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Introdução/Objetivos

A obtenção de enzimas industriais de maneira economicamente viável requer a busca

de matérias-primas renováveis e processos de baixo custo. Assim, a utilização da fermentação

e em especial a em estado sólido (FES), pode reduzir o impacto ambiental e agregar valor a

subprodutos. Na região sul do Brasil, a indústria arrozeira gera resíduos agroindustriais como o

farelo de arroz que possuem na sua composição material lignocelulósico. Este co-produto

demonstra elevado potencial como meio de cultura para a produção de celulases (DEDAVID,

2008).

Oliveira (2009), ao avaliar fermentação em estado sólido de farelo de arroz verificou

que a atividade de enzimas aminolíticas produzidas pela biomassa foram inferiores quando

comparado ao elevado teor protéico e açúcares redutores. Isto indica a possibilidade de

produção outras enzimas hidrolíticas responsáveis por essa alteração no perfil físico-químico

do fermentado.

Dentro deste contexto, o objetivo do presente trabalho será a otimização da produção

de celulase por Rhizopus oryzae através de fermentação em estado sólido utilizando como

fonte de nutrientes o farelo de arroz. Portanto este trabalho contribuirá na diminuição da

geração de descarte de material orgânico, agregando valor à matéria-prima utilizada, além de

proporcionar uma alternativa mais econômica para produção da enzima em estudo.

Metodologia

A fermentação em estado sólido será realizada utilizando como substrato o farelo de

arroz, ao qual será adicionado a solução de nutrientes e suspensão de esporos (com

concentração inicial de 4,0x106 esporos.g-1 de Rhizopus oryzae ). As amostras serão retiradas

ao longo do processo fermentativo totalizando um período de 120h, sendo estas utilizadas para

determinação da composição físico-química, bem como da atividade de celulase. A

composição físico-química será determinada conforme metodologia descrita na AOAC (2000) e

a atividade enzimática pelo método da carboximetilcelulose (CMC) conforme GHOSE (1987).
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Resultados esperados

Neste trabalho pretende-se a otimização das condições da fermentação do farelo de

arroz para produção de celulase , utilizando o microrganismo Rhizopus oryzae. Com a

fermentação será possível agregar valor a este resíduo que fermentado apresentará alto teor

proteico, cujo destino seria material para combustão ou ração animal, além da obtenção de um

produto, celulase, amplamente utilizado industrialmente, principalmente na indústria brasileira

na área de produção de aditivos alimentícios e etanol.
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