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RESUMO GERAL 

 

Espécies de Aspergillus e Penicillium são de extrema importância na natureza, pois 

participam de forma ativa nos ciclos biogeoquímicos, atuando na decomposição de 

matéria orgânica. Devido à sua elevada competência metabólica, não são muito 

exigentes nutricionalmente e são tolerantes a uma imensa variedade de condições físico-

químicas. A tanase é uma enzima extracelular, induzível produzida por fungos 

filamentosos, bactérias e leveduras através da Fermentação em Estado Solido (FES) ou 

Fermentação Submersa (FS). Os taninos são compostos fenólicos provenientes do 

metabolismo secundário de vegetais podendo ser encontrados em todas as partes da 

planta. Desta forma, alguns resíduos vegetais ricos em taninos podem ser utilizados 

como substrato para produção da tanase. O presente trabalho teve como objetivos testar 

linhagens de Aspergillus e Penicillium mantidas na micoteca URM quanto a produção 

de tanases através de FES, utilizando folhas e resíduos de acerola e de mangaba como 

substratos, otimizar a produção pela linhagem melhor produtora, caracterizar o extrato 

bruto e aplicação na clarificação do suco de uva (Vitis vinifera L). A determinação das 

melhores condições de produção da enzima foi realizada utilizando como ferramenta o 

Planejamento Placket-Burman (PB) e Metodologia de Superfície de Resposta (MSR). A 

enzima foi caracterizada quanto ao efeito e estabilidade ao pH e à temperatura. Todas as 

culturas testadas produziram tanase com atividade entre 3,57 e 32,52 U/mL, sendo P. 

montanense URM 6486 o melhor produtor utilizando resíduo de acerola como 

substrato. Na MSR foram encontrados como os melhores parâmetros para a produção de 

tanase: meio de cultura umidecido 70%, 3,5% de ácido tânico, 34°C, com atividade 

máxima de 41,64 U/mL. Penicillium montanense URM 6486 apresenta pH e 

temperatura ótimos a 9,0 e 50°C, respectivamente e a enzima foi estável toda faixa de 

pH e temperatura. As tanases produzida por P. montanense URM 6486 quando 

aplicadas ao suco de uva, apresentou maior eficiência ao reduzir 46% do teor de taninos 

presentes no suco, após 120 minutos à 37ºC. O resíduo de acerola demonstrou um 

grande potencial como substrato para a produção da enzima em estudo, minimizando os 

custos de produção e agregando valor ao resíduo, uma vez que a enzima tem alto custo. 

 

Palavras-chave: Tanase, Residuos agroindustriais, Aspergillus, Penicillium. 

 

 



ABSTRACT 

 

Species of Aspergillus and Penicillium are of utmost importance in nature since they 

participate actively in biogeochemical cycles, acting in the decomposition of organic 

matter. Because of their high metabolic competence, they are not nutritionally 

demanding and are tolerant to a wide variety of physicochemical conditions. Tannase is 

an extracellular and inducible enzyme produced by filamentous fungi, yeasts and 

bacteria by solid state fermentation (SSF) or submerged fermentation. The tannins are 

phenolic compounds from the secondary metabolism of plants and can be found in all 

parts of the plant, from leaves to peel and fruit. Thus, some plant wastes can be used as 

substrate for production of tannase. The present study aimed to select the best producer 

of tannase optimize the production of and tannase using the best producer among 

species of Aspergillus and Penicillium in the URM Culture Collection through SSF 

using leaves and acerola and mangaba waste as substrate, as well as characterize the 

enzyme crude extract and apply it in the clarification of grape juice (Vitis vinifera L.). 

The determination of the best conditions for enzyme production was performed using 

Placket Burman Planning (PB) and Response Surface Methodology (RSM) tool. The 

enzyme was characterized with respect to optimal pH and temperature and stability to 

pH and temperature. Among the 30 cultures, all produced tannase with activity between 

3.57 and 32.52 U/mL, with P. montanense URM 6486 as the best producer using the 

residue of acerola. After the production of the enzyme in different conditions, maximum 

tannase activity was 41.64 U/mL with culture medium moistened with 70% added 3.5% 

of tannic acid and incubated at 34 °C, according to RSM analysis. The variables 

temperature, humidity and content of inductor showed a significant effect on the 

production of tannase and RSM was an efficient tool for determining the best conditions 

for cultivation. Penicillium montanense URM 6486 presents greater tanninalytic activity 

at pH 9.0 at 50 °C and the enzyme was stable in a wide range of pH and temperature. In 

the present study, the tannase produced by P. montanense URM 6486, when applied to 

grape juice showed higher efficiency by reducing 46 % of the content of tannins in the 

juice after 120 min incubation at 37 ºC. The acerola residue showed great potential as a 

substrate for the enzyme production under study while adding value and minimizing 

costs minimizing costs and environmental impacts generated by the disposal of these 

residues in the environment. 

Keywords: Tannase, agro industrial Waste, Aspergillus, Penicillium. 



Lista de figuras 

 

Fundamentação Teórica  Pág. 

Figura 1 – Conidióforo do Aspergillus ochraceus URM5609 (Fonte: Cyndy Mary) 

Figura 2 – Conidióforo do Penicillium minioluteum URM 6046. Fonte: Roberta Cruz 

................................................................................................................................................ 

Figura 3 – Hidrólise do ácido tânico pela tanase. Fonte: Macedo et al. (2005) .................... 

Figura 4 – Frutos e folhas da aceroleira. Fonte: cnpmf.embrapa.br ...................................... 

Figura 5 – Resíduos de acerola gerado por indústria de polpa de suco no município de 

Paulista-PE. Fonte: Autora...................................................................................................... 

Figura 6 – Frutos e folhas da mangabeira. Fonte: http://cienciahoje.uol.com.br ................... 

Figura 7– Resíduos de mangaba gerado por indústria de polpa de suco no município de 

Paulista-PE. Fonte: Autora ................................................................................................ 

 

Capitulo 1 

Figura 1 – Superfície de resposta para a atividade da tanase considerando ácido tânico e 

temperatura..............................................................................................................................            

Figura 2 – Gráfico de superfície de resposta para atividade da tanase considerando a 

umidade e o ácido tânico......................................................................................................... 

17 

 

17 

19 

26 

 

26 

27 

 

28 

 

 

 

41 

 

41 

Figura 3 – Efeito do pH e estabilidade (2 horas de incubação) sobre a atividade da tanase 

de Penicillium montanense URM 6486...................................................................................  

 

42 

Figura 4 – Efeito da temperatura e estabilidade (2 horas de incubação) sobre a atividade da 

tanase de Penicillium montanense URM 6486........................................................................  

 

43 

Figura 5 – Efeito de diferentes volumes do extrato bruto na degradação de taninos presentes 

em suco de uva após 120 minutos de incubação. Valores no eixo Y representam a 

quantidade de taninos presentes no 

suco........................................................................................................................................... 

