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RESUMO 

A quercetina é um flavonoide de grande importância nas indústrias farmacêutica e 
alimentícia, apresentando diversas atividades biológicas incluindo ação antioxidante, 
anticarcinogênica, cardioprotetora entre outras. A quercetina é obtida através da hidrólise 
ácida da rutina, extraída de plantas. Fava d’anta (Dimorphandra mollis e Dimorphandra 
gardneriana) é uma planta nativa do cerrado brasileiro e usada para obtenção de rutina e 
quercetina. O processo de produção da quercetina geralmente utiliza solventes orgânicos 
e pode desperdiçar considerável quantidade de água. Tem sido relatado que alguns fungos 
filamentosos possuem a capacidade de hidrolisar rutina para quercetina, através de suas 
enzimas. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um processo biotecnológico para 
maximizar a produção de quercetina, diretamente de fava d’anta, buscando as condições 
ideais para o cultivo do fungo Aspergillus niger LTM1.  O meio para a produção foi composto 
da fava d’anta moída, estéril e umedecida. Primeiramente foi avaliada a extração da 
quercetina produzida considerando diferentes solventes, através de planejamento 
experimental. A extração por 60 minutos com o uso de metanol na proporção 1:7 (m/v) foi 
a condição que mais extraiu rutina e quercetina. Em seguida, diferentes condições 
ambientais foram avaliadas também através de planejamento experimental. Por meio do 
planejamento fracionado 26-2 e delineamento composto central rotacional (DCCR) foi 
possível estabelecer a temperatura de 30,5°C, umidade de 1:1,88 (m/v) e quantidade inicial 
de inóculo de 107,6 conídios/g como as condições para maximizar a produção de quercetina, 
cujo rendimento final foi de 72%. Além disso, foi verificada a produção de enzimas visando 
a obtenção de subprodutos do processo. Na condição ótima para a produção de 
quercetina, foram obtidas as atividades enzimáticas de 145,15 U g-1 e 80,98 U g-1 para a β-
glucosidase e xilanase, respectivamente. Com este trabalho buscou-se desenvolver um 
novo processo de produção de quercetina mais ambientalmente correto do que o 
atualmente utilizado na indústria, usando um fungo filamentoso. 

Palavras-chave: flavonoides, Dimorphandra spp., fermentação em estado sólido, 
Aspergillus niger, β-glucosidase, xilanase. 
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ABSTRACT 

Quercetin is a flavonoid of great importance in the pharmaceutical and food industries. It 
has several biological activities including antioxidant, anticarcinogenic, cardioprotective 
among others. Quercetin is obtained by acid hydrolysis of rutin extracted from plants. Fava 
d'anta (Dimorphandra mollis and Dimorphandra gardneriana) is a native plant of the 
Brazilian cerrado and used to obtain rutin and quercetin. The quercetin production process 
usually uses organic solvents, and can waste a considerable amount of water. It has been 
reported that some filamentous fungi have the ability to hydrolyze rutin in quercetin, 
through their enzymes. The objective of this work was to develop a biotechnological 
process to maximize the production of quercetin, directly from fava d'anta, seeking the 
ideal conditions for the cultivation of the fungus Aspergillus niger LTM1. For production, 
the medium was composed of ground, sterile and moistened fava d’anta. First, different 
solvents for the extraction of quercetin were evaluated through experimental design. The 
extraction for 60 minutes with methanol in a solid-liquid ratio of 1:7 (w/v) led to the highest 
content of rutin and quercetin extracted. An experimental design was used to evaluate 
environmental conditions, in order to select those that favored the production of 
quercetin. Through a fractional factorial design (26-2) and a central composite rotatable 
design (CCRD), it was possible to determine the temperarute of 30.5°C, humidity of 1:1.88 
(w/v), and the initial inoculums of 107.6 conidia/g as the best conditions for the production 
of quercetin, with a final yield of 72%. In addition, enzymes were verified in order to obtain 
a byproduct from the process of quercetin production. The enzyme activities of 145.15 U 
g-1 and 80.98 U g-1 were obtained for β-glucosidase and xylanase, respectively. In this work 
it was expected to develop a new quercetin production process which is more 
environmentally friendly than those currently used in the industry, using biotechnologically 
a filamentous fungus. 

Keywords: flavonoids, Dimorphandra spp., solid state fermentation, Aspergillus niger, β-
glucosidase, xylanase. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A quercetina (Figura 1) é um flavonoide pertencente à subclasse flavonol e está 

presente no dia a dia do ser humano, sendo largamente encontrada em muitos vegetais 

consumidos como alimentos, como maçã, cebola e brócolis. Essa ampla ocorrência é 

principalmente das suas formas glicosídicas, havendo aproximadamente 180 glicosídeos de 

quercetina (WACH et al., 2007; ANDRES et al., 2018). Em contrapartida, a quercetina 

aglicona, livre de grupamentos glicosídeos se encontra em menor quantidade nos vegetais 

(ANDRES et al., 2018) .  

O grande interesse nesse flavonoide é devido suas excelentes propriedades 

terapêuticas que compreendem ação antioxidante (MAURYA et al., 2016), anti-inflamatória 

(Hyun et al., 2016), antimicrobiana (WANG et al., 2018), anticancerígena (HUANG et al., 

2013; NAIMI et al., 2019), cardioprotetora (Santos et al., 2017), neuroprotetora (LEE et al., 

2020) entre outras (D’Andrea, 2015). Pelas suas características benéficas ao ser humano, 

tem sido utilizada em suplementos alimentares e alimentos funcionais (ALTHANS et al., 

2014). 

 

Figura 1: Estrutura química da quercetina. 
 

A principal forma glicosídica da quercetina é a rutina (Figura 2), cuja diferença básica 

entre os dois flavonoides é a presença do grupamento glicosídico rutinose, que 

compreende a glicose e a ramnose (KIM et al., 2011). Por estar em quantidades superiores 

nos vegetais, a produção industrial de quercetina ocorre a partir da extração da rutina 

seguida de hidrólise (NABAVI et al., 2015). 
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Figura 2: Estrutura química da rutina. 
 

 Grande parte da quercetina mundial é obtida a partir das espécies vegetais 

Dimorphandra mollis Benth. e Dimorphandra gardneriana Tul., popularmente conhecidas 

como fava d’anta, uma planta nativa do cerrado brasileiro (NUNES et al., 2012; SANRISIL, 

2015). Os frutos da fava são ricos em rutina (15% ou mais) (QUERCEGEN, 2010), que é 

produzida pela planta como um metabólito secundário (OLIVEIRA, 2008). 

No processo de extração da rutina, os solventes orgânicos são largamente usados, 

além de aplicação de agitação ou calor para intensificar a extração (AZMIR et al., 2013). 

Algumas extrações utilizam água (KYOUNG et al., 2005). Entretanto esse tipo de extração 

pode promover degradação da amostra (PANIWNYK et al., 2001). Posteriormente, a rutina 

extraída é hidrolisada para liberar o dissacarídeo rutinose e formar a quercetina. Essa 

hidrólise pode ser promovida através de ácidos ou enzimas, sendo que a hidrólise 

enzimática é mais branda, enquanto a hidrólise ácida é a forma tradicional e faz uso de 

ácidos (WANG et al., 2011). 

A produção industrial de enzimas ocorre principalmente a partir da fermentação 

realizada por fungos filamentosos, que sintetizam e liberam extracelularmente uma gama 

de enzimas com diversas funções. Além disso, são microrganismos que não costumam ser 

exigentes tanto nutricionalmente quanto com relação as condições ambientais para o seu 

desenvolvimento, sendo adequados para aplicação biotecnológica (ZHANG et al., 2020). 

Graças a essa capacidade de síntese enzimática, os fungos degradam a matéria 

vegetal. Por esse motivo o uso desse tipo de material como meio de cultivo para os fungos 

filamentosos, seja para reaproveitamento de resíduos agroindustriais ou para produção de 

novos compostos, é bastante explorado. Além disso, alguns fungos são relatados na 
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literatura com capacidade de hidrolisar a rutina gerando quercetina por meio da ação de 

enzimas específicas (NARIKAWA et al., 2000; TRANCHIMAND et al., 2010), apresentando, 

portanto, potencial para serem utilizados no processo de obtenção da quercetina.  

Para o desenvolvimento de processos microbianos em meio sólido, alguns 

parâmetros importantes para o estudo são o teor de umidade, a temperatura de processo, 

a quantidade inicial de conídios e a fortificação do material sólido com outros nutrientes. 

A granulometria do meio é outro parâmetro que também pode ser considerado. A 

identificação da influência desses parâmetros na obtenção de produtos em meio sólido, 

bem como as melhores faixas de operação são essenciais para que o rendimento e a 

produtividade sejam máximas.  

O presente trabalho se propõe a desenvolver um processo biotecnológico utilizando 

Aspergillus niger para a produção de quercetina a partir de fava d’anta como meio de 

cultivo sólido e fonte de substrato (rutina). A proposta é justificada pelo fato do processo 

em desenvolvimento ser ecologicamente mais correto do que o existente atualmente para 

a produção, em uma única etapa, de quercetina, flavonoide que apresenta importantes 

propriedades terapêuticas para a saúde humana. A hipótese é que é possível a ação fúngica 

diretamente na matéria vegetal, sem a necessidade de extração prévia da rutina ou das 

enzimas, a partir do crescimento do fungo filamentoso sobre a fava d’anta. Isso permite a 

ação de enzimas sobre a estrutura vegetal para a liberação da rutina, seguida de hidrólise 

por outras enzimas até quercetina, e ainda a recuperação das enzimas hidrolíticas 

secretadas pelo fungo como subprodutos, de forma a aumentar o valor agregado do 

processo.  

 

1.1. FLAVONOIDES 

 

Os compostos fenólicos ou polifenóis são metabólitos secundários sintetizados via 

ácido chiquímico ou via acetato e amplamente distribuídos no reino vegetal. Atualmente 

mais de 8000 estruturas fenólicas são conhecidas, conferindo aos polifenóis diversas 

atividades biológicas. Graças a isso, essas moléculas são alvo de vários estudos, sendo seus 

principais representantes os ácidos fenólicos e os flavonoides (BRAVO, 1998; ACOSTA-

ESTRADA et al., 2014).  
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Os flavonoides são substâncias formadas por um núcleo flavano com quinze átomos 

de carbono arranjados em três anéis, sendo dois anéis fenólicos (A e B) e um anel 

heterocíclico pirano que está ligado ao anel A (Figura 3). De acordo com o nível de oxidação 

e com o modelo de substituição da cadeia heterocíclica C, são divididos em diversas classes 

(Figura 4) (SIMÕES et al., 1999; DORNAS et al., 2007). 

 

Figura 3: Estrutura básica dos flavonoides. 
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Figura 4: Estrutura química das principais classes de flavonoides. 

 

Os flavonoides possuem importantes propriedades terapêuticas tais como ação 

antioxidante, ação anti-inflamatória, antiviral, cardioprotetor, hepatoprotetor entre outras 

(DMITRIENKO et al., 2012). Vale ressaltar que as propriedades químicas e biológicas dos 

flavonoides variam entre suas diferentes subclasses (ERLUND, 2004). Estão amplamente 

presentes na dieta humana, sendo encontrados em maçã (FRANCINI e SEBASTIANI, 2013), 

uva (GEORGIEV et al., 2014), tomate (PEREA-DOMÍNGUEZ et al., 2018), cebola (AKDENIZ et 

al., 2018), couve (KUMAR et al., 2014), brócolis (KOH et al., 2009), alface (ZHOU et al., 

2019), grãos (MACZ-POP et al., 2006), amêndoas (MILBURY et al., 2006), chás (verde e 

preto) (GRASSI et al., 2013), chocolates (MEDEIROS et al., 2015) e vinho (JIANG e SUN, 

2019). Para os vegetais, os flavonoides desempenham importantes funções, destacando-

se auxílio na regulação do crescimento da planta, defesa contra insetos e microrganismos, 

proteção contra raios ultravioleta e favorecimento da polinização (FORMICA e REGELSON, 

1995; SIMÕES et al., 1999). 

A grande maioria dos flavonoides se encontram nos vegetais na sua forma glicosilada, 

isto é, ligados à grupamentos glicosídicos. Quando não possuem esses grupamentos, os 

flavonoides estão na sua forma livre ou aglicona (MACHADO et al., 2008). Por exemplo, 

enquanto a quercetina é um flavonoide na forma aglicona, a rutina é considerada um 

glicosídeo de quercetina por possuir o dissacarídeo rutinose ligado à sua estrutura. 

 

 

1.2. QUERCETINA 

 

Pertencente à classe dos flavonoides e à subclasse flavonol, a quercetina (3,3’,4’,5,7-

pentahidroxiflavona) (Tabela 1) é uma substância amplamente distribuída nos vegetais, 
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incluindo aqueles destinados à dieta humana (BOOTS et al., 2008; BATIHA et al., 2020). Se 

destaca pelo alto poder antioxidante, responsável por suas demais atividades biológicas 

(BOOTS et al., 2008). A quercetina é relatada possuindo atividade anticancerígena, 

cardioprotetora, neuroprotetora, anti-inflamatória, antimicrobiana entre outras. 

Tabela 1: Propriedades físico-químicas da quercetina. (Fonte: PUBCHEM). 

Propriedades físico-químicas da quercetina 

N° CAS 117-39-5 

PubChem CID 5280343 

Nome IUPAC 2-(3,4-dihidroxiphenil)-3,5,7-trihidroxichromen-4-ona 

Sinônimos 3,3’,4’,5,7-pentahidroxiflavona, meretina, sophoretina, 

xanthaurina, entre outros. 

Fórmula molecular C15H10O7 

Peso molecular 302,23 g mol-1 

Ponto de fusão  316,5 °C 

Solubilidade 0,06 mg mL-1 (16°C) – água 

Muito solúvel em: metanol, éter 

Solúvel em: etanol, acetona, ácido acético, piridina 

Aparência Sólido amarelo em forma de pó ou cristais 

Constantes de 

dissociação (fenol) 

pKa 1=7,17  

pKa 2 = 8,26 

pKa 3 = 10,13 

pKa 4 = 12,30 

pKa 5 = 13,11 

Espectro - máxima 

absorção (álcool)  

256 nm (log E – 4,32) 

301 nm (log E – 3,89) 

373 nm (log E – 4,32) 

 

Com seu nome originado do latim Quercetum (floresta de carvalho) e posteriormente 

Quercus, a quercetina foi isolada pela primeira vez em 1854, a partir da quercetrina, uma 
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de suas formas glicosiladas. Mais de 40 anos depois, a quercetina teve sua estrutura 

elucidada através de hidrólise alcalina (SHEBEKO et al., 2018). Na natureza são encontradas 

mais de 175 diferentes substâncias formadas a partir da quercetina, isso porque pelo 

menos oito diferentes monossacarídeos e suas combinações em di e trissacarídeos podem 

se ligar a esse flavonoide. Assim como nos demais flavonoides, as formas glicosídicas são 

geralmente O-glicosídeos ligados ao carbono 3 ou 7 da estrutura aglicona. A quercetina 

glicosídica mais comum é a rutina, cuja parte glicosilada é formada pela glicose e ramnose 

(rutinose) (ERLUND, 2004; WANG et al., 2016). 

A biossíntese da quercetina (Figura 5) ocorre com a condensação entre malonil 

coenzima A (CoA), derivada do metabolismo da glicose e coumaril- CoA, que é obtido via 

ácido chiquímico, formando chalcona e chalconaringenina. Essa condensação é realizada 

graças a ação da chalcona sintase. Posteriormente naringinina é gerada com o fechamento 

do anel C pela chalcona isomerase. A partir daqui pode seguir para uma hidroxilação do 

anel B promovida pela flavonoide 3’- hidroxilase, formando eriodictiol, ou a naringinina é 

hidroxilada pela flavanona 3-hidroxilase dando origem ao dihidrokaempferol. Este sofre 

hidroxilação do anel B pela enzima flavonoide 3-hidroxilase ou flavonoide 3’,5’- hidroxilase, 

resultando na dihidroquercetina. Já a partir do erictidiol, flavanona-3-hidroxilase atua na 

hidroxilação do anel C, resultando na dihydroquercetina. A partir daí, a quercetina aglicona 

pode ser formada por desidrogenação promovida pela enzima flavonol sintase e a glicosil 

transferase catalisa a adição de glicosídeos para a geração das diversas formas de 

quercetina glicosilada (WINKEL-SHIRLEY, 2001; de OLIVEIRA et al., 2016; GUPTA et al., 

2016). 
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Figura 5: Biossíntese da quercetina. Adaptado de WINKEL-SHIRLEY, 2001. 
 

Para os vegetais, a síntese de quercetina representa proteção contra raios 

ultravioleta (UV). De fato, a biossíntese de quercetina é estimulada quando a planta é 

submetida à exposição prolongada aos raios ultravioleta (SHOURIE et al., 2014).  

A presença de flavonoides na dieta humana foi descoberta em 1936 pelo fisiologista 

húngaro Albert Szent Gyorgyi (AY et al., 2016). A quercetina é o flavonóide mais consumido, 

cuja ingestão média aproximada é de 5 – 100 mg por dia. Se o consumo de alimentos ricos 

em quercetina for elevado, como por exemplo maçã, tomate e cebola, a ingestão pode 

chegar a 500 mg por dia, principalmente se a casca também fizer parte do consumo 

(D’ANDREA, 2015; BATIHA et al., 2020). Alguns alimentos que se destacam no teor de 

quercetina estão apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2: Teor de quercetina em alguns alimentos. Fonte: Adaptado de HERTOG et al., 1992; 
D’ANDREA, 2015; AY et al., 2016). 

Fonte de alimento Quercetina (mg 100 g-1) 

Alcaparra, crua 233,84 

Pimenta hot e amarela, crua 50,73 
Cebola roxa, crua 39,21 
Cebola branca, crua 6,17 
Maçã, com casca 3,6 
Tomate, enlatado 4,12 
Brócolis, cru 3,0 
Uva preta 1,5 
Uva verde 1,2 
Cranberry, cru 15 
Couve, crua 11 
Feijão (Phaseolus vulgaris), cru 39 
Feijão (Phaseolus vulgaris), processado 17 
Aspargos, cozido 15,16 
Alface 1,4 

 

Pela ampla presença da quercetina na alimentação, e pela reconhecida atividade 

antioxidante dos flavonoides, a investigação dos efeitos deste flavonoide na saúde humana 

vem aumentando ao longo dos anos. Esse interesse é primordial para a identificação do 

potencial da quercetina na prevenção e controle de diversas doenças. A quercetina tem 

demonstrado ação anticancerígena (RAUF et al., 2018; SINGH et al., 2020), anti-

inflamatória (BOOTS et al., 2011; GOKHALE et al., 2019), antimicrobiana (DOS SANTOS et 

al., 2014; CATANEO et al., 2019), neuroprotetora (DAJAS et al., 2015; GHAFFARI et al., 

2018), cardioprotetora (NABAVI et al., 2012; SANTOS et al., 2017), e principalmente 

antioxidante (XU et al., 2019; FARINAZZO et al., 2020).  

 

1.2.1. ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E ANTI-INFLAMATÓRIA 

 

A formação das espécies reativas de oxigênio (ROS) ocorre em processos vitais no 

organismo, como em reações inflamatórias nas quais agem como mediadores. 

Normalmente, durante a redução do oxigênio, este se liga ao hidrogênio para formar água. 

Entretanto aproximadamente 1-3% do oxigênio sofrem uma redução parcial, e este 

oxigênio reduzido parcialmente pode oxidar outras substâncias ou se transformar em 

radicais livres. Estes radicais são moléculas instáveis e super reativas, porém o nível de 
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reatividade pode ser diferente. Enquanto substâncias como o H2O2 e o O2 reagem com 

moléculas biológicas específicas, o OH reage basicamente com qualquer tipo de molécula. 

Além disso, o aumento dos danos causados pelos radicais livres se deve a capacidade de 

algumas espécies atuarem em locais diferentes de sua formação, podendo, inclusive, 

atravessar membranas biológicas (BOOTS et al., 2008). 

A ação antioxidante exercida pelo próprio organismo para combater os danos 

causados pelas ROS, ocorre através da formação de substâncias antioxidantes como a 

superóxido dismutase, glutationa peroxidase, catalase e glutationa-S-transferase. Porém 

quando há excesso de ROS, o sistema de defesa pode sobrecarregar (Maurya et al., 2016). 

Assim, a ingestão de alimentos ricos em antioxidantes ou até mesmo a suplementação 

podem auxiliar no combate aos radicais livres.  

Como já mencionado, a quercetina é um excelente antioxidante, cuja ação pode ser 

explicada pela sua estrutura química. A presença no anel C de um grupo hidroxila no 

carbono 3, de dupla ligação entre os carbonos 2 e 3, de um grupo carbonila no carbono 4, 

e as hidroxilas dos anéis A e B desempenham papel na atividade antioxidante (OZGEN et 

al., 2016). Os grupos hidroxila na posição orto do anel B quando na presença de formas 

ativas de oxigênio sofrem oxigenação, se transformando em ortoquinonas. Já as hidroxilas 

do C3 e C5 junto com a carbonila do C4 atuam na complexação com íons metálicos de 

transição, como o Fe3+ e o Cu2+. Além disso, a quercetina também atua interferindo na 

atividade enzimática de enzimas que participam de processo redox, isso porque várias 

delas possuem esses íons metálicos em seus sítios ativos (SHEBEKO et al., 2018).   

A quercetina também induz ao aumento dos níveis de glutationa (GSH) (Granado-

Serrano et al., 2012), que por sua vez participa de reações como doadora de hidrogênio. 

Oxigênio livre (O2-) é transformado em H2O2 pela enzima superóxido dismutase que em 

seguida decompõe H2O2 em H2O, mas para isso necessita do hidrogênio doado pela GSH 

(XU et al., 2019).  

Em camundongos suplementados com quercetina durante 20 semanas, o nível de 

GSH/GSSG (glutationa reduzida e oxidada) no fígado sofreu um aumento significativo. Além 

disso, a dieta com quercetina aumentou a expressão dos genes Gpx1, Cat e Sod1 no fígado 

e Gpx1 e Cat no tecido adiposo epididimal (KOBORI et al., 2015). Esses genes são 

responsáveis pela síntese de glutationa peroxidase 1, catalase e superóxido dismutase 1, 

respectivamente. Lembrando que estas são enzimas do sistema antioxidante.  
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Importante ressaltar que os genes Gpx1, Cat e Sod1 são regulados pelo fator de 

transcrição Nrf2 que responde ao estresse oxidativo. A quercetina aumentou a expressão 

de Nrf2 no fígado e no coração dos camundongos, órgãos em que normalmente o nível 

deste fator é mais baixo. O aumento da atividade de Nrf2 induz a uma maior expressão dos 

genes que codificam para as enzimas antioxidantes, o que gera uma resposta antioxidante 

mais intensa no organismo (KOBORI et al., 2015).   

Testes in vitro com células epiteliais gástricas humanas (GES-1) mostraram que ao 

serem submetidas ao estresse oxidativo pela presença de H2O2, 53% da viabilidade celular 

foi comprometida, houve um aumento de espécies reativas de O2, a expressão do gene 

PGC-1α foi significativamente reduzida (43%) e a porcentagem de células apoptóticas 

aumentou em 21,4 %. A adição de quercetina como pré-tratamento protegeu a célula da 

citotoxidade causada pelo estresse oxidativo, com uma redução de 79% no decréscimo da 

viabilidade celular causado pelo H2O2. O flavonoide também atenuou em 61% o aumento 

de ROS e diminuiu em 11,7% a porcentagem de células apoptóticas. O gene PGC-1α, que 

desempenha papel central no sistema antioxidante de defesa das células sob estresse 

oxidativo, teve sua expressão aumentada pela quercetina. Em estado normal, nenhum 

aumento da expressão do gene PGC-1α foi detectado na presença de quercetina, somente 

quando as células estavam sob estresse oxidativo (HU et al., 2015). 

A influência da quercetina na síntese de glutationa (GRANADO-SERRANO et al., 

2012), enzimas (ADEDARA et al., 2017), nas vias de transdução de sinais (HUNG et al., 

2015), e no sequestro de ROS torna possível o tratamento e prevenção de várias doenças 

através deste flavonoide (XU et al., 2019). O efeito antioxidante é um dos mecanismos 

específicos das atividades farmacológicas da quercetina (BOOTS et al., 2008).  

A atividade antioxidante da quercetina está diretamente associada à sua forte 

atividade anti-inflamatória. As espécies reativas de oxigênio agem no processo inflamatório 

no organismo, por meio da ativação de fatores de transcrição e de proteínas, como a (AP)-

1 que induz a secreção de citocinas pró-inflamatórias (BOOTS et al., 2008); 

A quercetina tem se mostrado eficiente no tratamento de doenças inflamatórias 

crônicas como a artrite reumatoide (GOKHALE et al., 2019) e a sarcoidose (BOOTS et al., 

2011). Causada por mediadores pró-inflamatórios como TNF-α e IL-1β, a artrite reumatoide 

é uma doença autoimune bastante comum entre os adultos, cujos principais sintomas são 

dores nas articulações, inchaço e rigidez (GOKHALE et al., 2019).  
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Dispersa na forma de um gel nanoemulsionado, a quercetina diminuiu a quantidade 

de citocinas inflamatórias em macrófagos (RAW 264.7) submetidos por 20h a LPS 

(lipopolissacarídeo). Essa endotoxina bacteriana promove resposta inflamatória em 

determinadas células, incluindo os macrófagos. O tratamento com quercetina 

nanoemulsionada também foi capaz de diminuir significativamente os sintomas causados 

pela artrite reumatoide, apresentando uma redução de 57% aproximadamente no índice 

artrítico, que mede a severidade da inflamação nas articulações (GOKHALE et al., 2019).   

A suplementação com quercetina em pacientes com sarcoidose, uma doença crônica 

caracterizada por processos inflamatórios decorrentes do aumento de citocinas pró-

inflamatórias no organismo, foi eficaz na redução do estresse oxidativo e do processo 

inflamatório. O bom resultado foi atribuído ao aumento da capacidade antioxidante 

constatada após a suplementação (BOOTS et al., 2011). 

A obesidade induz a inflamação crônica no tecido adiposo, no fígado, músculo 

esquelético e sistema vascular. Quando surge a inflamação crônica, esta aumenta os níveis 

de pró-citocinas como o TNF-α e favorece a formação do infiltrado de células imunes. Além 

disso, está associada à resistência à insulina, através das interações que ocorrem com a via 

de sinalização de insulina no tecido adiposo e músculo esquelético (SATO e MUKAI, 2020). 

Nesse contexto, a quercetina como um ótimo agente antioxidante e anti-inflamatório pode 

fornecer benefícios terapêuticos a indivíduos acometidos com inflamação crônica causada 

pela obesidade. 

Le et al. (2014) investigaram a ação da quercetina na prevenção da atrofia muscular 

esquelética induzida pela obesidade. Com dieta rica em gordura e suplementação de 

quercetina por nove semanas, os camundongos obesos apresentaram redução dos níveis 

de citocinas e quimiosinas inflamatórias no músculo esquelético. Além disso, a quercetina 

atenuou a perda de massa muscular e atuou diminuindo a expressão de fatores de atrofia, 

como a atrogina-1, proteína que atua na degradação proteica e é encontrada no músculo 

somente quando há quadros de atrofia.  
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1.2.2. ATIVIDADE CARDIOPROTETORA E NEUROPROTETORA 

 

As doenças cardiovasculares são responsáveis por altas taxas de mortalidade e 

morbidade, sendo que parte dessa mortalidade pode ser evitada através da prevenção dos 

fatores de risco. Dentre os fatores mais associados ao desenvolvimento de doenças 

cardíacas se destacam a pressão alta, diabetes, obesidade, dislipidemia e o cigarro. Nos 

últimos anos vem crescendo os estudos a respeito de substâncias presentes nos alimentos 

que podem ter efeito benéfico na prevenção de doenças cardiovasculares, entre elas a 

quercetina (MIRSAFAEI et al., 2020).   

Em testes in vitro com células endoteliais humanas submetidas a LDL oxidado 

(lipoproteína de baixa densidade oxidada), a quercetina promoveu efeitos de proteção 

contra danos causados pelo estresse oxidativo. Isso porque, o flavonoide induziu o 

aumento da expressão da enzima SIRT1 (sirtuina 1), que modula respostas inflamatórias, e 

da atividade da AMPK (proteína quinase ativada), que atua na homeostase energética da 

célula. Além disso, a quercetina diminuiu a formação de espécies reativas de oxigênio, 

através da mediação de vias de sinalização envolvendo a repressão de NOX2 (NADPH 

oxidase 2), enzima que atua na produção de ROS. A aterosclerose pode ser formada a partir 

de radicais livres oxidados no LDL, logo com a diminuição de ROS as chances da formação 

de placas ateroscleróticas diminuem (HUNG et al., 2015). 

Pacientes com doença coronariana arterial e falha no coração entre outras 

comorbidades foram selecionados em um estudo clínico para verificar a influência da dose 

diária de quercetina (120 mg/dia). Após dois meses, os resultados dos níveis sanguíneos de 

citocinas pró-inflamatórias TNF-α e IL-1β foram significativamente reduzidos nos pacientes 

que fizeram uso da quercetina. Outro ponto positivo foi que a quercetina diminuiu as 

atividades transcricionais de NF-kB, fator de transcrição para vários genes da resposta 

inflamatória. Em outras palavras, a quercetina impactou positivamente nos indicadores de 

inflamação crônica sistêmica, reduzindo o processo inflamatório (CHEKALINA et al., 2018). 

Com relação a atividade neuroprotetora, a quercetina é relatada com capacidade de 

aumentar a habilidade de aprendizado e memória (LU et al., 2006), atenuar disfunção 

cognitiva e motora em camundongos neonatais com lesão cerebral hipóxico-isquêmica (LE 

et al., 2020), diminuir sintomas de ansiedade causados por neuroinflamação crônica (LEE 
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et al., 2020), inibir epilepsia causada por indução com neurotoxina, através da inativação 

das células microgliais e de citocinas pró-inflamatórias (WU et al., 2020). 

 O efeito neuroprotetor da quercetina foi verificado através de testes in vivo em 

camundongos, nos quais houve inibição da peroxidação lipídica no cérebro dos animais, 

controle dos níveis das enzimas antioxidantes, e aumento da atividade de 

acetilcolinesterase no hipotálamo, cérebro e cerebelo. Todos esses fatores foram 

promovidos graças a suplementação com quercetina (10 e 20 mg/ kg/ dia durante 45 dias), 

e esses foram essenciais para diminuir a neurotoxicidade nos animais causada pelo 

manganês (ADEDARA et al., 2017).   

Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que causa deficiência na 

memória e aprendizado. Uma das causas da doença é o aumento de placas de beta-

amiloide (Aβ), causado por anormalidade na sua produção. A suplementação oral com 

quercetina (40 mg / Kg/ dia) durante 30 dias em camundongos com Alzheimer (induzidos 

por injeção de Aβ) foi capaz de diminuir o impacto da Aβ na memória e aprendizado, 

aumentar a proliferação de células tronco neurais e progenitoras, por meio do seu efeito 

na expressão dos genes responsáveis pela regulação da neurogênese. Apesar de mais 

estudos serem necessários, a quercetina se mostrou um potente nutracêutico na 

diminuição dos sintomas causados pelo Alzheimer (KARIMIPOUR et al., 2019). 

 

1.2.3. ATIVIDADE ANTICARCINOGÊNICA E ANTIMICROBIANA 

 

O câncer é a segunda maior causa de morte no mundo e consiste em um crescimento 

anormal das células que crescem descontroladamente e sem diferenciação para realizar a 

apoptose, resultando em uma quantidade massiva de células. Fatores internos e externos 

podem levar ao câncer, como a mutação genética (fator interno) e excesso de radiação 

(fator externo) (ABOTALEB et al., 2019). 

