotechnological potential and may have their production optimized 
by adapting the cultivation conditions for future work. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um dos principais problemas relacionados ao tratamento de efluentes é a 

degradação da celulose. Efluentes gerados por industrias ou fábricas de papel liberam 

muitos resíduos, entre eles, diversos materiais orgânicos tóxicos e não biodegradáveis 

(PEITZ et al., 2019).     

O Brasil teve um aumento de 7,6 milhões de toneladas de produção de celulose 

na última década  e consequentemente o consumo de água nos processos, que são 

relativamente proporcionais, levam também a geração de grandes volumes de 

efluentes (IBÁ, 2017). Para a indústria de papel e celulose, estima-se a taxa de 

geração de efluentes seja de aproximadamente 20 m³ para cada tonelada de celulose 

(PEITZ et al., 2019).     

Os efluentes gerados pelas indústrias de celulose apresentam altas 

concentrações de material orgânico, determinadas através da  demanda biológica de 

oxigênio (DBO) e demanda química de oxigênio (DQO), ácidos orgânicos, ligninas 

cloradas, ácidos de resina, químicos da polpa, ácidos graxos insaturados e fenólicos. 

Toda essa variedade de compostos e características deste tipo de efluente resulta em 

grandes efeitos adversos ao meio ambiente, possuindo por consequência, um grande 

potencial poluidor (FURLEY et al, 2015).     

A celulose é um dos compostos mais importantes e representativos da 

biomassa estando entre suas funções, dar rigidez e firmeza para as plantas. 

Industrialmente, pode ser útil em diversas aplicações como matéria-prima nas 

indústrias de papel, embalagens, tecidos, como também é usada em fraldas 

descartáveis, absorventes, alimentos, farmácias, cosméticos, adesivos, 

biocombustíveis, materiais de construção  (PEITZ et al., 2019). Em razão da sua 

estrutura química rígida, a celulose possui difícil degradação  trazendo aos efluentes 

da indústria de papel e celulose, um grande potencial de causar diversos impactos 

ambientais (DYKSTRA et al, 2015).  Para minimizar esses efeitos adversos aos 

sistemas naturais, diversos tipos de tratamento podem ser aplicados ao  efluente 

contendo a celulose, como os de processos físico-químicos, oxidação avançada, 

filtração por membrana, adsorção e os biológicos (MAJUMDAR et al., 2019).   

O tratamento biológico conduzido por bactérias é considerado um ótimo custo 

benefício, sendo uma técnica sustentável sem causar danos excedentes ao ambiente 
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(BAILÓN-SALAS et al., 2017; GHRIBI et al., 2016), pelo emprego de enzimas 

celulolíticas.  A maioria das celulases são produzidas por bactérias do gênero Bacillus, 

encontradas normalmente  no solo, além de degradar celulose, são também eficazes 

na degradação de amido, proteínas, hidrocarbonetos e outros (MELO et al., 2021).     

Considerando o tratamento biológico de efluentes,  o maior desafio é o de 

selecionar espécies de bactéria que sejam eficazes na degradação de matéria 

orgânica e outros compostos deste efluente, diminuindo o seu potencial poluidor 

(BAILÓN-SALAS et al., 2017; GHRIBI et al., 2016). A prospecção de agentes 

produtores de enzimas é um dos campos mais promissores, sendo, os 

microrganismos os mais explorados por sua alta capacidade de gerar bioprodutos e 

participar de processos biotecnológicos. O uso das enzimas microbiológicas pode ter 

uso doméstico ou industrial. (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2012).     

A bioprospecção é considerada uma das atividades humanas mais antiga, da 

qual foi oficializada em 1993 como a exploração da biodiversidade. Este termo é muito 

amplo, mas basicamente está ligado a uma ideia de pesquisa, associado à exploração 

de recursos bioquímicos e genéticos dos quais se tornam enriquecedores para a 

humanidade e para o próprio ambiente, trazendo diversos benefícios. Atualmente esta 

atividade é de grande importância para novas descobertas de espécies de organismos 

em grande potencial para processos biotecnológicos (LAIRD, 2002).      
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral desta pesquisa foi realizar a bioprospecção de microrganismos 

com potencial biotecnológico a partir do isolamento de bactérias do gênero Bacillus 

localizadas em solos e efluentes.   

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Isolar potenciais bactérias do gênero Bacillus sp. com atividade 

celulósica em ambientes com degradação de celulose.  

● Identificar morfologia e bioquímica das bactérias isoladas.  

● Selecionar a(s) bactéria(s) com maior potencial biotecnológico 

produtoras de celulase.  

●  Avaliar taxas de crescimento, degradação e esporulação da(s) 

bactéria(s) selecionadas do item anterior em biorreatores em escala de bancada e de 

laboratório. 
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.1 A HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DO PAPEL E CELULOSE  

O papel foi criado pelo chinês Ts’aiLun em 105 d.C. Na época seu processo 

era feito pelo cozimento de fibras vegetais não lenhosas, peneiramento e secagem da 

pasta. Em 751 d.C. ocorreu o monopólio do papel, quando o exército árabe invadiu a 

cidade de Samarkanda dominada pelos chineses. Então, foram presos e obrigados a 

produzir papel a comando do exército árabe. A técnica da produção de papel só foi 

estendida por volta do século XI na Espanha e mais tarde para o Ocidente (TEIXEIRA, 

2017).        

No século XVII, o consumo de papel alavancou com a revolução industrial, 

época em que  os livros, revistas e jornais começaram a ser impressos. 

Consequentemente, novas tecnologias surgiram, e assim, a fabricação de papel 

começou a ser processada a partir da madeira (TEIXEIRA, 2017).        

A descoberta do cloro para processos de branqueamento do papel se deu no 

início do século XIX, consequentemente aumentou a diversidade de materiais, 

evitando a escassez de matérias-primas (MONTEBELLO, 2013). 

No Brasil, somente em 1808 que se deu início a indústria de celulose e papel 

com a chegada da família real e a necessidade do progresso, com a criação da Casa 

da Moeda, o Banco do Brasil e a Biblioteca Real e a necessidade de impressões e 

divulgação dos documentos reais. Aa primeira fábrica de papel no Brasil é inaugurada 

nesse contexto com a utilização da embira  como matéria-prima a. Mais tarde, no início 

do século XX,  o eucalipto passa a ser utilizado como matéria-prima, tornando o Brasil 

um dos pioneiros no cultivo de eucalipto para fabricação de papel e celulose. 

(TEIXEIRA, 2017).        

A produção de papel desde então se estende ao papel cartão, papeis de 

escrever, toalhas, papéis higiênicos, filtros de café, entre outros, e entre os anos de 

2015 e 2016,  cresceu 8,1%, ficando em segundo lugar entre os maiores produtores 

mundiais de celulose (IBÁ, 2017). No Brasil, o eucalipto é a espécie mais utilizada, 

por suas fibras curtas serem aptas a gerar celulose, além do seu crescimento ser 

rápido e ter baixa resistência ao rasgar, o que o torna muito útil para fabricação de 

papeis de escrever, cartões e papeis sanitários, entre outros (MONTEBELLO, 2013).       
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Em 2016, o Brasil teve uma produtividade em média de 35,7 m³. ha-1 ao ano de 

plantios de eucalipto e 30,5 m³.há-1 nos plantios de pinus. A maioria das empresas 

produtoras de papel e/ou celulose estão localizadas nas regiões Sul e Sudeste do país 

(IBÁ, 2017).      