Figura 6 – Efeito de 2 mL de extrato bruto na degradação dos taninos presentes em suco de 

uva em diferentes tempos. Valores no eixo Y representam a quantidade de taninos presentes 

no suco....................................................................................................................................... 

 

 

 

 

44 

 

 

44 

 

 



Lista de tabelas 

 

Fundamentação Teórica 

Tabela 1 – Espécies de Aspergillus e Penicillium relatadas como produtoras de tanase entre 

os anos de 1969 à 2007. Fonte: Belur; Mugeraya (2011) ...................................................... 

 

Capitulo 1 

Tabela 1 – Atividade de tanase (U/mL) de linhagens de Aspergillus e Penicillium em 

Fermentação em Estado Sólido (FES), utilizando resíduos de acerola, folhas da aceroleira 

(Malpighia emarginata D.C.), resíduo de mangaba e folhas da mangabeira (Hancornia 

speciosa Gomez), como substratos após 96 horas de fermentação ........................................ 

Pág. 

 

21 

 

 

 

 

 

37 

Tabela 2 – Matriz experimental do planejamento Plackett-Burman (PB) para a produção de 

tanase por Penicillium montanense URM 6286 através de FES, utilizando resíduos 

agroindustriais.........................................................................................................................  

Tabela 3 – Resultados do efeito e coeficiente para a produção de tanase apresentados pelas 

variáveis utilizadas no planejamento Plackett-Burman (PB).................................................. 

 

 

38 

 

39 

Tabela 4 – Variáveis significativas utilizadas na metodologia de superfície de resposta 

(MSR)..................................................................................................................................... 

 

 

40 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 Pág. 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 11 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .........................................................................................  13 

2.1. COLEÇÕES DE CULTURAS DE MICRO-ORGANISMOS ..........................................  13 

2.2. MICOTECA URM .............................................................................................................. 14 

2.3 GÊNERO Aspergillus Micheli ......................................................................................... 

2.4 GÊNERO Penicillium Link ................................................................................................ 

2.5 TANINOS ............................................................................................................................. 

2.6 TANASE ............................................................................................................................... 

2.7 PRODUÇÃO DE TANASE POR ESPÉCIES DE Aspergillus e Penicillium ..................... 

2.8 APLICAÇÕES DA TANASE ............................................................................................. 

2.9 FERMENTAÇÃO EM ESTADO SÓLIDO (FES) ........................................................... 

2.10 RESÍDUOS AGROINDÚSTRIAIS ................................................................................. 

2.11 POTENCIAIS SUBSTRATOS A SEREM UTILIZADOS COMO INDUTORES PARA 

PRODUÇÃO DE TANASE POR FES ..................................................................................... 

2.11.1 FOLHAS E RESÍDUO DA ACEROLEIRA (Malpighia emarginata D.C.).................. 

2.11.2 FOLHAS E RESÍDUO DA MANGABEIRA (Hancornia speciosa gomez) ................ 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

24 

 

25 

25 

27 

3. Produção e caracterização de tanase por Penicillium montanense URM 6286 através de 

Fermentação em Estado Sólido utlizando dois novos resíduos agroindustriais e aplicação na 

clarificação do suco de uva (Vitis vinifera L.)............................................................................ 

 

 

29 

Resumo........................................................................................................................................ 30 

Introdução................................................................................................................................... 31 

Material e métodos...................................................................................................................... 32 

Resultados................................................................................................................................... 36 

Discussão..................................................................................................................................... 45 

Conclusões................................................................................................................................... 48 

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS............................................................................................... 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................. 

49 

50 

                       

     

 



Lima, Juliana – Produção de tanases por espécies de Aspergillus e Penicillium para clarificação... 

11 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os fungos são organismos responsáveis pela fabricação de diversos produtos de 

grande importância, como alimentos, bebidas, ácidos orgânicos, fármacos, e inúmeros 

outros produtos. Dentre os fungos comumente preservados em Coleções de Culturas, 

destacam-se Aspergillus e Penicillium (Bon et al., 2008).  

Espécies de Aspergillus e Penicillium são de extrema relevância na natureza, 

pois são encontradas com muita facilidade no solo, sobre serrapilheira, em ambientes 

úmidos, secos, etc., atuando ativamente na reciclagem da matéria orgânica (Pitt, 1991). 

Para isso, tais espécies produzem diversas enzimas, inclusive enzimas interesse 

industrial, como a tanase (Bon et al., 2008).  

Tanases são enzimas que hidrolisam ésteres e ligações laterais de taninos 

hidrolisáveis como o ácido tânico, em glicose e ácido gálico (Belur; Mugeraya, 2011). 

Trata-se de uma enzima extracelular, induzível, produzida na presença de acido tânico 

por fungos filamentosos, bactérias e leveduras. Dentre os fungos filamentosos, as 

espécies do gênero Aspergillus são consideradas as melhores produtoras de tanases, 

seguidas por espécies do gênero Penicillium (Aguilar et al., 2001; Aguilar; Gutiérrez-

Sanches, 2001; Macedo et al., 2005).  

Para o processo de produção de tanases por fungos, duas metodologias se 

apresentam como alternativas, a Fermentação Submersa (FS), onde o micro-orgamismo 

é inoculado em meio líquido contendo fontes de carbono e nitrogênio e a Fermentação 

em Estado Sólido (FES), na qual o micro-organismo é inoculado em um meio contendo 

geralmente resíduo agroindustrial, umedecido ou não com uma solução salina, porém 

sem água livre disponível (Belur; Mugeraya, 2011). 

Dentre os possíveis resíduos agroindustriais a serem utilizados na produção de 

tanases por fungos, destacam-se os gerados por indústrias de polpas de frutas, como 

resíduos de acerola, fruto da aceroleira (Malpighia glabra L.) e a mangaba, fruto da 

mangabeira (Hancornia speciosa Gomes), ambos ricos em taninos.  Recentemente, além 

de resíduos agroindústriais, resíduos agroflorestais, como folhas de vegetais ricos em 

taninos, têm sido utilizados como substrato para a produção de tanase, visando 

minimizar os custos da produção, bem como contribuir com a despoluição ambiental, 

assim como o aproveitamento econômico dos resíduos, uma vez que as enzimas 

produzidas, após purificação, alcançam alto valor de mercado (Treviño-cueto et al., 

2007; Selwal; Selwal, 2012; Cruz et al., 2013). 
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As tanases podem ter vasta aplicação nas indústrias de cosméticos, 

farmacêuticas, química, sobretudo na produção de ácido gálico, além disso, tem sido 

aplicada no tratamento do couro. Entretanto, a principal aplicação desta enzima tem sido 

na produção de bebidas, como sucos de frutas, bebidas à base de café, chás instantâneos 

e na fabricação de cervejas, sobretudo por remover compostos fenólicos das mesmas. 

(Mondal et al., 2001; Rout & Banerjee, 2006; Cristobal et al., 2007; Selwal; Selwal, 

2012).  