Além dos diversos efeitos colaterais indesejados dos tratamentos clássicos de câncer, 

o paciente pode se tornar resistente a algumas drogas usadas para tratar a doença 

(ABOTALEB et al., 2019). Dentre uma variedade de substâncias estudadas como alternativa 

para o tratamento de câncer, está a quercetina que apresenta efeitos promissores. Os 

efeitos antiproliferativos da quercetina já foram verificados em testes in vitro (YOU et al., 
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2010; NAIMI et al., 2019; SINGH et al., 2020) e in vivo (HEEBA e MAHMOUD, 2016; PARK et 

al., 2019). 

Células cancerígenas da bexiga humana (BFTC-905) foram submetidas a diferentes 

doses de um complexo elaborado com quercetina e zinco. De maneira dose dependente, 

os resultados demonstraram a eficiência do complexo na diminuição da motilidade e 

invasão celular, ou seja, a quercetina foi eficiente na inibição da metástase. Provavelmente 

o efeito foi provocado pela expressiva diminuição da regulação das proteínas AKT e MT1-

MMP, que estão relacionadas a motilidade e progressão do tumor, pelo complexo 

quercetina-zinco (LEE e TUYET, 2019).   

A atividade antimicrobiana da quercetina é descrita para diferentes tipos de 

microrganismos, como bactérias (WANG et al., 2018; QUECAN et al., 2019), fungos (LI et 

al., 2019; ROCHA et al., 2019), protozoários (FONSECA-SILVA et al., 2013; CATANEO et al., 

2019) e vírus (DOS SANTOS et al., 2014; CHIOW et al., 2016). O vírus influenza, assim como 

seus subtipos (p.ex.H1N1) são responsáveis por várias surtos e pandemias sazonais. O 

potencial terapêutico como agente antiviral da quercetina foi verificado após a avaliação 

do seu efeito em três diferentes linhagens de vírus influenza. A quercetina foi capaz de 

inibir a atividade viral nos primeiros estágios da infecção por influenza (WU et al., 2016).  

CHIOW e colaboradores (2016) avaliaram o extrato de Houttuynia cordata Thunb, e 

de três flavonoides (rutina, quercetina e quercitrina), contra coronavírus murino e o vírus 

da dengue (in vitro). Tanto o extrato de H. cordata como a quercetina isolada foram 

antivirais eficazes contra os dois tipos de vírus, enquanto a quercitrina demostrou ser 

eficiente somente contra o vírus da dengue e a rutina não interferiu em nenhum dos vírus.   

A suplementação com quercetina durante 42 dias provocou uma diminuição das 

bactérias prejudiciais (Pseudomonas aeruginosa, Staphlococcus aureus, Escherichia coli, 

Salmonella enterica Thyphimurium) presentes na microbiota do frango de corte e em 

contrapartida, contribuiu para o aumento de Lactobacillus e Bifidobacterium que são 

benéficas para o intestino do animal. Além disso, a investigação da ação bacteriostática da 

quercetina contra as bactérias prejudiciais da microbiota do frango (in vitro), e o seu 

mecanismo antibacteriano contra E. coli e S. aureus (in vitro) apresentaram resultados 

promissores. A quercetina foi capaz de inibir as quatro bactérias, com ação mais potente 

contra as gram-positivas, demonstrando potencial para ser usada como aditivo na 

alimentação animal (WANG et al., 2018).  
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1.3. PRODUÇÃO DE QUERCETINA  

 

A biossíntese da quercetina ocorre a partir da condensação entre malonil coenzima 

A (CoA) e coumaril- CoA, como visto anteriormente. Entretanto, o teor de quercetina 

aglicona formada nos vegetais é  baixo quando comparado a suas formas glicosídicas, 

especialmente a rutina (ERLUND, 2004). Por essa razão, a produção industrial de quercetina 

ocorre a partir da extração da rutina presente na matéria-prima vegetal. Após a extração, 

a rutina precisa ser hidrolisada para liberação do dissacarídeo rutinose (glicose e ramnose), 

e consequente formação de quercetina.  

 

1.3.1. EXTRAÇÃO DA RUTINA 

 

A extração da rutina, assim como de diversos constituintes vegetais, pode ser 

realizada empregando técnicas clássicas como extração por solvente e também técnicas 

mais modernas, como extração por fluido supercrítico. Cada método apresenta suas 

vantagens e desvantagens, as quais devem ser analisadas de acordo com a pureza e o 

rendimento de rutina desejados (CHUA, 2013). 

Nas técnicas tradicionais, a extração é baseada no uso de diferentes solventes para 

separar as substâncias solúveis por difusão, a partir do material vegetal (matriz sólida) 

usando um solvente (matriz líquida). Calor e/ou agitação podem ser aplicados para facilitar 

o processo extrativo. Vale dizer que fatores como tipo de solvente, pH, temperatura, razão 

sólido/líquido e tamanho da partícula vegetal influenciam fortemente no resultado final da 

extração, e sempre que possível estes devem ser considerados (LAFKA et al., 2013).   

A extração de flavonoides a partir das folhas de Clitoria ternatea Linn. foi mais 

eficiente com o uso de 80% de metanol como solvente comparado a extração feita com 

hexano, acetona, clorofórmio, acetato de etila, metanol, acetonitrila e água. A diferença 

no total de compostos fenólicos entre o melhor solvente (80% metanol) e o que obteve 

pior desempenho (hexano) foi de 509%. O bom desempenho do metanol aquoso pode ser 

atribuído em parte ao inchaço das partículas graças a presença de água, aumentando a 

área de contato entre o soluto e o solvente e o rendimento da extração (MAKASANA et al., 

2017). Além disso, a polaridade do solvente é imprescindível para uma boa extração dos 
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flavonoides, cuja eficiência tende a aumentar com solventes mais polares, como o metanol 

aquoso (GHASEMZADEH et al., 2011; MAKASANA et al., 2017).  

Dentre os métodos tradicionais, se destaca a extração por metodologia de Soxhlet, 

que é largamente utilizada e considerada modelo de comparação com novos métodos. Esse 

método convencional fornece ótimos resultados na extração de compostos, é de simples 

operação e de baixo custo, além de usar uma menor quantidade de solvente comparados 

a outros métodos tradicionais como maceração e percolação (SEIDEL, 2012; CHAVÉZ-

GONZÁLEZ et al., 2020). Outros métodos de extração que também podem ser citados como 

convencionais são a fervura, o refluxo e o soaking. 

Para um melhor aproveitamento da extração pelo método de Soxhlet, foi realizada a 

otimização dos parâmetros que influenciam o rendimento final dos flavonoides extraídos. 

Na análise do tempo de extração, razão sólido/líquido e concentração de etanol foi 

verificado que tempo de 2 horas, razão de 1:20 g mL-1 e concentração de 60% de etanol 

levaram aos melhores índices de extração tanto de flavonoides totais quanto de compostos 

fenólicos totais a partir de folhas de Vernonia cinerea (L.) Less (ALARA et al., 2018).  

Comparando com uma extração utilizando a metodologia tradicional de maceração 

dos frutos de Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot, que também foi otimizada quanto à 

concentração de etanol e razão sólido/líquido, o maior rendimento de compostos fenólicos 

ocorreu com etanol a 50% e razão de 1:20 (m/v) (CUJIC et al., 2016). Apesar da extração 

com a metodologia de Soxhlet geralmente utilizar menos solvente que a extração através 

da maceração, a razão sólido/ líquido obtida nos dois trabalhos foi a mesma. Deve ser 

ressaltado, porém, que a matriz vegetal afeta diretamente as condições de cada extração. 

Com relação às técnicas não convencionais para a extração da rutina e dos 

flavonoides em geral, a extração assistida por ultrassom e extração assistida por micro-

ondas são as mais utilizadas (CHAVÉZ-GONZÁLEZ et al., 2020). Os demais métodos 

considerados emergentes são extração por líquido pressurizado (KRAUJALIS et al., 2015), 

infravermelho (LI et al., 2011), fluído-supercrítico (KAVOURA et al., 2019), extração 

assistida por enzimas (TOMAZ et al., 2015) e extração assistida por mecanismo químico (XIE 

et al., 2011). 

A extração assistida por ultrassom consiste na utilização de um ultrassom que 

promove a formação de bolhas, sendo um processo eficiente cujas vantagens são menor 

tempo, menor quantidade de solvente usado e menor energia empregada. A extração de 



 

18 
 

rutina por este método é menos eficiente quando em meio aquoso (AZMIR et al., 2013; 

CHUA, 2013). A extração por meio de micro-ondas apresenta como vantagens a diminuição 

do tempo de extração e do solvente utilizado. Essa técnica se baseia na aplicação da energia 

de micro-ondas que induz ao aumento da temperatura e pressão, causando modificações 

na estrutura celular, o que favorece a penetração do solvente na matriz vegetal (GULLÓN 

et al., 2017).  

Já a extração por meio de líquido pressurizado ocorre pela aplicação de alta pressão 

e temperatura o que facilita a extração dos constituintes vegetais, uma vez que a pressão 

permite que o solvente atinja temperaturas acima do seu ponto de ebulição. Por causa 

dessas características, essa técnica utiliza pouco solvente e é muito rápida (Azmir et al., 

2013). A extração por infravermelho é uma técnica fácil de ser aplicada, de baixo custo, que 

necessita de pouco tempo e solvente para ser realizada (MOU et al., 2017).  

As flores e botões da espécie Sophora japonica (L.), que são ricos em rutina, foram 

submetidos à extração por infravermelho e comparadas com extração por refluxo aquecido 

(técnica tradicional) e extração assistida por ultrassom. A partir de 0,25 g do pó das flores, 

a quantidade de rutina obtida com a extração por infravermelho foi de 18,98 mg g-1, 

durante 9 min e uso de 18 mL de solvente. O valor de rutina extraído por refluxo aquecido 

foi o mesmo (18,98 mg g-1), por 120 min e 50 mL de solvente, enquanto o ultrassom extraiu 

14,05 mg g-1 de rutina, por 30 min e 50 mL de solvente. Claramente, a eficiência da extração 

assistida por infravermelho está no baixíssimo tempo de extração e de consumo de 

solvente (MOU et al., 2017). 

Um fluido supercrítico apresenta características de gás e de líquido, pois é um estado 

distinto obtido quando uma substância é submetida além do seu ponto crítico de 

temperatura e pressão. A combinação da boa solvatação do líquido com a capacidade de 

difusão e viscosidade do gás, faz da técnica de extração de fluido supercrítico uma boa 

opção para a extração de compostos vegetais (AZMIR et al., 2013). O dióxido de carbono é 

o fluido supercrítico mais utilizado e apresenta vantagens, pois não é inflamável, não é 

tóxico, é volátil, tem baixo custo e poder de dissolução (KAVOURA et al., 2019).  

Bajerová et al. (2014), avaliaram a eficiência das técnicas de extração por Soxhlet, 

extração assistida por ultrassom (banho e sonda), extração por líquido pressurizado e fluido 

supercrítico na extração de diferentes antioxidantes, incluindo a rutina, a partir de 

dezesseis vegetais. A avaliação se baseou na quantidade e na atividade de cada 
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antioxidante extraído. Os resultados indicaram que a extração assistida por ultrassom 

(sonda) foi a técnica mais eficaz na extração dos antioxidantes e também a mais adequada 

considerando a atividade antioxidante de cada composto. Nesta extração, o solvente 

utilizado foi solução aquosa de acetonitrila (30% v/v), durante 25 min e temperatura 

ambiente, na proporção de 0,75: 50 (m/v).  A extração por fluido supercrítico foi a menos 

indicada na extração dos antioxidantes, pois o CO2 é um solvente de baixa polaridade e as 

substâncias alvos não apresentaram boa solubilidade nesse solvente. 

A técnica da extração assistida por enzimas consiste num pré-tratamento da amostra 

a ser extraída pela ação de múltiplas enzimas que degradam a parede celular das células 

vegetais, tornando o processo de extração mais eficiente, pois os constituintes ficam 

acessíveis ao solvente empregado (AZMIR et al., 2013). Os flavonoides presentes na casca 

da uva foram eficientemente extraídos através da extração assistida por enzimas, 

utilizando o complexo enzimático comercial Lallzyme EX-V.  Esse complexo é composto por 

poligalactorunase, pectina liase, pectina metilesterase, celulase e hemicelulase, obtidas a 

partir do fungo Aspergillus niger. A extração ocorreu em pH 2,0, temperatura de 45°C, por 

3 horas, com uma concentração enzimática de 10,5 mg g-1 (TOMAZ et al., 2015). De fato, a 

extração de compostos vegetais via ação enzimática aumenta a eficácia do processo 

extrativo, conduzindo a um maior rendimento dos produtos extraídos (PURI et al., 2012). 

 

1.3.2. HIDRÓLISE DA RUTINA (ÁCIDA E ENZIMÁTICA) 

 

A hidrólise da rutina consiste na segunda etapa no processo de produção de 

quercetina. Conforme já mencionado, a rutina possui em sua estrutura o dissacarídeo 

rutinose, que é composto por glicose e ramnose. Com a liberação do dissacarídeo através 

de uma reação de hidrólise, a quercetina é então formada. Essa hidrólise pode ocorrer 

através da aplicação de ácidos (hidrólise ácida) ou com a utilização de enzimas (hidrólise 

enzimática).  

Diferentes ácidos podem ser empregados na hidrólise da rutina como ácido 

clorídrico, ácido fosfórico e ácido sulfúrico (WANG et al., 2011). A desvantagem no uso de 

ácidos para reações de hidrólise é que além de serem tóxicos e corrosivos, dificultam a 

etapa de purificação, podendo encarecer o processo e/ou diminuir o rendimento final do 

produto. Especificamente na produção de quercetina, esta apresenta baixa solubilidade e 
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instabilidade em solução aquosa ácida (WANG et al., 2012). Em contrapartida, a hidrólise 

enzimática é preferível, pois faz uso de agentes biodegradáveis (enzimas), e apresenta 

seletividade nas reações de hidrólise, já que as enzimas possuem excelente regio e 

estereoseletividade. Além disso, não dificulta a purificação do produto, diferentemente do 

que ocorre com o uso de ácidos (WANG et al., 2012).  

A conversão de rutina em quercetina com o uso de ácidos orgânicos fracos como 

ácido cítrico, ácido acético e ácido málico precisa de um longo período de tempo para a 

hidrólise, enquanto ácidos fortes como o ácido clorídrico realiza o processo hidrolítico mais 

rapidamente. A partir dessa constatação, diferentes concentrações de HCL foram testadas 

tanto em água quanto em etanol 80%, na hidrólise da rutina. Como esperado, o ácido 

dissolvido em etanol a 80% acelerou a hidrólise, pois rutina e quercetina apresentam baixa 

solubilidade em água. Para a conversão de rutina em quercetina de maneira eficiente, foi 

necessária 1 hora de reação com 1.0 M de HCL em solução de etanol 80% (YANG et al., 

2019). 

 As principais enzimas que agem na hidrólise de rutina para a formação de quercetina 

são a rutinosidase, a β-glucosidase e a α-L-ramnosidase, todas extracelulares. A 

rutinosidase é uma enzima muito específica e sua ação se dá exclusivamente na liberação 

do grupamento glicosídeo rutinose (ramnose e glicose) formando quercetina (Figura 6). Já 

a α-L-ramnosidase age na quebra da ligação da ramnose liberando-a e formando 

isoquercetina que é uma das formas glicosídicas da quercetina. A atuação da β-glucosidase 

cliva o grupamento glicosídeo restante originando então a quercetina (TRANCHIMAND et 

al., 2010). 

Uma recombinação genética foi realizada para a expressão da enzima rutinosidase 

em Pichia pastoris a partir de A. niger, de forma a otimizar a bioconversão de rutina em 

quercetina.  Após a produção da enzima pela levedura, o meio de cultura (contendo a 

enzima) foi utilizado em uma solução de rutina (200 g L-1), que foi completamente 

hidrolisada em quercetina (atividade enzimática da rutinosidase 0,2 U mL-1) (KAPEŠOVÁ et 

al., 2019). 
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Figura 6: Hidrólise enzimática da rutina. 

 

Para a produção industrial de quercetina as espécies vegetais D. mollis, D. 

gardneriana, Uncaria elliptica R. Br. ex G.Don e S. japonica são utilizadas como matéria-

prima, pois possuem um alto teor de rutina comparado a outros vegetais. No Brasil, a 

fava d’anta (D. mollis e D. gardneriana) tem sido utilizada para a produção industrial de 

ambos os flavonoides, rutina e quercetina (PVP, 2005; QUERCEGEN, 2010; WANG et al., 

2011; SANRISIL, 2020). 

 

 

1.4. FAVA D’ANTA 

 

A fava d’anta é uma árvore de porte médio (8-15 metros) (Figura 7), nativa do cerrado 

brasileiro e popularmente conhecida como fava d’anta, faveira ou favela (CANESIN et al., 

2012). Os nomes populares são atribuídos a duas espécies vegetais Dimorphandra mollis 

Benth. e Dimorphandra gardneriana Tuslane, pois são amplamente semelhantes botânica 

e ecologicamente, sendo ambas utilizadas como matéria-prima para a produção industrial 

de rutina e quercetina (FILIZOLA, 2013). D. mollis se encontra distribuída nos estados de 

Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e São Paulo, tendo ocorrência também 
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na Bolívia e no Paraguai. Já a D. gardneriana ocorre no Pará, Maranhão, Piauí, Pernambuco, 

Bahia, Goiás e Minas Gerais (GOMES, 1998). 

 

Figura 7: Fava d’anta. (Foto: Rodrigo P. Nascimento). 
 

A frutificação geralmente ocorre a partir de meados de abril e se estende até julho, 

e Minas Gerais é o primeiro estado a fornecer o fruto da fava d’anta (Figura 8). Além de 

Minas, Piauí e Maranhão são os estados que mais fornecem a fava, cujo pico da coleta 

ocorre em junho (NUNES et al., 2012). Entretanto, dados recentes mostram que 

dependendo da área em que as árvores se encontram, há diferença no período em que 

ocorre a frutificação. Por exemplo, no Ceará há faveiros em que os frutos surgem em março 

e podem durar até setembro (DE ALCÂNTARA et al., 2020a).  
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Figura 8: Frutificação da fava d’anta. (Foto: Rodrigo P. Nascimento). 
 

Os frutos da fava são achatados, do tipo vagem, de coloração verde, que escurece à 

medida que os frutos amadurecem, chegando à marrom quase negro quando estão 

maduros. Possuem uma abertura que se abre longitudinalmente, liberando as sementes 

de cor castanho avermelhada (Figura 9) (DAS DÔRES, 2007). A quantidade média de frutos 

coletados por árvore é de 20 kg, podendo variar de 3 a 45 kg dependendo do tamanho e 

espessura dos frutos (DE ALCÂNTARA et al., 2020b). 

 

 

Figura 9: Frutos e sementes da fava d’anta. (Foto: Rodrigo P. Nascimento; a autora). 
 

A importância econômica da fava d’anta se deve a seus frutos que são ricos em rutina 

(≥ 15 %) (QUERCEGEN, 2010). Porém, essa importante fonte para a produção industrial de 

rutina e quercetina é obtida através do extrativismo. A coleta dos frutos é realizada por 

famílias rurais, sendo uma alternativa para aumentar a renda familiar, muitas vezes 

precária. Os frutos são coletados verdes ou em fase de pré-maturação, e são submetidos à 

secagem ao ar livre (MACEDO et al., 2004), que leva em média 15 dias, dependendo do 

clima (DE ALCÂNTARA et al., 2020b). A etapa de secagem é considerada a parte mais difícil 
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de todo o processo envolvendo a coleta dos frutos, pois estes devem ser constantemente 

mudados de posição para que possam secar por inteiro (NUNES et al., 2012). Os frutos 

colhidos e secos pelos coletores são empacotados e estocados, sendo vendidos somente 

após o término da extração. Dependendo da região, os frutos são vendidos aos 

comerciantes locais e destes para os comerciantes regionais que normalmente já realizam 

a venda da fava para a indústria (NUNES et al., 2012; DE ALCÂNTARA et al., 2020b).  

O grande problema do extrativismo é a falta de organização e controle por parte de 

órgãos públicos ambientais e a falta de conhecimento por parte dos extrativistas. Por 

exemplo, na Chapada do Araripe na Paraíba há unidades de proteção ambiental, e em 

determinadas regiões dessa área protegida é possível realizar a coleta da fava pela 

comunidade local, sob o controle do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) (DE ALCÂNTARA et al., 2020a). Apesar desse controle, os frutos de 

uma árvore costumam ser totalmente coletados, o que é contraindicado pela Unidade de 

Conservação, a qual limita a coleta à 80% dos frutos, pois 20% devem permanecer na 

árvore, permitindo a alimentação animal e o desenvolvimento de novas mudas (FILIZOLA, 

2013; DE ALCÂNTARA et al., 2020b).  

Parte dessa infração vem da falta de conhecimento da importância dos frutos, pois 

cerca de 75% dos coletores não tem conhecimento do destino final da fava. Além disso, a 

precária condição socioeconômica das comunidades coletoras favorece a infração das 

normas estabelecidas pela Unidade de Conservação, às vezes tendo o extrativismo a única 

fonte de renda (DE ALCÂNTARA et al., 2020b). Vale ressaltar que a própria Unidade de 

Conservação tem dificuldades em controlar o extrativismo, isso porque várias estradas 

cruzam a unidade, o que aumenta o fluxo na região. Além disso, faltam guardas florestais 

e cooperação entre as Unidades de Proteção Ambientais e os órgãos ambientais nacionais 

e estaduais (DE ALCÂNTARA et al., 2020b).  

Devido a importância da fava d’anta e também do cerrado brasileiro, é imprescindível 

a adoção de medidas para um manejo sustentável por parte dos extrativistas, com 

orientação e suporte dos órgãos ambientais. O manejo permite uma exploração 

sustentável dos recursos ambientais, com benefícios para as espécies através da 

manutenção das populações e do equilíbrio ecológico. E também fornece benefícios 

econômicos, através do aumento da produtividade e da qualidade dos frutos (FILIZOLA, 

2013). Frutos obtidos de faveiros cultivados por extrativistas são coletados em maior 
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quantidade, apresentam maior quantidade de sementes viáveis e principalmente possuem 

maior teor de flavonoides, especialmente rutina (DE ALCÂNTARA et al., 2020a). 

De fato, a fava é um dos vegetais com maior teor de rutina em nível mundial, sendo 

amplamente utilizada para a produção industrial de rutina e quercetina. As outras espécies 

vegetais ricas em rutina são Fagopyrum esculentum Moench (KYOUNG et al., 2005), S. 

japonica (He et al., 2016) and U. ellipitca (BALZ e DAS, 1979).  

No Brasil, a produção de quercetina é realizada por três empresas, sendo duas 

nacionais, a Sanrisil localizada na cidade de Itaquaquecetuba-SP (SANRISIL, 2020) e a PVP 

Sociedade Anônima, que fica em Parnaíba-PI (PVP, 2005). A Quercegen Agronegócios Ltda 

localizada no Maranhão é uma filial da empresa americana Quercegen Pharmaceuticals, 

cuja sede fica em Malborough no estado de Massachusetts nos Estados Unidos 

(QUERCEGEN, 2010). Parte da produção de quercetina é exportada, sendo que no primeiro 

semestre de 2019, US$ 2.270.969,00 de quercetina foram exportados, especialmente para 

a União Européia (ABIQUIFI, 2019).  

A primeira etapa da produção industrial da quercetina utilizando fava d’anta como 

matéria-prima é a extração da rutina dos frutos da fava, cuja sementes são descartadas 

pela indústria (CUNHA et al., 2009). No processo de extração a amostra é submetida ao 

calor e o solvente etanol pode ser adicionado ou não. O conteúdo extraído é filtrado e 

submetido a resfriamento. O precipitado é hidrolisado por uma solução acidificada. Após 

essa etapa de hidrólise já se tem uma quercetina bruta que é submetida a diferentes 

estágios de purificação até ser obtido um produto final com alto padrão de pureza 

(QUERCEGEN, 2010).  

A produção industrial de quercetina além de envolver duas etapas distintas, extração 

e hidrólise da rutina, faz uso de solventes orgânicos e/ou água, além da adição de ácido 

para a hidrólise, o que torna o processo pouco sustentável. A preocupação com o meio 

ambiente nos dias atuais tem pressionado o desenvolvimento de processos mais 

sustentáveis, dentro do conceito da química verde (GHERNAOUT et al., 2011). Nesse 

contexto, o desenvolvimento de processos microbianos e/ou com o uso de enzimas se 

apresenta como uma alternativa potencial para a promoção da sustentabilidade através da 

aplicação de tecnologias mais verdes.  
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1.5. FUNGOS FILAMENTOSOS 

 

Fungos são microrganismos pluricelulares, eucarióticos, aeróbios, não fotossintéticos 

e apresentam parede celular rica em quitina e glucanas e mais escassamente em celulose. 

Estima-se que existam 1,5 milhões de espécies fúngicas, embora sejam conhecidas 

aproximadamente 80.000-120.000, sendo, portanto, pouco explorados (WEBSTER e 

WEBER, 2007). Os fungos representam um reino extremamente diverso, 

morfologicamente, fisiologicamente e ecologicamente, podendo se diferenciar pela 

formação de micélio, composto por hifas (fungos filamentosos) ou crescerem por meio de 

fissão ou formação de brotos, não formando as hifas. Estes fungos são unicelulares e 

constituem as leveduras (WEBSTER e WEBER, 2007).  

Importante ressaltar que os fungos não se encontram isolados na natureza. Alguns 

atuam como patógenos de plantas, insetos e animais, enquanto outros agem na matéria 

orgânica morta (saprófitos). Também há diversas interações simbióticas entre os fungos e 

as plantas, como no caso dos fungos micorrízicos que se associam as raízes de algumas 

plantas permitindo uma melhor absorção de nutrientes a estas e se beneficiando da planta 

hospedeira através da absorção de carboidratos (SOUZA et al., 2006; HANSON, 2008). 

Ainda há os chamados fungos endofíticos que vivem no sistema vascular das plantas, 

também em uma interação simbiótica (HANSON, 2008). 

 Como os fungos não são organismos fotossintetizantes, eles obtêm energia da 

matéria orgânica presente no ambiente em que se encontram, e por esse motivo 

desempenham importante papel no ciclo do carbono (HANSON, 2008; ZHANG et al., 2020). 

Diferentemente dos animais que se nutrem por meio da ingestão, os fungos realizam 

digestão extracelular, na qual ocorre absorção dos nutrientes a partir da solubilização em 

água. Porém, para que os nutrientes possam ser absorvidos, os fungos precisam degradar 

o material em substâncias menores, e para isso secretam uma variedade de enzimas 

extracelulares (WEBSTER e WEBER, 2007). 

Graças à capacidade de sintetizar diferentes enzimas extracelulares, apresentar 

metabolismo versátil, ter ampla diversidade e ser onipresente, os fungos filamentosos são 

microrganismos essenciais para a biotecnologia. Antes vistos somente como patógenos, a 

partir do descobrimento da penicilina os fungos passaram a ser considerados fontes de 

enzimas e metabólitos secundários, sendo verdadeiras fábricas celulares (POÇAS-FONSECA 
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et al., 2020). Atualmente são utilizados em numerosos processos biotecnológicos, como na 

produção de ácidos orgânicos, flavorizantes, alimentos fermentados e enzimas.  

Dentre a grande variedade de espécies fúngicas conhecidas e aplicadas 

biotecnologicamente, o Aspergillus niger é uma espécie que se destaca, principalmente 

pela ampla diversidade de enzimas hidrolíticas e oxidativas envolvidas na degradação da 

matéria lignocelulósica (BAKER, 2006). Muitas dessas enzimas são importantes 

industrialmente, como por exemplo as celulases, utilizada nas indústrias alimentícia, têxtil 

e biocombustível (SINGHANIA et al., 2010). Além das enzimas, A. niger é reconhecido como 

um excelente produtor de ácido cítrico e ácido glucônico em nível industrial (BAKER, 2006).  

 

1.5.1. ASPERGILLUS NIGER 

 

Os representantes do gênero Aspergillus possuem alta relevância em diversas áreas, 

tais como agricultura, indústria, farmacêutica, científica e cultural. A importância varia de 

acordo com as características de cada espécie, podendo, inclusive, ser um patógeno do 

homem, como Aspergillus fumigatus, principal causador da doença aspergilose (BAKER e 

BENNETT, 2007). Os fungos do gênero Aspergillus estão entres os mais abundantes, 

compreendendo mais de 260 espécies (SAMSON e VARGA, 2009). Apresentam pouca 

restrição quanto às condições abióticas para o seu desenvolvimento, sendo capazes de 

crescer em ampla faixa de temperatura  e baixa umidade (DIJKSTERHUIS e WÖSTEN, 2013). 

O gênero Aspergillus foi descrito pela primeira vez como sendo um gênero de planta 

pelo padre e botânico Pier Antonio Micheli, em 1729. O nome Aspergillus foi devido a 

semelhança que o padre encontrou com a estrutura do fungo e uma peça litúrgica usada 

na Igreja Católica para aspergir água benta (aspersório). Com relação à espécie A. niger, 

esta foi primeiramente descrita em 1867 pelo botânico francês Philippe Edouard Léon van 

Tieghem, no periódico Physiologie des mucédinées (DIJKSTERHUIS e WÖSTEN, 2013).  

Pertencente ao filo Ascomycota, o fungo A. niger apresenta colônias de aspecto 

granuloso, pois são recobertas por conídios negros, enquanto o reverso varia do incolor ao 

pardo claro (Figura 10a e 10b). Já sua morfologia microscópica se caracteriza por hifas 

septadas e hialinas (claras), de onde surge uma estrutura especializada, a célula podal, a 

partir da qual se origina o conidióforo (Figura 10c). É importante dizer que a célula podal é 
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uma estrutura exclusiva do gênero Aspergillus. Os conidióforos são longos, largos e com 

matiz marrom na metade superior, terminando numa vesícula globosa coberta por fiálides 

bisseriadas de onde surgem os conídios negros, equinulados e que se encontram em cadeia 

(Figura 10d e 10e) (FISCHER e COOK, 1998). 

 

 

 

Figura 10: A. niger cultivado em ágar Sabouraud, 30°C, 3 dias (a, b, d, e). Verso (a) e anverso (b) 
da colônia. A. niger cultivado em batata dextrose ágar, temperatura ambiente, 5 dias (c). 
Microscopia do fungo A. niger, objetiva de 10x (c), e objetiva de 40x (d,e). (Foto: Autora). 

 

Fisiologicamente são de fácil crescimento, pois não são seletivos com relação às 

condições ambientais necessárias para o seu desenvolvimento, assim como outros fungos 

do gênero Aspergillus. São capazes de se desenvolver em temperaturas que variam de 6°C 

a 47°C, pH de 1,5 a 9,8, e atividade de água ≥ 0,77 (DIJKSTERHUIS e WÖSTEN, 2013). Porém 

a temperatura ótima para o seu crescimento é na faixa de 25°C a 37°C (FISCHER e COOK, 
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1998). A. niger está presente em todos os continentes, podendo ser encontrado no ar 

(AGHAEI-GHAREHBOLAGH et al., 2018), nos vegetais (ABDULLAH et al., 2019), e 

principalmente no solo (AKULA e GOLLA, 2018; KUMAR et al., 2018; AZZOUZ et al., 2020), 

local no qual se estabelece e se desenvolve graças à formação das suas hifas, que penetram 

entre as partículas do solo, e suas enzimas extracelulares que degradam a matéria orgânica, 

usada como fonte de alimento. 