 

3.2 EXTRAÇÃO DE CELULOSE 

A madeira é um compósito natural constituído por celulose (40-45%), 

hemicelulose (20-30%), lignina (20-30%) e derivados ou extrativos da madeira 

(57%) (MENEZES, 2017). Para a extração de celulose, é necessário o uso de energia 

mecânica ou química para que ocorra a separação da celulose, e assim, resultando 

em uma massa celulósica, chamada de polpa. Antes deste processo ocorrer, é preciso 

realizar o processo de preparação da madeira. Nesta etapa inicial as toras são lavadas 

retirando os resíduos e sujeira na sua parte externa, em seguida são retiradas as 

cascas por atrito mecânico. Este processo de atrito mecânico ocorre por jatos de água 

em alta pressão. Após esta etapa, as toras são cortadas em pedaços apropriados para 

o processo de polpação, onde a espessura das toras cortadas é diretamente ligada 

ao consumo de reagentes e do seu rendimento. Neste caso, o ideal é que as toras 

tenham um tamanho médio para o processo (TEIXEIRA, 2017).     

  Como dito anteriormente, o processo de polpação pode ser por dois tipos, o 

de polpação mecânica ou química. No caso da polpação mecânica, as madeiras mais 

utilizadas são os pinheiros do gênero Pinus e Abies, mais chamadas de madeiras 

moles, onde os cavacos são moídos em água quente com o objetivo de realizar o 

desfibramento e assim as fibras flutuarem. Neste processo, não há a remoção da 

lignina e os outros extrativos o que causa uma baixa durabilidade para uso de papeis 

e um custo mais baixo. Pode ser utilizado em confecção de impressos baratos, como 

por exemplo, para uso de produção de jornais (PEREIRA, 2019).     

  Para uma extração mais eficaz e com alta durabilidade, é utilizado o processo 

de polpação química, onde ocorre a remoção da lignina, resultando em fibras mais 

longas de celulose. Pode ocorrer por meio alcalino ou ácido. No processo químico 

alcalino, conhecido também por Kraft, os cavacos de madeiras são digeridos em uma 

solução química, denominada de “licor branco”, a base de hidróxido de sódio (NaOH) 
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e sulfeto de sódio (Na2S) com pH 13 e 14. Esses cavacos são processados com alta 

temperatura e pressão, e pode ser aplicado a uma grande variedade de espécies de 

madeira.  A formação de íons hidros sulfetos (HS-) na reação tem como função reagir 

apenas com a lignina e fazendo sua quebra de cadeia. Os íons hidróxidos (OH-) 

também formados na reação química faz a hidrólise da lignina, hemiceluloses e da 

celulose. Após o processo químico e a remoção da celulose, ocorre o chamado licor 

negro, onde permanece os produtos de hidrólise da lignina e hemiceluloses bem como 

os extrativos da madeira. A formação desta polpa de celulose é muito resistente e tem 

como produção sacos de cimento, papéis resistentes, papelão, entre outros 

(TEIXEIRA, 2017).     

No processo de polpação química por meio ácido, os cavacos de madeiras são 

digeridos em um meio de ácido sulfuroso e íons bissulfito, também com temperaturas 

e pressões elevadas. Este tipo de processo é utilizado para produção de livros, papéis 

brancos, entre outros (PEREIRA, 2019).     

A próxima etapa após a extração da polpa celulósica é o processo de 

branqueamento, do qual remove a lignina residual. São utilizados agentes 

branqueadores que tem como função eliminar a coloração marrom da polpa onde se 

encontra resíduos de lignina dissolvida. Os agentes utilizados nesta fase são o cloro, 

hipoclorito, dióxido de cloro, hidróxido de sódio e ozônio. Após a etapa de 

branqueamento, ocorre a refinação e a secagem. A polpa celulósica é vendida para 

mercado interno e externo (TEIXEIRA, 2017).     

3.3 CELULOSE 

A celulose é considerada um dos materiais orgânicos mais abundantes da 

Terra, sendo definida como um polímero natural formado por unidades de glicose. 

Está presente nas plantas, algas e em outros organismos como algumas bactérias, 

fungos e protozoários.  

A combinação das moléculas de glicose resulta em polissacarídeos, e quando 

essa união ocorre por β-1-4 glicoses, há formação de celulose. A celulose representa 

até 40% do peso seco da parece celular dos vegetais. Sua estrutura tem regiões 

ordenadas, estabilizadas por ligações de hidrogênio intermoleculares e 

intramoleculares, além disso, contém regiões amorfas com cadeias altamente 
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ramificadas das quais são mais solúveis e suscetível ao ataque enzimático (LIU,2021). 

A Figura 1 ilustra um segmento estrutural da molécula da celulose. 

 

Figura 1 — Cadeia de celulose com as ligações glicosídicas são β(1:4). 

 

Fonte: SOLOMONS, 2014 

A celulose é um polímero linear, podendo conter até 15.000 monômeros de D-

glicose unidos por ligações β-1-4 glicosídicas. Todas essas características da celulose 

fazem com que se torne rígida e resistente (PEREIRA, 2019), e com uma função 

exclusivamente estrutural nas plantas, atribuindo na célula proteção osmótica e 

resistência mecânica (YOON et al., 2014).   

A celulose se organiza de uma forma fibrosa e consistente. Além da celulose, 

a biomassa vegetal é composto por hemicelulose e lignina A hemicelulose é 

constituída por polissacarídeos com pequenos valores de massa molar, atuando como 

ligante da lignina e a celulose. Seus carboidratos se ligam entre si por ligações 

glicosídicas formando ramificações laterais de cadeias curtas de outros compostos. 

Seu principal componente é a xilose.  A Figura 2 apresenta a organização dos 

componentes da parede celular primária. 
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Figura 2 — Diagrama mostrando o arranjo dos principais componentes da parede celular primária. 

 

Fonte: TAIZ, 2004 

 

A lignina é um componente extremamente complexo e ramificado, sendo um 

polímero amorfo. Sua estrutura é aromática e alifática (PEREIRA,2019). A Figura 3  

ilustra-se uma parte da estrutura molecular de uma molécula de lignina.  
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Figura 3 — Estrutura parcial de uma molécula de lignina 

 

Fonte: TAIZ, 2004 

 

Toda essa estrutura tem como função fornecer rigidez, resistência aos ataques 

microbiológicos, estresse oxidativos e impermeabilidade da planta, ou seja, suas 

fibras são insolúveis. Isso impede que a mesma seja solúvel em água e 

consequentemente tem difícil degradação. A degradação, ou hidrólise da celulose 

pode ser realizada com tratamento físico-químico ou com enzimas celulolíticas 

(PEREIRA,2019).  