 Diante do exposto, os objetivos desta dissertação foram selecionar o melhor 

produtor de tanases entre 15 espécies de Aspergillus e 15 espécies de Penicillum 

mantidas na Micoteca URM, otimizar a produção utilizando o melhor produtor através 

da FES, utilizando folhas e resíduos de acerola e de mangaba como substrato, assim 

como caracterizar o extrato enzimático bruto e aplicá-lo na clarificação do suco de uva 

(Vitis vinifera L). 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. COLEÇÕES DE CULTURAS DE MICRO-ORGANISMOS 

 

Os micro-organismos são essenciais para o meio ambiente, contribuindo para a 

estabilidade de ecossistemas, atuando em diferentes níveis tróficos, em interações 

bióticas e abióticas em todos os ecossistemas aquáticos ou terrestres. Estes constituem a 

principal forma de ciclagem de compostos químicos na biosfera, incluindo a degradação 

e a transformação de poluentes industriais (Tiedje, 1994). Nas indústrias, a grande 

maioria dos processos biotecnológicos empregados na produção de compostos 

comerciais ou na transformação de substratos em produtos de maior valor agregado 

emprega linhagens microbianas (Bull et al., 1992). 

A compreensão do papel de micro-organismos no meio ambiente fornece 

subsídios para o desenvolvimento de aplicações biotecnológicas, além de ser 

fundamental no estabelecimento de políticas de biossegurança, de projetos em 

agricultura sustentável e de programas de desenvolvimento industrial (Canhos et al., 

2013). 

Coleções de culturas são centros de excelência de conservação ex-situ, que 

mantêm e estudam um ―pool‖ genético para gerações futuras, oferecendo serviços 

fundamentais para a comunidade científica e tecnológica. São classificadas de acordo 

com a finalidade a que se propõem, podendo ser: de serviço, de trabalho ou coleções 

institucionais (Canhos, 2013). As coleções de serviço conservam e distribuem recursos 

genéticos, principalmente para pesquisa. Em países bem desenvolvidos e 

industrializados, estas coleções contam com financiamento em longo prazo. Já as 

coleções de trabalho e as institucionais, por não receberem grande apoio do Governo ou 

das instituições às quais pertencem, são mantidas pelo esforço de seus pesquisadores em 

buscar recursos a partir do desenvolvimento de projetos (Canhos, 2013). 

As coleções de culturas de fungos representam uma importante fonte de recursos 

biológicos permitindo o conhecimento da biodiversidade fúngica e a condução de 

inúmeros trabalhos científicos, possibilitando um maior conhecimento da sua 

importância para as áreas da saúde e do meio ambiente, assegurando o sucesso de sua 

utilização em processos, principalmente, biotecnológicos (Figueiredo, 2001).   

A primeira coleção de serviço que se tem registro é a Coleção Kral, estabelecida 

em Praga, República Tcheca, em 1890, criada com a finalidade de fornecer culturas 
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puras para estudos comparativos e identificação de bactérias patogênicas. No início do 

século XX, outras coleções de serviço mundialmente importantes foram estabelecidas, 

tais como: o IMI (International Mycological Institue) na Inglaterra; a ATCC (American 

Type Culture Collection) nos EUA; o CBS (Central bureau voor Schimmelcultures) na 

Holanda; MUCL (Mycotheque de L'Universite Catholique de Luvaim) na Bélgica, IFO 

(Institue For Fermentation) e JCM (Japan Collection of Microorganisms) no Japão e 

outras. Estas coleções passaram por um contínuo processo de evolução, visando atender 

demandas especializadas decorrentes dos avanços na microbiologia industrial, na 

biotecnologia e na engenharia genética e genômica (Canhos, 2013). 

No Brasil, em 1998 foi realizada uma reunião por um grupo de trabalhadores 

envolvendo representantes da comunidade científica de diversos países, onde foi 

estabelecida a Organização para Cooperação e Desenvolvimento econômico (OCDE) 

com a finalidade de discutir os desafios e oportunidades associadas ao estabelecimento 

de uma rede global de Centro de Recursos Biológicos (CRBs), que possa oferecer 

material biológico confiável e de qualidade, além de serem responsáveis pela 

manutenção da biodiversidade dentro do território nacional (Sette, 2007; Canhos, 2013).  

No WDCM (World Data Center for Microorganisms) estão registradas 591 

coleções de culturas distribuídas em 68 países. Em toda a América são encontradas 137 

coleções de culturas, onde o Brasil é o país que se destaca com 59 coleções de culturas, 

preservando em torno de 142.120 culturas de diversos micro-organismos como algas, 

protozoários, bactérias e fungos (World data center for microorganisms, 2013).  

 

2.2. MICOTECA URM 

 

A Coleção de Culturas - Micoteca URM, do Departamento de Micologia, do 

Centro de Ciências Biológicas, da Universidade Federal de Pernambuco, foi fundada em 

1954, pelo Professor Augusto Chaves Batista e está registrada no Commonwealth 

Mycological Institute (CMI) sob a sigla URM (University Recife Mycologia). É filiada 

ao World Federation for Culture Collection (WFCC) sob o número 604, sendo citada 

em vários catálogos, destacando-se os do American Type Culture Collection (ATCC) 

nos Estados Unidos, do Institute for Fermentation em Osaka no Japão (IOF) e do World 

Data Center for Microorganisms (WDCM) no Japão (Cavalcanti et al., 1996; Micoteca 

URM, 2014). 
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O acervo da Micoteca URM consta de aproximadamente 7.000 registros, sendo 

cerca de 20% leveduras e 80% fungos filamentosos, provenientes dos mais diversos 

substratos e ambientes como solo, resíduos industriais, água doce e marinha, sedimento 

de manguezal, alimentos, vegetais, endofíticos, animais, dentre outros. Todas as 

culturas são identificadas em nível de espécie e mantidas no mínimo em duplicata e em 

pelo menos dois métodos de preservação. A Coleção utiliza para preservação os 

métodos: óleo mineral, liofilização, água destilada e/ou ultracongelamento a -80º C. 

Este último é o método mais recentemente implementado através do apoio do CNPq em 

2009. Além de receber amostras de fungos para compor o acervo, a Micoteca URM 

presta serviços atendendo a pedidos de fornecimento de amostras, isolamento e 

identificação de culturas, liofilização e treinamento de estudantes e profissionais na área 

de taxonomia e preservação, oferecendo também cursos de extensão. Estes pedidos são 

procedentes de instituições de ensino e/ou pesquisa, nacionais e internacionais; de 

laboratórios que utilizam amostras de micro-organismos em testes para fabricação de 

medicamentos, enzimas e outros metabolitos de interesse econômico, dos que realizam 

diagnóstico de micoses e da comunidade em geral (Micoteca URM, 2014).  