De fato, para que ocorra o crescimento fúngico em um substrato sólido, esse deve 

ter a capacidade de dar suporte ao fungo e favorecer o seu metabolismo. Como o solo é 

um ambiente natural para diversos fungos filamentosos, incluindo A. niger, esses se 

adaptam facilmente à fermentação em estado sólido (FES), definida como a fermentação 

que ocorre em substrato sólido, com ausência de água livre (SINGHANIA et al., 2009). 

Kumar et al. (2018), avaliaram oito diferentes resíduos agroindustriais para a 

produção de enzimas por A. niger visando a identificação do melhor substrato para o 

crescimento fúngico e síntese enzimática. O resíduo farelo de trigo foi verificado como 

sendo o mais adequado para a fermentação em estado sólido por A. niger por fornecer alto 

valor nutricional, boa porosidade e tamanho de partículas, condições essas necessárias 

para uma ótima fixação do fungo e excreção enzimática. Além disso, a temperatura de 30°C 

foi identificada como a ideal para o crescimento do fungo e também para a síntese de 

enzimas, sendo constatado que variações de temperatura fora do ótimo (30°C) levaram a 

um baixo crescimento fúngico, afetando a produção enzimática. 

Grande parte das enzimas produzidas industrialmente tem ação hidrolítica, como as 

celulases, amilases e proteases, que correspondem aproximadamente a 70% do mercado 

mundial de enzimas (ARBIGE et al., 2019). A produção de diversas enzimas para aplicação 

industrial é realizada por fermentação com A. niger (Quadro 1). Dentre o complexo 

enzimático sintetizado por este fungo, a β-glucosidase se destaca por ser produzida em 

maiores quantidades comparadas a outros fungos filamentosos (CONESA et al., 2018). Ao 

comparar a produção de β-glucosidase por A. niger e Rhizopus sp. obtida por meio de FES 

com palma forrageira, dos Santos et al. (2017) verificaram uma atividade 112% maior de β-

glucosidase (3.456,91 U g-1), quando essa foi sintetizada pelo A. niger, do que a obtida por 

Rhizopus sp. (1.630,07 U g-1). 
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Quadro 1: Enzimas produzidas por A. niger e suas aplicações industriais. Fonte: Adaptado de Patel 
et al., 2017. 

Enzima Aplicação 

Celulases 

 Hidrólise da matéria lignocelulósica para que a glucose gerada seja utilizada 

na produção de biocombustíveis 

 Bioestonagem na indústria têxtil 

 Processo de destintamento na indústria de papel e celulose 

 

Hemicelulases 

 Hidrólise da matéria lignocelulósica para que a glucose gerada seja utilizada 

na produção de biocombustíveis 

 

Amilases 

(alpha e gluco) 

 Modificação do amido para revestimento de papel, na indústria de papel e 

celulose 

 Desengomagem de tecidos na indústria têxtil 

 Auxiliares digestivos na indústria farmacêutica 

 Produção de pães na indústria alimentícia 

 

Proteases 

 Remoção de pelos na indústria de couro 

 Produção de hidrolisado de proteína do leite na indústria de laticínios 

 Produção de pães e condimentos na indústria alimentícia 

 Remoção de manchas na indústria de detergente 

 

Pectinases 

 Fermentação e concentração do café, na indústria cafeeira 

 Clarificação, filtração e concentração de sucos de fruta 

 Prensagem, clarificação e filtração de vinho 

Glicose oxidase 

 Remoção de oxigênio na produção de bebidas 

 Remoção de oxigênio para aumentar o sabor de sucos de fruta 

 Teste laboratorial para detecção da glicose sanguínea 

 

Fitases 
 Aumento da digestibilidade dos nutrientes na alimentação animal  

 

 

Outro importante produto biotecnológico obtido por A. niger é o ácido cítrico, que é 

o ácido orgânico mais produzido mundialmente. Como o ácido cítrico é uma molécula 

produzida no ciclo do ácido tricarboxílico, para que haja acúmulo e consequentemente uma 

elevada produção é necessário que o microrganismo seja submetido a um estresse 

nutritivo (KANSE et al., 2018). O ácido glucônico é outro ácido orgânico produzido por A. 

niger, que apesar de ser sintetizado quimicamente, sua produção por via fermentativa 
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corresponde a praticamente todo ácido glucônico obtido anualmente (GARCÍA-GARCÍA et 

al., 2017). 

 

1.6. ENZIMAS 
 

As enzimas são biomoléculas produzidas por organismos vivos cuja função básica é 

acelerar as reações químicas/bioquímicas, sendo essencial para a vida (GURUNG et al., 

2013). São proteínas altamente especializadas e com um poder catalítico extraordinário 

que depende da integridade da sua conformação nativa. Há um pequeno grupo de 

moléculas de RNA que também apresentam atividade catalítica (NELSON e COX, 2014). 

Algumas enzimas para funcionarem necessitam de determinados grupos que podem 

ser íons orgânicos (Fe2+, Mg2+, etc) chamados de cofatores ou uma molécula orgânica ou 

metalorgânica complexa, denominada de coenzima. A classificação das enzimas é baseada 

nas reações que catalisam, com formação de seis classes distintas: oxirredutases, 

transferases, hidrolases, liases, isomerases e ligases. Um esquema numérico classifica as 

enzimas na Comissão de Enzimas (número E.C.), logo, cada enzima tem o seu número E.C. 

(NELSON e COX, 2014).  

Como as enzimas possuem características únicas, como excelente atividade catalítica, 

alta especificidade (estereoespecífica e regioespecífica), condições brandas de catálise, e 

ser biodegradável, essas biomoléculas vêm ganhando cada vez mais espaço nas indústrias, 

em substituição aos catalisadores químicos (JEGANNATHAN e NIELSEN, 2013; CHOI et al., 

2015). As enzimas são produzidas por processos fermentativos realizados 

preferencialmente por microrganismos (fungos ou bactérias) sob condições de cultivo 

controladas, de forma a favorecer o crescimento microbiano e a produção enzimática 

(PATEL et al., 2017). 

Com a necessidade do desenvolvimento de processos verdes, e visando a diminuição 

dos custos operacionais, a procura por destinos sustentáveis para os resíduos 

agroindustriais tem aumentado nos últimos anos. Esse tipo de matéria-prima é uma fonte 

riquíssima de açúcares que pode ser empregada como substrato para fermentação, por 

exemplo. Entretanto, para que os açúcares possam ser facilmente utilizados para a 

produção de produtos de valores agregados por meio da fermentação, é preciso que a 
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biomassa lignocelulósica seja degradada em açúcares redutores fermentescíveis. Essa 

hidrólise é realizada por um grupo de enzimas (lignocelulolíticas), que compreende as 

celulases, hemicelulases, amilases, ligninases, entre outras. A síntese das enzimas 

lignocelulolíticas é realizada principalmente por fungos filamentosos (ex. Aspergillus sp.; 

Trichoderma reesei, Penicillim sp.) (SAJITH et al., 2016). 

 

1.6.1. CELULASES 

 

As celulases são um complexo enzimático de enzimas hidrolíticas que catalisam 

ligações glicosídicas do tipo β-1,4 presentes na celulose, gerando glicose, celobiose e celo-

oligossacarídeos como produtos primários (SINGHANIA et al., 2010). Compreendem as 

enzimas endo-1,4-β-D-glucanase (endoglucanase, EC 3.2.1.4), exo-1,4- β-D-glucanase 

(exoglucanase, EC 3.2.1.91) e β-D-glucosidase (β-D-glucosidase glucanhydrolase, EC 

3.2.1.21) (SAJITH et al., 2016). 

Lignoceluloses fazem parte da estrutura do vegetal e compreendem a celulose, 

hemicelulose e lignina. Celulose é o principal polissacarídeo presente na parede celular 

vegetal (~50%), seguida pelo heteropolissacarídeo hemicelulose (~30%). A lignina é um 

polímero complexo derivado de unidades fenilpropanoides (~20%) (SAJITH et al., 2016). 

A celulose é composta por resíduos de D-glicose unidos por ligações β-1,4 

glicosídicas, formando cadeias lineares que ficam unidas por ligações de hidrogênio (WANG 

et al., 2020). A presença de hidroxilas na celulose permite diversas ligações intra e 

intermolecular (ligações de hidrogênio), cujo resultado é a formação de regiões cristalinas, 

que apresentam maior resistência à hidrólise quando comparadas as áreas amorfas da 

celulose (PARK et al., 2010). Outro polissacarídeo presente na parede celular vegetal é a 

hemicelulose, que diferentemente da celulose é um heterossacarídeo, sendo mais diversa 

e complexa. Cadeias de D-xilose unidas por ligações β-1,4 glicosídicas compõem a estrutura 

principal da xilana, que é a hemicelulose mais abundante (WANG et al., 2020). 

A hidrólise da celulose ocorre através do sinergismo entre as enzimas do complexo 

celulolítico. A endoglucanase atua nas regiões amorfas da celulose, formando cadeias de 

oligossacarídeos com diversos graus de polimerização e, novos terminais redutores e não 

redutores. As extremidades redutoras são caracterizadas por ter a glicose apresentando 
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uma hidroxila heterosídica livre, enquanto nas extremidades não redutoras, a hidroxila 

heterosídica da molécula final se liga na glicose adjacente (CASTRO et al., 2010). Já as 

exoglucanases (cellobiohidrolases) atuam nos terminais redutores (EC 3.2.1.176) e não 

redutores (EC 3.2.1.91), diminuindo a cadeia de oligossacarídeos e liberando celobiose que 

é hidrolisada pela β-glucosidase, gerando glicose (JUTURU e WU, 2014).  

Dentre os microrganismos, os fungos filamentosos são os mais eficientes na utilização 

dos polissacarídeos da parede vegetal, sintetizando uma gama de enzimas hidrolíticas 

como as celulases, xilanases e amilases (MONDAL et al., 2020), sendo responsáveis por 80% 

da degradação da celulose presente na natureza. A partir desse contexto, os fungos são os 

principais agentes da fermentação utilizados na produção de celulases, destacando-se os 

gêneros Trichoderma, Aspergillus e Penicillium (AHMED e BIBI, 2018; LODHA et al., 2020; 

MONDAL et al., 2020). As celulases possuem uma variedade de aplicações industriais, como 

por exemplo na extração e clarificação de sucos de frutas, na alimentação animal, na 

bioestonagem de tecidos, e na sacarificação de biomassa lignocelulósica (JASANI et al., 

2016). 

Com relação às espécies produtoras de celulases, os fungos Trichoderma reesei e 

Aspergillus niger merecem atenção. Isso porque T. reesei é reconhecidamente um dos 

melhores produtores de celulases (DARABZADEH et al., 2018) existentes, embora 

apresente síntese de β-glucosidase relativamente baixa (CHAUVE et al., 2010). Por outro 

lado, A. niger geralmente não produz endoglucanase e exoglucanase em quantidades 

elevadas, enquanto sua produção de β-glucosidase se destaca, sendo inclusive 

comercializada (CHAUVE et al., 2010; SINGHANIA et al., 2010). A otimização de alguns 

parâmetros relacionados ao cultivo de T. reesei proporcionou um aumento de 3,2 vezes na 

produção de celulases, as quais apresentaram 47% de eficiência na hidrólise da palha de 

sorgo pré-tratada. Entretanto, com a suplementação de β-glucosidase proveniente de A. 

niger, a eficiência atingida na hidrólise da palha aumentou para 82% (IDRIS et al., 2017). 

Comparando o poder de hidrólise de celulases comerciais oriundas de T. reesei e A. 

niger em resíduo da indústria de abacaxi, a enzima produzida por T. reesei foi mais eficiente 

em concentrações menores do que a proveniente do A.niger. Todavia, o acúmulo de 

celobiose, um forte inibidor de endo e exoglucanase, foi verificado com o uso da celulase 

de T. reesei, levando à diminuição do processo hidrolítico. Uma maior concentração de 

celobiose indica uma ineficiência na síntese de β-glucosidase pelo fungo, o que não foi 
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verificado com as celulases de A. niger, que foram capazes de hidrolisar toda a celobiose 

em glicose (CONESA et al., 2018).  

 

1.6.2. XILANASES 

 

As enzimas hemicelulolíticas produzidas por fungos são a endo-xilanase (β-1,4-

xilanase, EC 3.2.1.8), β-xilosidase (xilan-1,4-β-xilosidase, EC 3.2.1.37), α-glucuronidase (α-

glucosiduronase, EC 3.2.1.139), α-arabinofuranosidase (α-L-arabinofuranosidase, EC 

3.2.1.55), e acetilxilana esterase (EC 3.2.1.72) (LOPEZ-RAMIREZ et al., 2018). A xilana 

constitui 70% da hemicelulose, sendo hidrolisada em xilooligosacarídeos pela xilanase, 

seguida da ação da β-xilosidase que transforma os xilooligosacarídeos/xilobiose em xilose. 

Outras hemicelulases podem ser necessárias para a completa hidrólise da hemicelulose, de 

acordo com a composição da matéria vegetal (SAJITH et al., 2016). 

As hemicelulases atuam conjuntamente com as celulases na degradação da matéria 

vegetal. A hidrólise realizada pela hemicelulase permite um melhor acesso à celulose pelas 

celulases (HUANG et al., 2017; CHEN et al., 2019) favorecendo a degradação do 

polissacarídeo. Dentre as enzimas hemicelulolíticas, xilanase e β-xilosidase se destacam, 

exatamente por atuarem na liberação de xilooligossacarídeos e xilose, sendo empregadas 

nas indústrias têxtil, alimentos e bebidas, alimentação animal e biorrefinarias (HUANG et 

al., 2017).   

No desenvolvimento de um bioprocesso para a produção de enzimas, a escolha do 

microrganismo é extremamente relevante para um adequado rendimento e produtividade. 

Assim como as celulases, as hemicelulases são majoritariamente produzidas por fungos 

filamentosos, tais como Aspergillus spp. (AJIJOLAKEWU et al., 2017; MONDAL et al., 2020), 

Trichoderma spp. (LOPEZ-RAMIREZ et al., 2018; EZEILO et al., 2019; NANJUNDASWAMY e 

OKEKE, 2020), Penicillium roqueforti (Ferraz et al., 2020), Botryosphaeria sp. e Saccharicola 

sp. (MARQUES et al., 2018).  

A produção de xilanases foi realizada por fermentação em estado sólido a partir do 

pecíolo da folha de palma, utilizando seis diferentes fungos filamentosos. A menor 

atividade enzimática foi obtida com Thichoderma asperellum MR1 (5,69 U g-1), enquanto a 

maior atividade de xilanase (109 U g-1) foi produzida por Aspergillus awamori MMS4, uma 
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produção 19 vezes maior, com as mesmas condições de cultivo, exceto pelo microrganismo 

empregado. As demais atividades de xilanase foram U g-1: 6,02, 8,28, 34,59 e 106, 37, 

sintetizadas por Trichoderma virens UKM1, Trichoderma viride MMS3, A. fumigatus SK1 e 

A. niger respectivamente (IKUBAR et al., 2018). Com base neste trabalho, o gênero 

Aspergillus demonstrou-se mais potente para a produção de xilanase comparado as 

espécies de Trichoderma spp.  

Mesmo em microrganismos pertencentes à mesma espécie, há diferenças na síntese 

de enzimas. T. asperellum MR1, T. asperellum S4F8 e T. asperellum UC1 submetidos à FES, 

produziram 5,69 U g-1, 14,84 U g-1 e 255,01 U g-1 de xilanase respectivamente (MARX et al., 

2013; IKUBAR et al., 2018; EZEILO et al., 2019). Como as fermentações ocorreram em 

diferentes condições ambientais e substratos, a produção de xilanase pelas linhagens de T. 

asperellum também pode ter sido influenciada por esses fatores.  

A fermentação em nove substratos sólidos por Trichoderma SG-2 evidenciou a 

diferença na síntese de xilanases de acordo com a matéria-prima usada para o processo 

fermentativo. Pó de papel foi o substrato que mais favoreceu a atividade de xilanase 

(143,29 U g-1) e grama-bermudas rendeu 15,7 U g-1 de β-xilosidase. Em contrapartida, a 

serragem para FES proporcionou uma diminuição na atividade da xilanase de 

aproximadamente 80% e praticamente nenhuma atividade de β-xilosidase foi obtida 

quando pó de papel foi o substrato para a FES (NANJUNDASWAMY e OKEKE, 2020). 

Fica claro que o microrganismo usado como agente da fermentação, bem como as 

condições empregadas em um processo fermentativo precisam ser cuidadosamente 

selecionados para que a melhor produção de enzimas, ou mesmo de outros produtos seja 

atingida. Neste contexto, a otimização dos parâmetros que afetam a produção se torna 

uma excelente solução para identificar em quais condições se obtém o melhor rendimento 

e produtividade do produto desejado. 

 

1.6.3. AMILASES 

 

A amilase é uma enzima que catalisa a quebra do amido em glicose. Todas as amilases 

são hidrolases glicosídicas que atuam em ligações glicosídicas do tipo α-1,4. Apesar de 

plantas e animais também produzirem amilase, a produção industrial dessa enzima ocorre 
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por via microbiana, pois apresenta maior estabilidade e amplo espectro de aplicações. As 

amilases são largamente utilizadas nas indústrias de alimentos e bebidas, têxtil e de papel 

(GURUNG et al., 2013). 

O amido é a maior reserva de polissacarídeo no vegetal, e é formado por dois 

polímeros de glicose: amilose e amilopectina, que compreendem unidades de glicose 

unidas por ligações α-1,4-glicosídicas e nas ramificações por ligações α-1,6-glicosídicas 

(GOPINATH et al., 2017; WANG et al., 2020). As enzimas amilolíticas são classificadas em 

subtipos α, β e γ. A α-amilase (1,4-α-D-glucana-glucano hidrolase, EC 3.2.1.1) cliva 

aleatoriamente ligações α-1,4 entre unidades de glicose adjacentes, gerando unidades de 

glicose, maltose e maltotriose. A β-amilase (1,4-α-D-glucana-malto-hidrolase, EC 3.2.1.2) 

atua nos terminais não redutores liberando duas unidades de glicose a partir da hidrólise 

da maltose. Já a γ-amilase (glucana-1,4-α-glucosidase, EC 3.2.1.3) é responsável tanto pela 

hidrólise das ligações α-1,6 presentes nas ramificações do amido, quanto pelas ligações α-

1,4 (terminais não redutores) da amilose e amilopectina, formando glicose (GURUNG et al., 

2013). 

Industrialmente a amilase é obtida a partir da fermentação realizada por fungos 

filamentosos ou bactérias, especialmente aquelas do gênero Bacillus que são reconhecidas 

como ótimas produtoras de amilase. A utilização do resíduo agroindustrial farinha de palma 

(Bactris gasipaes) como fonte de carbono para a produção de amilase por Bacillus subtilis 

KC X006 provocou um aumento significativo na síntese enzimática. Com condições de 

cultivo otimizadas, 3330,6 U mL-1 de atividade amilolítica foi alcançada, valor bem 

expressivo quando comparado a atividade obtida nas mesmas condições de fermentação, 

porém com o resíduo farelo de torta de palma (Acrocomia aculeata) como substrato (196 

U mL-1)(SILVA et al., 2016). 

A utilização de resíduos agroindustriais tem recebido cada vez mais a atenção dos 

pesquisadores na tentativa de se desenvolver processos nos quais esses resíduos possam 

ser aplicados. Matérias-primas residuais representam uma fonte de economia para o 

processo por serem bem mais baratas se comparadas aos substratos tradicionais, como a 

glicose. A partir do grande interesse nas enzimas lignocelulolíticas, incluindo a amilase, o 

uso desses resíduos como fontes de carbono e nitrogênio para a produção enzimática é 

extremamente vantajoso. Para utilização dos resíduos como substrato, diversas pesquisas 

fazem uso da fermentação submersa (JASANI et al., 2016; BHATT et al., 2020; 
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NANJUNDASWAMY e OKEKE, 2020; PAUL et al., 2020) cuja principal vantagem é um maior 

e fácil controle das condições ambientais do processo, além de ser amplamente utilizada 

para produção industrial de enzimas (BHATT et al., 2020). Em contrapartida, o uso de 

fermentação em estado sólido é bem vantajoso quando se faz uso de fungos filamentosos, 

pois neste tipo de fermentação as condições se assemelham aquelas encontradas no 

habitat natural desses microrganismos, o que favorece a atuação deles no substrato e uma 

elevada produção de enzimas ou de metabólitos pode ser obtida (MELNICHUK et al., 2020; 

SHRUTHI et al., 2020). 

 

1.7. FERMENTAÇÃO EM ESTADO SÓLIDO 

 

Fermentação em estado sólido (FES) ou cultura em estado sólido (CES) se caracteriza 

pelo crescimento do microrganismo sob a superfície e o interior de substratos sólidos com 

pouca ou nenhuma água livre. Porém, para haver o desenvolvimento microbiano o meio 

necessita de umidade adequada (PANDEY, 2003).  

Há dois diferentes tipos de substratos que podem ser utilizados, os naturais que são 

uma fonte de carbono ou outros nutrientes e os artificiais, composto por material inerte 

umidificado com uma solução nutritiva (THOMAS et al., 2013). Este último, por ter sua 

composição conhecida e não ser consumido durante a fermentação, apresenta vantagens 

como facilidade na quantificação da biomassa microbiana e na quantificação da 

constituição do meio durante todo o processo fermentativo (BARRIOS-GONZÁLEZ, 2012). 

Entretanto, vale ressaltar que os resíduos agroindustriais são uma fonte natural que pode 

ser utilizada na FES, agregando tanto valor econômico como minimizando os possíveis 

danos ambientais causados por seu descarte (RODRÍGUEZ-JASSO et al., 2013; THOMAS et 

al., 2013). 

Na FES os fungos filamentosos são os microrganismos que se adaptam mais 

facilmente por terem a capacidade de crescer na superfície do substrato e penetrar nos 

espaços existentes entre as partículas do mesmo (BOGGIONE et al., 2016). Essa capacidade 

se deve em parte à modificação da matriz utilizada pelo metabolismo fúngico, através da 

síntese de enzimas, permitindo o seu crescimento (BARRIOS-GONZÁLEZ, 2012).  
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O fungo filamentoso A. fumigatus SKF-2 foi isolado do solo em áreas de agricultura e 

demonstrou um grande potencial na síntese de múltiplas enzimas que degradam 

carboidratos. A produção enzimática ocorreu por meio de FES com uma mistura de bagaço-

de-cana, farelo de trigo e casca de laranja. Após a otimização das condições de cultivo, altas 

atividades de CMCase (1447,89 U g-1), celulases totais (1401,98 U g-1), β-glucosidase 

(1461,23 U g-1), xilanase (1897,43 U g-1), pectinase (1456,95 U g-1) e amilase (1821,34 U g-

1) foram obtidas. A composição da FES baseada na mistura de resíduos vegetais contribuiu 

para a excelente produção enzimática realizada por A. fumigatus (MONDAL et al., 2020). 

As cavidades interpartículas do substrato são preenchidas por ar nas camadas 

superiores do micélio (hifas aéreas) e por água nas camadas em contato com o substrato, 

ou seja, nas camadas inferiores onde se encontram hifas mais densas. Uma das 

desvantagens apresentadas pela FES é a limitação que pode existir na transferência de 

massas, em especial nas camadas inferiores cuja difusão acontece bem lentamente e 

apresenta um gradiente considerável (OOSTRA et al., 2001).  

Outro ponto crítico no uso de meio de cultivo sólido é o aumento do calor durante a 

fermentação, que pode chegar a 20 °C acima da temperatura de incubação (PANDEY, 2003), 

causado pelo processo respiratório do microrganismo. Com a elevação da temperatura, a 

umidade do substrato diminui, o que pode prejudicar a fermentação, além de provocar a 

desnaturação de enzimas importantes neste processo. A produção de celulases por co-

cultivo de T. reesei e Penicillium citrinum foi negativamente afetada quando a temperatura 

de incubação foi superior a 30°C, e em 36°C não foi verificada atividade enzimática (LODHA 

et al., 2020). Uma opção que pode ser utilizada tanto para reduzir o calor presente na 

matriz sólida quanto para favorecer a transferência de oxigênio entre as partículas é a 

aeração forçada com controle da temperatura e umidade do ar e do fluxo de entrada 

(FARINAS et al., 2011; POLETTO et al., 2017).  

Apesar das limitações existentes, a FES apresenta diversas vantagens quando 

comparada a fermentação submersa. Uma melhor produtividade é obtida empregando 

FES, em especial devido à menor inibição do produto provocada pelo substrato (BARRIOS-

GONZÁLEZ, 2012; REGINATTO et al., 2017). Vale ressaltar que um maior rendimento pode 

ser causado por condições ambientais estressantes ao microrganismo, como o calor 

excessivo, favorecendo a síntese de enzimas e/ou metabólitos (POLETTO et al., 2017). 

Outra vantagem verificada neste tipo de fermentação é que alguns metabólitos 
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secundários (coniosetina, acremodinas A e B) são produzidos somente em FES (BARRIOS-

GONZÁLEZ, 2012).  

O emprego de FES é uma ferramenta importante para diminuição de custos 

econômicos, pois possibilita a biotransformação de resíduos agroindustriais e de matérias 

vegetais em produtos com maior valor agregado (RODRÍGUEZ-JASSO et al., 2013). Além 

disso, menores danos ambientais são causados pela minimização dos resíduos dispostos 

no ambiente e pela geração de menor efluente quando comparado a fermentação 

submersa (FARINAS et al., 2011). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Determinar as condições ambientais apropriadas para maximizar o rendimento de 

quercetina a partir de fava d’anta (D. mollis e D. gardneriana), utilizando um novo isolado 

do gênero Aspergillus. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Quanto aos objetivos específicos: 

1. Determinar, através de planejamento experimental, as melhores condições e solvente 

para a extração da quercetina produzida após a fermentação. 

2. Caracterizar o material vegetal quanto ao tamanho dos grãos, umidade e teores 

glucana, xilana, lignina, cinzas e pectina. 

3. Determinar a concentração de rutina e quercetina presentes na matéria prima vegetal 

a ser utilizada como meio de cultivo (fava d’anta). 

4. Avaliar diferentes parâmetros para a maximização da produção de quercetina, por 

meio de planejamentos fatoriais. 

5. Avaliar a atividade enzimática de celulases totais, endoglucanase, β-glucosidase, 

amilase e xilanase durante a produção de quercetina visando o aproveitamento das 

enzimas como subprodutos do processo.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Tecnologia Microbiana (LTM) 

da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense (UFF). As análises de 

quantificação da rutina e quercetina por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

foram feitas na Central Analítica da Faculdade de Farmácia da UFF e no Laboratório de 

Análises Instrumentais de Alimentos (LAIA) do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). 

Quanto as análises enzimáticas, estas foram realizadas no Laboratório de Ecologia de 

Processos Microbianos (LEPM) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Parte da 

caracterização da matéria vegetal (secagem e moagem) ocorreu no Laboratório de 

Tecnologia de Produtos Naturais (LTPN) da UFF, os teores de glucana, xilana, lignina e cinzas 

foram analisados no Laboratório de Desenvolvimento de Bioprocessos (LADEBIO) da UFRJ 

e a análise granulométrica no Laboratório Universitário Rodolpho Albino (LURAEX) da UFF.  

O acesso ao patrimônio genético referente ao microrganismo e ao vegetal foi 

cadastrado no SISGEN sob o número AC72BF7. 

 

 

3.1. FAVA D’ANTA (DIMORPHANDRA MOLLIS E DIMORPHANDRA 

GARDNERIANA) 

  

A fava d’anta foi obtida da empresa Empório do Cerrado – Cooperativa Mista de 

Agricultores Familiares, Extrativistas, Pescadores, Vazanteiros, Assentados e Guias 

Turísticos do Cerrado (Coopcerrado), localizada na cidade de Goiânia – Goiás. Por ser uma 

cooperativa, a empresa recebe a fava colhida por diversos coletores e de diferentes 

municípios de Goiás e Minas Gerais, não sendo possível, portanto, definir o local de coleta 

dos frutos.  

 

3.1.1. CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL VEGETAL 

 

3.1.1.1. Secagem, moagem e granulometria 
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Nos experimentos realizados para a otimização da extração da quercetina, os grãos 

em sua maioria (60%) apresentaram tamanho entre 0,60 e 0,25 mm. A moagem e a análise 

granulométrica foram realizadas em trabalho anterior (SILVA, 2016). Toda a caracterização 

do material vegetal apresentada aqui neste trabalho foi realizada somente para o segundo 

lote de fava d’anta. 

Nos demais experimentos, a fava utilizada foi obtida de um segundo lote e 

submetida à uma nova secagem (Estufa LABTEC LB 82-1152), durante 24 horas e 40°C. Após 

esse procedimento, a planta foi moída em moedor tipo martelo (Máquinas Renard – 

modelo MDM.2).  

A análise do tamanho dos grãos foi realizada em tamisador vibratório (Produtest), 

no qual uma amostra homogeneizada de 150 gramas de todo o lote de fava moída foi 

agitada na potência 8 por 30 minutos. Foram utilizadas peneiras com as seguintes aberturas 

de malha (mm): 1,4, 0,85, 0,60, 0,29, 0,180, 0,125, 0,075 e o coletor. A análise 

granulométrica foi realizada em triplicata.  

Cada fração retida nas peneiras foi pesada em balança analítica (Ohaus Adventurer 

– modelo AR 2140) e o cálculo da porcentagem retida foi realizado de acordo com a 

Equação 1, que está descrita na Farmacopeia Brasileira (ANVISA, 2010). 

 

% 𝐑𝐞𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐩𝐞𝐥𝐨 𝐭𝐚𝐦𝐢𝐬 =
𝐏𝟏

𝐏𝟐
∗ 𝟏𝟎𝟎 (1) 

Onde 

P1 = massa da amostra retida em cada tamis (g) 

P2 = Soma das massas retidas em cada tamis e no coletor (g) 

  

 

3.1.1.2. Determinação do teor de umidade 

 

A determinação do teor de umidade presente na fava d’anta foi realizada em 

cadinhos de porcelana previamente secos a 105°C por 24 horas (Estufa Medclave Modelo 

3), resfriados em dessecador e pesados em balança analítica. Três gramas de fava foram 

pesados nos cadinhos (M1) e submetidos à secagem a 105°C até a obtenção de massa 

constante. Após resfriamento em dessecador, a fava seca foi pesada (M2). O teor de 

umidade foi determinado segundo a Equação 2 descrita abaixo (MORAIS et al., 2010). 
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𝐔𝐦𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 (%) =
𝐌𝟏 −𝐌𝟐

𝐦
∗ 𝟏𝟎𝟎 (2) 

Onde 

M1 = massa do cadinho com a amostra úmida (g) 

M2 = massa do cadinho com a amostra seca (g) 

m = massa da amostra úmida (g)  

 

 

3.1.1.3. Determinação do teor de pectina 

 

Para determinar o teor de pectina, 10 g de fava moída e seca (m) foram pesadas em 

Erlenmeyer de 125 mL seguida de adição de 100 mL de solução de HCl 37% a 0,05M e 

submetidas à fervura (100°C) por 60 min. Após 1h de descanso, as amostras foram 

centrifugadas por 10min a 3234 g e filtradas à vácuo. Para precipitar a pectina presente no 

sobrenadante obtido, adicionou-se etanol 99,5°acidificado com HCl (0,05M) na proporção 

1:2 sobrenadante:etanol. A pectina (M1) foi filtrada em papel de filtro previamente seco 

(40°C 24h) e tarado (M0), lavada 3 vezes com etanol e seca em estufa a 40°C até completa 

secagem (SUDHAKAR e MAINI, 2000). O teor de pectina foi calculado de acordo com a 

equação 3 descrita abaixo. 