 

3.4 IMPACTOS AMBIENTAIS 

O efluente de indústrias de celulose e papel é sempre de alto volume, 

consequentemente carrega consigo grande quantidade de carga orgânica, poluentes 

tóxicos, coloração escura da qual afeta a penetração da luz no meio, compostos 

orgânicos halogenados (AOXs), compostos lignínicos (CL), extrativos e alta demanda 
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de oxigênio, além disso, sua matéria orgânica é biorrecalcitrante pelo uso da madeira 

(FURLEY,2015).      

Os compostos biodegradáveis são mensurados por meio da demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO), da qual mensura a quantidade de oxigênio consumida 

durante a oxidação bioquímica de matéria orgânica. A absorção de oxigênio pode 

ocorrer por diversos compostos nocivos para a vida aquática, como por exemplo, a 

hemicelulose, ácido fórmico, ácido acético e açucares, resultando em um processo 

fermentativo (CRUZ, 2017).     

No caso dos compostos de biodegradação mais lenta, são estimados pela 

demanda química de oxigênio (DQO), da qual apresenta os compostos presentes 

oxidáveis e sua quantidade no meio. Essas substâncias são de elevada massa molar 

como a lignina e o carboidrato, e normalmente são coloridos (CRUZ, 2017).     

Os impactos causados pelos efluentes de celulose resultam em alterações 

endócrina (fitoesteróis) e compostos fenólicos de alta massa molar, sendo de 500 a 

3000 Daltons, além da toxicidade causada em peixes e demais animais aquáticos 

(PEITZ, 2019).     

Nas últimas décadas, países do mundo todo começaram a se preocupar sobre 

o destino dos efluentes industriais. Com isso, foram implantados diversos programas 

de regulamentação e monitoramento, trazendo uma variedade de processos 

tecnológicos para tratamento do efluente com o objetivo de eliminar ou minimizar os 

impactos ambientais (FURLEY, 2018)     

Conforme   a Resolução n° 430/2011 do Conselho Nacional do Meio      

Ambiente (CONAMA): 

 

“Art. 27. As fontes potencial ou efetivamente poluidoras dos recursos hídricos 

deverão buscar práticas de gestão de efluentes com vistas ao uso eficiente 

da água, à aplicação de técnicas para redução da geração e melhoria da 

qualidade de efluentes gerados e, sempre que possível e adequado, proceder 

à reutilização.” (BRASIL,2011). 

 

   A mesma resolução inclui a avaliação de pelo menos dois níveis tróficos e 

limitando o fluxo de efluente de acordo com os resultados tóxicos. Fica determinado 

na resolução que o gerador de efluente só poderá lançar o efluente proveniente de 

suas atividades após o devido tratamento. Mesmo depois de tratado, a empresa deve 
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garantir que os padrões exigidos na resolução estejam dentro da especificação 

orientada pela classe do corpo hídrico receptor (BRASIL,2011; FURLEY,2018).     

Conforme o Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) nº 355/2017 

(art. 17):    

 

 

“Art. 17 - Ficam estabelecidos os seguintes padrões de emissão em função 

da vazão: I – Para efluentes líquidos de fontes poluidoras, exceto efluentes 

líquidos sanitários, os parâmetros DBO5, DQO, Sólidos Suspensos Totais 

(SST), Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal e Coliformes Termotolerantes 

devem atender aos valores de concentração estabelecidos ou a eficiência 

mínima fixada” (BRASIL, 2017) 

 

 

3.5 TRATAMENTO DO EFLUENTE  

3.5.1 Métodos de Tratamentos Físico-Químicos 

Existem diversos métodos para tratamento físico-químico, como a osmose 

inversa, adsorção, sedimento e flutuação, filtração, ozonização, coagulação e 

precipitação, entre outros processos. Este método é eficaz para remoção de materiais 

suspensos e flutuantes (KAMALI; KHODAPARAST, 2015). 

3.5.2 Método de Tratamento Biológico 

No Brasil, o tratamento mais difundido para este efluente são os sistemas 

biológicos, em especial as lagoas aeradas facultativas, pelo bom rendimento e 

facilidade de operação. Este tipo de tratamento é eficiente na remoção da matéria 

orgânica biodegradável (XAVIER, 2018).  

Os métodos de tratamento biológico envolvem a utilização de microrganismos, 

como fungos, bactérias, algas e enzimas. Este método é bastante utilizado, pois 

permite o tratamento em grandes volumes e consequentemente alta carga orgânica, 

com conversão aeróbica dos compostos orgânicos em CO2 e água.. Em sistemas 

anaeróbios a conversão ocorre de metano para dióxido de carbono (KAMALI et al, 

2015).   
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Essa modalidade de tratamento só é possível devido a capacidade de 

microrganismos na produção de enzimas celulolíticas, capazes de atuar na 

degradação da celulose presente no efluente (PEITZ, 2019).  

 

3.6 BACTÉRIAS DO GÊNERO BACILLUS 

  Entre os microrganismos capazes de produzir desse tipo de complexo 

enzimático, estão os fungos e as bactérias. No entanto, algumas características 

associados aos fungos, acabem  limitando a sua eficácia, como a alta exigência em 

glicose para sobreviver e também dificuldades em ambientes extremos, como pH 

elevado e baixa oxigenação. Além disso, seu metabolismo é mais lento, o que 

prolonga o tratamento (KAMALI et al., 2015).    

Enquanto isso, as bactérias vêm sendo muito eficazes pela sua alta capacidade 

de biodegradação, além de ter uma ótima tolerância em ambientes extremos com pH 

elevado e fácil adaptação ambiental (KAMALI et al., 2015).     

As bactérias do gênero Bacillus são caracterizadas como gram-positivas, 

móveis com formato de bastonetes. São encontradas em diversos tipos de ambientes 

como água doce, água salina, solo, plantas, animais e ar. Seu metabolismo é aeróbico 

ou aeróbico facultativo, podendo ser respiratório, fermentativo, utilizando diversos 

substratos orgânicos ou inorgânicos. Tem alta tolerância em meios extremos com 

altas temperaturas e pH elevado devido a sua capacidade de formar esporos 

(TORTORA, 2016). 

Os endósporos são células desidratadas, resistentes, dormentes, altamente 

duráveis, tem paredes espessas e camadas adicionais. Eles são formados na parte 

interna da membrana celular bacteriana. Sobrevivem a meios extremos, como alta 

temperatura, exposição de substâncias químicas tóxicas, radiação e a falta de água. 