Desde 2008, a Micoteca URM vem sendo apoiada com verba repassada pela 

PROPESQ/UFPE, demonstrando o compromisso institucional com a coleção. A 

prestação de serviços está gerenciada pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 

UFPE (FADE) desde 2009. Em 05 de abril de 2010 a Micoteca URM passou a 

Instituição Fiel Depositária de Amostras de Componente do Patrimônio Genético tendo 

sido credenciada pelo Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, como, sob o número 

024/2010 SECEX/CGEN (Micoteca URM, 2014). 

 Em dezembro de 2013 a Micoteca URM se tornou a primeira coleção de micro-

organismos da América do Sul com o Sistema de Gerenciamento da Qualidade baseado 

na ISO 9001:2008. O escopo da certificação é para ―Preservação, Identificação e 

Fornecimento em Culturas de Fungos‖. A Micoteca URM/UFPE é a 27ª coleção de 

culturas, dentre as atuais 653 de 70 países cadastradas na Federação Mundial de 

Coleções de Culturas, a obter um selo de qualidade. A ISO 9001:2008 foi implementada 

e validada pela Bureau Veritas, entidade externa que opera em nível global, desde 1828, 

e atualmente possui competência governamental, no Brasil, para a avaliação da 

conformidade e certificação (Micoteca URM, 2014).  
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2.3. GÊNERO Aspergillus Micheli 

  

 O gênero Aspergillus foi descrito em 1729 por Micheli, um sacerdote micólogo. 

A designação ―Aspergillus‖ foi dada pelo fato do conidióforo (estrutura produtora de 

dos esporos) parecer com um aspersório, objeto utilizado pela Igreja Católica para 

aspergir água benta. De acordo com Klich (2002), a semelhança era fortuita já que 

muitas espécies de Aspergillus foram realmente uma bênção para a humanidade. Por 

outro lado, algumas espécies deste gênero têm sido reconhecidas como maléficas para o 

homem e outros animais, por serem micotoxigênicas e/ou patogênicas.  

 Aspergillus estão entre os organismos mais abundantes e amplamente 

distribuídos na Terra. Adaptam-se à ampla variedade de nichos aquáticos e terrestres, 

além de produzirem uma enorme variedade de metabolitos. Atualmente existem cerca 

de 837 espécies descritas, sendo muitas dessas espécies consideradas raras, porém 

algumas estão entre os fungos mais comuns na Terra (Hawksworth, 2011; Klich, 2002; 

Samson; Varga, 2009). 

 Segundo Alexopoulos et al. (1996) o gênero Aspergillus pertence ao Filo 

Ascomycota, Classe Plectomycetes, Ordem Eurotiales e Família Trichocomaceae. 

 Trata-se de um gênero de fungos anamórficos, cuja reprodução ocorre através da 

produção de conídios (esporos de origem assexuada). A principal característica deste 

gênero é a produção de conidióforos distintos. A base do conidióforo geralmente forma 

um "T" ou "L" onde se conecta com as hifas somáticas. A base do conidióforo é 

geralmente chamada de "célula de pé", mesmo não sendo uma célula separada, podendo 

ser muito curta (menos 50 µm) até vários milímetros de comprimento. O vértice da 

estipe expande-se em uma vesícula (Figura 1). As vesículas podem ter várias formas 

características. Os conídios são produzidos por células conidiogênicas, denominadas 

fiálides. Em algumas espécies, as fiálides podem ser inseridas diretamente numa 

vesícula e esta, estar ligada diretamente ao estipe, constituindo assim um conidióforo 

unisseriado. Por outro lado, em outras espécies, quando abaixo das fiálides há outra 

estrutura denominada de métula, que se prende à vesícula, este conidióforo será 

designado de ‗bisseriado‖. A seriação, a forma das vesículas (globosa, subglosa, 

espatulada, piriforme), bem como tamanho, presença ou ausência de esclerócios, célula 

pé, células de Hülle, forma e cor dos conídios e do estipe, são critérios taxonômicos do 

gênero. 
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Figura 1. Conidióforo do Aspergillus ochraceus URM5609 (Fonte: Cyndy 

Mary) 

 

 Espécies de Aspergillus são reconhecidas pelo amplo potencial biotecnológico 

para a produção de compostos como ácidos, vitaminas e, principalmente, enzimas. 

Dentre as enzimas produzidas por espécies deste gênero, destacam-se celulases, 

proteases, queratinases, quitanases e tanases. Aspergillus é reconhecido como o gênero 

melhor produtor de tanases (Selwal & Selwal, 2012). 

 

2.4. GÊNERO Penicillium Link 

 

Em 1809 Link descreveu o gênero, propondo o nome Penicillium, do Latim 

Penicillus, por observar que espécies do gênero produzem conidióforos em forma de 

pincel (Figura 2). Em 1910, Thom designou P. expansum como espécie tipo para o 

gênero (Raper; Thom, 1949). 

 

                                                                   

Figura 2. Conidióforo do Penicillium minioluteum URM 6046. Fonte: Roberta 

Cruz 
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O gênero Penicillium pertence ao Filo Ascomycota, Classe Plectomycetes, 

Ordem Eurotiales e Família Trichocomaceae (Alexopoulos et al., 1996). Penicillium é 

um dos diversos gêneros de fungos que se reproduzem através da produção de esporos 

denominados de conídios, originados a partir de estruturas denominadas conidióforos. 

Em 1949, Raper; Thom publicaram Manual of the Penicillia, no qual 

propuseram 137 espécies, baseados em características macroscópicas, como textura da 

colônia, características microscópicas e fisiológicas, como temperatura, pigmentação e 

desenvolvimento em meios de cultura padrões. Segundo os autores, espécies de 

Penicillium, geralmente crescem sobre uma ampla diversidade de monossarídeos, 

dissacarídeos, álcoois e ácidos como única fonte de carbono. Trealose e polióis como o 

manitol são compostos importantes, frequentemente armazenados nas hifas e conídios. 

A maioria das espécies consegue crescer com nitrato como única fonte de nitrogênio, 

embora o crescimento seja acelerado com a adição de peptona. Além de carbono e 

nitrogênio outros elementos podem ser mobilizados a partir de fontes inorgânicas. 

Muitas espécies de Penicillium não exigem vitaminas complexas para crescerem.  

Espécies do gênero Penicillium são de extrema importância na natureza, pois 

participam ativamente de ciclos biogeoquímicos, atuando na decomposição de matéria 

orgânica. Podem ser encontradas em todos os ecossistemas, aquáticos, terrestres ou 

aéreos, embora o solo seja seu habitat natural. Devido à sua elevada competência 

metabólica, não são muito exigentes nutricionalmente, tolerando uma imensa variedade 

de condições físico-químicas, como atividade de água, temperatura e pH. É exatamente 

esta alta tolerância a extremas condições que lhes conferem capacidade de crescer em 

qualquer ambiente, o qual lhes proporcione desde o mínimo de sais minerais ou as mais 

complexas fontes de carbono, sendo a maioria de suas espécies capazes de produzir 

diversas enzimas, inclusive de interesse biotecnológico como as tanases, enzimas 

especializadas na degradação de taninos (Onions; Brady, 1987). 