 

𝐏𝐞𝐜𝐭𝐢𝐧𝐚 (%) =  
𝐌𝟏−𝐌𝟎

𝐦
∗ 𝟏𝟎𝟎 (3) 

Onde 

M0 = massa do papel de filtro vazio (g) 

M1 = massa do papel de filtro contendo a pectina filtrada (g) 

m = massa da matéria vegetal seca (g) 

 

 

3.1.1.4. Determinação dos teores de glucana, xilana, lignina e cinzas 

 

Para padronizar o tamanho dos grãos a fava já moída e seca passou por uma nova 

moagem em moinho de faca (MF 10 Basic IKA®) sendo então submetida à extração pela 
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metodologia de Soxhlet para remoção dos extrativos, que são componentes não-

estruturais da biomassa e que podem interferir nas análises.   

Em triplicata, 0,3 g de fava (m) (sem extrativos) foram pesados e transferidos para 

erlenmeyers de 250 ml, seguida de adição de 3,0 mL de H2SO4 72% e incubação a 30°C por 

uma hora. O ácido foi então diluído para 4% após adição de 84 mL de água deionizada. Os 

frascos foram autoclavados por uma hora a 121°C.  

Todo o conteúdo dos frascos foi filtrado em cadinhos (tipo Gooch) previamente 

calcinados em mufla (JUNG - modelo L60612) a 575 °C por 5 horas, resfriados em 

dessecador e pesados (M0). Duas frações foram obtidas, uma sólida e outra líquida. A 

fração sólida (retida no cadinho) foi lavada com água destilada para remover todo o 

hidrolisado. Os resíduos sólidos foram secos a 100°C por 24 horas e após esse período os 

cadinhos foram pesados (M1). Em seguida, os cadinhos foram calcinados em mufla a 550°C 

por 5 h, resfriados e pesados (M2).  

Já a fração líquida contendo os açúcares hidrolisados foi neutralizada com Ca(OH)2 

para pH entre 5,5 e 6,0, filtrada em papel filtro, com auxílio de funil de Büchner, e 

avolumada para 0,2 L com água deionizada. As concentrações de açúcares redutores totais 

(C2) foram analisadas pelo método de DNS e as concentrações de glicose (C1) pelo método 

enzimático de glicose oxidase (GOD)(SLUITER et al., 2005; VERVERIS et al., 2007). Os teores 

de glucana, xilana, lignina e cinzas foram calculados pelas Equações 4, 5, 6 e 7. 

𝐆𝐥𝐮𝐜𝐚𝐧𝐚𝐬 (% 
𝐦

𝐦 
) = (

𝟎,𝟗

𝟎,𝟗𝟔
) ∗ 𝐂𝟏 ∗ (

𝐯

𝐦
) ∗  𝛂 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎   (4) 

Onde, 

0,90 = Proporção estequiométrica mássica 

0,96 = rendimento de sacarificação 

C1 = concentração de glicose (g/L) 

v = volume total da solução de açúcar (L) 

m = massa da amostra seca (g) 

α= diluição da amostra (se houver) 

 

𝐗𝐢𝐥𝐚𝐧𝐚𝐬 (% 
𝐦

𝐦 
) = (

𝟎,𝟖𝟖

𝟎,𝟗𝟑
) ∗ (𝐂𝟐 −  𝐂𝟏) ∗ (

𝐯

𝐦
) ∗  𝛂 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎  (5) 

Onde, 

0,88 = Proporção estequiométrica mássica 
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0,93 = rendimento de sacarificação 

C1 = concentração de glicose (g/L) 

C2 = concentração de açúcares redutores (g/L) 

v = volume total da solução de açúcar (L) 

m = massa da amostra seca (g) 

α = diluição da amostra (se houver) 

 

𝑳𝒊𝒈𝒏𝒊𝒏𝒂 (%
𝒎

𝒎
) =

𝑴𝟏−𝑴𝟐

(𝒎)
∗ 𝟏𝟎𝟎 (6) 

Onde, 

M1 = massa do resíduo seco da filtragem (g) 

M2 = massa do resíduo após calcinação (g) 

m = massa da amostra seca (g) 

 

𝐂𝐢𝐧𝐳𝐚𝐬 (%
𝐦

𝐦
) =

𝐌𝟐−𝐌𝟎

(𝐦)
∗ 𝟏𝟎𝟎 (7) 

Onde, 

M0 = massa do cadinho vazio (g) 

M2 = massa do resíduo após calcinação (g) 

m = massa da amostra seca (g) 

 

 

3.2. MICRORGANISMO E MEIO DE CULTIVO  

 

 O fungo filamentoso utilizado neste trabalho foi isolado anteriormente do ambiente 

(SILVA, 2016) e identificado morfologicamente como Aspergillus niger (A. niger LTM1).  

A cultura está sendo conservada em solo estéril. Para a obtenção dos conídios, o 

fungo foi cultivado em tubo inclinado contendo meio ágar Sabouraud 4% dextrose (SAB), 

por 5-7 dias em estufa bacteriológica (Quimis – modelo 316B24) a 30°C.  

O meio de produção foi composto de fava d’anta umedecida com água, 

complementada ou não com outro nutriente de acordo com o experimento. Para a 

determinação da concentração de conídios, a contagem em duplicata foi realizada em 

câmara de Neubauer após suspensão e diluição adequada em Tween 80 0,1%. 
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3.3. DETERMINAÇÃO DAS MELHORES CONDIÇÕES DE EXTRAÇÃO DA 

QUERCETINA PRODUZIDA 

 

Para verificar as condições de melhor extração de rutina e quercetina, após a ação do 

fungo isolado A. niger, foi realizado um planejamento experimental completo com 2 níveis 

(2k) e três pontos centrais. Dois parâmetros foram considerados neste experimento, tempo 

de extração (10 – 60 minutos) e relação entre quantidade de fava d’anta e solvente (1:3 – 

1:7 m/v) (Tabela 3). Esses parâmetros foram analisados para três tipos de solventes 

diferentes: metanol, etanol e isopropanol, sendo um total de 7 experimentos (22 =4 e 3 

pontos centrais) para cada solvente analisado (Tabela 4). 

 

Tabela 3: Domínio experimental do planejamento fatorial completo 22 para a otimização da 
extração da quercetina. 

 -1 0 +1 

Tempo (minutos) 10 35 60 

Relação fava-solvente 
(m/v) 

1:3 1:5 1:7 

 

 

Tabela 4: Planejamento fatorial completo 22 (normalizado) para a otimização da extração da 
quercetina. 

Experimento Tempo Relação fava-
solvente (m/v) 

1 -1 -1 

2 +1 -1 

3 -1 +1 

4 +1 +1 

5 0 0 

6 0 0 

7 0 0 
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O isolado fúngico foi inoculado em 5 g de fava d’anta moída (90% abaixo de 0,60 mm), 

estéril e umedecida com 5 mL de água estéril contida em erlenmeyer de 250 mL. O inóculo 

foi constituído de 1 x 105 conídios/ g de fava, obtidos a partir de cultivo em tubos de ensaio 

contendo ágar Sabouraud e incubados por 5 - 7 dias a 30° C. A fava inoculada foi incubada 

a 30° C por 10 dias. 

Após o período de incubação, a extração foi realizada nas condições estipuladas pelo 

planejamento experimental delineado no início do experimento usando todo o conteúdo 

do erlenmeyer de cultivo. O solvente foi adicionado à fava fermentada na proporção 

indicada no planejamento e o conjunto foi agitado a 250 rpm e à temperatura ambiente 

(sem controle) em shaker (Marconi NA-830) pelo tempo indicado no planejamento. A 

extração foi realizada duas vezes e os extratos misturados.  

O conteúdo extraído foi centrifugado a 3234 g durante 15 minutos e o sobrenadante 

foi evaporado em evaporador rotatório a temperatura de 50°C. As amostras foram 

armazenadas sob refrigeração (4°C) até serem analisadas por cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE). Após as análises, foi realizada a validação experimental nas melhores 

condições encontradas para a extração da quercetina. 

 

 

3.4. DETERMINAÇÃO DA QUANTIDADE DE RUTINA E QUERCETINA 

CONTIDAS NA MATÉRIA PRIMA 

 

Com o intuito de verificar a concentração de rutina e de quercetina presentes na fava 

d’anta, sem interferência microbiana, uma extração do material vegetal foi realizada. É 

preciso ressaltar, porém, que dois lotes de fava foram utilizados, sendo o primeiro deles 

para o experimento de otimização da extração da quercetina e rutina e o segundo para 

todos os demais experimentos. A quantidade de rutina presente na matéria prima do 

primeiro lote foi de 14% (141,7 ± 9,8 mg g-1), sendo que nenhum teor de quercetina foi 

detectado. As análises referentes ao primeiro lote da fava foram realizadas em trabalho 

anterior (SILVA, 2016). 

Para o segundo lote de fava d’anta, cinco gramas de fava d’anta moída e estéril 

contidos em erlenmeyer de 250 mL foram extraídos, em duplicata, com 35 ml de metanol 
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(1:7 m/v) em shaker, 250 rpm e temperatura ambiente (sem controle), durante 60 min.  O 

conteúdo de cada erlenmeyer foi transferido para tubo plástico com capacidade de 50mL 

e centrifugado a 3234 g por 15 minutos. Repetiu-se o processo de extração. Os extratos 

foram misturados e mantidos em freezer até o momento da análise. As concentrações de 

quercetina e rutina foram analisadas por CLAE. 

 

3.5. ENSAIO-CONTROLE (BRANCO) DA FORMAÇÃO DE QUERCETINA A 

PARTIR DA FAVA D’ANTA 
 

O ensaio em branco foi feito com o segundo lote de fava d’anta, visando o controle 

dos experimentos com a ação fúngica. Cinco gramas de fava d’anta moída e estéril contidos 

em erlenmeyer de 250 mL foram incubados em estufa bacteriológica a 30°C por um período 

de 10 dias, sem a adição do fungo. Após esse período, todo o conteúdo do frasco foi 

extraído com 35 ml de metanol (1:7 m/v) em shaker, 250 rpm e temperatura ambiente 

(sem controle), durante 60 min.  O conteúdo do erlenmeyer foi transferido para tubo 

plástico com capacidade de 50mL e centrifugado a 3234 g por 15 minutos. Repetiu-se o 

processo de extração. Os extratos foram misturados e guardados em freezer até o 

momento da análise. Os experimentos foram realizados em duplicata e a concentração de 

quercetina e rutina analisadas por cromatografia líquida de alta eficiência 

 

3.6. DETERMINAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CULTIVO 

 

3.6.1. PLANEJAMENTO FATORIAL FRACIONADO 26-2 

 

As condições de cultivo que influenciam a produção de quercetina foram 

determinadas utilizando um planejamento fracionado (26-2). As variáveis estudadas foram 

a umidade do meio de cultivo, concentração inicial de conídios, temperatura e adição de 

nutrientes (ureia, cloreto de cálcio, sulfato ferroso amoniacal). Os domínios de estudo 

estão apresentados na Tabela 5. Ao todo foram realizados 16 experimentos e mais 3 pontos 

centrais (Tabela 6) para cada dia da cinética. 
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Tabela 5: Domínio do planejamento fatorial fracionado (26-2) para a determinação das condições de 
cultivo que influenciam na produção de quercetina por A. niger. 

Variáveis Níveis 

 -1 0 1 

Umidade (m/v) 1:0,5 1:1 1:1,5 

Quantidade de inóculo 
(conídios/g) 

1x104 1x106 1x108 

Ureia (mg/g) 0 20 40 

Temperatura (°C) 24 32 40 

Cloreto de cálcio (mg/g) 0 10 20 

Sulfato ferroso amoniacal 
(mg/g) 

0 10 20 

 

Tabela 6: Planejamento experimental fracionado (26-2) normalizado para a determinação das 
condições de cultivo que influenciam na produção de quercetina por A. niger. 

Exp. Umidade Inóculo Ureia Temperatura 
Cloreto 

de cálcio 

Sulfato 
ferroso 

amoniacal 

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

2 1 -1 -1 -1 1 -1 

3 -1 1 -1 -1 1 1 

4 1 1 -1 -1 -1 1 

5 -1 -1 1 -1 1 1 

6 1 -1 1 -1 -1 1 

7 -1 1 1 -1 -1 -1 

8 1 1 1 -1 1 -1 

9 -1 -1 -1 1 -1 1 

10 1 -1 -1 1 1 1 

11 -1 1 -1 1 1 -1 

12 1 1 -1 1 -1 -1 
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13 -1 -1 1 1 1 -1 

14 1 -1 1 1 -1 -1 

15 -1 1 1 1 -1 1 

16 1 1 1 1 1 1 

17 0 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 

 

Os experimentos foram conduzidos em erlemeyers de 250 mL contendo 5 g de fava 

d’anta, umedecida, complementada e inoculada de acordo com o experimento em 

questão. A incubação foi realizada em estufa bacteriológica, na temperatura do 

experimento.  

Amostras foram retiradas durante quinze dias em intervalos regulares (3, 7, 10, 12 e 

15° dia), para acompanhamento do processo. As amostras foram extraídas com metanol 

(1:7 m/v), em shaker a 250 rpm, temperatura ambiente (sem controle) e por 60 minutos. 

O sobrenadante foi retirado e centrifugado durante 15 minutos a 3234 g. A extração foi 

realizada duas vezes e os extratos misturados. As amostras foram mantidas em freezer (-

20°C) e foram avaliadas por CLAE em relação ao teor de rutina e quercetina.  

 

3.6.2. DELINEAMENTO COMPOSTO CENTRAL ROTACIONAL (DCCR) 

 

Após a identificação das variáveis significativas para a produção de quercetina, 

através do planejamento fatorial fracionado 26-2, um planejamento composto central foi 

empregado com o objetivo de encontrar as faixas ideais para cada variável, de maneira a 

melhorar a produção de quercetina. 

As variáveis analisadas bem como os seus domínios estão apresentados na Tabela 7 

e 8. Ao todo foram realizados 17 experimentos, sendo 6 pontos axiais e 3 pontos centrais. 
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Tabela 7: Domínio do planejamento composto central (DCCR) para determinação das condições de 
cultivo que influenciam na produção de quercetina por A. niger. 

Variáveis  Níveis  

 -1,68 - 1 0 + 1 + 1,68 

Temperatura (°C) 23,9 28 34 40 44 

Umidade  (m/v) 1:0,91 1:1,25 1:1,75 1:2,25 1:2,59 

Quantidade de 
inóculo (conídios/g 
fava) 

2,09x106 1x107 1x108 1x109 4,78x109 

 

 

Tabela 8: Planejamento Composto Central (DCCR) normalizado para determinação das condições 
de cultivo que influenciam na produção de quercetina por A. niger. 

Experimentos Temperatura Umidade 
Quantidade 

inóculo 

1 -1 -1 -1 

2 -1 -1 1 

3 -1 1 -1 

4 -1 1 1 

5 1 -1 -1 

6 1 -1 1 

7 1 1 -1 

8 1 1 1 

9 -1,68 0 0 

10 1,68 0 0 

11 0 -1,68 0 

12 0 1,68 0 

13 0 0 -1,68 

14 0 0 1,68 

15 0 0 0 

16 0 0 0 

17 0 0 0 
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Os experimentos foram conduzidos em erlenmeyers de 250 mL contendo 5 g de fava 

d’anta estéril, umedecida e inoculada de acordo com o experimento em questão. A 

incubação foi realizada em estufa bacteriológica e em shaker sem agitação, na temperatura 

do experimento.  

Amostras foram retiradas durante quinze dias em intervalos regulares (3, 7, 10, 12 e 

15° dia), para acompanhamento do processo. As amostras foram extraídas com metanol 

(1:7 – m/v), em shaker a 250 rpm, temperatura ambiente (sem controle) e por 60 minutos. 

O sobrenadante foi retirado e centrifugado durante 15 minutos a 3234 g. A extração foi 

realizada duas vezes e os extratos misturados. As amostras foram mantidas em freezer (-

20°C) e foram avaliadas por CLAE em relação ao teor de rutina e quercetina.  

 

 

3.6.3. VALIDAÇÃO DO PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Ao finalizar os experimentos do planejamento experimental foi necessário validar a 

condição ótima prevista pelo modelo para a produção de quercetina. Os experimentos 

foram conduzidos em erlenmeyers de 250 mL contendo 5 g de fava d’anta, umedecida com 

água (1:1,88 m/v), inoculada (1x107,6 conídios/g fava) e incubada em estufa bacteriológica 

a 30,5 °C.  

A validação foi realizada em triplicata com amostragem durante quinze dias em 

intervalos regulares (3, 7, 10, 12 e 15° dia), para acompanhamento do processo. As 

amostras foram extraídas com metanol (1:7 m/v), em shaker a 250 rpm, temperatura 

ambiente (sem controle) e por 60 minutos. O sobrenadante foi retirado e centrifugado 

durante 15 minutos a 3234 g. A extração foi realizada duas vezes e os extratos misturados. 

As amostras foram mantidas em freezer (-20°C) e foram avaliadas por CLAE em relação ao 

teor de rutina e quercetina.  
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3.7. DETERMINAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SUBPRODUTOS 

 

Foram investigadas a produção das seguintes enzimas: celulases totais, 

endoglucanase, β-glucosidase, amilase e xilanase. 

A investigação foi feita com o auxílio de um planejamento fatorial fracionado 

exatamente igual ao descrito no item 3.6.1 e posteriormente um segundo planejamento 

(DCCR), conforme item 3.6.2. Vale a pena ressaltar que o segundo planejamento 

experimental somente foi realizado com as enzimas que apresentaram atividade 

enzimática relevante. 

As enzimas foram extraídas com água destilada (1:7 m/v), em shaker com agitação 

de 250 rpm, temperatura ambiente (sem controle) por 60 min. O processo de extração foi 

realizado duas vezes e os extratos misturados. Após centrifugação por 15 minutos a 3234 

g, o sobrenadante foi acondicionado em freezer (-20°C) e as enzimas analisadas por 

espectrofotometria. 

 

 

3.8. MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

3.8.1. CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA (CLAE) – QUANTIFICAÇÃO 

RUTINA E QUERCETINA 

 

Para a quantificação de rutina e quercetina a metodologia utilizada foi adaptada de 

Lin et al. (2014) e realizada através de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência – CLAE. As 

análises dos experimentos de otimização da extração, determinação da quantidade de 

rutina e quercetina na fava, ensaio controle e planejamento fatorial fracionado foram feitas 

em HPLC Shimadzu, com bomba LC 20AT, detector SPD-M20A DAD - diorred array detector. 

Devido aos problemas técnicos, os experimentos do planejamento composto central e da 

validação foram analisados em HPLC Agilent Technologies 1260 Infinity, detector DAD.   

A coluna empregada na análise do experimento da otimização da extração de 

quercetina foi a C-18 Shim-Pack VP-ODS 4,6 mm x 25 cm e 5 μm de diâmetro. Para os 

demais experimentos a coluna utilizada foi a C-18 GIST 4,6 mm X 25 cm e 5 μm de diâmetro 

da partícula. A fase móvel consistiu de duas soluções: A (água acidificada com 0,1% de ácido 
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trifluoracético) e B (metanol com 0,1% de ácido trifluoaracético), com gradiente de 0-10 

minutos 50%-70% B, 10-13 minutos 70% B, 13-14 minutos 70-100% B, 14-16 minutos 100% 

B, 16-17 minutos 100-50% B e 17-25 minutos 50% B. A vazão foi de 0,8 mL /min e a leitura 

feita em comprimento de onda 350 nm (Adaptado de LIN et al., 2014). 

Curvas padrões de rutina e quercetina foram construídas periodicamente, 

mantendo-se a faixa de concentração entre 1 – 250 µg mL-1 distribuídos em no mínimo 6 

pontos distintos em triplicata. Para a análise, as amostras foram diluídas em metanol em 

diluições adequadas para serem analisadas e se manterem dentro da faixa de linearidade.  

Todos os dados da curva e posteriormente a quantificação de rutina e quercetina 

foram calculados com o auxílio do software Excel (2010) da Microsoft®.  

O rendimento de quercetina em relação à concentração de quercetina teórica foi 

calculado pela equação abaixo (8): 

 

 

Rendimento em relação à concentração de quercetina teórica (%) = (8) 

 
𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐫𝐜𝐞𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚í𝐝𝐚

𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐫𝐮𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 ∗
𝐦𝐨𝐥 𝐝𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐫𝐜𝐞𝐭𝐢𝐧𝐚

𝐦𝐨𝐥 𝐝𝐞 𝐫𝐮𝐭𝐢𝐧𝐚

∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

 

3.8.2. CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA (CLAE) – QUANTIFICAÇÃO DOS 

AÇÚCARES NAS ANÁLISES DE CARACTERIZAÇÃO DA FAVA D’ANTA 

 

As amostras foram analisadas por CLAE em HPLC Shimadzu-RID-10A, com detector 

de índice de refração e coluna Hi-plex H-Agilent-60°C. A fase móvel isocrática consistiu de 

H2SO4 5mM, a um fluxo de 0,6 mL/min. Glicose foi utilizada como padrão.  

 

 

3.8.3. ESPECTROFOTOMETRIA – ANÁLISES ENZIMÁTICAS 

 

Cada atividade enzimática foi medida através de uma metodologia distinta e a leitura 

realizada em espectrofotômetro (Micronal-B572). 
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a) Celulases totais: A atividade de celulases totais (FPase) foi determinada incubando 

a solução enzimática (500 µL) a 50°C por 60 min na presença do substrato (papel de filtro 

Whatman No. 1, 1.0 x 6.0 cm) e tampão citrato (50 mM; pH 4,8) de acordo com a 

metodologia de Ghose (1987). A reação foi interrompida adicionando ácido 3,5 

dinitrosalicílico (DNS) seguida de fervura (100°C) por 5 min. A leitura foi realizada em 

espectrofotômetro a 540 nm. Uma unidade de atividade enzimática (U) corresponde a 1 

µmol de glicose liberada por minuto. A curva padrão foi realizada com diferentes 

concentrações de glicose. 

b) Endoglucanase: A atividade de endoglucanase (CMCase) foi determinada 

incubando a solução enzimática (50 µL) a 50°C por 10min na presença do substrato 

(carboximetilcelulose CMC 2%) e tampão citrato (50 mM; pH 4,8) de acordo com a 

metodologia de Ghose (1987) adaptada. A reação foi interrompida adicionando DNS 

seguida de fervura (100°C) por 5 min. A leitura foi realizada em espectrofotômetro a 540 

nm. Uma unidade de atividade enzimática (U) corresponde a 1 µmol de glicose liberada por 

minuto. A curva padrão foi realizada com diferentes concentrações de glicose. 

c) Amilase: A atividade da amilase foi realizada incubando a solução enzimática (100 

µL) a 50°C por 15 min na presença de 100 µL do substrato (amido 1%) e tampão acetato 

(16 mM; pH 5,0). A reação foi interrompida adicionando DNS seguida de fervura (100°C) 

por 5 min. A leitura foi realizada em espectrofotômetro a 550 nm. Uma unidade de 

atividade enzimática (U) corresponde a 1 µmol de glicose liberada por minuto. A curva 

padrão foi realizada com diferentes concentrações de glicose. 

d) Xilanase: A atividade da xilanase foi determinada incubando o extrato enzimático 

(250 µL) a 50°C por 10 min na presença de 750 µL do substrato (solução de xilana 1% em 

tampão citrato 50 mM, pH 5,3) de acordo com a metodologia de Bailey et al. (1992) 

adaptada. A reação foi interrompida adicionando DNS seguida de fervura (100°C) por 5 min. 

A leitura foi realizada em espectrofotômetro a 540 nm. Uma unidade de atividade 

enzimática (U) corresponde a 1 µmol de xilose liberada por minuto. A curva padrão foi 

realizada com diferentes concentrações de xilose. 

O método do ácido dinitrosalicílico (DNS) foi utilizado para verificar os açúcares 

totais reduzidos após a ação enzimática (Miller, 1959). 

e) β-glucosidase: A atividade da β-glucosidase foi determinada incubando o extrato 

enzimático (50 µL) a 50°C por 10 min com 100µL do substrato p-nitrofenil-β-D-
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glucopiranosídeo - pNPG (10mM), tampão acetato (0,5M; pH 5) e água destilada. A reação 

foi interrompida adicionando carbonato de sódio (1M, pH 10). A leitura foi realizada em 

espectrofotômetro a 420 nm. Uma unidade de atividade enzimática (U) corresponde a 1 

µmol de p-nitrofenol liberado por minuto. A curva padrão foi realizada nas mesmas 

condições das análises com diferentes concentrações de p-nitrofenol (SILVA et al., 2018). 

3.9. ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

Os resultados foram calculados utilizando o software Excel® da Microsoft®. O 

software STATISTICA™, versão 13.2 (Statsoft®) foi utilizado para o design e as análises dos 

dados dos planejamentos experimentais. Demais análises estatísticas foram realizadas no 

GraphPad Prisma v.8. (GraphPad Software, San Diego, Califórnia USA). 
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4. RESULTADOS  
 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA MATÉRIA VEGETAL 

 

4.1.1. GRANULOMETRIA 

 

A fermentação em estado sólido se caracteriza pelo crescimento microbiano sobre a 

superfície e o interior de substratos sólidos na ausência de água livre (PANDEY, 2003). 

Quando moído, o tamanho dos grãos pode influenciar o desenvolvimento do 

microrganismo sobre o substrato. Embora a otimização do tamanho dos grãos não tenha 

sido alvo de estudo neste trabalho, a determinação da granulometria da fava utilizada é 

importante para caracterizar o material em uso. 

A análise granulométrica, após cálculo da porção retida em cada tamis de acordo com 

a Equação 1 (item 3.1.1.1) presente na Farmacopeia Brasileira (2010) (Figura 11) revelou 

que 49,55% dos grãos da fava possuíam tamanho ≥ 0,60 mm. O material também 

apresentou 20,37% dos grãos com uma granulometria fina, < 0,125 mm, enquanto o 

restante (30,08%) têm diâmetro  < 0,60 e ≥ 0,125 mm. O tamanho médio dos grãos foi de 

0,60 mm. 
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Figura 11: Análise granulométrica da fava d'anta. Resultado expresso em média ± erro padrão da 
média (n=3). 
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4.1.2. DETERMINAÇÃO DOS TEORES DE UMIDADE, PECTINA, EXTRATIVOS, GLUCANA, 

XILANA, LIGNINA E CINZAS 

 

Considerando que a fava d’anta se constitui no meio de cultivo usado para o 

desenvolvimento do microrganismo, sua composição influencia no processo fermentativo 

e deve ser conhecida. A tabela 9 apresenta o resultado dessa caracterização realizada na 

fava d’anta. O teor de umidade da fava foi de 8,79 ± 0,09 (% m/m) e o teor de extrativos 

obtido foi de 4,68 ± 0,55 (% m/m). 

Tabela 9: Resultado da caracterização da fava d'anta. 

Características da biomassa Valores (% em massa seca)  

Glucana 
15,01 ± 1,86 

 

Xilana 
9,41 ± 2,45 

 

Lignina 
23,82 ± 0,48 

 

Pectina 5,56 ± 0,71  

Cinzas N.D.  

 
N.D.=  Não detectado 

 

4.2. DETERMINAÇÃO DAS MELHORES CONDIÇÕES DE EXTRAÇÃO DA 

QUERCETINA  

 

Um planejamento experimental foi elaborado com o objetivo de determinar as 

melhores condições para a extração da quercetina produzida após fermentação. Três 

diferentes solventes (metanol, etanol e isopropanol) foram analisados. A escolha pela 

utilização do metanol e etanol foi devido ao fato de serem capazes de extrair flavonoides 

incluindo rutina e quercetina e também por serem amplamente utilizados na extração de 

compostos fenólicos em geral (BIESAGA et al., 2007; DAI e MUMPER, 2010; DMITRIENKO 

et al., 2012). Já o álcool isopropílico foi escolhido por ser um solvente alternativo e menos 

agressivo ao meio ambiente quando comparado ao metanol por exemplo (WANG e 
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WELLER, 2006). Os resultados da extração de ambos os flavonoides, rutina e quercetina, 

estão apresentados na tabela 10.  

O experimento que extraiu a maior massa de quercetina foi o experimento 4 para 

todos os solventes analisados, no qual as condições empregadas foram as máximas (+1 +1) 

estabelecidas. Por outro lado, as condições menos favoráveis para a extração foram as do 

experimento 1 (-1 -1) para os solventes metanol e etanol, enquanto que com o uso de 

isopropanol o pior rendimento foi obtido com o experimento 2 (+1 -1). A diferença entre a 

melhor (46,1 mg g-1) e a pior (5,5 mg g-1) extração de quercetina foi de 8,4 vezes o que 

demonstra a influência de diferentes tratamentos no resultado final da extração. 

Analisando a rutina extraída (Tabela 10) o metanol também se mostrou o solvente 

mais eficaz com extração de 30,5 mg de rutina por g de fava nas condições do 

experimento 3. Já a menor massa de rutina extraída (0,44 mg g-1) foi obtida com o 

experimento 1 com o uso de isopropanol. Comparando a média dos pontos centrais, a 

rutina extraída com metanol (11,3 mg g-1) foi aproximadamente 7 e 11 vezes maior do 

que a extraída com etanol (1,65 mg g-1) e isopropanol (1 mg g-1). Os dois flavonoides 

analisados foram melhor extraídos com o uso de metanol, enquanto etanol e isopropanol 

foram melhores na extração de quercetina do que de rutina.  

             

Tabela 10: Concentração de rutina e quercetina obtidas após a extração com metanol, etanol e 
isopropanol de acordo com o planejamento fatorial completo 22. 

Exp 

Tempo 

extração 

(min) 

Relação 

Fava:solv

ente 

(m/v) 

Rutina (mg g-1 fava) Quercetina (mg g-1 fava) 

Metanol Etanol Isopropanol Metanol Etanol Isopropanol 

1 10 1:3 5,7 1,3 0,4 19,4 19,0 6,2 

2 60 1:3 15,3 1,5 1,3 29,3 14,0 5,5 

3 10 1:7 30,5 1,5 0,9 39,3 27,7 13,0 

4 60 1:7 23,4 3,7 1,3 46,1 35,0 26,5 

5 35 1:5 12,7 1,8 0,7 31,5 21,8 13,4 
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O diagrama de Pareto é um gráfico que mostra claramente as variáveis e interações 

que são estatisticamente significativas para o processo. A partir da demarcação do valor de 

p (=0,05 para 95% de confiança considerado), as variáveis que ultrapassam essa linha são 

classificadas como significativas e influenciam positiva ou negativamente o processo 

(CALADO e MONTGOMERY, 2003).  

De acordo com o diagrama de Pareto construído a partir do planejamento fatorial 

com o metanol (Figura 12) é possível verificar que as duas variáveis estudadas (relação 

fava:solvente e tempo de extração) são significativas na extração de quercetina. Por outro 

lado, a interação entre os parâmetros e a curvatura do modelo não foram significativos. 

A significância da curvatura indica que há algum ponto, entre os níveis estudados, em que 

a resposta obtida será mais eficaz. Neste caso, no qual a curvatura não foi significativa, os 

maiores níveis estudados (60 minutos e 1:7 m/v) geraram as melhores respostas.  

 

Figura 12: Gráfico de Pareto da extração de quercetina obtida com o planejamento fatorial 
completo 22 e o solvente metanol. 
 

A figura 13 corresponde ao gráfico de probabilidade normal dos resíduos e valores 

preditos versus valores observados para a extração com metanol. O primeiro gráfico é 

importante para verificar a normalidade dos erros, pois estes precisam ser aleatórios, 

6 35 1:5 7,6 1,5 0,9 29,9 24,0 15,0 

7 35 1:5 13,7 1,6 1,4 32,1 26,8 18,6 
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distribuídos de forma normal e independente. Quanto mais próximos da linha os pontos 

estiverem, mais é válida a suposição de normalidade (CALADO e MONTGOMERY, 2003). Da 

mesma forma, o segundo gráfico aponta para a adequação do modelo matemático aos 

dados experimentais, sendo que pontos próximos da linha significam um maior ajuste do 

modelo aos dados obtidos. Os gráficos gerados para o metanol sugerem a normalidade dos 

resíduos, confirmado pelo teste de Shapiro-Wilk (S-W) p=0,575, e um bom ajuste do 

modelo já que os pontos estão pertos da linha contínua. 