Para que ocorra o processo de formação de endósporos em uma célula vegetativa, é 

necessário que um nutriente essencial como fonte de carbono ou nitrogênio se torne 

escasso ou totalmente indisponível. Nestes casos, a população de células começa a 

utilizar seu próprio suprimento alimentar. Esse processo pode levar horas para 

ocorrer, chamado de esporulação ou esporogênese,  ou seja, representa um 

mecanismo de resistência (TORTORA, 2016).     
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Os endósporos têm grande quantidade de ácido dipicolínico (ADP) o qual 

carrega íons de cálcio. O ADP, um ácido orgânico tem como função proteger o DNA 

dos endósporos contra quaisquer danos. Dentro desse cerne, além do DNA, são 

carregadas pequenas quantidades de RNA, enzimas e ribossomos, dos quais são 

essenciais para a retomada do metabolismo. Para que ocorra o retorno do seu 

metabolismo, é necessário que ocorra o processo de germinação, sendo necessário 

a presença de germinantes, mais conhecidos como nucleotídeos alanina e a inosina, 

ou outro fator desencadeante, como elevadas temperaturas. As enzimas dos 

endósporos rompem as camadas extras, a água entra e o metabolismo assim, é 

retomado (TORTORA,2016).     

3.6.1 Enzimas Celulolíticas 

As celulases são enzimas sintetizadas por um grupo diverso de microrganismos 

em crescimento na presença de celulose, e são capazes de hidrolisar a celulose. As 

enzimas microbianas têm um alto rendimento, fácil manipulação e crescimento rápido 

(CASTRO; PEREIRA JR, 2010). 

Os microrganismos com metabolismo oxidativo produzem grandes quantidades 

de enzimas celulase. Já os microrganismos anaeróbios não liberam as enzimas no 

meio extracelular e sim mantêm um sistema enzimático complexo (celulossoma) em 

suas paredes, produzindo pequenas quantidades da enzima, e o resultado da 

degradação são produtos de fermentação como etanol, ácidos orgânicos e CO2. As 

bactérias do gênero Bacillus estão entre os microrganismos com atividades 

celulolíticas (GAETE, et al., 2020).     

Sua produção via metabolismo bacteriano se dá pelo processo de fermentação 

submersa, que envolve o crescimento livre de microrganismos em meio de cultura 

apropriado, nível de oxigênio equilibrado e certas condições de fermentação podendo 

ser contínua, batelada alimentada ou simples. Sendo necessário o acompanhamento 

e controle de pH, temperatura, consumo de oxigênio, formação de dióxido de carbono 

e taxa de alimentação (GAETE, et al., 2020).     

As celulases têm despertado um maior interesse industrial devido a sua ação 

lignocelulolítica. Constituem um complexo capaz de atuar em materiais celulósicos 

promovendo sua hidrólise, são enzimas biocatalisadoras altamente específicas que 
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atuam em conjunto para a liberação de açúcares, a glicose é o que desperta maior 

interesse industrial, devido à possibilidade de sua conversão em etanol (CASTRO; 

PEREIRA JR, 2010). 

 

3.7 BIOPROSPECÇÃO 

A bioprospecção é considerada uma das atividades humanas mais antigas, da 

qual foi oficializada em 1993 com a exploração da biodiversidade. Este termo é muito 

amplo, mas basicamente está ligado a uma ideia de pesquisa, associado à exploração 

de recursos bioquímicos e genéticos dos quais se tornam enriquecedores para a 

humanidade e para o próprio ambiente, trazendo diversos benefícios (LAIRD, 2002 ). 

Consiste na identificação, avaliação e exploração sistemática da diversidade de vida 

existente em determinado local com o objetivo de buscar novos recursos genéticos 

para fins comerciais (LEITE,2009). 

O Brasil é considerado um dos países com maior biodiversidade, com diversos 

biomas e variedades climáticas, reunindo em seu território 15% e 20% de toda 

biodiversidade mundial. Toda essa biodiversidade encontrada no Brasil, traz consigo 

uma das áreas mais propicias para o desenvolvimento da bioprospecção. Os registros 

apontam que a bioprospecção deu início no Brasil antes mesmo da chegada dos 

europeus, os povos já utilizavam as ervas medicinais como forma de tratamento. 

Posteriormente, com a chegada dos portugueses e outros europeus, se deu início as 

novas atividades de bioprospecção, como por exemplo, a exploração da madeira 

nobre, o Pau Brasil (LEITE,2009). 

A bioprospecção é uma área de muitos interesses econômicos, sociais, saúde 

e entre outros. Podendo ser utilizada para selecionar organismos para uso como 

agentes de controle biológico, promotores de crescimento de plantas, polinizadores e 

mitigadores de estresses abióticos. Prospectar espécies vegetais e micro-organismos 

para utilização em sistemas biodiversos, recuperação de áreas degradadas e 

recomposição florestal. A descoberta de microrganismos é um campo promissor, 

tendo grandes interesses na área de biorremediação, genômica, metagenômica e 

metabolômica, além das áreas agrícolas e ambientais (BERLINCK, 2012). 
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Atualmente, utiliza-se diversas espécies de microrganismos para processos 

industriais, pois permitem a produção de moléculas com características químicas 

específicas, porém, reduzindo os impactos ambientais. Além disso, o uso de 

microrganismos modificados geneticamente aumenta a produção e a possibilidade de 

novas moléculas de interesse. Conforme Almeida (2015), a maioria dos 

microrganismos não são facilmente cultivado em laboratório (< 1%) e que no planeta 

Terra existem aproximadamente 1030 células microbianas, fica claro que o potencial 

biotecnológico dos microrganismos ainda é subutilizado (ALMEIDA, 2015). 

Novas tecnologias se avançam na bioprospecção com a finalidade de 

desenvolver empregadas técnicas de conhecimento mais profundo da diversidade 

microbiológica em ecossistemas microbianos, consequentemente a identificação e 

desenvolvimento de novos produtos biotecnológicos (ALMEIDA, 2015). 

3.8 ISOLAMENTO DE MICRORGANISMOS 

O isolamento e as técnicas de screening de microrganismos produtores de 

celulases são imprescindíveis para atender a demanda por novos biorremediadores e 

o aumento de suas aplicações biotecnológicas. O método qualitativo como screening 

de microrganismos produtores de celulases em placas com ágar, é um processo útil 

e fácil. A triagem de microrganismos produtores de celulase é feita rotineiramente em 

placas de carboximetilcelulose (CMC), (KASANA et al., 2008). 

3.9 FERMENTAÇÃO SUBMERSA NA PRODUÇÃO DE CELULASES   

O crescimento e a utilização da celulose por microrganismos para a produção 

de celulases podem se dar por meio da fermentação em estado sólido (FES) e 

fermentação submersa (Fsm). A principal diferenciação desses dois processos se dá 

pelo teor de água presente no meio reacional (CASTRO; PEREIRA JR, 2010). 

A fermentação submersa consiste no substrato estar em partícula e dissolvido 

ou suspenso no meio de cultura. Este tipo de fermentação apresenta como principais 

vantagens, o fácil controle de parâmetros como pH, temperatura, esterilidade e 

oxigenação, além do acompanhamento da formação do produto. Neste processo, o 

pH do meio age na proporção de enzimas secretadas e sua estabilidade pelo 
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microrganismo e sua morfologia. As reações metabólicas do microrganismos são 

diretamente proporcionais a variação do pH (MITCHEL,2000). 