 

2.5. TANINOS  

 

Os compostos do metabolismo secundário vegetal ou metabolismo especial 

apresentam um amplo valor nas interações entre a planta e seu ecossistema exercendo, 

por ex., o papel de fagoinibidores contra herbívoros ou como agentes antimicrobianos 

(Sant‘ana et al., 2002). Como metabólitos secundários, os taninos são compostos 

fenólicos de grande interesse econômico e ecológico e podem ser encontrados em todas 
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as partes da planta, desde vacúolos celulares, folhas, casca, frutos, semente à seiva 

(Monteiro et al., 2005). Apresentam solubilidade em água e peso molecular 

compreendido entre 500 e 3000 Dalton, possuindo a habilidade de formar complexos 

insolúveis em água, com proteínas, gelatinas e alcaloides (Mello et al., 2001). Tais 

compostos são responsáveis pela adstringência de muitos frutos e produtos vegetais, 

devido à precipitação de glicoproteínas salivares, o que ocasiona a perda do poder 

lubrificante. O teor e o tipo de tanino variam, não só de um vegetal para outro como 

também de uma parte para outra parte do mesmo vegetal (Bruneton, 1991).  

Estes compostos representam o quarto mais abundante constituinte vegetal, 

depois da celulose, da hemicelulose e da lignina. Atuam como parte do mecanismo de 

defesa dos vegetais contra micro-organismos, herbívoros e condições ambientais hostis. 

Os taninos têm sido alvo de diversos estudos, sendo que a maioria vem abordando 

interações ecológicas entre vegetais e herbívoros, visto que se têm sugerido que os 

teores de taninos podem diminuir a taxa de predação por se tornarem impalatáveis, 

afastando seus predadores naturais (Paes et al, 2002). Vegetais que contêm altos níveis 

de taninos apresentam vantagem evolucionária significativa sobre seus predadores e 

outras espécies vegetais, que competem pelo mesmo nicho, estando altas quantidades de 

taninos intimamente associadas com resistência ao ataque microbiano (Scalbert, 1991). 

Espécies de Aspergillus e Penicillium são descritas como as melhores produtoras da 

tanase (Aguillar et al., 2007). 

 

2.6. TANASE 

 As tanases ou Tanino acil hidrolase (TAH) (EC 3.1.1.20) são enzimas induzíveis 

que catalisam a hidrólise de ligações éster e depsídeo em taninos hidrolisáveis, como 

ácido tânico, liberando glicose e ácido gálico (Figura 3) (Pinto et al., 2005).  

 

Figura 3. Hidrólise do ácido tânico pela tanase. Fonte: Macedo et al. (2005). 
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Além das plantas e micro-organismos, animais podem produzir tanases, 

entretanto, os micro-organismos são conhecidos por serem os maiores produtores destas 

enzimas. Na natureza micro-organismos as produzem para atuar diretamente na invasão 

da planta hospedeira. Já micro-organismos do solo, como espécies de Penicillium, 

podem produzir tanases durante o processo de decomposição, atuando diretamente na 

ciclagem de matéria orgânica. Ecologicamente, espécies produtoras de tanases na 

natureza possuem vantagem competitiva contra as demais de determinado habitat 

(Belmares et al., 2004; Pinto et al., 2005). 

Em 1967, Tieghem em uma experiência de formação de ácido gálico em uma 

solução aquosa de taninos, onde cresceram duas espécies de fungos filamentosos, 

identificadas posteriormente como Penicillium glaucum e Aspergillus niger, descobriu 

acidentalmente a tanase. Posteriormente, vários micro-organismos foram relatados 

como produtores de tanases, dentre eles,  bactérias, leveduras e outros fungos 

filamentosos. Dentre os fungos filamentosos, tanto em fermentação em estado sólido, 

quanto em submersa, o gênero Aspergillus é considerado o melhor produtor da enzima, 

seguido do gênero Penicillium (Aguillar et al., 2007).  

 

2.7. PRODUÇÃO DE TANASE POR ESPÉCIES DE Aspergillus e Penicillium 

  

 As tanases podem ser obtidas a partir de fontes vegetal, animal e microbiana. As 

tanases estão presentes em muitas plantas ricas em taninos como myrobalan (Terminalia 

chebula), divi divi (Caesalpinia coriaria), dhawa (Anogeissus latifolia), konnam 

(Cassia fistula) e babul (Acacia arabica), principalmente em suas frutas, folhas, galhos 

e nas cascas. De fontes animais, tanases podem ser extraídas do intestino bovino e das 

mucosas dos ruminantes. Entretanto, meio microbiológico é a fonte mais importante de 

obtenção da tanase, uma vez que as enzimas produzidas por micro-organismos são mais 

estáveis do que aquelas obtidas por outros meios (Banerjee et al., 2001). 

 Além disso, micro-organismos podem produzir tanases em altas quantidades e 

de maneira contínua, com consequente aumento de rendimento. Adicionalmente, micro-

organismos podem ser submetidos a uma manipulação genética, resultando num 

aumento das concentrações de atividade de tanases (Banerjee et al., 2001). 

 Bhat e colaboradores em 1998 foram os primeiros a reportar que o ácido tânico 

(tanino hidrolisável) podia ser degradado por linhagens de Aspergillus niger. A maioria 

das espécies fúngicas que tem sido utilizadas para a biodegradação de efluentes da 
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indústria de couros são pertencentes aos gêneros Aspergillus e Penicillium. Entretanto, a 

degradação dos taninos pode se dar através de outros gêneros de fungos filamentosos, 

bem como por leveduras e bactérias.  

 Em levantamento bibliográfico realizado por Aguillar et al. (2007), entre os 

anos de 1969 à 2007, apenas cinco trabalhos são citados sobre produção de tanases por 

espécies de Aspergillus e Penicillium. Levantamento similar foi realizado em 2011 por 

Belur; Mugeraya (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Espécies de Aspergillus e Penicillium relatadas como produtoras de tanases 

entre os anos de 1969 à 2007. Fonte: Belur; Mugeraya (2011). 

Espécies Referência 

Aspergillus flavus 

A. awamore, A. Niger, A. oryzae 

A. fumigatus, A. versicolor  

A. gallonyces 

Penicillium notatum, P. islandicum 

Yamada et al. (1968) 

Bradoo et al. (1996) 

Batra and Saxena (2005) 

Belmares et al. (2004) 

Ganga et al. (1977) 

P. chrysogenum, P. digitatum, P. acrellanum, P. 

carylophilum, P. citrinum e P. charlessi  

 

Bradoo et al. (1996) 

P. glaucum Lekha; Lonsane (1997) 

P. variable, P. crustosum, P. Restrictum Batra; Saxena (2005) 

P. glabrum  Van de Lagemaat and Pyle (2005) 

 

 

 Nesta década vários trabalhos foram relatados utilizando espécies do gênero 

Aspergillus e Penicillium como produtores de tanases. Os autores, muitas vezes 

utilizando resíduos agroindustriais, observaram que espécies desses gêneros são 

promissoras para a produção de tanase. Em 2012, Selwal & Selwal estudaram a 

produção de tanase por Penicillium atramentosum em FES usando folhas de Amla, 

Jamoa, Jambul, Syzygium e Kikar e os autores observaram rendimentos máximos de 

tanase de 170.75 e 165.56 U/g utilizando como substratos folhas e jambul e Kikar, 

respectivamente, incubados a 28 ° C durante 96 horas. 