 

 

Figura 13: Gráfico da probabilidade normal dos resíduos (a) e dos valores observados versus valores 
preditos (b) da extração de quercetina obtida com o planejamento fatorial completo 22 e o solvente 
metanol. 
 

A tabela (11) mostra os dados da análise de variância (ANOVA) para o planejamento 

com o metanol, usando 95% de intervalo de confiança (IC). Essa análise fornece o valor p, 

uma ferramenta estatística importante, que indica a relevância das variáveis estudadas 

bem como de suas interações. Quando o valor p for menor ou igual a 0,05, tem-se uma 

variável significativa para o processo. 
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Tabela 11: Análise de variância (ANOVA) da extração de quercetina obtida com o planejamento 
fatorial completo 22 e o solvente metanol. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 F do modelo = 54,90; F 2;4;0,05 = 6,94 

 

De acordo com a ANOVA, as duas variáveis (tempo de extração e relação 

fava:solvente) possuem valor p abaixo de 0,05, sendo ambas significativas para a extração 

da quercetina. Um outro ponto importante é que a falta de ajuste do modelo (lack of fit) 

tem valor p > 0,05, isto é, não é significativo, e o Fcalculado do modelo é maior que o Ftabelado. 

Aliado a isso, o coeficiente de determinação (R2) obtido foi de 0,970, o que significa dizer 

que 97% da variância pode ser explicada. Conclui-se que o modelo matemático se ajusta 

bem aos dados experimentais. A equação que representa a quercetina extraída em 

termos das variáveis normalizadas utilizando metanol como solvente está apresentada 

abaixo: 

 𝑦 = 32,51 + 4,17 ∗ 𝑥1 + 9,20 ∗ 𝑥2 (9) 

Onde: 

y = quercetina extraída (mg g-1 de fava); 

x1 = tempo de extração; 

x2 = relação fava:solvente; 

 

Fator 
Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p-valor 

(1)Tempo de 
extração  

69,8290 

 

1 
69,8290 51,4847 0,018875 

(2)Relação 
fava:solvente  

339,0668 1 339,0668 249,9929 0,003976 

1x2 2,4737 1 2,4737 1,8238 0,309373 

Falta de 
ajuste  

(Lack of fit) 

9,7104 
1 

9,7104 7,1595 0,115892 

Erro puro 2,7126 
2 

1,3563   

Total 
 

423,7925 
 

6    
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Vale a pena ressaltar que neste modelo (Equação 9), a interação entre as variáveis foi 

desconsiderada, pois não se mostrou significativa para o processo.   

O gráfico de Pareto para o planejamento fatorial completo realizado com o etanol 

está apresentado na Figura 14.  Com o uso de etanol como solvente, somente a variável 

fava:solvente se mostrou significativa. Não houve significância em relação ao tempo de 

extração e a interação entre os parâmetros. Assim como na análise com metanol, a 

curvatura não é relevante, logo, não existe ponto de sela no domínio estudado. 

 

 

Figura 14: Gráfico de Pareto da extração de quercetina obtida com o planejamento fatorial 
completo 22 e o solvente etanol. 
 

Os erros aleatórios obtidos com a extração com etanol apresentaram distribuição 

normal (Figura 14a) (Shapiro-Wilk p=0,656) e o modelo se adequa aos dados obtidos. Pode-

se observar que o ajuste do modelo da extração com metanol (Figura 13b) foi melhor 

comparado ao ajuste para o etanol (Figura 15b). O que também é corroborado pelo 

coeficiente de determinação R2 que foi de 97% para o metanol e 95% para o etanol. 
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Figura 15: Gráfico da probabilidade normal dos resíduos (a) e dos valores observados versus valores 
preditos (b) da extração de quercetina obtida com o planejamento fatorial completo 22 e o solvente 
etanol. 

 

Tabela 12: Análise de variância (ANOVA) da extração de quercetina obtida com o planejamento 
fatorial completo 22 e o solvente etanol. 

Fator 
Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p-valor 

(1)Tempo de 
extração 

1,4168 1 1,4168 0,23274 0,677140 

(2)Relação 
fava:solvente  

220,3413 1 220,3413 36,19559 0,026533 

1x2 37,7897 1 37,8041 6,20773 0,130329 

Falta de ajuste 
(Lack of fit) 

0,1472 1 0,1472 0,02418 0,890693 

Erro puro 12,1750 2 6,0875   

Total 271,8700 6    

F do modelo=37,58; F 2;4;0,05= 6,94 

 

Com os dados da ANOVA (Tabela 12) é possível verificar que a falta de ajuste do 

modelo não foi significativa (p>0,05), e que o F do modelo é maior que o F tabelado, com 

essas informações o modelo matemático se ajusta aos dados experimentais. A variável 

tempo foi desconsiderada por não apresentar significância ao processo. Apesar de 

também não ter sido significativa, a interação entre as variáveis precisou ser mantida pois 

o R2 ajustado diminuiu consideravelmente com a sua retirada. Desta maneira, o modelo 
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obtido para as variáveis estudadas (normalizadas), que representa a quercetina extraída 

é dado pela Equação 10. 

𝑦 = 24,05 + 7,42 ∗ 𝑥2 + 3,07 ∗ 𝑥1 ∗ 𝑥2   (10) 

Onde: 

y = quercetina extraída (mg g-1 de fava); 

x1 = tempo de extração; 

x2 = relação fava:solvente;  

 

O isopropanol foi o terceiro solvente analisado quanto à sua eficácia no processo de 

extração da quercetina, através de um planejamento fatorial completo. O diagrama de 

Pareto (Figura 16) revela que a relação entre o volume de solvente usado e a massa da fava 

é significativa para o processo. O tempo de extração e também a interação entre os 

parâmetros estudados não são estatisticamente importantes para a extração de 

quercetina. Assim como nos demais solventes analisados, não foi verificada significância na 

curvatura.  

 

 

Figura 16: Gráfico de Pareto da extração de quercetina obtida com o planejamento fatorial 
completo 22 e o solvente isopropanol. 

 

Pode-se supor que os dados relacionados com a extração com isopropanol 

apresentam distribuição normal, com confirmação da normalidade pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) p > 0,20, e o modelo se ajusta aos valores observados (Figura 

17). 
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Figura 17: Gráfico da probabilidade normal dos resíduos (a) e dos valores observados versus valores 
preditos (b) da extração de quercetina obtida com o planejamento fatorial completo 22 e o solvente 
isopropanol. 
 

Tabela 13: Análise de variância (ANOVA) da extração de quercetina obtida com o planejamento 
fatorial completo 22 e o solvente isopropanol. 

Fator 
Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p-valor 

(1)Tempo de 
extração  

40,8391 1 40,8391 5,71187 0,139384 

(2)Relação 
fava:solvente  

193,0796 1 193,0796 27,00468 0,035093 

1x2 50,6727 1 50,6727 7,08723 0,116874 

 Lack of fit 13,9791 1 13,9791 1,95516 0,296913 

Erro puro 14,2997 2 7,1499   

Total 312,8702 6    

F do modelo = 10,06; F 3;3;0,05 = 9,28 

 

Os dados da ANOVA estão apresentados na Tabela 13. Novamente foi possível 

ratificar a relevância da variável fava: solvente (p < 0,05) para o processo. A falta de ajuste 

do modelo matemático em relação aos dados experimentais não é significativa, ou seja, o 

modelo suporta os resultados obtidos, embora a diferença entre o Fcalculado e Ftabelado tenha 

sido muito pequena. O R2 do isopropanol foi igual a 0,91, sendo o mais baixo dentre os 

solventes analisados. Não foi possível melhorar o modelo com a retirada das variáveis não 



 

67 
 

significativas pois o R2 ajustado ficou bem abaixo daquele obtido considerando todas as 

variáveis.  

A equação 11 apresenta o modelo matemático obtido para as variáveis normalizadas 

(isopropanol), que representa a quercetina extraída. 

𝑦 = 14,03 + 3,19 ∗ 𝑥1 + 6,95 ∗ 𝑥2 +  3,56 ∗ 𝑥1 ∗ 𝑥2  (11) 

Onde: 

y = quercetina extraída (mg  g1 de fava); 

x1 = tempo de extração; 

x2 = relação fava:solvente; 

 

Aplicando as variáveis normalizadas que levaram à melhor extração com metanol, 

etanol e isopropanol, ou seja, tempo = +1 e fava:solvente = +1, nas suas respectivas 

equações, os valores preditos da quercetina extraída bem como os intervalos de confiança 

ao nível de 95% foram de (mg g-1):  45,9 (39,5 – 52,3), 34,5 (20,9 – 48,1 ), e 27,7 (14,3 – 

41,2) para a extração com metanol, etanol e isopropanol respectivamente. Já os valores 

reais obtidos foram 46,1 mg g-1, 35,0 mg g-1 e 26,5 mg g-1 de quercetina extraída com 

metanol, etanol e isopropanol respectivamente. 

 

4.2.1. VALIDAÇÃO DO MODELO EXPERIMENTAL  

 

Após a realização do planejamento fatorial completo (22) foi verificado que as 

condições ótimas apontadas pelo modelo foram 60 min extração e relação fava:solvente 

de 1:7 (m/v) usando metanol como solvente. O experimento de validação foi realizado 

nessas condições em quadruplicata. Considerando que a diferença entre a extração com o 

metanol (46 mg g-1) e com o etanol (35 mg g-1) nas condições do experimento 4 (+1 +1) não 

foi muito grande, e este solvente é menos agressivo ao meio ambiente do que aquele, 

etanol também foi testado em quadruplicata nesta validação do modelo experimental. 

Além disso, através do teste T de Student pode se comparar os resultados verificando se 
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há diferença significativa entre o uso do metanol e do etanol. A média dos valores obtidos 

são apresentados no gráfico abaixo (Figura 18). 
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Figura 18: Concentração de quercetina extraída na validação do modelo experimental para a 
otimização da extração realizada com o planejamento fatorial completo 22 utilizando os solventes 
metanol e etanol. Resultados expressos em média ± erro padrão da média (n=4). 
 

Considerando as médias dos dados, a extração com metanol extraiu 7 mg g-1 a mais 

de quercetina quando comparado com o etanol. Entretanto para verificar se essa diferença 

é de fato relevante e significativa, os dados foram analisados através do teste T de Student. 

O resultado revelou que a massa de quercetina extraída com metanol difere 

significativamente (p < 0,05) da quantidade de quercetina obtida com etanol (p-valor de 

0,0197). Com isso, o metanol é o solvente mais eficiente para ser utilizado na extração de 

rutina e quercetina numa proporção de 1:7 de massa de fava:volume de solvente, durante 

60 min.  

Os resultados preditos e experimentais da validação do modelo estão apresentados 

na tabela abaixo (Tabela 14). Os resultados experimentais obtidos com o metanol foram 

previstos pelo modelo. Entretanto, os resultados do etanol não ficaram de acordo com o 

predito, mas se encontra dentro da faixa do intervalo de confiança (20,9 – 48,1 mg g-1). 

 

 

 



 

69 
 

Tabela 14: Concentração de quercetina extraída predita pelo modelo e valor experimental obtido 
na validação do planejamento fatorial completo 22 utilizando como solventes metanol e etanol. 

Tratamento 
Valor predito  

(mg g-1) 
Valor experimental  

(mg g-1) 

Metanol 45,9 44,8 ± 3,5 

Etanol 34,5 37,9 ± 2,0 

 

 

4.3. DETERMINAÇÃO DA QUANTIDADE DE RUTINA E QUERCETINA 

CONTIDAS NA MATÉRIA-PRIMA 
 

 

Após ser realizada a secagem e moagem da fava (ver item 3.1.1.1), o material vegetal 

foi submetido à uma extração para determinar a rutina e quercetina presentes na fava. Ao 

ser analisado por CLAE, os extratos obtidos apresentaram teor de rutina de 30% (302,51 ± 

20,32 mg rutina g-1 de fava). Além disso, foi detectada a presença de 0,56 ± 0,049 mg 

quercetina g-1 de fava no extrato sem fermentação. Essa quantidade é extremamente baixa 

em comparação com a concentração de quercetina adquirida após a fermentação por A. 

niger, que é 82 vezes maior (46,1 mg g-1) que o teor de quercetina presente na fava in 

natura.  

 

4.4. ENSAIO-CONTROLE (BRANCO) DA FORMAÇÃO DE QUERCETINA A 

PARTIR DA FAVA D’ANTA 

 

O ensaio controle foi feito com o segundo lote de fava d’anta. Após o período de 

incubação, o experimento foi submetido à extração seguida de análise por CLAE. O 

resultado revelou um total de 286,47 ± 3,86 mg rutina g-1 de fava, valor esse bem 

semelhante ao total de rutina presente na fava que é de 30%. 

Com relação a quercetina, foi detectada somente uma pequena quantidade desse 

flavonoide (0,49 ± 0,015 mg g-1) na amostra controle. Com isso, pode-se constatar que a 

concentração de quercetina obtida nos experimentos de validação se deve exclusivamente 
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à ação fúngica sobre a fava d’anta, conforme pode ser visto nos cromatogramas 

apresentados na Figura 19.  

 

Figura 19: Cromatograma dos padrões rutina e quercetina (a); Cromatograma da fava fermentada 
por A.niger após 10 dias de cultivo (b); Cromatograma do ensaio-controle (branco) sem adição de 
inóculo após 10 dias de incubação (c). 
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4.5. DETERMINAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CULTIVO  

 

4.5.1. PLANEJAMENTO FATORIAL FRACIONADO (26-2) 

 

Um planejamento fatorial fracionado foi realizado com o objetivo de identificar as 

variáveis, dentre as escolhidas, que afetam significativamente a produção de quercetina. 

Além disso, cinco atividades enzimáticas foram verificadas durante a cinética do 

planejamento para identificar possíveis subprodutos do processo. Por se tratar de um 

processo microbiano foi considerado um nível de confiança de 90% (p ≤ 0,1) nas análises 

estatísticas. Os experimentos antes e após a fermentação estão ilustrados na Figura 20. 

 

 

 
Figura 20: Fava d’anta sendo preparada para o cultivo (a). Experimentos após a fermentação (b). 

 

 

Antes de analisar os dados no software Statistica, foram construídos gráficos com os 

resultados obtidos após a fermentação para cada uma das corridas realizadas. A vantagem 

de descrever os dados da cinética em gráficos é a possibilidade de identificar o perfil das 

enzimas versus produção de quercetina durante o processo fermentativo, sendo mais fácil 

correlacionar os resultados obtidos. Os gráficos estão representados na Figura 21. Além 
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disso, o Apêndice 1 (Tabela 29) apresenta todas as concentrações de quercetina gerada em 

cada experimento e em cada dia da cinética.  

Os experimentos que geraram maiores concentrações de quercetina foram o 2, 4, 6, 

8, 12 e 14. Com exceção do experimento 12, todos os demais obtiveram a maior produção 

de quercetina no 15° dia da cinética. A variável comum entre os seis melhores 

experimentos foi a umidade, na qual todos receberam a maior proporção de umidade 

estudada (1:1,5 m/v). As demais semelhanças foram temperatura mais baixa (24°C) para 

as corridas 2, 4, 6 e 8 e quanto ao inóculo os experimentos 4, 8 e 12 receberam a maior 

quantidade (108 conídios/ g fava) e 2, 6 e 14 a menor quantidade utilizada (104 conídios/ g 

fava). Se analisarmos a concentração de quercetina obtida em cada uma dessas seis 

corridas, pode-se notar que os experimentos inoculados com maior quantidade do fungo 

(4, 8 e 12) geraram melhores respostas, sugerindo que não somente a umidade, como 

também a quantidade de inóculo usada tem um peso maior na produção de quercetina.  
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Figura 21: Cinética da produção de quercetina e das atividades enzimáticas das enzimas FPase, 
CMCase, β-glucosidase, amilase e xilanase durante o planejamento fatorial fracionado. 
Experimentos 2, 4, 6, 8, 12 e 14. 

 
Analisando a cinética enzimática dos experimentos que mais produziram quercetina 

(2, 4, 6, 8, 12 e 14), com exceção do 2 e 12, os demais apresentaram maior atividade β-
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glucosídica no 15° dia da cinética, tempo no qual ocorreu a melhor produção de quercetina 

dos respectivos experimentos. O pico da atividade amilolítica obtida nos experimentos que 

geraram maiores quantidades de quercetina (com exceção do 2) ocorreu no 15° dia de 

cultivo, o que coincide com o melhor dia da cinética para os experimentos 4, 6, 8 e 14. As 

demais enzimas tiveram perfis distintos entre si de acordo com o dia da cinética e do 

tratamento aplicado.  

Vale lembrar que a β-glucosidase além de ser uma importante enzima do complexo 

celulásico ela também atua hidrolisando a ligação glicosídica entre a glicose e a rutina, 

liberando quercetina. É possível que a coincidência obtida entre melhor dia de produção 

de quercetina e de atividade enzimática da β-glucosidase esteja relacionada a essa hidrólise 

da rutina, o que acarretaria em maior formação de quercetina. Entretanto, os 

experimentos 2, 12 e 14 não estão entre aqueles que apresentaram melhores atividades 

enzimáticas (Figura 21). Já as corridas 4, 6 e 8 tiveram algumas enzimas com boa atividade, 

se destacando a corrida 6 que apresentou as melhores produções enzimáticas (Figura 21 e 

Tabela 18).  

Os experimentos com a mais baixa produção de quercetina foram 5, 9, 11,13 e 15. 

De maneira inversa aos melhores experimentos, todos tiveram em comum a menor 

proporção de umidade empregada (1:0,5 m/v), sendo as 3 piores produções (5, 9 e 13) 

inoculadas com a mais baixa concentração de inóculo (104 conídios/ g fava) utilizadas. 

Quanto as atividades enzimáticas (Figura 22), esses experimentos foram, em sua maioria, 

aqueles que apresentaram as piores atividades para todas as enzimas analisadas, se 

destacando as corridas 9 e 13.  
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Figura 22: Cinética da produção de quercetina e das atividades enzimáticas das enzimas FPase, 
CMCase, β-glucosidase, amilase e xilanase durante o planejamento fatorial fracionado. 
Experimentos 5, 9, 11, 13 e 15. 
 

 
A baixa produção de quercetina poderia ser explicada pela conversão da rutina em 

outros compostos ou mesmo por uma acelerada degradação da quercetina a ponto de não 
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ser detectada uma produção relevante. Entretanto, olhando os gráficos é possível perceber 

o alto teor de rutina que se mantém durante todo o processo fermentativo. Isso nos mostra 

que o microrganismo não foi capaz de utilizar esse flavonoide, provavelmente devido ao 

seu pobre crescimento nas condições de cultivo usadas nesses experimentos. A partir desse 

contexto, é plausível a obtenção de baixas atividades enzimáticas, como ocorrido.  

As demais corridas (1, 3, 7, 10, 16, 17, 18 e 19) estão apresentadas na Figura 23. Não 

foram verificadas correlações entre as atividades enzimáticas obtidas e a produção de 

quercetina. Esses experimentos seguiram padrões distintos entre si, alguns com pouca 

formação de quercetina (3 e 10) e outros com melhores resultados (1, 16, 17, 18 e 19).  
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Figura 23: Cinética da produção de quercetina e das atividades enzimáticas das enzimas FPase, 
CMCase, β-glucosidase, amilase e xilanase durante o planejamento fatorial fracionado. 
Experimentos 1, 3, 7, 10, 16, 17, 18 e 19. 

 

 

Com relação aos resultados do planejamento fatorial fracionado para a produção de 

quercetina, é possível confirmar que a umidade e o inóculo foram variáveis significativas 

para a produção de quercetina, considerando um intervalo de confiança de 90% (Figura 

24). Além disso, esses dois parâmetros exerceram efeito positivo na síntese de quercetina 

(Tabela 15). 

Também pode-se notar que as demais variáveis estudadas (temperatura e os 

nutrientes - ureia, cloreto de cálcio e sulfato ferroso amoniacal), bem como algumas 

interações são estatisticamente significativas para a formação de quercetina. Entretanto, 

analisando os efeitos destes parâmetros (Tabela 15) é possível verificar que os mesmos 

possuem um efeito negativo para a quercetina, ou seja, a produção somente é favorecida 

em temperaturas mais baixas e em menor concentração dos nutrientes. Neste caso, como 

a menor quantidade de nutrientes empregada no planejamento fracionado foi zero, a 

adição dos mesmos não foi benéfica para a produção da quercetina, como pode ser visto 

no gráfico das médias marginais (Figura 25). 
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Figura 24: Gráfico de Pareto da produção de quercetina obtida com o planejamento fatorial 
fracionado 26-2. 

 

 
Figura 25: Gráfico das médias marginais da produção de quercetina com relação a adição de ureia, 
cloreto de cálcio e sulfato ferroso amoniacal obtida com o planejamento fatorial fracionado 26-2. 
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Tabela 15: Efeitos e coeficiente de regressão das variáveis que afetam a produção de quercetina 
obtida com o planejamento fatorial fracionado 26-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o gráfico de normalidade (Figura 26a) obtido para a produção de quercetina e 

com o gráfico valores observados versus valores preditos pode-se supor que os resíduos 

apresentam distribuição normal. A adequação do modelo pode ser verificada pelo gráfico 

dos valores preditos versus os valores observados (Figura 26b), visto que os pontos caem 

próximos à linha reta. Além disso, conforme o valor de R2 obtido (0,99), pode-se dizer que 

o modelo explica 99% da variância dos dados experimentais. Já o R2 ajustado obtido foi de 

0,96. Entretanto ao verificar a ANOVA (Tabela 16), a falta de ajuste do modelo (lack of fit) 

se mostra significativa, o que pode indicar que o modelo não se ajusta aos dados.  

 

 

 

Variáveis Efeito Coeficiente 
de regressão 

p-valor 

(1) Umidade 55,20625 27,603125 0,000009 

(2) Inóculo 8,31125 4,155625 0,000401 

(3) Ureia -10,02375 -5,011875 0,000276 

(4) Temperatura -22,71625 -11,358125 0,000054 

(5) Cloreto de cálcio -25,18875 -12,594375 0,000044 

(6) Sulfato Ferroso 

amoniacal 

-16,52125 -8,260625 0,000101 

1x2 8,40125 4,200625 0,000392 

1x3 -3,41375 -1,706875 0,002369 

1x4 -1,17125 -0,585625 0,019606 

1x5 -8,89375 -4,446875 0,000350 

2x4 -0,61625 -0,308125 0,065838 

2x6 1,85875 0,929375 0,007925 
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Figura 26: Gráfico da probabilidade normal dos resíduos (a) e dos valores preditos versus valores 
observados para a produção de quercetina com o planejamento fatorial fracionado 26-2. 
 

 

Tabela 16: Análise de variância (ANOVA) da produção de quercetina obtida com o planejamento 
fatorial fracionado 26-2. 

Fator 
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

médio 
F p-valor 

(1) Umidade 12190,92 1 12190,92 109993,3 0,000009 

(2) Inóculo 276,31 1 276,31 2493,0 0,000401 

(3) Ureia 401,90 1 401,90 3626,2 0,000276 

(4) 

Temperatura 
2064,11 1 2064,11 18623,6 0,000054 

(5) Cloreto de 

cálcio 
2537,89 1 2537,89 22898,3 0,000044 

(6) Sulfato 

Ferroso 

amoniacal 

1091,81 1 1091,81 9850,9 0,000101 

1x2 282,32 1 282,32 2547,3 0,000392 

1x3 46,61 1 46,61 420,6 0,002369 

1x4 5,49 1 5,49 49,5 0,019606 

1x5 316,40 1 316,40 2854,7 0,000350 

1x6 0,50 1 0,50 4,5 0,167487 

2x4 1,52 1 1,52 13,7 0,065838 

2x6 13,82 1 13,82 124,7 0,007925 
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Lack of Fit 263,76 3 87,92 793,3 0,001259 

Erro puro 0,22 2 0,11   

Total 19493,58 18    

 F do modelo = 36,35; F 12;6;0,10 = 2,90 

 

 

 

Figura 27: Gráfico da variância dos resíduos da produção de quercetina com o planejamento fatorial 
fracionado 26-2. 

 

Para confirmar a adequação do modelo foi verificada a normalidade dos erros pelo 

teste de Shapiro-Wilk (p=0,1466), a variância (Figura 27), o coeficiente de determinação 

(R2=0,986) e o F do modelo.  Como já mencionado, os erros seguem a distribuição normal, 

a variância é homogênea (aleatoriedade dos erros), o R2 possui valor satisfatório, e o F 

calculado foi maior que o F tabelado, portanto, conclui-se que o modelo proposto se ajusta bem 

aos dados. A equação que descreve o processo em termos das variáveis normalizadas está 

apresentada abaixo: 

   

𝐲 = 41,6147 + 27,6031 ∗  x1 + 4,1556 ∗ x2 − 5,0119 ∗  x3 − 11,3581 ∗  x4 −

12, 5944 x5 − 8,2606 x6 + 4,2006 ∗ x1 ∗ x2 − 1,7069 ∗ x1 ∗ x3 − 0,5856 ∗ x1 ∗ x4 −

4,4469 ∗ x1 ∗ x5 − 0,3081 ∗ x2 ∗  x4 + 0,9294 x2 ∗  x6  (12) 

Onde, 

y=  concentração de quercetina (mg g-1); 

x1= umidade;  

x2= inóculo;  
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x3= ureia;  

x4= temperatura;   

x5= cloreto de cálcio;  

x6= sulfato ferroso amoniacal;  

 

Conforme mencionado anteriormente, visando identificar um possível subproduto a 

ser obtido da produção de quercetina, foram avaliadas as atividades enzimáticas de 

celulases totais (FPase), endoglucanase (CMCase), β-glucosidase, amilase e xilanase em 

cada experimento do planejamento fatorial fracionado. Os melhores resultados estão 

descritos na Tabela 17. Todos os demais resultados estão no Apêndice 2. 

 

Tabela 17: Melhores atividades enzimáticas da Fpase, CMCase, β-glucosidase, amilase e xilanase 
obtidas com o planejamento fatorial fracionado 26-2; o melhor dia da cinética está indicado entre 
parênteses. 

Experimento 
FPase  

(U g-1) 

CMCase  

(U g-1) 

β-glucosidase  

(U g-1) 

Amilase  

(U g-1) 

Xilanase 

 (U g-1) 

 

1 1,38 (15) 9,37 (10) 401,21 (10) 151,96 (15) 181,14 (10) 
 

2 1,32 (12) 4,93 (10) 21,64 (3) 17,47 (7) 70,30 (7) 
 

3 1,41 (7) 4,58 (3) 41,48 (3) 15,41 (3) 66,24 (10) 
 

4 2,34 (12) 9,49 (7) 437,71 (12) 107,17 (15) 158,72 (7) 
 

5 1,95 (12) 13,77 (12) 386,53 (12) 16,86 (12) 97,79 (12) 
 

6 3,22 (10) 12,28 (12) 1583,00 (15) 163,76 (15) 683,54 (7) 
 

7 2,50 (7) 12,85 (7) 770,80 (15) 63,08 (15) 93,19 (10) 
 

8 1,88 (3) 8,81 (15) 838,17 (15) 39,18 (15) 133,20 (10) 
 

9 1,06 (3 e 15) 3,73 (7) 55,33 (15) 7,56 (7) 9,42 (15) 
 

10 1,11 (12) 6,99 (12) 38,99 (3) 18,82 (3) 25,32 (3) 
 

11 1,10 (15) 6,07 (3) 157,96 (3) 6,94 (3) 38,20 (3) 
 



 

84 
 

 

Com exceção da atividade de CMCase, todas as demais enzimas apresentaram 

melhor resultado no experimento 6. Nessa corrida foi empregada a maior umidade (1:1,5 

m/v), menor temperatura (24°C) e menor quantidade de inóculo (10-4 conídio/g fava), além 

dos nutrientes ureia e sulfato ferroso amoniacal. É provável que a presença desses 

nutrientes, aliada às condições de cultivo, tenham favorecido o metabolismo fúngico, 

levando à boa síntese enzimática. 

As enzimas celulases totais, endoglucanase e amilase não foram analisadas no 

planejamento seguinte por não apresentarem potencial de aproveitamento, enquanto β-

glucosidase e xilanase continuaram a ser estudadas. Nesse contexto, os gráficos de Pareto 

dessas enzimas (Figura 28 e 29) foram analisados para verificar quais variáveis afetaram 

significativamente a atividade enzimática. 

Para a produção da xilanase, todas as variáveis e várias interações tiveram um efeito 

significativo, para o nível de confiança de 90% (Figura 28). Diferente da quercetina, os 

nutrientes ureia e sulfato ferroso amoniacal favoreceram a síntese dessa enzima, pois os 

seus efeitos na variável resposta (xilanase) foram positivos (Tabela 18). Em contrapartida, 

a influência da umidade e da temperatura na atividade enzimática foram as mesmas 

encontradas para a quercetina, isto é, maior umidade e menor temperatura beneficiam o 

processo fermentativo.  

12 1,49 (3) 7,03 (10) 488,90 (12) 44,69 (15) 32,64 (3) 
 

13 0,86 (12) 3,75 (12) 42,19 (15) 6,02 (3) 10,46 (12) 
 

14 1,66 (12) 8,23 (15) 188,56 (15) 40,07 (15) 25,88 (12) 
 

15 0,85 (15) 6,22 (15) 180,88 (15) 21,91 (15) 35,66 (12) 
 

16 1,89 (10) 11,37 (10) 1045,55 (10) 24,27 (15) 98,78 (3) 
 

17 2,17 (10) 9,99 (15) 841,56 (10) 83,27 (10) 62,46 (3) 
 

18 2,10 (10) 10,47 (15) 1100,87 (12) 110,41 (15) 67,94 (15) 
 

19 2,47 (3) 14,07 (15) 1072,27 (10) 79,68 (15) 56,08 (10) 
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Em relação a atividade de β-glucosidase, as variáveis significativas para essa enzima 

(90% de confiança) foram a umidade, temperatura e ureia (Figura 29), sendo a temperatura 

mais baixa também ideal para a obtenção dessa enzima (Tabela 19).  

 

 

Figura 28: Gráfico de Pareto da produção da xilanase por A. niger obtida com o planejamento 
fatorial fracionado 26-2. 

 

 

Figura 29: Gráfico de Pareto da produção da β-glucosidase por A. niger obtida com o planejamento 
fatorial fracionado 26-2. 
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Tabela 18: Efeitos e coeficiente de regressão das variáveis que afetam a produção da xilanase por 
A. niger obtida com o planejamento fatorial fracionado 26-2. 

Fator Efeito Coeficiente de regressão p-valor 

(1)Umidade 87,035 43,5175 0,001162 

(2)Inóculo -55,901 -27,9505 0,002809 

(3)Ureia 74,563 37,2815 0,001582 

(4)Temperatura -150,970 -75,4851 0,000387 

(5)Cloreto de cálcio -84,987 -42,4936 0,001218 

(6)Sulfato ferroso 

amoniacal 
73,806 36,9030 0,001615 

1x2 -39,523 -19,7613 0,005597 

1x3 89,041 44,5204 0,001110 

1x4 -64,816 -32,4078 0,002092 

1x5 -58,309 -29,1543 0,002583 

1x6 102,281 51,1403 0,000842 

2x4 89,450 44,7252 0,001100 

2x6 -58,267 -29,1335 0,002587 

 
 
Tabela 19: Efeitos e coeficiente de regressão das variáveis que afetam a produção da β-glucosidase 
por A. niger obtida com o planejamento fatorial fracionado 26-2. 