 



30 

 

 

4 METODOLOGIA 

4.1 FLUXOGRAMA DAS ATIVIDADES 

A Figura 4 ilustra um fluxograma com o resumo do procedimento experimental 

adotado ao longo do trabalho desenvolvido. Estas etapas estão detalhadas nos itens 

a seguir. 

Figura 4 — Diagrama esquemático resumido das atividades realizadas 

 

4.2 LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

As atividades realizadas neste trabalho foram conduzidas na empresa de 

biotecnologia, BRBAC Produtos Biológicos ltda, localizada no município de Santa 

Cruz do Sul no Estado do Rio Grande do Sul. 
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4.3 AMOSTRAGEM 

Foram coletadas três amostras de locais diferentes, sendo duas amostras de 

ambientes próximos do solo com árvores em processo de degradação, e uma amostra 

do ambiente líquido retirado do efluente de uma indústria de tabaco onde tinha a 

presença de tanino e lignina. As amostras das árvores em degradação foram 

acondicionadas em sacos impermeáveis e refrigerados com duração de 24 horas até 

seu processamento. E a amostra coletada do efluente foi transferida para um tubo 

falcon com 10mL e refrigerada com duração de 24 horas até seu processamento.   

A primeira amostra foi coletada de uma árvore sem espécie definida (Amostra 

A) em processo de degradação, localizada em uma escola pública do município de 

Santa Cruz do Sul, situado nas seguintes coordenadas geográficas: -

29.721001045873674, -52.40757538977833 (GOOGLE, 2022).    

A segunda amostra foi coletada de uma árvore da espécie eucalipto (Amostra 

E) localizada no município de Santa Cruz do Sul – RS,  situado nas seguintes 

coordenadas geográficas: -29.719102680224445, -52.38851853821219 (GOOGLE, 

2022).    

A terceira amostra foi coletada de efluente de uma Indústria fumageira no 

município de Vera Cruz- RS, situado nas seguintes coordenadas geográficas: 

29°41'32.2"S 52°29'35.9"W, -29.692270, -52.493310 (GOOGLE, 2022).   

 

4.4 ISOLAMENTO E SELEÇÃO 

As amostras  foram pré-enriquecidas em água peptonada esterilizada com pH 

7,6 em placas petri por 10 minutos, logo após, foram transferidos 16 ml do conteúdo 

das placas para tubos de ensaios e armazenadas em estufa à 37ºC por 96 horas, 

conforme metodologia padrão de Leboffe  (2010).      

Após o período de incubação, foram transferidas alíquotas de 1000 µL das 

amostras para tubos tipo eppendorf e realizado, em Banho Maria, o choque térmico à 

temperatura de 80ºC por 30 minutos, com o objetivo de selecionar apenas bactérias 

do gênero Bacillus. O mesmo processo foi feito para a amostra do efluente, transferido 
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alíquota de 1000 µL do tubo falcon para tubo de eppendorf  e realizado o choque 

térmico de 80ºC por 30 minutos, conforme método descrito por Buchanan(1975). 

4.5 DILUIÇÃO SERIADA E PLAQUEAMENTO 

Após o choque térmico, as amostras foram submetidas as diluições seriadas a 

partir do inóculo original, diluiu-se 1 ml deste e deu início ao primeiro plaqueamento 

com diluição 10-1. Em seguida, diluiu-se 1 ml desta diluição em 9 ml no tubo seguinte 

(diluição 10-2) e assim por diante até as alcançar as diluições de  10-5 e 10-6.   

 O inóculo que é transferido para a placa contém uma proporção conhecida da 

amostra original, (LEBOFFE, 2010). A Figura 5 ilustra o procedimento experimental 

adotado para a contagem e diluição de células.  

 

Figura 5 — Contagem de células viáveis e diluição seriada. 

 

Fonte: TORTORA, 2016 

4.5.1 Técnica Spread-Plate e Índice Enzimático para Celulase 

De acordo com Leboffe (2010), a técnica Spread-Plate, conhecida como 

espalhamento é um método de isolamento em que uma amostra diluída é depositada 

em um ágar placa e espalhado uniformemente sobre a superfície com alça de  

Drigalski. Após realizadas as devidas diluições de cada amostra, foram realizados 

alíquotas de  100 µL  e realizado a técnica Spread-Plate em placas de petri com meio 

de cultura ágar nutriente (AN), em seguida foram incubadas por 48 horas, a 30°C. 

Para a mesma diluição foi retirado alíquota de  20 µL de cada amostra e repicado no 
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centro da placa  com ágar contendo carboximetilcelulose (CMC) como principal fonte 

de carbono e encontrar potenciais isoladas com atividade celulolíticas. 

 

4.5.2 Método de isolamento por estrias compostas 

Após o crescimento das bactérias da etapa anterior, foi realizado o isolamento 

por estrias compostas.   

O isolamento ocorreu a partir das placas com meio de cultura de CMC, com o 

objetivo de isolar bactérias com morfologias distintas e atividades celulolíticas de 

acordo com a técnica de Ribeiro (2005).  

 

4.5.3 Técnica para Coloração de Gram 

Foi realizado a técnica de coloração de gram para as bactérias isoladas com o 

objetivo de confirmar  bactérias do gênero Bacillus, ou seja, gram-positivas e 

bastonetes. Com o auxílio da alça de platina, as bactérias isoladas foram devidamente 

termofixadas em uma lâmina. O procedimento foi realizado segundo a série de 

reagentes, cristal violeta (1min), água destilada, lugol (1 min), água destilada, lavagem 

rápida álcool-acetona, água destilada, fucsina (30 s) e última lavagem com água 

destilada e observada ao microscópio óptico com aumento 1000X, de acordo com a 

metodologia JR (2004). 

 

4.6 SCREENING EM ESCALA DE BANCADA 

Nesta etapa, foi realizado o screening (triagem) das bactérias isoladas e assim 

selecionando uma ou mais bactérias com alta atividade celulolítica. Para esta fase, 

inicialmente foram preparados os pré-inóculos em  tubos de ensaio com 10 ml de 

caldo nutritivo contendo 5g.L-1 de peptona, 2g.L-1 extrato de carne, 1g.L-1, extrato de 

levedura, 5 g.L-1 de NaCl e esterilizados. Foram transferidos uma alçada de cada cepa 



34 

 

 

isolada para seu caldo nutritivo individualmente e incubadas em estufa à 37º C por 24 

horas.   

Com o uso da capela de fluxo laminar os caldos foram transferidos para cada 

Erlenmeyer, contendo 200 ml de meio de cultura com 0,2% Extrato de Levedura, 0,1% 

de KH2PO4, 0,5% MgSO4 e 0,5% CMC devidamente esterilizados anteriormente.  