 Em estudo similar, utilizando isolados do solo da Caatinga, entre eles espécies 

de Aspergilus e Penicillium, Cruz et al. (2013) avaliaram a produção de tanase em FES 

utilizando como substrato folhas da mangueira (Mangifera indica L.) e da pitangueira 

(Eugenia uniflora L.). O isolado Penicillium restrictum URM 6044 se mostrou como o 

melhor produtor de tanases utilizando como substrato folha da mangueira, produzindo 

104,16 U/mL de tanase incubado a 30°C durante 96 horas. 

 Recentemente, Sharma e colaboradores (2014) avaliaram a produção de tanases 

através da FES utilizando o resíduo de chá, por uma linhagem de Aspergillus niger. A 
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produção máxima da enzima (1,69 U/gds) foi observada a 30°C após 96 horas de 

fermentação. 

 

2.9. APLICAÇÕES DAS TANASES 

  

  As tanases são aplicadas em diversas indústrias, entretanto destaca-se na 

fabricação de chás instantâneos, com elevado teor de tanino em sua composição, 

atuando na catalização da quebra das ligações éster nos galatos presentes nas folhas. A 

adição da tanases promove diminuição da turbidez e aumento da estabilidade de 

compostos fenólicos e de voláteis de modo que a bebida final (quente ou fria) apresente 

qualidade superior à obtida pelo processo de extração a quente. Amostras tratadas com 

tanase podem apresentar redução de até 82% no teor de sólidos não dissolvidos (Lekha; 

Lonsane, 1997). 

 As tanases são ainda aplicadas na produção de compostos antioxidantes para a 

indústria alimentícia, contra a auto-oxidação de lipídios. O método comumente usado 

para inibir as reações de oxidação lipídica é a aplicação de antioxidantes sintéticos. 

Alimentos que devem ser estabilizados contra a oxidação são, por exemplo, óleos de 

fritura, gorduras, flocos de batata, produtos de panificação, emulsões cárneas, cereais 

pré-cozidos, leite de soja, produtos de frango, produtos emulsionados, pizza congelada, 

queijos e alimentos para animais. As tanases podem ser adicionadas em diferentes fases 

do processo para aumentar a característica antioxidante em razão da maior liberação de 

ácido gálico nos extratos (Mai et al., 1989). 

 Já na indústria de bebidas, as tanases podem ser utilizadas para reduzir a 

formação da turbidez em cuja composição há compostos fenólicos. A cerveja, por 

exemplo, quando armazenada pode apresentar turbidez, neste caso a tanase atuará 

quebrando os polifenóis presentes no malte. De forma similar, a tanase é aplicada na 

estabilização de vinhos, removendo substâncias fenólicas, bem como tratando suco de 

uva, atuando na ruptura dos compostos fenólicos (Lekha; Lonsane, 1997). 

  De acordo com Meschonat et al. (2001), a indústria de ração animal pode 

utilizar tanases para a produção de ração que contenha elevado teor de tanino, sobretudo 

quando se trata de ração para animais jovens. Neste contexto, tais enzimas atuarão 

quebrando taninos, aumentando a digestibilidade e consequente assimilação de 

nutrientes contidos na formulação, constituintes esses que o animal, por imaturidade, 

não conseguiria digerir completamente.  
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 Outra relevante aplicação para as tanases está na produção de ácido gálico e 

propil galato (PG), utilizados como antioxidante em alimentos, cosméticos, produtos de 

cabelo, adesivos e na indústria de lubrificantes (Sharma; Gupta, 2003). 

 Segundo Aguilar; Gutiérrez-Sanches (2001), as tanases produzidas por fungos 

são uma excelente alternativa para o tratamento de efluentes de curtumes que contém 

elevadas quantidades de polifenóis, os quais poluem o meio ambiente. Além do 

tratamento de efluentes de curtumes, as tanases podem ser empregadas no tratamento de 

efluentes da indústria sucroalcooleira, ricos em polifenóis, com qualidades que 

impossibilitam o lançamento em corpos de água sem o tratamento prévio. As tanases, 

degradando estes polifenóis que são tóxicos para animais e vegetais, são uma excelente 

alternativa para a preservação dos ambientes que recebem esses efluentes industriais 

(Perovano filho et al., 2011). 

 É evidente a relevância da aplicação das tanases microbianas em vários setores 

industriais, tornando-se necessária a busca por processos de produção que venham 

minimizar seus custos, elevar a produção e contribuir diretamente para o equilíbrio 

ambiental, através do aproveitamento de folhas a vegetais, bem como de resíduos 

agroindustriais que são comumente descartados no meio ambiente sem tratamento 

prévio. Neste contexto, a fermentação em estado sólido, apresenta-se como excelente 

alternativa para produção de tanase por fungos. 

 

2.10. FERMENTAÇÃO EM ESTADO SÓLIDO (FES) 

 

A Fermentação em Estado Sólido (FES) é o processo de crescimento de micro-

organismos sobre substratos sólidos sem a presença de água livre circulante. A água 

presente nestes sistemas encontra-se complexada com a matriz sólida, formando uma 

fina camada adsorvida à superfície das partículas (Pinto, 2003). O primeiro relato de 

produção de tanases por fermentação sólida data de 1917, por uma linhagem de 

Aspergillus oryzae crescendo sobre farelo de trigo. Neste trabalho observou-se que a 

produção de tanase era maior à medida que se aumentava a concentração de tanino no 

meio. A partir de 20% da fonte de tanino, o crescimento do fungo foi inibido (Lekha; 

Lonsane, 1997). 

A bioconversão dos resíduos agrícolas e da indústria de alimentos está 

recebendo crescente atenção, uma vez que essas matérias residuais representam recursos 

possíveis e utilizáveis para a síntese de produtos úteis. Nesse contexto, a FES 
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desempenha um papel de destaque no aproveitamento de resíduos sólidos, pois, em 

virtude do crescimento microbiano, ocorre a síntese de diversos compostos, dos quais 

muitos apresentam grande interesse para segmentos industriais, além de elevado valor 

agregado (Pinto et al; 2005). Muitos micro-organismos apresentam capacidade de 

crescimento em substratos sólidos, sendo os fungos os mais utilizados, devendo-se esta 

aplicação pela capacidade de crescimento na ausência de água livre, versatilidade de 

aplicação e manipulação (Pelizer et al.; 2007; Darwish et al.; 2012). 