Fator Efeito Coeficiente de regressão p-valor 

(1)Umidade 
325,769 162,884 0,044469 

(3)Ureia 424,057 212,029 0,026972 

(4)Temperatura 
-285,272 -142,636 0,056857 

(5)Cloreto 
-191,735 -95,868 0,114366 

1x3 
242,949 121,475 0,075991 

1x6 
284,491 142,245 0,057143 
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2x4 
231,555 115,777 0,082728 

2x6 
-245,057 -122,529 0,074832 

 

Os gráficos de normalidade dos resíduos e valores observados versus valores preditos 

para β-glucosidase e xilanase estão apresentados nas Figura 30 e 31.  

Os resíduos apresentados na análise de ambas as enzimas possuem distribuição 

normal, confirmados pelo teste de Kolmogorov-Sminorv (p> 0,20). Entretanto a falta de 

ajuste do modelo para a xilanase foi significativa, como pode ser visto na ANOVA (Tabela 

20). Como os erros apresentam aleatoriedade (Figura 32), o Fmodelo foi maior que o tabelado 

(apesar da diferença ser muito pequena), e o coeficiente de determinação para a xilanase 

foi de 91%, pode-se dizer que o modelo se ajusta satisfatoriamente aos dados.  

 

 

Figura 30: Gráfico da probabilidade normal dos resíduos (a) e dos valores preditos versus valores 
observados para a produção da xilanase por A. niger obtida com o planejamento fatorial fracionado 
26-2. 
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Figura 31: Gráfico da probabilidade normal dos resíduos (a) e dos valores preditos versus valores 
observados para a produção da β-glucosidase por A. niger obtida com o planejamento fatorial 
fracionado 26-2. 
 
 

Tabela 20: Análise de variância (ANOVA) para a produção da xilanase por A. niger obtida com o 
planejamento fatorial fracionado 26-2. 

Fator 
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

médio 
F p-valor 

(1)Umidade 30300,3 1 30300,35 859,235 0,001162 

(2)Inóculo 12499,7 1 12499,67 354,456 0,002809 

(3)Ureia 22238,6 1 22238,61 630,626 0,001582 

(4)Temperatura 91168,1 1 91168,11 2585,277 0,000387 

(5)Cloreto de 

cálcio 
28891,3 1 28891,33 819,279 0,001218 

(6)Sulfato 

ferroso 

amoniacal 

21789,3 1 21789,26 617,883 0,001615 

1x2 6248,1 1 6248,15 177,180 0,005597 

1x3 31713,0 1 31713,04 899,295 0,001110 

1x4 16804,2 1 16804,22 476,521 0,002092 

1x5 13599,6 1 13599,59 385,647 0,002583 

1x6 41845,3 1 41845,32 1186,618 0,000842 
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2x4 32005,5 1 32005,50 907,588 0,001100 

2x6 13580,2 1 13580,17 385,096 0,002587 

Lack of Fit 35015,9 3 11671,96 330,985 0,003014 

Erro puro 70,5 2 35,26   

Total 397769,7 18    

 F do modelo = 3,97; F 13; 5; 0,10 = 3,27 

 

 

Figura 32: Gráfico da variância dos resíduos para a produção da xilanase por A. niger obtida com o 
planejamento fatorial fracionado 26-2. 

 

A equação matemática que descreve o modelo para a atividade da xilanase em 

termos das variáveis normalizadas está apresentada abaixo:  

𝑦 = 102,473 +  43,5175 ∗ 𝑥1 − 27,9505 ∗ 𝑥2 +  37,2815 ∗ 𝑥3  − 75,4851 ∗ 𝑥4  −
 42,4936 ∗  𝑥5 +  36,9030 ∗ 𝑥6  − 19,7613 ∗ 𝑥1 ∗  𝑥2 +  44,5204 ∗ 𝑥1 ∗  𝑥3   −
32,4078 ∗ 𝑥1 ∗  𝑥4 − 29,1543 ∗ 𝑥1 ∗ 𝑥5 +  51,1403 ∗ 𝑥1 ∗  𝑥6 +  44,7252 ∗ 𝑥2 ∗ 𝑥4  −

29,1335  ∗ 𝑥2 ∗  𝑥6   (13) 

Onde,  

y=  atividade enzimática da xilanase (U g-1); 

x1= umidade; 

x2= inóculo; 

x3= ureia;  

x4= temperatura;  
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x5= cloreto de cálcio;  

x6= sulfato ferroso amoniacal; 

A falta de ajuste para a β-glucosidase não foi significativa (Tabela 21), e o F calculado 

do modelo (2,67) foi maior que o tabelado (2,38). Entretanto, somente 68% da variância 

pôde ser explicada pelo modelo (R2 = 0,681). A equação que descreve o modelo em termos 

das variáveis normalizadas é a seguinte: 

𝑦 =  510,189 +  162,884 ∗ 𝑥1 +  212,029 ∗ 𝑥3  − 142,636 ∗  𝑥4 − 95,868 ∗  𝑥5 +
 121,475 ∗ 𝑥1 ∗ 𝑥3 +  142,245 ∗ 𝑥1 ∗  𝑥6  +  115,777 ∗ 𝑥2 ∗ 𝑥4 − 122,529 ∗  𝑥2 ∗  𝑥6  

 (14) 

Onde,  

y=  atividade enzimática da  β-glucosidase (U g-1); 

x1= umidade; 

x2= inóculo; 

x3= ureia;  

x4= temperatura;  

x5= cloreto de cálcio;  

x6= sulfato ferroso amoniacal; 

 
Tabela 21: Análise de variância (ANOVA) para a produção da β-glucosidase por A. niger obtida com 
o planejamento fatorial fracionado 26-2. 

Fator 
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

médio 
F p-valor 

(1)Umidade 424501 1 424501,4 20,99904 0,044469 

(2) Inóculo 
96722 1 96721,7 4,78459 0,16023 

(3)Ureia 
719297 1 719297,5 35,58187 0,026972 

(4)Temperatura 325520 1 325520,0 16,10267 0,056857 

(5)Cloreto de 

cálcio 147050 1 147049,7 7,27419 0,114366 
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(6) Sulfato 

ferroso 

amoniacal 

46229 1 46228,8 2,28683 0,269620 

1x2 317008 1 31708,4 1,56854 0,337017 

1x3 236098 1 236097,6 11,67917 0,075991 

1x4 127 1 127,3 0,00630 0,947401 

1x5 43 1 43,0 0,00213 0,967401 

1x6 
323740 1 323740,2 16,01463 0,057143 

2x4 
214471 1 214470,7 10,60933 0,082728 

2x6 
240212 1 240211,8 11,88269 0,074832 

Lack of Fit 1016660 3 338886,8 16,76389 0,056818 

Erro puro 40431 2 20215,3   

Total 
3862809 18 

   

      F modelo = 2,67; F 8; 10; 0,10 = 2,38 

 

 

4.5.2. DELINEAMENTO COMPOSTO CENTRAL ROTACIONAL (DCCR) 

 

A partir dos resultados obtidos, um novo planejamento fatorial foi construído. Desta 

vez o objetivo foi identificar, dentre as variáveis significativas, a melhor faixa a ser usada 

para otimizar a produção de quercetina. Embora todas as variáveis tenham sido 

significativas para a quercetina, somente umidade, temperatura e quantidade de inóculo 

foram analisadas. Isso porque a significância dos nutrientes adicionados indicou que os 

mesmos não favorecem a produção de quercetina, já que foram variáveis com efeitos 

negativos e o limite inferior do domínio experimental foi a ausência do nutriente. 

Vale a pena ressaltar que a adição de ureia é positiva para a síntese de β-glucosidase 

e xilanase, além do sulfato ferroso amoniacal que também favorece a xilanase. Porém, 

como a produção de quercetina é o processo principal, a escolha foi baseada na sua síntese, 

em detrimento das enzimas que são subprodutos.  
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O delineamento composto central rotacional (DCCR) foi utilizado para identificar a 

melhor condição, aquela que conduz a uma melhor produção de quercetina. A 

concentração de quercetina (mg g-1 fava) obtida em cada um dos experimentos nos 

diferentes tempos analisados está descrita no Apêndice 3 (Tabela 33). 

Os gráficos apresentados na Figura 33 mostram a cinética da produção de quercetina, 

o consumo de rutina e as atividades enzimáticas de β-glucosidase e xilanase. As corridas 

que geraram baixo teor de quercetina foram as de número 5, 6, 8 e 10. Esses quatro 

experimentos foram realizados em temperaturas mais elevadas (40°C e 44°C) de acordo 

com o planejamento, e houve pouco ou nenhum crescimento durante a cinética, o que 

consequentemente refletiu negativamente na produção de quercetina. Apesar da corrida 

7 também ter sido incubada a 40°C, foi possível acompanhar o crescimento fúngico do 3° 

ao 15° dia de fermentação, com consequente maior quantidade de quercetina sendo 

formada em comparação aos demais experimentos submetidos a altas temperaturas. 

Comparando as melhores concentrações de quercetina obtidas em cada 

experimento, pode-se notar que, com exceção das corridas citadas acima (5,6, 7, 8 e 10), 

todas as demais apresentaram valores próximos de quercetina, diferentemente do que 

ocorreu no planejamento fracionado. Isso se deve ao fato de que neste planejamento 

(DCCR) as variáveis já apontadas como significativas são analisadas e reflete a proximidade 

dos experimentos da condição ótima. A adição de pontos axiais ou estrelas permite 

verificar se o modelo deve ser quadrático para o domínio estudado.  

Conforme mencionado anteriormente, os experimentos 6, 8 e 10 tiveram um baixo 

crescimento do microrganismo, por esse motivo pouca quercetina foi produzida e as 

atividades enzimáticas chegaram a zero em determinado ponto da cinética, com exceção 

do 10 em que nenhuma atividade enzimática foi detectada. Mesmo antes de analisar os 

dados estatisticamente, é perceptível a influência negativa de altas temperaturas no 

crescimento do microrganismo, afetando a produção de quercetina e a síntese enzimática.  
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Figura 33: Cinética da produção de quercetina e das atividades enzimáticas das enzimas β-
glucosidase e xilanase obtida por A. niger com o planejamento composto central. 

 
O perfil de produção de xilanase é semelhante para a maioria dos tratamentos 

realizados. Com exceção dos experimentos 5 e 14 que obtiveram a maior atividade no 12° 

e 15° dia de cultivo respectivamente, os demais apresentaram a melhor atividade até o 7° 

dia de fermentação. Com relação a atividade da β-glucosidase, esta atingiu o seu máximo 

a partir do 10° dia de cultivo para a grande maioria dos experimentos, com exceção do 6, 

8, 10 e 14. 

Analisando o gráfico de Pareto (Figura 34), verifica-se que algumas variáveis 

apresentam efeitos quadráticos significativos para a produção de quercetina ao nível de 

confiança de 90%. Isso significa que o modelo é quadrático e há um ponto de máximo ou 

de mínimo dentro do domínio estudado. 

 
Figura 34: Gráfico de Pareto da produção de quercetina por A. niger obtida com o planejamento 
composto central. 
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Os gráficos superfície de resposta e curva de níveis (Figura 35) indicam pontos em 

que a condição ótima da produção de quercetina pode ser alcançada. É possível identificar 

uma região ótima na qual a temperatura do processo deve se manter por volta de 30°C, 

enquanto a umidade fica entre 1:1,80 e 1:1,90 (m/v). O inóculo é a variável menos afetada 

com as mudanças nas condições, porém por apresentar termo quadrático significativo há 

um ponto em que a produção de quercetina é favorecida. 
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Figura 35: Superfície de resposta e curva de níveis da produção de quercetina por A. niger em 
função da temperatura e umidade (inóculo = 108) (a), temperatura e inóculo (umidade = 1,75) (b), 
e umidade e inóculo (temperatura = 28°C) (c). 

 

De acordo com o gráfico de normalidade dos resíduos (Figura 36a) e com o teste S-

W p=0,836, os resíduos apresentaram distribuição normal. Observando os valores 

observados versus preditos (Figura 36b), a não significância do lack of fit (Tabela 22), e com 

o Fmodelo > Fcalculado é possível dizer que o modelo é adequado aos dados. O coeficiente de 
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determinação para a produção de quercetina foi de 0,908, explicando em 91% a variância 

dos dados no modelo. 

 

 
Figura 36: Gráfico da probabilidade normal dos resíduos (a) e dos valores observados versus valores 
preditos da produção de quercetina por A. niger obtida com o planejamento composto central. 

 

Tabela 22: Análise de variância (ANOVA) da produção de quercetina obtida por A. niger com o 
planejamento composto central. 

Fator Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

médio 
F p-valor 

(1)Temperatura(L) 9146,96 1 9146,955 106,4645 0,009263 

Temperatura(Q) 7019,45 1 7019,448 81,7017 0,012019 

(2)Umidade (L) 289,49 1 289,492 3,3695 0,207835 

Umidade (Q) 1738,69 1 1738,686 20,2371 0,046029 

(3)Inóculo (L) 14,05 1 14,054 0,1636 0,725033 

Inóculo (Q) 900,68 1 900,677 10,4833 0,083602 

1L by 2L 124,56 1 124,560 1,4498 0,351729 

1L by 3L 288,44 1 288,444 3,3573 0,208370 

2L by 3L 205,31 1 205,309 2,3897 0,262176 

Lack of Fit 1430,84 5 286,168 3,3308 0,246875 

Erro puro 171,83 2 85,916   

Total 19007,86 16    

 F modelo = 14,46; F 7; 9; 0,10 = 2,50L 
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A equação matemática obtida para o modelo em termos das variáveis originais está 

descrita abaixo: 

 

𝑦 =  −667,901 +  38,825 ∗ T  − 0,613 ∗ T2 + 175,176 ∗ U − 38,084 ∗ U2 +   0,871 ∗

I2  − 0,185 ∗ T ∗ I − 4,084 ∗ U ∗ I (15) 

Onde, 

y = concentração de quercetina (mg g-1); 

T = temperatura; 

U = umidade; 

I = inóculo; 

Ao derivar a equação 17 e igualar a zero foi possível identificar o valor de cada variável 

no ponto máximo. A temperatura, umidade e quantidade inicial de inóculo indicadas para 

maximizar a produção de quercetina foram 30,5°C, 1:1,88 (m:v) e 1x107,6 conídios/ g 

respectivamente. O valor predito pelo modelo, após a substituição dos valores máximos 

das variáveis na equação 17, foi de 90,2 mg de quercetina por g-1 de fava (IC 60,4 – 120,0 

mg g-1), o que corresponde a um rendimento de 60,2%, considerando a concentração de 

quercetina teórica. 

O mesmo planejamento composto central utilizado para a produção de quercetina foi 

aplicado para a produção das enzimas β-glucosidase e xilanase. Na Figura 33 está 

apresentada a cinética das atividades enzimáticas durante os 15 dias de cultivo, sendo as 

melhores atividades obtidas em cada experimento descritos na Tabela 23. No Apêndice 4 

(Tabela 34) estão todos os valores obtidos durante a cinética. 

 

Tabela 23: Melhores atividades enzimáticas da β-glucosidase e xilanase obtidas por A. niger com o 
planejamento composto central; o melhor dia da cinética está indicado entre parênteses. 

Experimento β-glucosidase (U g-1) Xilanase (U g-1) 

1 195,64 (10) 105,74 (3) 

2 344,56 (12) 77,10 (3) 

3 93,72 (10) 30,51 (3) 

4 309,52 (15) 21,40 (3) 
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Em relação a β-glucosidase, a melhor atividade foi obtida com as condições do 

experimento 2, enquanto o experimento 1 levou à máxima atividade de xilanase. Em 

comparação ao planejamento fatorial fracionado, no qual ambas as enzimas tiveram 

resultados expressivos (1.583,00 e 683,54 U g-1 para β-glucosidase e xilanase 

respectivamente), a produção enzimática no planejamento composto central foi baixa. Isso 

já era esperado já que nesse novo planejamento os nutrientes ureia, sulfato ferroso 

amoniacal e cloreto de cálcio não foram considerados. Vale lembrar que de acordo com o 

planejamento fracionado, a adição dos nutrientes foi estatisticamente significativa para a 

síntese enzimática, porém desfavorável à produção de quercetina. Como a formação de 

quercetina é o alvo principal deste projeto, a otimização foi baseada no que era ideal para 

o aumento desse flavonoide.  

Os gráficos de normalidade dos resíduos, valores observados versus preditos para a 

xilanase estão apresentados na figura 37, e o gráfico de Pareto na figura 38. A distribuição 

normal dos resíduos foi confirmada pelo teste S-W p=0,931. 

 

5 26,31 (12) 15,60 (12) 

6 68,69 (7) 64,88 (7) 

7 28,38 (15) 24,25 (3) 

8 140,01 (7) 36,36 (7) 

9 116,07 (15) 48,86 (3) 

10 0,00 0,00 

11 212,35 (12) 19,33 (3) 

12 255,63 (15) 14,54 (7) 

13 185,77 (15) 17,65 (3) 

14 237,53 (15) 18,23 (15) 

15 206,36 (12) 17,98 (3) 

16 273,88 (15) 13,78 (3) 

17 213,63 (15) 17,60 (3) 
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Figura 37: Gráfico da probabilidade normal dos resíduos (a) e dos valores preditos versus valores 
observados da produção da xilanase por A. niger obtida com o planejamento composto central. 
 

 

 

Figura 38: Gráfico de Pareto da produção da xilanase por A. niger obtida com o planejamento 
composto central. 

 

Como pode ser verificado no gráfico de Pareto referente à atividade da xilanase, com 

exceção do termo linear do inóculo, todas as demais variáveis foram significativas no nível 

de confiança de 90%. Considerando que no planejamento fatorial fracionado todas as 

variáveis também se apresentaram significativas para a atividade da xilanase, pode-se 

presumir que esta é uma enzima bastante afetada pelas condições empregadas para a sua 

síntese e atividade.  

Nos gráficos de superfície de resposta e curvas de níveis apresentados na figura 39 é 

possível verificar que a melhor temperatura de incubação para a produção da xilanase é de 

28°C e umidade de 1:1,4 (m/v). Com relação ao inóculo, como pode ser visto no gráfico de 

Pareto (Figura 38), ANOVA (Tabela 24) e superfície de resposta (Figura 39b e 39c) o seu 
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termo linear não foi significativo, embora o quadrático tenha sido. Por esse motivo há um 

valor ótimo para essa variável. Pelos gráficos é possível verificar uma concentração inicial 

de inóculo abaixo de 1x108,5 conídios/g. 

 

 

 

 
 

Figura 39: Superfície de resposta e curva de níveis da produção da xilanase por A. niger em função 
da temperatura e umidade (inóculo 108) (a), temperatura e inóculo (umidade 1,25) (b), e umidade 
e inóculo (temperatura 28°C) (c). 
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Na tabela 24 se encontra a ANOVA obtida para os termos do modelo matemático. O 

termo falta de ajuste do modelo foi significativo, e o F do modelo  foi maior que o tabelado. 

O valor de R2 obtido foi de 0,67, logo o modelo explica 67% da variância dos dados.  

 

Tabela 24: Análise de variância (ANOVA) da produção da xilanase por A. niger obtida com o 
planejamento composto central. 

Fator Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

médio 
F p-valor 

(1)Temperatura(L) 2263,85 1 2263,847 419,5314 0,002375 

Temperatura(Q) 876,32 1 876,322 162,3982 0,006101 

(2)Umidade (L) 1847,80 1 1847,802 342,4307 0,002908 

Umidade (Q) 428,72 1 428,719 79,4492 0,012354 

(3)Inóculo (L) 44,37 1 44,367 8,2221 0,103147 

Inóculo (Q) 479,55 1 479,546 88,8685 0,011066 

1L by 2L 1541,79 1 1541,790 285,7213 0,003482 

1L by 3L 1228,59 1 1228,592 227,6802 0,004363 

2L by 3L 38,90 1 38,896 7,2082 0,115239 

Lack of Fit 3785,60 5 757,119 140,3077 0,007092 

Erro puro 10,79 2 5,396   

Total 11920,37 16    

    F modelo = 2,87; F 7; 9; 0,10 = 2,50 

 

A equação matemática que descreve o modelo para a atividade da xilanase em 

termos das variáveis normalizadas está apresentada abaixo:  

y = 14,7125 − 12,8750 ∗ T + 8,8167 ∗ T2 − 11,6319 ∗ U + 6,1668 ∗ U2 + 6,5221 ∗  I2 +

13,8825 ∗ T ∗ U + 12,3925 ∗ T ∗ I  (16) 

Onde,  

y=  atividade enzimática da xilanase (U g-1); 

T = temperatura;  
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U= umidade;  

I = inóculo; 

 

Os gráficos da probabilidade normal dos resíduos (Figura 40a), valores preditos 

versus observados (Figura 40b) e o de Pareto (Figura 41) para a atividade da β-glucosidase 

estão apresentados abaixo. A distribuição normal dos resíduos foi confirmada com o teste 

de S-W p=0,166. 

 

Figura 40: Gráfico da probabilidade normal dos resíduos (a) e dos valores preditos versus valores 
observados da produção da β-glucosidase por A. niger obtida com o planejamento composto 
central. 

 

 

Figura 41: Gráfico de Pareto da produção da β-glucosidase por A. niger obtida com o planejamento 
composto central. 
 

Assim como para a quercetina e para a xilanase, os termos linear e quadrático 

relacionados à temperatura foram significativos para a atividade de β-glucosidase. O 
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inóculo em seu termo linear também foi significativo para a β-glucosidase, apresentando 

efeito positivo. De fato, conforme pode ser observado nos gráficos de superfície de 

resposta e curvas de níveis para a atividade da β-glucosidase (Figura 42a e 42c), claramente 

o valor ótimo para a concentração inicial de inóculo é 109 conídios/ g. Já a umidade ótima 

é obtida na proporção máxima de 1:1,6 (m/v) e a temperatura de incubação fica em torno 

de 30°C. 

 

 

 
 

Figura 42: Superfície de resposta e curva de níveis da produção da β-glucosidase por A. niger em 
função da temperatura e inóculo (umidade 1,75) (a), temperatura e umidade (inóculo 109) (b), e 
umidade e inóculo (temperatura 28°C) (c). 
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Tabela 25: Análise de variância (ANOVA) da produção da β-glucosidase por A. niger obtida com o 
planejamento composto central. 

Fator Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

médio 
F p-valor 

(1)Temperatura 

(L) 
56094,4 1 56094,36 40,83616 0,023624 

Temperatura (Q) 46441,25 1 46441,25 33,80879 0,028327 

(2)Umidade (L) 6,2 1 6,22 0,00453 0,952465 

Umidade (Q) 43,9 1 43,93 0,03198 0,874540 

(3) Inóculo (L) 26870,7 1 26870,68 19,56160 0,047507 

 Inóculo (Q) 1098,78 1 1098,78 0,79990 0,465501 

1L by 2L 5530,9 1 5530,89 4,02644 0,182608 

1L by 3L 5549,8 1 5549,84 4,04023 0,182145 

2L by 3L 2316,4 1 2316,42 1,68633 0,323645 

Lack of Fit 18545,2 5 3709,03 2,70014 0,292034 

Erro puro 2747,3 2 1373,64   

Total 168020,2 16    

    F modelo = 10,83; F 6, 10, 0,10 = 2,46 

A ANOVA para a atividade de β-glucosidase (Tabela 25) mostra que a falta de ajuste 

do modelo não foi significativa, enquanto o F do modelo foi significativo. Com essas 

informações pode-se concluir que o modelo descreve bem os dados, sendo capaz de 

explicar 87% da variância (R2=0,866). A equação que descreve o modelo da atividade da β-

glucosidase em termos das variáveis normalizadas está descrita abaixo: 

 

 y = 220,4530 − 64,0891 ∗ T − 61,4821 ∗ T2 + 44,3572 ∗ I + 26,2938 ∗  T ∗ U − 26,3388 ∗

 T ∗ I + 17,0162 ∗ U ∗ I  (17) 

Onde,  

y=  atividade enzimática da β-glucosidase (U g-1); 

T = temperatura;  
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U= umidade;  

I = inóculo; 

 

4.5.3. VALIDAÇÃO DO PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL  

 

A concentração de quercetina obtida nas condições otimizadas, ou seja, temperatura 

de 30,5°C, umidade na proporção de 1:1,88 (m/v) e inóculo na concentração inicial de 

1x107,6 conídios/g estão apresentadas na Tabela 26 e Figura 43. Assim como verificado nos 

experimentos anteriores, a concentração de quercetina aumenta consideravelmente após 

o 3° dia de cultivo.  

A maior produção de quercetina ocorreu no 15° dia de cultivo, enquanto o 7° dia foi 

o de maior produtividade. A Figura 42 representa a cinética da formação da quercetina e 

concentração de rutina no decorrer do processo fermentativo.  

A concentração teórica de quercetina (149,76 mg g-1) consiste na máxima 

concentração que pode ser obtida deste flavonoide a partir da rutina presente na fava 

d’anta. A partir de cálculos estequiométricos foi possível calcular o rendimento da 

quercetina produzida com relação ao valor teórico (Tabela 26). O maior rendimento foi 

obtido no 15° dia de cultivo correspondendo a 75,4% do total de quercetina que poderia 

ser produzida.  

Com relação à validação do modelo, o rendimento previsto nas condições ótimas 

indicadas para a fermentação foi de 60,2% (90,20 mg g-1). Como apresentado 

anteriormente, o rendimento de quercetina obtido foi de 75,4% (112,87 mg g-1), 

ultrapassando o máximo proposto pelo modelo, mas dentro do intervalo de confiança no 

nível de 90% (60,4 – 120,0 mg g-1). 
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Tabela 26: Validação experimental do modelo proposto pelo planejamento composto central para 
a otimização da produção de quercetina por A. niger. 

 

 

 
 
 
 
 

 

Figura 43: Cinética da produção de quercetina por A. niger obtida na validação experimental do 
modelo proposto pelo planejamento composto central. O resultado corresponde à média ± erro 
padrão da média (n=3). 
 

Tempo de 
cultivo (dias) 

Quercetina 
(mg g-1 fava) 

Rendimento 
% em relação 

a 
concentração 
de quercetina 

teórica 

Produtividade 
de quercetina 

(mg g d-1) 

Quantidade de 
rutina (mg g-1) 
utilizada para 

formar quercetina 

3 13,33 ± 4,19 8,90 3,28 26,92 ± 8,46 

7 66,67 ± 5,54 44,52 10,41 134,66 ± 11,18 

10 81,01 ± 4,54 54,09 
7,64 

163,64 ± 9,17 

12 
107,67 ± 

10,86 
71,90 

8,16 217,49 ± 21,94 

15 112,87 ± 4,35 75,37 
7,29 

228,00 ± 8,79 
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O resultado das atividades enzimáticas obtido durante a validação do modelo para a 

produção de quercetina está apresentado na Figura 44. A enzima β-glucosidase atingiu sua 

maior atividade no 15° dia de cultivo, correspondendo a 145,15 U g-1 e não apresentou 

queda durante o período analisado. O que não ocorreu com a xilanase, já que esta teve um 

pequeno decréscimo na sua atividade no 12° dia, logo após alcançar o seu máximo (80,98 

U g-1).  

 

Figura 44: Cinética da produção de β-glucosidase e xilanase por A. niger obtidas na validação 
experimental do modelo proposto pelo planejamento composto central. O resultado corresponde 
à média ± erro padrão da média (n=3). 
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5. DISCUSSÃO  
 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DA MATÉRIA VEGETAL 
 

5.1.1. GRANULOMETRIA 

 

Em fermentação em estado sólido, o tamanho dos grãos influencia diretamente a 

ação fúngica sobre o material vegetal (MEMBRILLO et al., 2008). Grãos finos apresentam 

maior superfície de contato, facilitando a ação enzimática e o consumo dos compostos pelo 

microrganismo. Entretanto há um limite para a isso, já que grãos muito finos se compactam 

facilmente, acarretando deficiência na transferência de massas. Com isso, a oxigenação do 

fungo pode ser seriamente prejudicada, além de elevar a temperatura do meio de cultivo, 

já que o calor derivado do metabolismo microbiano não consegue ser dissipado (PANDEY, 

2003; SCHMIDT e FURLONG, 2012).  

Já grãos com diâmetros maiores apresentam também maior distância entre as 

partículas, o que favorece a circulação de O2 e também liberação do calor e de CO2. Por 

outro lado, há uma menor absorção de umidade por partículas maiores e estas tendem a 

perder água com mais facilidade devido à circulação de ar mais intensa, o que limita o 

crescimento microbiano (PANDEY, 2003; GAIKWAD e MESHRAM, 2019). Assim, embora o 

tamanho dos grãos não tenha sido alvo de otimização, caracterizar o substrato sólido 

utilizado como meio de cultivo, nesse caso a fava d’anta, é importante para delimitar esse 

parâmetro no estudo, já que também influenciam na extração dos flavonoides (LAFKA et 

al., 2007).  

 A granulometria da fava apresentou distribuição dos grãos com 49,6% dos grãos 

maiores ou iguais a 0,60 mm e 50,4% abaixo deste tamanho. Essa variação nos tamanhos 

dos grãos pode ter sido decorrente da diferença de dureza entre as partes da fava. O fruto 

foi moído por inteiro, isto é, sua casca composta pelo epicarpo, mesocarpo e endocarpo, e 

suas sementes. A casca, na fração do epicarpo (parte mais externa) e as sementes 

apresentam rigidez, enquanto o mesocarpo e endocarpo correspondem à parte mais macia 
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do fruto (FERREIRA et al., 2001). As partes mais duras são mais friáveis e sujeitas a maior 

fragmentação (SANTOS, 2006).  

Apesar da utilização de moinhos distintos para a moagem de frutos da fava d’anta, 

também inteiros, o tamanho médio dos grãos obtido por HUBINGER et al. (2009) foi de 

0,633 mm, bem semelhante a média dos grãos obtida neste trabalho que foi de 0,600 mm.  

Quanto à distribuição dos grãos, 84,96% dos grãos foram iguais ou maiores que 0,42 mm 

(HUBINGER, 2009), enquanto neste trabalho 65,30% dos grãos estavam acima de 0,30 mm.  

 

 

5.1.2. DETERMINAÇÃO DOS TEORES DE UMIDADE, PECTINA, GLICANA, XILANA, 

LIGNINA E CINZAS 

 

O teor de umidade presente na fava (8,79%) encontrou-se abaixo do limite máximo 

indicado para o armazenamento de espécies vegetais, que é de 14% de acordo com Simões 

et al. (1999).  Além disso, a umidade encontrada nos frutos moídos de fava d’anta foi similar 

à obtida por Hubinger et al., (2009) que foi de 7,37% (secagem por infravermelho), e por 

Santos (2006) que obteve teores de umidade abaixo de 10% para os frutos secos no chão, 

lona, sombrite e estufa.  

A quantidade de glucana e xilana detectadas na fava d’anta foram baixas se 

comparadas com outros tipos de material vegetal. Por exemplo, a palha de arroz é relatada 

contendo 35% de celulose e 27% de hemicelulose. Já o farelo de trigo possui 25,4% e 26,9% 

de celulose e hemicelulose respectivamente (SALIHU et al., 2015; DIAS et al., 2018). 

Entretanto a comparação com outras espécies vegetais não é ideal já que a quantidade 

desses polissacarídeos varia de acordo com a espécie (SCHELLER e ULVSKOV, 2010). Até o 

momento não foi encontrado na literatura trabalho que tenha caracterizado frutos de 

Dimorphandra spp. em termos de glucana, xilana e lignina para comparação dos resultados. 

É possível que a baixa concentração de celulose e hemicelulose (em termos de glucana e 

xilana respectivamente) tenham contribuído para a baixa atividade enzimática das 

celulases (FPase e CMCase). 