Os Erlenmeyer  foram colocados em agitador orbital (shaker) com temperatura 

de 37ºC e rotação de 180 rpm por 24 horas, logo, o meio de cultura, temperatura, 

agitação e tempo foram variáveis fixas deste ensaio. Como variáveis de resposta, 

foram avaliados o crescimento bacteriano (pela análise da curva de crescimento) e  

taxa de esporulação por contagem de células totais e esporos,  índice enzimático (IE), 

por diluição seriada e plaqueamento. As análises foram realizadas em intervalo de 

tempo zero, 17 horas e 24 horas. 

4.6.1 Seleção do(s) isolado(s) bacteriano(s) 

Dentro das análises, foram selecionados(s) a(s) bactéria(s) com melhores 

atividades enzimáticas, crescimento de células totais e taxa de esporulação. Os 

microrganismos foram inoculados com 20 µl no centro da placa de Petri (técnica de 

picada) contendo o meio de cultura com CMC. Incubado por 96 horas a 30ºC. Após o 

crescimento foi realizado a revelação do halo enzimático. O ágar foi recoberto com  a 

solução do vermelho congo (1,4 g.L-1) com pH 8,0 por 30 minutos,  descartado e 

recoberto com solução hidróxido de sódio a 0,5 M por 30 minutos, em seguida foi 

descartado. 

Foram medidos os tamanhos dos halos enzimáticos e calculado conforme a 

seguinte equação (1) (FIGUEIREDO, 2010): 

𝐼𝐸𝐴 =
𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑜 ℎ𝑎𝑙𝑜 

𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑙ô𝑛𝑖𝑎
                (1) 
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4.7 ENSAIO EM BIORREATOR DE LABORATÓRIO 

A partir das bactérias selecionadas da seção anterior, foi realizado o preparo 

das mesmas para um  ensaio em biorreator de laboratório. 

Neste ensaio, foi realizado as etapas de pré-inóculo em tubos com 10ml de 

caldo nutritivo e inóculo em Erlenmeyer com 200 ml ( conforme a seção 4.7). Os 

inóculos das bactérias selecionadas foram transferidos para o biorreator de escala 

laboratorial. O meio de cultura preparado para o biorreator foi de 5 litros contendo  

0,2% Extrato de Levedura, 0,1% de KH2PO4, 0,5% MgSO4 e 0,5% CMC. O processo 

ocorreu por 24 horas, sendo coletados alíquotas no intervalo regulares de 3 horas e 

mantidas as amostras refrigeradas em temperatura de 3ºC sendo processadas a cada 

8 horas de intervalo minimizando assim o tempo prolongado no refrigerador. As 

variáveis fixas deste ensaio foram o meio de cultura, tempo (24h), temperatura (37ºC) 

e aeração de 5 L.min-1
 . 

Como variáveis de resposta, foram avaliados o crescimento bacteriano e taxa 

de esporulação por contagem de células totais e esporos (UFC.mL-1), atividade 

enzimática por análise qualitativa (IE) e pH com valor inicial de pH 6,75 (cepa E) e pH 

6,87 (cepa A). 

 

4.8 TAXA DE CRESCIMENTO  

O modelo utilizado para o crescimento bacteriano foi do tipo exponencial 

(DORAN, 2013): 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
= 𝑘. 𝑇                (2) 

 

Cuja solução exata é:  

 ln (
𝑁

𝑁0
) =  𝑘. 𝑡     (3) 
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onde: 

N= número de células no tempo t;  

No= número de células no tempo inicial;  

t = tempo em horas;  

k = parâmetro de crescimento em h-1;  

 

Nesta etapa foi analisado as taxas de crescimentos para as bactérias cepa E e 

cepa A. A taxa de crescimento bacteriano é definida como variação do número de 

células por unidade de tempo. Devido à variação da taxa de crescimento microbiano 

ao longo do tempo pode-se traçar a curva de crescimento (DORAN,2013). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 AMOSTRAGEM E PROCESSO DE ISOLAMENTO 

No presente estudo, foram isolados cinco espécies de bactéria do 

gênero Bacillus. 

 Na amostra coletada da árvore (espécie não identificada) foi isolado apenas 

01 espécie de bactéria do gênero Bacillus. O fragmento do tronco se apresentava 

com aspecto seco, em fase de decomposição avançada. A bactéria crescida se 

desenvolveu apenas na placa de meio ágar nutriente, ou seja, não apresentou 

crescimento em placa com CMC. Portanto, apesar desta bactéria  ser do 

gênero Bacillus, não tem potencial em degradar celulose, e assim, a amostra foi 

descartada. A Figura 6 apresenta as etapas do processo de isolamento e crescimento 

em placa ágar. 

Figura 6 — Coleta da amostra Árvore (sem espécie definida) e processos iniciais para isolamento. 

 

 Legenda: (1) Local da coleta da amostra; (2) Amostra em água peptonada; (3) Tubo de ensaio com 

16 ml da solução do item após choque térmico (2); (3) Crescimento de Bacillus sp. na placa com meio 

ágar nutriente.  
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A Figura 7 mostra as etapas ocorridas com a amostra da árvore do eucalipto 

da qual se apresentava úmida, em processo de decomposição inicial. Nela, foi isolado 

01 espécie de bactéria do gênero Bacillus, onde se desenvolveu em placa com ágar 

nutriente e também na placa com CMC  feito em triplicata.  

Figura 7 — Local de coleta da amostra da árvore eucalipto e processos iniciais para isolamento. 

 

Legenda: (1) Local da coleta da amostra; (2) Amostra em água peptonada; (3) Tubo de ensaio com 

16 ml da solução do item 2 após choque térmico a 80ºC; (4) Crescimento de Bacillus com diluição 

seriada a 106 na placa com ágar nutriente; (5) Crescimento de Bacillus com diluição seriada 106 em 

placas com CMC para teste enzimático, feito em triplicatas.  

 No caso da amostra do efluente, foram isolados 03 espécies diferentes de 

bactérias do gênero Bacillus (colônias A,B e C), as mesmas tiveram crescimento em 

placas de ágar nutriente e placas com meio CMC. Foi contabilizado no total de 01 

colônia do isolado A, 4 colônias do isolado B e 51 colônias do isolado C conforme 

mostra a Figura 8.  
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Figura 8 — Amostra do efluente de uma fumageira e processos iniciais para isolamento. 

 

Legenda: (1) Amostra coletada do efluente; (2) Amostra em eppendorf após choque térmico de 80ºC, 

conforme citado na seção 4.4.; (3) Crescimento de 3 colônias distintas na placa com meio CMC.; (4) 

Crescimento de Bacillus com diluição seriada a 106 em placas com CMC para teste enzimático, feito 

em triplicatas.  