Na FES, há um melhor controle em geral do processo (Ph, temperatura, 

porcentagem de oxigênio dissolvido no meio, concentração do produto e substrato). Há 

ainda a possibilidade da recuperação de enzimas extracelulares, a determinação de 

biomassa, bem como a compreensão da cinética de crescimento microbiano (Wanderley 

et al.; 2011). Quando comparada à Fermentação Submersa (FS), a FES oferece várias 

vantagens tais como: facilidade no controle de grandes volumes; os micro-organismos 

são submetidos às mesmas condições (homogeneidade) físico-químicas, e 

principalmente o acesso aos nutrientes, facilitando a identificação dos parâmetros ideais 

de produção; a absorção de nutrientes e excreção de metabólitos é executada com maior 

eficiência e, consequentemente, maior produtividade; viabilidade econômica de 

produtos limitados via FS, tais como: álcool etílico, bebidas alcoólicas, antibióticos, 

vitaminas, enzimas, insulina, etc; simplicidade no meio de cultivo; reduzido consumo 

de energia; baixo grau de umidade, reduzindo os problemas de contaminação; pequenas 

quantidades de água residual, entre outras. (Pereira, 2007). 

 

2.11. RESÍDUOS AGROINDÚSTRIAIS  

    

  As frutas tropicais são comumente consumidas in natura, uma vez que suas 

características de cor, textura, aroma e propriedades nutricionais podem ser melhor 

apreciadas nestas condições. Entretanto, por serem extremamente perecíveis, são, em 

sua grande maioria, processadas e tornam-se produtos como sucos, néctares, polpas, 

geleias e doces. Desta maneira, o processamento colabora com o aumento da vida útil, 

além de facilitar o transporte e agregar valor ao produto (Barret et al., 2005). 

 Algumas frutas tropicais como manga, acerola, maracujá, mangaba, abacaxi e 

caju, se enquadram neste contexto, já que são amplamente difundidas e valorizadas, 

tanto por suas características nutricionais quanto pelos seus atributos sensoriais (Ayala-

zavala et al., 2011). Após o processamento, as frutas geram subprodutos, os quais 
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muitas vezes não possuem um destino específico, tornando-se poluentes ambientais e, 

consequentemente, gerando custos operacionais às empresas, pois necessitam de 

tratamento para o descarte.  

 As cascas, bagaços e sementes são alguns dos resíduos do processamento 

agroindustrial de frutas e hortaliças, geradas em grande quantidade sendo comumente 

subutilizados na alimentação animal ou como fertilizantes na agricultura, mas nas 

últimas décadas, a demanda por novos alimentos nutricionalmente saudáveis e 

economicamente viáveis aumentou consideravelmente, por isso tem-se investido na 

utilização de subprodutos vegetais na alimentação humana. A utilização desses 

subprodutos agrega valor econômico à produção, além de contribuir para a formulação 

de novos produtos alimentícios e minimizar o desperdício (Silva, 2011). 

 Nos últimos anos, especial atenção vem sendo dada para minimização ou 

reaproveitamento de resíduos sólidos gerados nos diferentes processos industriais. Os 

resíduos provenientes da indústria de alimentos envolvem quantidades apreciáveis de 

casca, caroço e outros. Esses resíduos, além de fonte de matéria orgânica, servem como 

fonte de proteínas, enzimas e óleos essenciais, passíveis de recuperação e 

aproveitamento. Também servem como substrato de baixo custo para a produção de 

enzimas de origem microbiológicas pelo processo de FES (Coelho et al., 2001). Além 

disso, sua utilização permite reduzir a quantidade de resíduos descartada no ambiente e 

gerar produtos com relevantes aplicações na indústria farmacêutica e de alimentos 

(Roberto et al., 1996; Wanderley et al., 2011). 

 

2.12. POTENCIAIS SUBSTRATOS A SEREM UTILIZADOS COMO 

INDUTORES PARA PRODUÇÃO DE TANASE POR FERMENTAÇÃO EM 

ESTADO SÓLIDO (FES) 

 

2.12.1. Folhas da aceroleira (Malpighia emarginata D.C) e resíduos da acerola 

 

A acerola, um fruto da aceroleira (Malpighia emarginata D.C.), arbusto glabro, 

de tamanho médio (2 a 3 metros de altura) com ramos densos. As suas folhas são 

opostas, de pecíolo curto, ovalada a elíptica. O fruto (Figura 4) apresenta normalmente 

três sementes e um suco avermelhado. A polpa representa 80% do peso do fruto 

(Marino,1986). 
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Figura 4. Frutos e folhas da aceroleira. Fonte: cnpmf.embrapa.br 

 

Pertencente a classe Magnoliopsida, ordem Malpighiales, família 

Malpighiaceae, gênero Malpighia e a espécie Malpighia emarginata D.C, teve sua 

origem nas Antilhas, mais especificamente em Porto Rico (Tocchini et al., 1995). Esta 

espécie produz a acerola, uma fruta rica em vitamina C bem como carotenos, tiaminas, 

riboflavinas, niacina, proteínas e sais minerais (ferro, cálcio e fósforo) além de ter alta 

atividade antioxidante devido ao alto teor de vitamina C (Assis et al., 2000). Hoje, a 

acerola pode ser utilizada para fabricação de sucos (integral, concentrado e liofilizado), 

refrigerante, bombons, gomas de mascar, geleias, cápsulas, néctares, compotas 

conforme Figueirêdo (1998) e para misturas de sucos de frutas, bebidas esportivas, 

pílulas vitamínicas e sorvetes segundo Korgo (1996).  

A grande utilização desse fruto na indústria de polpas de sucos vem gerando o 

descarte inadequado os resíduos (cascas e sementes) (Figura 5). Uma maior quantidade 

do mesmo no meio ambiente gera uma poluição que poderia ser minimizada com a 

utilização desses resíduos, para a produção de tanases através de FES (Marino, 1986). 

 

 

Figura 5. Resíduos de acerola gerado por indústria de polpa de suco no 

município de Paulista-PE. Fonte: Autora 
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2.11.2. Folhas e resíduo da mangabeira (Hancornia speciosa Gomez) 

  

 A mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) é uma planta frutífera de clima 

tropical, nativa do Brasil e encontrada em várias regiões do País, desde os Tabuleiros 

Costeiros e Baixada Litorânea do Nordeste até os Cerrados das regiões Centro-Oeste, 

Norte e Sudeste (Vieira neto, 2002). 

 Pertencente à classe Dicotyledoneae, ordem Gentianales, família Apocynaceae, 

gênero Hancornia e à espécie Hancornia speciosa, a mangabeira é um arbusto de 2 a 10 

m de altura podendo chegar raramente aos 15 m. As suas folhas são uniformemente 

espaçadas, glabras e coriáceas (Lederman et al., 2000) (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Frutos e folhas da mangabeira. Fonte: http://cienciahoje.uol.com.br  

 Os frutos são ricos em diversos elementos e em sua composição, sendo 

encontrado a pró-vitamina A e as vitaminas B1, B2 e C, além de ferro, fósforo e cálcio. 