O teor de lignina foi o mais expressivo dentre os componentes da parede celular 

analisados. É possível que as sementes da fava tenham contribuído para a quantidade de 

lignina encontrada, pois estas podem apresentar maiores teores desse polímero quando 
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possuem coloração mais escura (DAS DÔRES, 2007). Um ponto negativo deste resultado é 

que a lignina por ser recalcitrante (CHAUHAN, 2020) pode dificultar o acesso microbiano à 

celulose e hemicelulose e consequentemente à rutina presente na fava.  

A pectina junto com a celulose e hemicelulose são os principais componentes da 

parede celular vegetal primária, que está presente em células jovens. Ao surgir a parede 

celular secundária, momento no qual há a lignificação, a quantidade de pectina presente 

na parede é pequena (BENTO et al., 2013). Apesar disso, era esperado que o teor desse 

polímero fosse maior do que o encontrado (5,56%), pois com os valores de glucana e xilana 

obtidos, acreditava-se que a fava pudesse ter maior concentração de pectina na sua 

composição.  

As cinzas estão relacionadas com os minerais presentes na planta, e no caso dos 

frutos da fava d’anta, as cinzas não foram detectadas, o que difere do verificado por 

Hubinger et al. (2009) que encontrou 7,03% de cinzas totais na fava e 2,22% de cinzas 

insolúveis em ácido. Além disso, os autores obtiveram 31,8% de extrativos da fava d’anta, 

enquanto 4,68% foi o teor de extrativos obtido neste trabalho. Vale ressaltar que a 

metodologia, assim como os solventes usados por Hubinger e colaboradores (2009), foram 

completamente distintos do método aqui aplicado para a obtenção dos extrativos. Os 

extrativos são substâncias não estruturais da lignocelulose capazes de serem extraídas por 

solventes durante uma extração exaustiva. Essas substâncias não estão quimicamente 

ligadas ao vegetal, podendo ser proteínas, clorofila, ceras, terpenos, compostos fenólicos, 

gomas, inorgânicos, entre outros (SLUITER et al., 2005; PECHA e GARCIA-PEREZ, 2015).  

 

5.2. DETERMINAÇÃO DAS MELHORES CONDIÇÕES DE EXTRAÇÃO DA 

QUERCETINA PRODUZIDA 
 

Visando otimizar a extração de quercetina de maneira a removê-la eficientemente, 

diferentes condições extrativas foram estabelecidas (item 3.3) e aplicadas de acordo com 

um planejamento experimental do tipo fatorial completo (22). Os experimentos realizados 

revelaram que o metanol foi o solvente que mais massa de rutina e de quercetina extraiu, 

sendo, portanto, o mais eficaz dentre os solventes analisados. Com relação ao etanol e 

isopropanol, estes demostraram maior eficiência na extração de quercetina do que de 
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rutina. De fato, a solubilidade pode ser bastante influenciada pela natureza tanto do 

solvente como da estrutura do flavonoide (CHEBIL et al., 2007). 

Na extração de compostos fenólicos como os flavonoides, o metanol apresenta maior 

eficiência comparado com outros solventes orgânicos comumente utilizados (etanol, 

acetona, acetato de etila). Essa eficiência é devida a sua alta polaridade, que pode ser 

alterada quando em solução aquosa, podendo se tornar ainda mais eficiente (DAI e 

MUMPER, 2010; AYBASTIER et al., 2013). 

Apesar de ser mais eficaz, o metanol apresenta alta toxicidade podendo trazer riscos 

ambientais e para a saúde humana. Nesse contexto, o etanol se apresenta como um 

solvente mais adequado para a extração de compostos vegetais, especialmente aqueles 

que serão destinados ao consumo humano como os nutracêuticos (WANG e WELLER, 

2006). Isso se deve ao fato do etanol ser considerado como GRAS - Generally regognized 

as safe pelo FDA (Food and Drug Administration) (AGUDA e CHEN, 2016). A extração com 

etanol também apresentou bons resultados. Para um futuro processo implantado, esse 

solvente seria uma boa opção. Para o presente estudo o metanol foi escolhido por ser 

aquele que leva a maior massa de quercetina, ou seja, a melhor extração. Assim, a 

influência da extração nos resultados estaria eliminada. Ou seja, como a fermentação está 

sendo estudada de forma a ser otimizada, haveria mais certeza de que uma concentração 

baixa de quercetina refletiria uma produção baixa e não uma extração inadequada. 

Dentre os três solventes estudados, o isopropanol mostrou-se o menos apropriado 

para a extração de quercetina. Outros trabalhos que analisaram diferentes solventes para 

a extração de compostos fenólicos também concluíram que a extração com álcool 

isopropílico forneceu o menor rendimento quando comparado a outros solventes 

estudados (TAN e KASSIM, 2011; CHEOK et al., 2012; LAFKA et al., 2013). 

Como visto anteriormente, a relação entre a massa do vegetal e o volume de solvente 

foi a variável estatisticamente significativa para os três solventes analisados, 

considerando o nível de significância de 5% (p≤0,05), apontando que quanto maior essa 

relação, melhor a extração de quercetina no domínio estudado. De fato, a presença de 

maiores quantidades de solvente em relação ao substrato pode favorecer a transferência 

do material vegetal para a solução, conduzindo a extrações mais eficientes. Entretanto, é 

necessário ressaltar que grandes concentrações de solvente encarecem o processo e 

pode aumentar os danos causados ao meio ambiente (LAFKA et al., 2013).  
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 Savic et al., (2016) otimizaram as condições para extração de quercetina a partir de 

Camellia sinensis (green tea) através de planejamento experimental do tipo composto 

central (DCCR). O interessante neste trabalho foi que todas as variáveis estudadas foram 

significativas para a extração de quercetina (tempo de extração e concentração de etanol), 

com exceção da razão entre a quantidade de solvente utilizada e a massa do substrato, 

exatamente o oposto do verificado neste trabalho em que variável substrato:solvente foi 

significativa para os três solventes testados. A partir de determinado ponto entre a 

quantidade de solvente e a massa, a saturação é atingida e não há mais favorecimento da 

extração com relação ao maior volume de solvente. É provável que os autores tenham 

chegado a esse estágio, devido ao delineamento experimental definido por eles, e por esse 

motivo não houve significância da variável substrato:solvente na extração de quercetina, 

já que quanto maior o volume do solvente, maior a difusão dos compostos  do sólido para 

o líquido.  

O uso de diferentes solventes para a extração de compostos vegetais é largamente 

estudado visando a otimização do processo extrativo (CHAVAN et al., 2013; PAULI et al., 

2014; CALDAS et al., 2018). Apesar da quercetina ser fracamente solúvel em água (AGUDA 

e CHEN, 2016), diversas pesquisas utilizam diferentes proporções de água com solventes 

orgânicos e em muitos casos, a adição de água favorece a extração e o melhor rendimento 

é obtido com essa mistura (GHASEMZADEH et al., 2014; HAMINIUK et al., 2014; RUAN et 

al., 2014; CHO e LEE, 2015; NOUR et al., 2016; ZHU et al., 2018). A eficiência na extração se 

deve principalmente ao aumento da polaridade do solvente que ocorre com a adição da 

água (MAKASANA et al., 2017). 

Neste trabalho de tese, o objetivo principal foi desenvolver um processo 

biotecnológico para a produção de quercetina e foi importante encontrar uma condição de 

extração que refletisse da melhor forma possível esses resultados, como já mencionado. 

Pela facilidade de recuperação e posterior reutilização do solvente, foram considerados 

somente os solventes orgânicos puros, embora a literatura mostre que em geral soluções 

aquosas são mais eficientes para extrair os flavonoides. 

Os domínios das variáveis independentes empregados para otimizar a extração de 

quercetina e a utilização de solventes distintos demonstraram que o tipo de solvente e as 

condições do método extrativo interferem diretamente na quantidade de compostos que 

podem ser extraídos de um substrato. A validação do modelo experimental foi realizada, 
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confirmando a extração de quercetina esperada para as condições otimizadas, o uso de 

metanol como solvente extrator, relação massa de fava e volume de solvente de 1:7 (m/v) 

por um período de 60 minutos.  

 

5.3. DETERMINAÇÃO DA QUANTIDADE DE RUTINA E QUERCETINA 

CONTIDAS NA MATÉRIA PRIMA 

 

A fava d’anta, correspondente as espécies vegetais D. mollis e D. gardneriana, é 

relatada com teor de rutina ≥ 15% (QUERCEGEN, 2010), sendo um dos vegetais com maior 

quantidade desse importante flavonoide. No primeiro lote de fava d’anta obtido (dados 

não apresentados) que foi usado para a otimização da extração da quercetina e da rutina, 

o teor de rutina na fava era de 14% (141,7 ± 9,8 mg g-1). Enquanto a extração realizada no 

segundo lote de fava, o qual foi utilizado em todos os demais experimentos apresentou 

30% de rutina (302,51 ± 20,32 mg g-1), teor esse bem superior ao obtido anteriormente. A 

quantidade de quercetina encontrada na fava d’anta foi de 0,56 mg g-1. 

A diferença entre a quantidade de rutina pode ser justificada pelo fato de ter sido 

obtida de dois lotes de fava. Aliado a isso, o segundo lote passou por um novo processo de 

secagem em estufa com circulação de ar e foi moída em um diferente moedor (tipo 

martelo), apresentando também granulometria distinta da obtida no primeiro lote. Na 

literatura é relatado que o tamanho dos grãos influencia no conteúdo extraído de 

constituintes vegetais (YEOP et al., 2017), embora diferentes processos de secagem não 

afetem o conteúdo de flavonoides da fava d’anta (MACEDO et al., 2004). 

Outro ponto ainda a ser considerado é o processo de extração, pois no segundo lote 

as extrações ocorreram de acordo com as melhores condições encontradas por meio do 

planejamento experimental, o que não ocorreu com o primeiro lote de fava. Esses fatores 

em conjunto podem ter levado a obtenção de diferentes teores de rutina.  

Há pouquíssimos trabalhos que relatam a extração de rutina da fava d’anta. das 

Dôres (2007) identificou um teor de rutina de 9,89% em frutos submetidos à extração com 

solução metanólica a 70%. Já o teor de rutina extraída de frutos colhidos em diferentes 

regiões variou de aproximadamente 4% a 12% (SANTOS, 2006). Vieira (2018) verificou 

significativas diferenças no teor de rutina nos frutos da fava de acordo com o tempo de 
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colheita após o período de maturação. Os frutos obtidos logo após a maturação, ainda 

verdes, apresentaram o maior teor de rutina (13,3%), enquanto que os colhidos com 28 

dias de maturação apresentaram 7,83% de rutina, uma redução de 5,47%. A extração foi 

realizada usando solução metanólica a 70%.  

De fato, a concentração de metabólitos em um vegetal é fortemente influenciada 

pelos fatores abióticos aos quais a planta está exposta. Isso porque as plantas podem se 

comportar de forma dinâmica em resposta aos estímulos através de rápida indução e 

reversão da produção de metabólitos secundários (METLEN et al., 2009). Além disso, a 

época da colheita é extremamente relevante para a obtenção de maiores ou menores 

teores de metabólitos (VIEIRA, 2018).  

Com relação a outras espécies vegetais ricas em rutina, também há variação no teor 

desse flavonóide. A extração de rutina dos botões das flores da espécie vegetal Sophora 

japonica L., conhecida como Flos sophorae Immaturus por um novo método de líquido 

pressurizado à base de líquido iônico resultou em um total de rutina de 196,3 mg g-1 (19,6%) 

e 5,18 mg g-1 de quercetina (5,1%) (WU et al., 2012). Já a otimização da extração de rutina 

presente em Flos sophorae Immaturus assistida por micro-ondas, extraiu 32,17% desse 

flavonóide (LIU et al., 2016), enquanto a extração assistida por ultrassom forneceu 28,8% 

de rutina (XIE et al., 2014).  

Independente do teor de rutina na fava, o que não se pode negar é a grande eficiência 

do fungo em converter rutina em quercetina diretamente da fava d’anta, mesmo sem 

qualquer adição de nutrientes e/ou processo de otimização, como o verificado no primeiro 

experimento deste trabalho (otimização da extração - item 4.2), no qual 46,1 mg g-1 de 

quercetina foi produzida.  

 

5.4. ENSAIO-CONTROLE (BRANCO) DA FORMAÇÃO DE QUERCETINA A 

PARTIR DA FAVA D’ANTA 

 

A baixa concentração de quercetina detectada no ensaio controle (0,49 mg g-1) em 

comparação com o alto valor de rutina (286,47 mg g-1) confirmou que a conversão de rutina 

em quercetina é de fato decorrente da ação microbiana sobre a matéria vegetal. Essa 

constatação é imprescindível para validar o processo biotecnológico desenvolvido, pois 
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mostra que não há qualquer processo químico envolvido na produção de quercetina a 

partir da fava.  

A ausência de produção de quercetina em consequência da não inoculação já era 

esperada, visto que, diversos trabalhos mostram que a formação do produto desejado só 

ocorre com a presença do microrganismo, o que é verificado nos ensaios controles 

realizados (HUYNH et al., 2016, 2018; GUO et al., 2020; PEIROTÉN et al., 2020; SAHARAN 

et al., 2020) .  

 

5.5. DETERMINAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CULTIVO  

 

5.5.1. PLANEJAMENTO FATORIAL FRACIONADO (26-2) 

 

Os microrganismos são seres vivos extremamente susceptíveis às condições 

ambientais, pequenas mudanças podem causar tanto a síntese como a repressão de 

diferentes enzimas e metabólitos. Partindo disso, a otimização das condições de cultivo 

através de ferramentas que favoreçam a identificação das condições ideais é de extrema 

relevância para a obtenção de melhores rendimentos. Por essa razão, as variáveis umidade 

e temperatura foram escolhidas para serem estudadas, pois ambas são consideradas 

críticas para o desenvolvimento microbiano em FES (RAGHAVARAO et al., 2003). Além 

disso, a identificação da concentração inicial de inóculo em um processo fermentativo é 

essencial para um bom resultado, uma vez que a adição de pouco inóculo aumenta a fase 

lag e o excesso favorece a rápida depleção de nutrientes (LODHA et al., 2020). Já a escolha 

das variáveis concentração de ureia, cloreto de cálcio e sulfato ferroso amoniacal visou a 

melhoria da síntese e atividade enzimáticas (REIS et al., 2015; IMRAN et al., 2019). 

Como o microrganismo e o substrato foram os mesmos para todos os experimentos, 

fica claro o quanto a produção de quercetina foi afetada pelas condições de cultivo 

empregadas, com ampla variação na quantidade obtida (0,35 – 104,6 mg g-1).  

Considerando o objetivo de obter enzimas como subproduto do processo principal, as 

atividades de FPase e CMCase foram muito baixas comparadas com o já obtido em outros 

processos fermentativos em estado sólido (BANSAL et al., 2014; OBEROI et al., 2014; 

PRAJAPATI et al., 2018) e por este motivo não são passíveis de aproveitamento. Em relação 
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a atividade amilolítica, embora o valor alcançado não tenha sido tão inexpressivo quanto 

às celulases citadas acima, ainda assim não seria vantajoso a sua recuperação, visto que é 

possível obter amilases em maiores quantidades (DEY e BANERJEE, 2012; ELKHOURI e 

BAKRI, 2016; MONDAL et al., 2020). 

Já a atividade de β-glucosidase mostrou-se superior a diversos trabalhos encontrados 

na literatura (DIAS et al., 2018; KUMAR et al., 2018; MARQUES et al., 2018; EZEILO et al., 

2020)  enquanto a atividade de xilanase apresenta valores próximos ao de outros trabalhos 

(VIMALASHANMUGAM e VIRUTHAGIRI, 2014; MARQUES et al., 2018; dos SANTOS et al., 

2019), demonstrando potencial para serem enzimas obtidas como subproduto da 

produção biotecnológica de quercetina. A boa atividade verificada para a β-glucosidase é 

corroborada pelo fato do A. niger ser um excelente produtor dessa enzima, quando 

comparado a outros microrganismos (HANDA et al., 2014).  

 Através do primeiro planejamento foi verificado que todas as variáveis estudadas 

foram significativas (p < 0,10) para a produção de quercetina e de xilanase, enquanto que 

para a β-glucosidase, umidade, ureia e temperatura foram as variáveis com relevância 

estatística. A Tabela 27 apresenta os efeitos das variáveis e suas interações que foram 

significativas para a quercetina e para as enzimas de maior produção, β-glucosidase e 

xilanase.  
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Tabela 27: Efeitos das variáveis independentes e das interações significativas da produção de 
quercetina, β-glucosidase e xilanase por A. niger obtidas com o planejamento fatorial fracionado 
26-2. 

 Quercetina β-glucosidase 
 
Xilanase 

Variáveis e suas interações Efeitos 

Umidade positivo positivo positivo 

Inóculo positivo _ negativo 

Ureia negativo positivo positivo 

Temperatura negativo negativo negativo 

Cloreto de cálcio negativo _ negativo 

Sulfato ferroso amoniacal negativo _ positivo 

Umidade x inóculo positivo _ negativo 

Umidade x ureia negativo positivo positivo 

Umidade x temperatura _ _ negativo 

Umidade x cloreto de cálcio negativo _ negativo 

Umidade x sulfato ferroso 
amoniacal 

positivo positivo positivo 

Inóculo x temperatura negativo positivo positivo 

Inóculo x sulfato ferroso 
amoniacal 

positivo negativo negativo 

 

 

O efeito da umidade foi positivo para a quercetina e para as enzimas β-glucosidase e 

xilanase, sendo a variável notoriamente com maior influência como visto nos gráficos de 

Pareto.  Em fermentações em estado sólido, a umidade é um fator crítico pois sua ausência 

não permite o desenvolvimento microbiano, já que a absorção de nutrientes é realizada a 

partir da solubilidade destes na água presente (PANDEY, 2003).  

Os experimentos que receberam menor proporção de umidade (1:0,5 m/v) 

resultaram em baixa produção da quercetina e das enzimas analisadas.  De fato, o fungo 

apresentou menor crescimento (observação visual) com a baixa proporção de água, não 

ocupando toda a área disponível do substrato e/ou teve um crescimento mais lento, o que 

de qualquer forma afetou a produção de metabólitos e as atividades enzimáticas. Quando 
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o volume de água no substrato é muito pequeno, esta pode evaporar rapidamente, 

impedido a germinação dos conídios e o desenvolvimento do micélio (HANDA et al., 2014). 

Já os experimentos que receberam a umidade de 1:1 e 1:1,5 (m/v) tiveram tanto um 

maior crescimento fúngico (observação visual) como também produção superior de 

quercetina e das enzimas. O aumento dessa variável pode levar à maior produção do 

flavonoide e das atividades enzimáticas, como verificado pelo efeito da umidade e pela 

equação gerada para cada uma das variáveis dependentes (Equações 13, 14 e 15). 

Pensupa et al. (2013) encontraram resultados semelhantes, nos quais maiores teores 

de umidade foram melhores para produção de celulases utilizando palha de trigo por A. 

niger. Além disso, o crescimento do fungo ocorreu de forma mais acelerada se comparada 

aos experimentos com menor umidade, fato este também verificado no presente trabalho. 

Os autores atribuíram o bom crescimento microbiano em elevado teor de umidade (91,1%) 

à ampla área superficial utilizada para a fermentação, além da altura do leito ter sido baixa 

(2 gramas de palha por placa de Petri), o que diminuiu a dificuldade na transferência de 

oxigênio. A utilização de 5 gramas de fava em erlenmeyer 250 mL proporcionou baixa altura 

do leito, o que certamente favoreceu o processo de trocas gasosas e a fermentação 

propriamente dita.  

Em contrapartida, diversos trabalhos na literatura relatam que menores valores de 

umidade foram ideais para os respectivos processos fermentativos (DELABONA et al., 2013; 

MAAN et al., 2016; AGGARWAL et al., 2017).  A umidade é um dos principais parâmetros 

que afetam a fermentação em estado sólido, por esse motivo o ideal é a identificação da 

melhor proporção de umidade/substrato para cada processo. Uma baixa umidade dificulta 

o crescimento do microrganismo, em contrapartida o excesso prejudica a oxigenação no 

meio, pois os espaços interpartículas será ocupado por água ao invés do ar (RAGHAVARAO 

et al., 2003).  

Com relação à quantidade inicial de inóculo, o efeito desta variável foi positivo para 

a produção de quercetina. Já a atividade de β-glucosidase não foi influenciada por este 

parâmetro, diferentemente do verificado por Dammak et al. (2017) na qual a quantidade 

inicial de inóculo foi a variável que mais influenciou na síntese dessa enzima, apresentando 

efeitos negativos na atividade enzimática somente a partir de concentrações superiores a 

8,5x108 conídios/g. Em alguns casos, o aumento da quantidade de inóculo afeta somente 

a formação de biomassa, sem causar mudanças na síntese enzimática (TAI et al., 2019). 
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Para a xilanase o efeito do inóculo foi significativamente negativo, isto é, menores 

quantidades podem favorecer a atividade de xilanase. Maldonado et al. (2014) 

constataram que a melhor atividade de lipase foi obtida com uma menor concentração de 

inóculo, cujo efeito na variável resposta também foi negativo.   

A concentração inicial de inóculo é um fator que deve ser cuidadosamente analisado, 

pois embora maiores quantidades diminuam a fase lag do crescimento microbiano, há 

maior número de conídios por unidade de substrato, o que pode levar a uma rápida 

depleção de nutrientes (LODHA et al., 2020). Já menores concentrações de inóculo 

aumentam o tempo de fase lag como também o tempo requerido para a síntese 

enzimática, podendo não ser adequada para o início do crescimento do microrganismo 

(AJIJOLAKEWU et al., 2017).   

Com significância estatística e efeito negativo para a produção de quercetina, 

xilanase e β-glucosidase, a temperatura é um fator que afeta profundamente a atividade 

da célula e das enzimas. Além disso, para a fermentação em estado sólido, esse parâmetro 

se torna ainda mais crítico, em decorrência do acúmulo de calor e da sua difícil dissipação 

no meio sólido, o que pode afetar a quantidade de água presente no meio (KUMAR e 

KANWAR, 2012). 

A maior atividade das células microbianas está em torno da sua temperatura ótima 

de crescimento, que varia de acordo com o microrganismo. Mudanças na temperatura 

além ou aquém da região ótima pode afetar o metabolismo celular e em alguns casos a 

produção (KAUR et al., 2018). Entretanto, é descrito na literatura que em situações 

estressantes, ou seja, em condições diferentes daquelas tidas como ótimas, os 

microrganismos podem aumentar a síntese de metabólitos e enzimas (POLETTO et al., 

2017).  

Aspergillus niger apresenta temperatura ótima para o seu crescimento entre 30°C e 

35°C, porém é capaz de crescer em ampla faixa que varia de 10°C a 45°C (PALACIOS-

CABRERA et al., 2005; GOUGOULI e KOUTSOUMANIS, 2010; POLETTO et al., 2017). Em todo 

o domínio estudado, entre 24°C e 40°C, foi possível obter o crescimento de A. niger na fava 

d’anta, sendo as temperaturas de 24°C (-1) e 32°C (ponto central) melhores para a 

produção de quercetina e das enzimas, conforme indicado pelo planejamento fracionado. 

A quercetina teve sua maior produção (104,58 mg g-1) com a temperatura de 24°C 
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(experimento 4), assim como as atividades de β-glucosidase (1583,00 U g-1) e xilanase 

(683,54 U g-1) (experimento 6).  

Esse resultado é corroborado por diversos trabalhos que empregam FES, os quais 

descrevem temperaturas na faixa de 30°C como ótimas para o processo fermentativo, 

especialmente para a produção de enzimas. A produção de L-asparaginase por Fusarium 

culmorum aumentou gradualmente conforme a temperatura de incubação subiu de 25°C 

para 30°C, em contrapartida, temperaturas superiores a 32°C provocaram a diminuição da 

atividade enzimática, logo, a faixa entre 25°C e 32°C foi considerada a melhor para a 

produção de L-asparaginase (MEGHAVARNAM e JANAKIRAMAN, 2017). Rhizopus oryzae foi 

incubado em três temperaturas distintas (30°C, 35°C e 40°C) a fim de se identificar a ideal 

para produção de celulases e xilanases. A incubação em 30°C foi a que forneceu os 

melhores resultados para todas as enzimas analisadas (EZEILO et al., 2020a). Uma possível 

causa para baixo crescimento e/ou síntese metabólica pode ter sido a desnaturação de 

proteínas ocasionada pelas elevadas temperaturas. 

A presença de determinados nutrientes no meio de cultivo pode favorecer o 

metabolismo microbiano e a síntese enzimática (MEGHAVARNAM e JANAKIRAMAN, 2017; 

IMRAN et al., 2019). O objetivo principal ao adicionar ureia, sulfato ferroso amoniacal e 

cloreto de cálcio foi favorecer as atividades enzimáticas, sem que afetasse negativamente 

a produção de quercetina. Entretanto como visto na Tabela 27, os três nutrientes 

analisados apresentaram influência significativa na produção de quercetina, porém 

apresentando efeito negativo, ou seja, concentrações menores conduzem a uma melhor 

produção.  

Conceitualmente, variáveis deixam de ser estudadas quando não são significativas 

para o processo nem tão pouco suas interações. No caso dos nutrientes, a menor 

concentração utilizada no planejamento foi zero, e embora ureia e sulfato ferroso 

amoniacal tenham apresentado efeitos positivos para a β-glucosidase e a xilanase, foi 

decidido direcionar o estudo com base nos resultados somente da quercetina, que é o 

produto principal.  

Conforme já mencionado, a β-glucosidase é uma enzima importante na 

biotransformação dos flavonoides glicosídicos em agliconas. Correlacionando a formação 

de quercetina com a atividade β-glucosídica, pode-se notar que nos experimentos em que 

houve maior produção de quercetina (experimentos 2, 4, 6, 8, 12 e 14), o pico de maior 
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atividade enzimática coincidiu com o tempo de melhor produção, com exceção do 

experimento 2.  

Interessantemente, é que a síntese de uma segunda isoforma de β-glucosidase (HGT-

BG) em Aspergillus spp. é fortemente induzida em meio contendo quercetina como fonte 

de carbono (RIOU et al., 1998; GÜNATA e VALLIER, 1999). A expressão de isoformas de β-

glucosidase em A. niger ocorre em resposta ao tipo de fonte de carbono presente no meio 

de cultivo (SINGHANIA et al., 2011). É possível que devido a maior quantidade de 

quercetina presente nos experimentos citados acima, a atividade de HGT-BG tenha sido 

favorecida, justificando a coincidência da maior produção de quercetina com a melhor 

atividade de β-glucosidase.  

Outro ponto que pode corroborar essa hipótese é a alta tolerância à glicose 

apresentada pela isoenzima HGT-BG  (RIOU et al., 1998), pois não foi verificada queda na 

atividade enzimática e diminuição ou manutenção do conteúdo de quercetina formado nos 

experimentos 2, 6, 8 e 14. Isso porque, com elevada concentração de glicose no meio 

(glicose oriunda da rutina e da hidrólise da celulose), a atividade da β-glucosidase  é inibida 

(HSIEH et al., 2014), o que afetaria a formação de quercetina.  

Entretanto, esse comportamento foi identificado na cinética dos experimentos 4 (10° 

dia) e 12 (15° dia). Como esses foram os dois melhores experimentos para a produção de 

quercetina, é plausível que uma maior concentração de glicose obtida com a conversão da 

rutina estivesse presente no meio, inibindo a atividade da isoforma principal da β-

glucosidase (BG I), mesmo na presença da HGT-BG, pois esta corresponde a no máximo 

18% da atividade total de β-glucosidase (RIOU et al., 1998).  

Além disso, vale ressaltar que os autores verificaram que a utilização da rutina como 

fonte de carbono levou a uma menor síntese da isoforma HGT-BG comparada a indução 

promovida pela quercetina, porém o fungo se desenvolveu melhor quando crescido na 

presença de rutina do que em quercetina (GÜNATA e VALLIER, 1999). Essa informação nos 

indica que o processo aqui desenvolvido pode ter beneficiado tanto o crescimento de A. 

niger, já que a fava é rica em rutina e posteriormente a atividade da HGT-BG, pela presença 

da quercetina, favorecendo também a formação desse flavonoide.  

 Recentemente foi descrita a síntese de rutinosidase por A. niger  (ŠIMČÍKOVÁ et al., 

2015; KAPEŠOVÁ et al., 2019; BRODSKY et al., 2020; PACHL et al., 2020). Essa enzima facilita 

o processo de hidrólise, pois cliva a ligação β-glicosídica entre a rutina e a glicose, liberando 
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rutinose e quercetina, cuja formação, portanto, ocorre em uma etapa. Entretanto, 

considerando a constante de especificidade kcat/Km a isoquercetina (quercetina-3-O-

glicosideo) demonstrou ser um melhor substrato para a rutinosidase do que a própria 

rutina (PACHL et al., 2020), o que significa que uma maior quantidade de isoquercetina 

seria transformada em quercetina pela catálise da rutinosidase ao invés da rutina. Neste 

trabalho, não foi realizada análise para verificar atividade rutinosídica, logo, não é possível 

saber se uma segunda via metabólica para degradação da rutina ocorreu simultaneamente 

à via comum em A. niger, que ocorre com ação da α-L-ramnosidase e β-glucosidase. 

 

5.5.2. PLANEJAMENTO COMPOSTO CENTRAL (DCCR) 

 

De acordo com o DCCR em nível de confiança de 90%, a temperatura mostrou-se a 

variável que mais afeta a produção de quercetina, apresentando significância em seu termo 

linear e quadrático. Umidade e inóculo inicial também foram significativos para a 

quercetina, mas somente os seus termos quadráticos. 

A produção de quercetina foi claramente afetada por altas temperaturas, 

apresentando pouca ou nenhuma produção nos experimentos em que a temperatura de 

incubação foi de 40°C (5, 6, 7 e 8) e 44°C (10) (Figura 45). Apesar do A. niger ser capaz de 

crescer em 45°C, na corrida 10, correspondente ao ponto estrela +1,68 (44°C) não houve 

crescimento fúngico (observação visual), o que justifica a ausência de quercetina e de 

atividade enzimática. Embora altas temperaturas possam favorecer a síntese de 

metabólitos (POLETTO et al., 2017), neste trabalho temperaturas mais amenas se 

mostraram mais adequadas, conforme visto nos gráficos de superfície de resposta e curva 

de contorno (Figura 35).  Também vale ressaltar que em FES, há maior dificuldade na 

transferência de massas, o que dificulta a saída do calor produzido pelo metabolismo 

microbiano, e causa um aumento na temperatura do meio comparada com a de incubação 

(THOMAS et al., 2013). 



 

127 
 

 

Figura 45: Cinética da produção de quercetina por A. niger referente aos experimentos do 
planejamento composto central. 

 

Com relação à cinética enzimática, houve bastante diferença comparado ao perfil 

apresentado durante o planejamento fracionado. Primeiro porque os experimentos 

realizados em temperaturas mais altas (5, 6, 8 e 10) apresentaram problemas no 

crescimento fúngico afetando a produção da quercetina e das enzimas. Segundo, o 

planejamento DCCR não foi construído com base nos parâmetros significativos para a 

síntese enzimática, o que explica o perfil diferente e as baixas atividades enzimáticas 

obtidas no DCCR em comparação com o planejamento fracionado.  

Entretanto, assim como verificado no planejamento anterior, os experimentos em 

que houve a maior produção de quercetina (Figura 45) foram exatamente os mesmos com 

a maior atividade de β-glucosidase (Figura 46), sustentando a possibilidade da presença de 

uma segunda isoforma de β-glucosidase (HGT-BG). 
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Figura 46: Cinética da produção da β-glucosidase por A. niger referente aos experimentos do 
planejamento composto central. 