5.1.1 Estriamento e Identificação dos Microrganismos Isolados. 

Os estriamentos ocorreram para as cepas A,B,C e E do gênero Bacillus.  Na 

Figuras 9 e 10 é possível observar a técnica de estrias compostas de cada cepa e 

também analisar os aspectos morfológicos de cada um. Observa-se que as três 

bactérias isoladas do efluente tem características bem diferentes umas das outras, 

tanto quanto coloração e crescimento. Na microscopia realizada após a etapa de 

coloração de gram, é possível observar que todas as bactérias são bastonetes e gram-

positivas. 
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Figura 9 — Estriamento e Coloração de Gram - Isolados dos Efluente 

 

Legenda: Aspecto morfológico de isolados produtores de celulases. (A) : Cepa A do efluente; (B): 

Cepa B do efluente; (C): Cepa C do efluente  

Figura 10 — Estriamento e Coloração de Gram - Isolado do Eucalipto (Cepa E) 

 

Legenda:  Aspecto morfológico do isolado produtor de celulase da árvore eucalipto 
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5.1.2 Identificação e análise dos Índices Enzimáticos das bactérias isoladas. 

A formação de halos em meios sólidos com CMC resulta da quebra do 

carboximetilcelulose em fragmentos menores, aos quais o vermelho Congo não se 

liga. Quando a superfície das placas, onde está o meio de cultura com CMC, é lavada 

com hidróxido de sódio, o vermelho Congo é removido destas regiões, gerando o halo 

translúcido e indicando ter ocorrido a degradação da celulose (TEATHER; WOOD, 

1982).  

 Neste teste, apenas a atividade das enzimas endoglucanases pode ser 

analisada. O vermelho congo apresenta forte afinidade pelas ligações β1-4 

(polissacarídeos), ligados em unidade D- Glucopiranosil, fornecendo a base para um 

ensaio visível para detecção de colônias produtoras de celulase (TEATHER; WOOD, 

1982).  

Figura 11 — Halos enzimáticos. 

 

Legenda: (A) Isolado A do efluente; (B) Isolado B do efluente; (C) Isolado C do efluente; (E) Isolado 

do eucalipto  
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Na figura 11 é possível observar a zona mais clara ao redor da colônia em 

forma de halo translúcido, o mesmo corresponde à ação enzimática do complexo 

enzimático sobre o substrato celulose. O índice enzimático utilizado é muito 

importante para a seleção de linhagens. Porém, deve-se considerar que a formação 

do halo também depende de fatores externos, podendo haver alterações devido a 

composição do meio de cultura  e substâncias químicas que podem interferir nos 

resultados(TEATHER; WOOD, 1982). O halo de hidrólise, bem como o diâmetro da 

colônia, apresentou variação entre os isolados analisados, o que demonstra haver 

diferenças quanto à produção de enzimas celulases por estes isolados. 

A tabela 1 apresenta os resultados após a medição do halo enzimático, e 

colônia conforme a equação descrita na seção 4.6.1. 

 

Tabela 1 — Resultado dos valores de Índice Enzimático das bactérias isoladas. 

 

 

5.2 SCREENING EM ESCALA DE BANCADA 

Na etapa em escala de bancada foram analisadas as 4 bactérias isoladas (cepa 

A,B,C e E) e que tiveram teste enzimático positivo para celulase. No ensaio do tempo 

zero foi determinado apenas a contagem de células totais em UFC.ml-1 pelo fato de 

não haver valores significativos para taxa de esporulação e índice enzimático (Tabela 

2).  

 No tempo em 17 horas de ensaio é possível observar que houve crescimento 

celular nas 4 bactérias isoladas, destacando a cepa  A e a cepa  E neste requisito, 

sendo as duas com maiores valores de crescimento neste intervalo de tempo 

conforme apresentado na Tabela 3. Já no índice enzimático a cepa A teve um melhor 

desempenho com IE=1,2, se apresentando como uma potencial bactéria com 

atividade celulolítica.   



43 

 

 

No intervalo de 24 horas é possível observar que a bactéria da cepa E 

apresentou um aumento de células totais, dando um salto de crescimento maior do 

que as demais. Seu crescimento celular foi de 5,25.108 UFC.mL-1 em 24h. 

Comparando com as demais bactérias temos a cepa A com 4,2.108  UFC.mL-1, cepa 

B com 2,0.108  UFC.mL-1 e cepa C 3,25x108 UFC.mL-1. O índice enzimático para 

celulose da cepa E foi de IE=0,95, ficando abaixo da cepa A com IE=1,2. As bactérias 

cepas B e C se apresentaram com variáveis de resposta abaixo em comparação com 

as isolado A e E.  

Apesar da bactéria do isolado E não ter o melhor índice enzimático em relação 

a bactéria do isolado A, ela apresenta  características importantes, e que levam em 

consideração o tempo necessário para atingir a fase de crescimento exponencial. 

Além disso, os valores de índices enzimáticos também podem sofrer alterações pela 

composição do meio de cultura, volume do inóculo e substâncias químicas. Portanto, 

para o ensaio em biorreator de bancada, as bactérias do isolado A e E foram as 

selecionadas conforme resultados da etapa screening. 

Tabela 2 — Screening em escala de bancada - Tempo zero 

 

Tabela 3 — Screening em escala de bancada - 17 horas 

 

Tabela 4 — Screening em escala de bancada - 24 horas 
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5.3 ENSAIO EM BIORREATOR DE LABORATÓRIO 

5.3.1 Bactéria Cepa E 

Nos gráficos a seguir é possível analisar e avaliar o comportamento da bactéria 

Cepa E em 24 horas de ensaio no biorreator em escala de laboratório com volume de 

5 litros. Os gráficos apontam seu desenvolvimento e crescimento em relação a taxa 

de crescimento, células totais ufc.mL-1,  e índice enzimático. 

O gráfico 1 apresenta os parâmetros utilizados pela equação (2) e (3) descritas 

na seção 4.9. Obteve-se a equação y=0,2937x-0,096, onde o valor 0,2937 é o 

parâmetro  de crescimento da bactéria do isolado E (expresso em h-1), ou seja, seu 

valor do coeficiente angular na linha de tendência (k), onde expressa o quanto cada 

bactéria contribui instantaneamente para a variação no tamanho da população. Para 

este mesmo coeficiente angular, observa-se que houve morte celular, considerando o 

valor -0,096 da equação. A morte celular se enquadra na fase final, ou seja, na fase 

da morte celular em que ocorre um decréscimo da concentração de células vivas, 

considerando o esgotamento do suprimento de nutrientes. 

 

Gráfico 1 — Taxa de crescimento celular da Cepa E 

 

 

No  gráfico 2 observa-se a fase de latência (Fase I) no intervalo de 0-9 horas 

de ensaio, onde o crescimento tem valores baixos. Nesta fase as células do isolado E 
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estão se ajustando em seu novo ambiente e nutrientes, considerando que a bactéria 

do isolado E foi isolada a partir de uma árvore de eucalipto, ou seja, em meio seco e 

sólido. No mesmo gráfico 2 observa-se o crescimento exponencial (Fase II), devido 

ao fato da velocidade de crescimento da célula ser proporcional à concentração de 

células. Nesta fase, as células já estão adaptadas a metabolizar os nutrientes da forma 

mais eficiente, ou seja, todos os possíveis trajetos enzimáticos para metabolizar estão 

funcionando, e assim, as células se multiplicam em velocidade máxima. A  primeira 

fase estacionária (Fase III) ocorre nos intervalos de tempo de 9 e 15  horas em que a 

ausência de nutrientes limita o crescimento celular , neste caso, o esgotamento do 

nutriente principal carboximetilcelulose, não havendo crescimento celular nesta fase. 