 

Com relação a atividade da xilanase, os picos ocorreram majoritariamente no 3° dia 

de fermentação (Figura 47). A princípio pode-se sugerir a dependência da produção da 

xilanase ao crescimento do microrganismo, conforme verificado em outro trabalho  

(AJIJOLAKEWU et al., 2017), porém em várias corridas, após ocorrer o pico da atividade 

xilanolítica esta diminuiu e voltou a aumentar. Com esse perfil é mais plausível que a 

síntese da xilanase obtida neste trabalho não esteja atrelada ao crescimento fúngico. Ezeilo 

et al. (2020b) relataram que  diferentes proporções de celulose amorfa a cristalina na 

matriz vegetal afetam a taxa das atividades de celulase e xilanase, o que explicaria o 

aumento da atividade após o crescimento microbiano. 
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Figura 47: Cinética da produção da xilanase por A.niger referente aos experimentos do 
planejamento composto central. 

 

A composição do meio de cultivo é essencial para o sucesso de processos 

fermentativos (ABDULLAH et al., 2019). Para a produção de quercetina, a fava d’anta foi 

um substrato ideal, visto a alta concentração da rutina e a eficiência do A. niger na 

conversão desta em quercetina. Considerando as enzimas como subprodutos do processo, 

mesmo após a queda acentuada nas atividades enzimáticas decorrentes da não adição de 

nutrientes nos experimentos do DCCR, os valores aqui obtidos ainda são maiores 

comparados a diversos trabalhos na literatura (Tabela 28), embora haja outros trabalhos 

com rendimentos superiores. A falta dos nutrientes no segundo planejamento reduziu a 

atividade da β-glucosidase em 78,23% e da xilanase em 84,5%. 

De fato, a ureia é relatada na literatura como uma fonte de nitrogênio que beneficia 

a produção enzimática (MAEDA et al., 2010; QIAN et al., 2012; OBEROI et al., 2014), sendo 

importante para a formação de proteínas e ácidos nucléicos (ESPOSITO e AZEVEDO, 2010). 

Além disso, auxilia na manutenção do pH entre 3,5 e 4,5, o que previne a inativação 

enzimática causada por queda brusca do pH no meio (GOKHALE et al., 1992). Dammak et 

al. (2017) investigaram a síntese de β-glucosidase por A. niger em diferentes condições de 

cultivo. A adição de ureia, cloreto de cálcio e peptona de soja, além da quantidade de 

inóculo, foram as variáveis que mais afetaram a síntese enzimática. 

A investigação de uma solução mineral adequada para a produção de celulases por 

Trichoderma reesei foi realizada por Mandels e Reese (1957) que demonstraram a 
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influência do cloreto de cálcio na síntese de celulases. Entretanto, essa variável não 

interferiu no crescimento do fungo. Reis et al. (2015) analisaram a adição de ureia, cloreto 

de cálcio e sulfato de magnésio no meio de cultivo para a produção de celulases e xilanases. 

A concentração de ureia apresentou efeito positivo na síntese das enzimas, porém a 

presença dos sais em maiores concentrações (≥ 0,525 g/L) não favoreceu a atividade das 

celulases. A presença de sulfato ferroso amoniacal pode indiretamente auxiliar a atividade 

das celulases e xilanases, pois esta fonte de nitrogênio auxilia na síntese de ligninases 

(DHAKAR et al., 2015), facilitando o acesso do microrganismo a celulose e hemicelulose. 

 

Tabela 28: Tabela comparativa da atividade enzimática de xilanase e β-glucosidase 

Microrganismo Substrato Β-glucosidase  

U g-1 

Xilanase  

U g-1 

Referência 

A. niger P47C3 Farelo de trigo 96,00 1285,00 DELABONA et al., 

2013 

Colletotrichum 

graminicola 

Farelo de trigo 109,7 189,3 ZIMBARDI et al., 

2013 

A. niger HN-2 Palha de arroz e farelo 

de trigo 

750,00 2890,00 OBEROI et al., 2014 

A. niger NRC7 e A. 

oryzae NRRL447 

Bagaço de cana-de-

açúcar 

4578,00 - EL-DEEN et al., 

2014 

Consórcio 

microbiano 

Casca de café - 48,00 CERDA et al., 2017 

A. niger NFCCI 

4113 

Farelo de trigo 71,30 1175,76 KUMAR et al., 2018 

Monascus anka Aveia 0,028 2,40 BEI et al., 2018 

Aspergillus 

tubingensis 

NKBP-55 

Farinha de copra 

(subproduto da 

produção de óleo de 

coco 

72,00 - PRAJAPATI et al., 

2018 

A. niger DWA8 Madeira obtida de 

plantação de palmeiras 

- 2,93 TAI et al., 2019 
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A. fumigatus 

SCBM6 e A. niger 

SCBM1 

Bagaço de cana-de-

açúcar e farelo de trigo 

80,00 375,00 DOS SANTOS et al., 

2019 

Tricoderma 

asperellum UC1 

Folhas de palmeira 118,10 175,91 EZEILO et al., 2020B 

A. fumigatus SKF2 Bagaço de cana-de-

açúcar, farelo de trigo e 

casca de laranja 

1461,23 1897,43 MONDAL et al., 

2020 

A. niger LTM1 Fava d’anta 1583,00 683,00 Este trabalho - 

Fatorial 

Fracionado 

A. niger LTM1 Fava d’anta 344,56 105,74 Este trabalho - 

DCCR 

A. niger LTM1 Fava d’anta 145,15 80,98 Este trabalho - 

validação 

 

 

5.5.3. VALIDAÇÃO DO PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL  

 

O experimento realizado para validação do modelo proposto pelo planejamento 

experimental previa 60,2% de rendimento de quercetina para as condições ambientais 

indicadas, porém após 15 dias de fermentação foi alcançado um rendimento de 75,4% de 

quercetina, acima do previsto, mas dentro do intervalo de confiança ao nível de 90% (40,3% 

- 80,1%). Pelo fato de ser um processo microbiológico, dependente da ação fúngica sobre 

o material vegetal, e claro, das condições de crescimento celulares, variações podem 

ocorrer.  

Analisando o perfil de cinética de formação de quercetina obtido com os 

experimentos, é notável a sinergia entre a degradação de rutina com a produção de 

quercetina. A partir de concentração inicial de rutina de 302,5 mg g-1, 112,87 mg g-1 de 

quercetina foi formada (15° dia de cultivo) e 12,6 mg g-1 de rutina foi recuperada após o 

processo fermentativo. Entretanto, o total teórico de rutina necessária para produzir a 
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quercetina obtida é de 228,00 mg g-1, e, considerando o valor de rutina recuperada, tem-

se um déficit de 61,9 mg de rutina por g-1 de fava. É possível que essa massa de rutina tenha 

na verdade gerado mais quercetina, que, porém, foi degradada em continuação ao 

metabolismo microbiano.  

No gráfico da cinética da produção de quercetina (Figura 43) apresentado nos 

resultados, claramente verifica-se as mudanças nos perfis dos flavonoides no decorrer da 

fermentação, sobretudo após o 3° dia de cultivo no qual se tem uma diminuição acentuada 

da concentração de rutina versus aumento da concentração de quercetina. Até o último 

dia da cinética, a concentração de rutina seguiu em queda. Entre o 7° e o 10° dia há uma 

diminuição na taxa de formação da quercetina, que aumenta novamente entre os dias 10° 

e 12°, e finalmente diminui até o 15°dia. Apesar do A. niger ser relatado com capacidade 

de sintetizar a quercetinase (HUND et al., 1999), que é a enzima que degrada a quercetina, 

durante os dias de cultivo a concentração desse flavonoide permaneceu aumentando. Caso 

tenha havido degradação, hipótese levantada anteriormente pela utilização de parte da 

rutina sem geração decorrente de quercetina, a taxa de degradação é menor que a taxa de 

formação, permitindo o acúmulo do produto.  

Esse perfil de formação de agliconas a partir de seus respectivos glicosídeos por meio 

de FES é corroborado por Guo et al. (2020) que define estágios da ação do fungo sobre o 

material vegetal. No 1° e 2° dia o fungo está em adaptação, do 3° ao 5° dia a secreção de 

enzimas permite a degradação da parede celular vegetal, a dissociação dos compostos 

fenólicos e conversão dos flavonoides. Ao longo dos demais dias de fermentação há o 

aumento da quantidade de rutina convertida em quercetina e a produção atinge o seu 

máximo. 

A formação de quercetina ocorreu até o último dia de fermentação (15°), cujo 

aumento comparado ao ponto anterior (12°) foi de apenas 5,2 mg g-1. Como não houve 

acompanhamento da cinética após o 15° dia de cultivo, não se pode afirmar que a produção 

atingiu o seu máximo. Porém, o aumento no tempo de produção não seria vantajoso por 

alguns motivos: A taxa de conversão já está diminuída refletindo uma concentração já baixa 

de rutina; dificilmente a conversão da rutina em quercetina seria levada à completude, já 

que um longo tempo de incubação pode diminuir o metabolismo microbiano, tanto pela 

depleção de nutrientes quanto por um ambiente inadequado devido à excreção de 

metabólitos; a quantidade a mais de quercetina que poderia ser formada com a 
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continuação do processo provavelmente não compensaria o custo decorrente do tempo 

necessário para isso, pensando em um processo industrial (DIAS et al., 2018). A partir desse 

contexto, o 12° dia de fermentação se torna mais adequado para a obtenção máxima de 

quercetina.  

No experimento de otimização da extração da quercetina, um rendimento de 65% foi 

atingido. Após a otimização das condições de cultivo, chegou-se a um rendimento de 71,9% 

de quercetina (107,67 mg g-1) obtido no 12° dia de fermentação. Houve um aumento de 

6,9% no rendimento de quercetina. Entretanto, essa diferença na produção de quercetina 

antes e depois de otimizar as condições de produção não foi estatisticamente significativa 

no nível de confiança de 95% (p=0,177). Isso significa que as condições de cultivo 

inicialmente escolhidas para a otimização da extração, estavam próximas as identificadas 

como ótimas após os planejamentos.  

Na literatura, são poucos os trabalhos que focam na produção industrial de 

quercetina por meio de processos biotecnológicos (CUI e WANG, 2012; NAM et al., 2012; 

JIANG et al., 2013; ZHENG et al., 2013; CHUN e CHUNG, 2014; ZHAO et al., 2014; JUN e 

WANG, 2016; ZHENSHAN, 2016; KAPEŠOVÁ et al., 2019). Entretanto, muito se encontra a 

respeito da fermentação microbiana em vegetais e da formação de agliconas com aumento 

de potencial antioxidante. O objetivo desses trabalhos é justamente potencializar extratos 

vegetais quanto aos seus efeitos benéficos e/ou desenvolver alimentos funcionais e 

nutracêuticos, graças ao aumento de compostos fenólicos totais e flavonoides totais, 

incluindo a quercetina, que favorecem as atividades biológicas (LIN et al., 2014; ZHANG et 

al., 2017; BEI et al., 2018; WANG et al., 2018b, , 2018a; KESSY et al., 2018; GERM et al., 

2019; GU et al., 2019; MAGRO et al., 2019; SAHARAN et al., 2020; GULSUNOGLU et al., 

2020; GUO et al., 2020; PEIROTÉN et al., 2020; DO PRADO et al., 2021). Há ainda trabalhos 

que buscam entender a liberação dos compostos fenólicos da matriz vegetal e a 

biotransformação que ocorre graças à ação microbiana no vegetal (HUYNH et al., 2018; YIN 

et al., 2018). 

Geralmente a produção biotecnológica de quercetina descrita na literatura se baseia 

na transformação de rutina utilizando extratos enzimáticos (purificados ou não) produzidos 

principalmente por Aspergillus spp. (CHUN e CHUNG, 2014; JUN e WANG, 2016; KAPEŠOVÁ 

et al., 2019). A patente KR2014005314 utiliza a enzima β-glucosidase (40 U mL-1) obtida da 

fermentação por A. niger para a hidrólise de quercetina glicosilada. O substrato para a ação 
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enzimática é formado por cebola triturada que é hidrolisada com a adição de 0,1 mL de 

solução enzimática, sendo possível obter quercetina e isoquercetina (CHUN e CHUNG, 

2014).  

Já a patente CN105671101 induz a produção enzimática por A. niger a partir da 

fermentação do extrato vegetal de Forsythia suspensa. Após a extração das enzimas, estas 

hidrolisam a rutina, porém para converter toda a rutina em quercetina, os autores realizam 

também uma hidrólise ácida (JUN e WANG, 2016). Kapešová et al. (2019) utilizou uma 

linhagem selvagem de A. niger, que sintetiza rutinosidase, para a produção de um 

preparado enzimático capaz de converter rutina em quercetina. Entretanto, a presença no 

extrato de α-ramnosidase e β-glucosidase sintetizadas pelo mesmo fungo, diminuiu a 

produção de quercetina. A partir disso, os autores modificaram geneticamente a levedura 

Pichia pastoris para expressar a rutinosidase de A. niger. Após a síntese por P. pastoris, a 

enzima foi extraída (atividade de 0,2 U mL-1) e usada na conversão de 200 g L-1 de rutina 

em quercetina, cujo rendimento foi de 100% (99 g L-1) em 24 horas. A desvantagem desses 

processos é a necessidade de extração e purificação enzimática, além da extração da rutina 

a ser usada na bioconversão.  

Em uma abordagem semelhante, Nam et al. (2012) usou uma β-rutinosidase 

termoestável produzida por Pyrococcus furiosus DSMZ 3638 e expressada em Escherichia 

coli ER2566. Após a produção e extração da enzima recombinante, esta foi adicionada 

(0,075 U mL-1) ao meio de reação composto por tampão citrato/fostato pH 5.0 

suplementado com DMSO (0.5% v/v) e rutina (10 mM - 6,1 g L-1). Após 150 minutos de 

reação a 95°C, 6,5 mM (1,96 g L-1) de quercetina foi obtida, correspondendo a um 

rendimento molar de 65%.  

O trabalho mais semelhante ao processo aqui desenvolvido está descrito na patente 

CN103145671, na qual reinvidica um processo biotecnológico para produção de quercetina 

a partir da fermentação do pó da casca de lichia por A. awamori. Após 6 dias de incubação 

a 30°C, a concentração de quercetina produzida foi de 50 µg mg-1, valor esse semelhante 

ao que foi obtido de quercetina com o primeiro lote de fava d’anta (46 µg mg-1). Entretanto 

devido a maior quantidade de rutina presente na fava nos demais experimentos, foi 

possível alcançar a concentração de 107,67 µg mg-1 ou 107,67 mg g-1 de quercetina, valor 

esse 115% maior do que o alcançado pela patente (JIANG et al., 2013). 
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As atividades enzimáticas obtidas durante a validação experimental da quercetina 

foram menores do que as produzidas no DCCR, em especial para a β-glucosidase, cuja 

atividade foi 57,7% (145,15 U g-1) menor. Já a atividade da xilanase apresentou uma 

redução de 23,4% (80,98 U g-1) comparada com a do DCCR. Provavelmente a queda da 

atividade da β-glucosidase na validação experimental deve-se a quantidade de inóculo 

utilizada, uma vez que o gráfico de superfície de resposta e curva de nível (Figura 42) 

indicavam a necessidade de concentração mais elevada de inóculo para atingir valores 

máximos de β-glucosidase. De acordo com a superfície de resposta obtida para a 

quercetina (Figura 35) e também para a xilanase (Figura 39), o aumento de inóculo não 

interferiria na produção de ambas e favoreceria a atividade da β-glucosidase, logo, essa 

possibilidade pode ser viável para melhorar o rendimento da β-glucosidase. Apesar dos 

baixos valores enzimáticos obtidos na fase final da otimização, ainda pode ser possível a 

obtenção da xilanase e β-glucosidase como subprodutos do processo, visto que os valores 

enzimáticos obtidos, especialmente da β-glucosidase, são mais expressivos que vários 

trabalhos na literatura, conforme visto na Tabela 28.  

A obtenção de quercetina através do processo estudado traz vantagens em relação 

aos processos biotecnológicos relatados na literatura incluindo as patentes nos seguintes 

aspectos: a produção é obtida diretamente da fava d’anta, enquanto outros necessitam da 

prévia extração da rutina; o processo é realizado em uma etapa, enquanto outros 

necessitam, além da extração da rutina, de etapas prévias para a produção e o isolamento 

de enzimas; o microrganismo é crescido direto na fava d’anta sem a necessidade de adição 

de outros nutrientes; as enzimas produzidas podem ser subprodutos da produção de 

quercetina.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

6.1. CONCLUSÕES 
 

Com este trabalho pode-se concluir que: 

1. A relação massa de fava:volume de solvente foi significativa para o processo 

extrativo de rutina e quercetina independente do solvente utilizado, enquanto a variável 

tempo só apresentou significância para a extração com metanol. A quercetina tem a 

extração maximizada utilizando:  

 Solvente – metanol;  

 Relação fava: solvente – 1:7 (m/v); 

 Tempo – 60 minutos; 

2. A fermentação foi a responsável pela transformação da rutina em quercetina, uma 

vez que sem a ação fúngica o teor de rutina e quercetina na fava d’anta não foram 

modificados significativamente do valor original de 302,51 mg g-1 (30%) e 0,56 mg g-1 

(0,056%), respectivamente.  

3. Todas as variáveis estudadas no planejamento fatorial fracionado 26-2 (umidade, 

quantidade inicial de inóculo, ureia, temperatura, cloreto de cálcio e sulfato ferroso 

amoniacal) foram significativas (nível de confiança de 90%) para a produção da 

quercetina. Porém, temperatura, ureia, cloreto de cálcio e sulfato ferroso amoniacal 

apresentaram efeitos negativos.  

4. A temperatura, umidade e concentração do inóculo foram variáveis significativas 

para a produção de quercetina e um modelo quadrático resultado do delineamento 

composto central rotacional (DCCR), se mostrou adequado para prever a produção de 

quercetina.  

5. As condições ambientais ótimas para a produção de quercetina, obtidas através do 

modelo quadrático, foram:  

 Temperatura – 30,5°C 

 Umidade – 1:1,88 m/v 

 Inóculo – 1x107,6 conídios/g de fava 
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6. As variáveis temperatura, umidade e ureia foram significativas para a produção de 

β-glucosidase com efeitos positivos sobre elas com exceção da temperatura. Já para a 

xilanase, a umidade, ureia, e sulfato ferroso amoniacal apresentaram efeitos positivos, 

exceto temperatura, inóculo e cloreto de cálcio.  

7. Após a otimização para favorecer a produção de quercetina, a produção de β-

glucosidase e xilanase diminuiu de 1583 U g-1 e 683,54 U g-1 para 145,15 U g-1 e 80,98 U 

g-1 respectivamente, devido à remoção do meio de cultivo dos nutrientes que mostraram 

efeito positivo sobre a produção dessas enzimas. 

8. A β-glucosidase e a xilanase apresentaram potencial para serem obtidas como 

subproduto da produção de quercetina, mesmo com a redução de sua produção, 

considerando que essas atividades são maiores que vários trabalhos relatados na 

literatura, especialmente com relação a atividade β-glucosídica.   

9. Foi possível produzir 107,7 mg g-1de quercetina, o que corresponde a um 

rendimento de 72% de quercetina em relação a concentração teórica de quercetina com 

12 dias de cultivo, valor coerente com a previsão do modelo. Esse valor é 7% maior que o 

rendimento na condição inicial (65%), revelando que a condição inicial de fermentação 

estava próxima das condições ótimas para a produção de quercetina.  

10. Foi possível otimizar a produção de quercetina diretamente da fava d’anta em uma 

etapa e sem necessidade de prévia extração da rutina ou de enzimas microbianas, 

crescendo o microrganismo direto na fava d’anta, sem a necessidade de adição de outros 

nutrientes e com a possibilidade de aproveitamento das enzimas produzidas como 

subprodutos. 
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6.2. PERSPECTIVAS 

 

O desenvolvimento de processos verdes é extremamente importante para a 

promoção de uma sociedade mais sustentável. A produção de quercetina através de um 

processo biotecnológico representa um avanço nessa direção. Para que haja essa 

possibilidade, ainda são necessárias algumas etapas laboratoriais. São elas: 

 Aumento da escala de produção aplicando as condições encontradas como 

ótimas para maximizar a produção de quercetina.  

 Ajuste de condições de cultivo que só são adequadamente ajustadas em 

escala maior, como altura do meio sólido e tipo de reator. 

 Desenvolvimento de metodologia para extrair a quercetina e as enzimas a 

partir de uma mesma fermentação. 

 Realização de mutação genética no fungo A. niger LTM1, na tentativa de 

aumentar o rendimento da quercetina.  
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8. APÊNDICES 

8.1. APÊNDICE 1 - CINÉTICA DA PRODUÇÃO DE QUERCETINA EMPREGANDO O PLANEJAMENTO FATORIAL 

FRACIONADO 
 

Tabela 29: Planejamento fatorial fracionado 26-2 - cinética da produção de quercetina por A. niger. 

Quercetina (mg g-1) 

Experimento 3° dia 7° dia 10° dia 12° dia 
 

15° dia 

1 0,84 1,49 2,68 13,74 48,29 
2 1,06 17,24 35,56 54,14 66,00 
3 1,08 0,72 0,83 1,34 12,32 
4 7,37 54,07 70,13 67,34 104,57 
5 0,48 0,53 1,43 1,58 1,84 
6 0,94 14,97 39,80 49,14 73,43 
7 2,86 10,08 14,51 14,71 32,21 
8 7,68 28,29 38,36 58,61 76,17 
9 0,40 0,42 0,49 0,35 0,46 

10 2,59 20,58 32,84 30,52 27,89 
11 3,69 1,42 1,47 0,57 3,07 
12 35,50 94,25 84,29 95,86 70,36 
13 0,49 0,66 0,45 0,66 1,13 
14 3,59 4,65 6,22 39,01 66,70 
15 1,14 0,57 2,21 3,17 1,82 
16 13,06 24,66 29,22 13,90 6,88 
17 12,18 47,95 13,11 36,07 42,40 
18 6,14 34,67 39,39 31,80 47,50 
19 12,86 47,30 25,75 29,74 37,40 
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8.2. APÊNDICE 2 - CINÉTICA DA PRODUÇÃO DE FPASE, CMCASE, Β-GLUCOSIDASE, XILANASE E AMILASE 

EMPREGANDO O PLANEJAMENTO FACTORIAL FRACIONADO 
 

Tabela 30: Planejamento fatorial fracionado 26-2 - cinética da produção das enzimas celulases totais e endoglucanase por A. niger. 

 

 

Enzimas Celulases totais (FPase) (U g-1) Endoglucanase (CMCase) (U g-1) 

Experimento 3° dia 7° dia 10° dia 12° dia 
 

15° dia 
3° dia 7° dia 10° dia 12° dia 15° dia 

1 0,90 0,06 1,29 0,89 1,38 5,04 7,43 9,37 8,86 6,42 
2 1,08 1,32 0,78 1,30 1,11 2,50 4,23 4,93 4,85 2,74 
3 0,78 0,56 1,41 0,70 1,23 4,58 1,09 2,88 3,88 2,03 
4 1,06 1,80 1,35 2,34 1,74 7,84 9,49 7,34 6,66 7,29 
5 0,75 1,10 0,62 1,95 0,44 2,99 6,19 0,58 13,77 1,07 
6 1,02 2,98 3,22 2,58 2,36 3,83 9,09 11,53 12,28 9,82 
7 1,34 2,50 1,49 1,63 1,62 4,56 12,85 9,51 9,70 9,35 
8 1,88 1,21 1,42 0,99 1,57 8,53 6,29 8,68 5,81 8,81 
9 1,06 0,17 0,22 0,88 1,06 1,18 3,73 1,42 1,97 1,25 

10 0,49 1,11 0,65 1,09 0,73 6,56 3,27 3,51 6,99 2,33 
11 0,51 0,52 0,24 0,92 1,10 6,07 0,88 1,06 1,30 1,56 
12 1,49 0,86 0,68 1,22 0,99 4,49 6,39 7,03 5,98 4,57 
13 0,13 0,73 0,28 0,86 0,73 1,41 0,76 1,59 3,75 0,14 
14 0,76 0,89 0,51 1,66 0,96 0,41 7,60 3,00 6,31 8,23 
15 0,16 0,85 0,37 0,72 0,85 1,87 4,80 2,95 6,22 6,22 
16 1,32 1,64 1,89 1,01 1,53 8,03 11,24 11,37 7,28 8,92 
17 0,43 1,94 2,17 1,32 1,14 6,25 9,70 8,58 8,62 9,99 
18 1,28 1,78 2,10 1,61 1,21 6,91 10,19 7,60 10,25 10,47 
19 2,47 1,56 1,99 1,62 0,88 5,01 12,08 10,39 11,00 14,07 
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Tabela 31: Planejamento fatorial fracionado 26-2 - cinética da produção das enzimas β-glucosidase e xilanase por A. niger. 

Enzimas Β-glucosidase (U g-1) Xilanase (U g-1) 

Experimento 3° dia 7° dia 10° dia 12° dia 
 

15° dia 
3° dia 7° dia 10° dia 12° dia 15° dia 

1 31,88 191,68 401,21 393,87 179,53 20,74 123,30 181,14 122,71 84,13 
2 21,64 14,53 20,93 5,12 11,37 16,62 70,30 58,67 60,94 42,66 
3 41,48 31,16 24,95 17,80 24,69 60,45 59,51 66,24 25,01 29,54 
4 103,69 342,31 271,92 437,71 431,13 107,70 158,72 135,05 87,95 84,97 
5 10,12 118,82 40,61 386,53 26,38 1,59 31,96 16,16 97,79 0,91 
6 46,14 592,02 284,72 334,40 1583,00 33,62 683,54 622,13 633,94 440,63 
7 133,01 455,78 335,53 497,93 770,80 81,44 34,70 93,19 72,56 51,52 
8 179,08 422,28 444,49 640,20 838,17 64,10 77,51 133,20 78,11 96,71 
9 6,93 26,61 15,69 12,01 55,33 2,72 7,10 1,76 6,71 9,42 

10 38,99 13,44 17,54 6,17 26,95 25,32 12,93 8,33 7,46 7,88 
11 157,96 15,66 35,08 29,85 120,85 38,20 0,54 3,28 2,45 21,47 
12 78,47 320,48 364,13 488,90 389,54 32,64 13,52 11,96 10,70 13,28 
13 5,65 4,52 27,93 32,63 42,19 1,62 0,72 1,38 10,46 1,09 
14 7,15 182,50 54,99 181,41 188,56 8,13 18,13 13,36 25,88 15,35 
15 102,26 124,05 71,77 137,75 180,88 13,45 26,47 23,31 35,66 30,71 
16 313,89 397,44 1045,55 194,02 951,27 98,78 40,43 85,86 54,14 62,76 
17 119,99 653,75 841,56 777,20 646,97 62,46 40,43 50,56 50,35 37,80 
18 145,43 876,56 978,55 1100,87 1033,13 57,56 45,55 49,94 60,94 67,94 
19 183,78 922,85 1072,27 878,82 729,40 53,41 55,81 56,08 46,90 50,74 
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Tabela 32: Planejamento fatorial fracionado 26-2 - cinética da produção da enzima amilase por A. niger. 

Enzima Amilase (U g-1) 

Experimento 3° dia 7° dia 10° dia 12° dia 
 

15° dia 

1 12,92 49,98 84,60 105,16 151,96 
2 5,77 17,47 1,39 3,27 6,94 
3 15,41 8,47 3,58 4,84 5,81 
4 18,62 68,91 95,14 39,24 107,17 
5 4,60 5,77 1,51 16,86 6,04 
6 3,68 60,65 83,83 151,12 163,76 
7 26,13 45,31 25,31 22,49 63,08 
8 28,52 18,74 22,24 23,29 39,18 
9 4,25 7,56 1,17 5,24 3,68 

10 18,82 6,55 0,39 2,48 3,25 
11 6,94 1,47 1,81 3,37 6,46 
12 22,39 39,37 24,58 28,41 44,69 
13 6,02 4,91 1,55 5,64 1,98 
14 3,32 18,42 11,15 19,90 40,07 
15 10,83 10,10 2,44 5,90 21,91 
16 17,64 8,33 15,34 2,23 24,27 
17 16,79 25,48 83,27 38,63 32,07 
18 49,79 24,18 37,91 36,11 110,41 
19 34,43 24,19 40,27 37,36 79,68 
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8.3. APÊNDICE 3 - CINÉTICA DA PRODUÇÃO DE QUERCETINA EMPREGANDO O DCCR 
 

Tabela 33: Planejamento composto central - cinética da produção de quercetina por A. niger. 

Quercetina (mg g-1) 

Experimento 3° dia 7° dia 10° dia 12° dia 
 

15° dia 

1 10,58 36,05 71,18 46,35 52,49 
2 20,59 66,35 81,28 50,34 59,63 
3 11,85 19,68 64,30 63,31 67,49 
4 16,77 36,80 60,16 58,47 77,68 
5 1,02 2,99 0,39 0,31 0,00 
6 0,81 9,43 1,68 0,31 2,53 
7 0,00 28,33 35,44 33,53 29,22 
8 1,25 0,00 0,46 0,47          0,40 
9 2,92 37,06 30,03 62,46 62,20 

10 0,04 0,00 0,07 0,00 0,00 
11 23,63 53,08 28,48 35,78 30,74 
12 12,25 49,79 66,80 80,37 52,55 
13 12,35 59,60 70,23 43,00 57,24 
14 23,47 82.90 48,92 43,15 51,95 
15 22,80 94,81 92,26 83,83 74,35 
16 21,75 87,30 67,30 102,66 87,47 
17 14,96 77,24 84,19 79,69 78,08 
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8.4. APÊNDICE 4 - CINÉTICA DA PRODUÇÃO DE Β-GLUCOSIDASE E XILANASE EMPREGANDO O DCCR 
 

Tabela 34: Planejamento composto central - cinética da produção das enzimas β-glucosidase e xilanase por A. niger. 

Enzimas Β-glucosidase (U g-1) Xilanase (U g-1) 

Experimento 3° dia 7° dia 10° dia 12° dia 
 

15° dia 
3° dia 7° dia 10° dia 12° dia 15° dia 

1 99,02 126,23 195,64 169,55 115,62 105,74 8,86 27,19 13,69 15,74 
2 106,55 198,04 298,65 344,56 307,72 77,10 21,48 19,62 18,47 14,33 
3 80,88 48,66 93,72 63,08 62,51 30,51 12,64 13,97 7,71 17,64 
4 89,31 205,16 230,86 247,84 309,52 21,40 17,41 17,81 17,19 15,22 
5 11,14 10,31 26,31 13,06 0,00 0,86 5,57 10,15 15,60 0,00 
6 66,77 68,69 0,00 0,00 0,00 1,12 64,88 0,00 0,00 0,00 
7 12,72 18,10 10,43 20,44 28,38 24,25 11,31 11,70 11,99 13,81 
8 66,39 140,01 0,00 0,00 0,00 2,19 36,36 0,00 0,00 0,00 
9 55,97 66,39 87,17 100,90 116,07 48,86 30,17 22,65 24,81 16,18 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 59,16 116,64 208,28 212,35 188,00 19,33 9,46 13,76 16,05 15,27 
12 30,49 148,29 111,03 169,14 255,63 6,04 14,54 9,65 9,36 13,28 
13 36,06 88,86 103,65 147,39 185,77 17,65 9,86 10,51 10,90 10,80 
14 57,13 181,11 137,52 198,04 237,53 9,50 11,66 13,47 14,69 18,23 
15 89,91 114,64 137,52 206,36 172,38 17,98 8,75 10,56 9,95 6,87 
16 65,22 75,95 96,73 249,98 273,88 13,78 5,59 9,02 10,11 12,81 
17 82,61 56,30 135,53 143,28 213,63 17,60 2,30 8,65 8,38 10,38 
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