A segunda fase estacionária se inicia a partir das 18 e 24 horas de processo, 

provavelmente pela limitação de nutrientes, ou seja, nesta segunda fase foi possível 

observar microscopicamente que as bactérias consumiram a parede celular do extrato 

de levedura bruto onde também se encontra celulose.  

Gráfico 2 — Crescimento celular exponencial da bactéria cepa E 

 

 

No gráfico 3 é apresentado a variação dos índices enzimáticos no período de 

24 horas. Nas primeiras 9 horas de ensaio houve um crescimento do índice 

enzimático, o que justifica que o primeiro nutriente metabolizado foi o 

carboximetilcelulose sendo a principal fonte de carbono. Porém, no intervalo de 12 
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horas ocorre um declínio, sendo neste mesmo intervalo o da fase estacionária, o que 

justifica as limitações de nutrientes nesta fase. 

 

Gráfico 3 — Índice Enzimático no ensaio de 24 horas da bactéria cepa E 

 

 

No ensaio de 24 horas o pH se manteve na faixa inicial de 6,75  e finalizou com 

pH de 7,68 . Neste caso, não houve a necessidade do uso de tampões considerando 

o alto valor utilizado de fosfato de potássio no meio de cultura do qual justifica o não 

decaimento do pH neste ensaio (MITCHEL,2000). 

 

5.3.2 Bactéria Cepa A 

Nos gráficos a seguir é possível analisar e avaliar o comportamento da bactéria 

isolado A em 24 horas de ensaio no biorreator em escala de laboratório com volume 

de 5 litros. Os gráficos apontam seu desenvolvimento e crescimento em relação a taxa 

de crescimento, células totais ufc.m-1,  e índice enzimático. 

Conforme a equação (2) descrita na seção 4.9, obteve-se a equação 

y=0,229x+0,6897 a partir da equação (2), onde o valor 0,229 é o parâmetro de 

crescimento da bactéria isolado A, ou seja, seu valor do coeficiente angular na linha 

de tendência (k), onde expressa o quanto cada bactéria contribui instantaneamente 

para a variação no tamanho da população. Para este mesmo coeficiente angular, 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 5 10 15 20 25 30

Ín
d

ic
e

 E
n

zi
m

át
ic

o
 (

IE
)

Intervalo de Tempo/h



47 

 

 

observa-se que houve crescimento celular e não morte como ocorreu no isolado E 

considerando o valor +0,6897 da equação. Conforme os dados, não houve morte 

celular neste ensaio no período de 24 horas, como apresenta o gráfico 4. 

 

Gráfico 4 — Taxa de crescimento celular da cepa A 

 

 

No gráfico 5 observa-se a fase de crescimento exponencial (Fase II), devido ao 

fato da velocidade de crescimento da célula ser proporcional a concentração de 

células . No mesmo gráfico observa-se a fase de latência (Fase I) no intervalo de 0-6 

horas de ensaio, onde o crescimento se manteve pequeno. Na fase de latência há 

uma adaptação tanto pelo seu novo ambiente e também pela mudança de nutriente 

fornecida. A  primeira fase estacionária (Fase III) ocorreu nos intervalos de tempo de 

9 e 15  horas em que a ausência de nutrientes limita o crescimento celular, neste caso, 

o esgotamento do nutriente principal carboximetilcelulose, não havendo crescimento 

celular nesta fase. A segunda fase estacionária se inicia a partir das 18 e 24 horas de 

processo, provavelmente pela limitação de nutrientes. Para a taxa de esporulação, o 

maior percentual foi de 96,5% no final do ensaio, o que justifica a limitação de 

nutrientes. 
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Gráfico 5 — Crescimento celular exponencial da cepa A 

 

 

No gráfico 6 é apresentado a variação dos índices enzimáticos. O maior 

crescimento de índices enzimáticos ocorreu nos intervalos de 9 e 18 horas. No 

intervalo de 18 e 24 horas ocorre um declínio nos valores de IE, sendo neste mesmo 

intervalo o da segunda fase estacionária, o que justifica as limitações de nutrientes 

nesta fase.  

 

Gráfico 6 — Índice Enzimático no ensaio de 24 horas da cepa A 
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No ensaio de 24 horas o pH se manteve na faixa inicial de 6,87 e finalizou com 

pH de 7,73. Como citado nos resultados do isolado E, não houve a necessidade de 

uso de tampões considerando o alto valor utilizado de fosfato de potássio no meio de 

cultura do qual justifica o não decaimento do pH neste ensaio. O pH foi subindo 

gradativamente conforme os intervalos de tempo e está relacionado com a limitação 

da fonte de carboidratos, consequentemente inicia-se a degradação de proteína e 

libera amônia (MITCHEL,2000). 
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6 CONCLUSÕES 

Conclui-se que a bactéria do isolado E se apresentou mais estável nas taxas 

de crescimento, seguindo o modelo da literatura. Em relação aos valores de índices 

enzimáticos, a cepa A se manteve com valores mais elevados (IE=1,2) o que a torna 

um grande potencial em degradar  celulose. Resultados semelhantes de índices 

enzimáticos foram encontradas por ALVES (2021).  

O crescimento de células totais para o isolado A foi de 3,63.108  UFC.mL-1 e do 

isolado E foi de 1,55.109 UFC.mL-1 o que torna esta bactéria do isolado E um grande 

potencial biotecnológico. A principal fonte de carbono, o carboximetilcelulose, se 

mostrou adequada para a seleção de isolados produtores de celulases neste estudo. 

Portanto, diante dos resultados obtidos até o momento, há grandes estímulos para 

dar continuidade em experimentos futuros com as duas bactérias. Ambas se 

demonstraram com grande potencial em dar continuidade de novos ensaios e logo 

poderão ter a sua produção otimizada por meio da adequação das condições de 

cultivo.   

 De maneira geral, pode-se concluir que é possível a utilização de técnicas de 

screening para seleção de bactérias do gênero Bacillus Os resultados obtidos no 

presente trabalho mostram a importância da prospecção de novas linhagens de 

microrganismos produtores de celulases. Os microrganismos são muito importantes 

por apresentarem grandes habilidades de produção de biomoléculas, especialmente 

enzimas celulolíticas e grande potencial em degradar celulose. Diversos aspectos 

devem ser avaliados em relação ao seu rendimento e produtividade, bem como o 

custo de meio de cultivo e otimização dos parâmetros operacionais.  
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7 PERSPECTIVAS FUTURAS 

● Realizar  testes moleculares para identificação da bactéria cepa E e cepa A; 

● Realizar  consórcios de bactérias do gênero Bacillus; 

● Realizar outros testes enzimáticos; 

● Otimizar modelos matemáticos; 

● Modelar e simular um biorreator em escala industrial; 
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