O elevado teor de ferro no fruto faz com que a mangaba seja uma das frutas mais ricas 

neste nutriente. Altos conteúdos de sólidos solúveis totais associados à elevada acidez, 

além do paladar exótico, conferem à mangaba um sabor muito apreciado pelos 

consumidores (Lorenzi, 2002). O fruto é constituído de 77 % polpa, 11% casca e 12 % 

de semente. No entanto, apenas a polpa assume posição de destaque no aspecto 

comercial, podendo ser utilizada, sobretudo pelas indústrias de polpa sucos. Os resíduos 

do processamento da mangaba, pelas agroindústrias como as de polpa de frutas e sucos, 

são ricos em aminoácidos e taninos e podem representar uma excelente fonte de 

carbono para a produção de tanase por FES (Figura 7) (Rosa et al.; 2005). 
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Figura 7. Resíduos de mangaba gerado por indústria de polpa de suco no município de 

Paulista-PE. Fonte: Autora 
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Resumo 

 

A tanase é uma enzima hidrolisa ésteres e ligações laterais de taninos hidrolisáveis 

como o ácido tânico, liberando glicose e ácido gálico. Destaca-se na clarificação de 

vinhos e sucos de uva. Fungos são excelentes produtores desta enzima, principalmente 

Aspergillus e Penicillium. A busca por fungos que produzam altas concentrações de 

tanase, bem como novos substratos para a produção enzimática, através de FES são 

necessários.  Os objetivos deste trabalho foram avaliar a produção de tanase por 

espécies de Aspergillus e Penicillum, através de FES utilizando folhas e resíduos de 

acerola e de mangaba como substrato, selecionar o melhor produtor, otimizar a 

produção, caracterizar o extrato enzimático bruto e aplicá-lo na clarificação do suco 

de uva.  A seleção do melhor produtor foi realizada através do planejamento de 

Placket-Burman e Metodologia Superfície de Resposta (CCD). P. montanense 

apresentou melhor atividade com 41,64 U/mL, após 72h de fermentação utilizando 

resíduo de acerola, com 3,5% de ácido tânico e 70% de umidade. A enzima apresentou 

melhor atividade em pH 9,0 e 50ºC. A tanase de P. montanense URM 6486 (41,64 

U/mL), quando aplicada ao suco de uva apresentou maior eficiência ao reduzir 46% do 

teor de taninos, após 120m de incubação.  
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1. Introdução 

 

Os taninos são constituintes vegetais, reportados como o quarto grupo de 

compostos mais abundantes destes organismos, sendo superado apenas pela celulose, 

hemicelulose e lignina. São polifenóis solúveis em água com massa molecular variando 

de 0,3 a de 5 kDa (Bhat et al,1998; Rana et al, 2005). Podem ser encontrados em muitas 

plantas e resíduos vegetais como Anacardium occidentale (caju) Vitis vinifera L. (uva), 

Malpighia glabra (acerola) e Hancornia speciosa (mangaba) (Soares et al, 2001; 

Violante et al, 2009). Tais resíduos, ricos em taninos, podem ser excelentes substratos 

para a produção de tanase.  

A tanase, também conhecidas como tanino acil hidrolase (E.C. 3.1.1.20) 

hidrolisa ésteres e ligações laterais de taninos hidrolisáveis como o ácido tânico, 

liberando glicose e ácido gálico (Selwal e Selwal, 2012). Apresentam várias aplicações 

com destaque na indústria de bebidas como cerveja e vinho, de chás instantâneos e 

cafés, bem como na produção de ácido gálico e na clarificação de suco de frutas ricos 

em taninos, visando diminuir a adstringência de tais produtos (Selwal e Selwal, 2012).  

Tais enzimas são naturalmente produzida por animais ruminantes, vegetais e micro-

organismos como fungos filamentosos pertencentes aos gêneros Aspergillus e 

Penicillium. O gênero Aspergillus é considerado o melhor produtor, seguido pelo 

gênero Penicillium, ambos destacando-se como excelentes decompositores de taninos 

(Sabu et al., 2005). 

Industrialmente a produção de tanase é geralmente realizada através de 

Fermentação Submersa (FS), entretanto este método pode ser bastante oneroso para a 

indústria, sobretudo pela demanda de grande quantidade de água. Como alternativa, 

para minimizar os custos da produção, destaca-se a Fermentação em Estado Sólido 

(FES) (Pandey et al., 2000). Neste tipo de fermentação o meio de produção é simples, 

podendo-se utilizar subprodutos agroindustriais como cascas e sementes de vegetais 

ricos em taninos, acrescidos de ácido tânico e o micro-organismo cresce na ausência de 

água livre (Pinto et al., 2005).  

Neste contexto os resíduos gerados por indústrias de polpas de frutas, que são 

muito comuns em países tropicais como o Brasil, são descartados e frequentemente 

tornam-se poluentes ambientais(Pinto et al., 2005). Uma alternativa para a solução 
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desse problema seria o emprego de tais resíduos como fontes de carbono, nitrogênio e 

taninos para a produção de tanase por micro-organismos através de FES. 

Os objetivos deste trabalho foram selecionar o melhor isolado produtor de 

tanase, otimizar a produção da enzima utilizando o melhor produtor, avaliar a produção 

de tanase entre espécies de Aspergillus e Penicillum mantidas na Micoteca URM, 

através da FES, utilizando folhas e resíduos de acerola e de mangaba como substrato, 

selecionar o melhor produtor da enzima, assim como caracterizar o extrato enzimático 

bruto e aplicá-lo na clarificação do suco de uva (Vitis vinifera L.). 

 

2.0 Material e métodos 

 

2.1. Substratos  

  Resíduos de acerola (Malpighia emarginata D.C.) e da mangaba (Hancornia 

speciosa Gomez) foram obtidos de indústria de polpa de frutas, situada no município de 

Paulista em Pernambuco - Brasil. As folhas desses frutos foram obtidas no município de 

Jaboatão dos Guararapes em Recife-PE, Brasil. Os resíduos e as folhas foram lavados 

com água destilada esterilizada e secos em estufa a 55 ºC durante 48h. 

 

2.2. Dosagem de taninos  

 A dosagem do teor de tanino foi feita seguindo o método de precipitação de 

proteína de Haggerman e Butler (1978). As folhas secas foram trituradas em partículas 

de 50 µm em metanol e mantidas durante a noite à 4 º C. Um mL de extrato foi 

adicionado em um tubo e 3 ml de solução de BSA foi adicionada e mantida durante 15 

minutos à temperatura ambiente. Os tubos foram centrifugados a 5000g durante 10 

minutos, o sobrenadante foi descartado e o sedimento foi dissolvido em 3 ml de solução 

de SDS-trietanolamina. Um ml de solução de FeCl3 foi adicionado e os tubos foram 

mantidos durante 15 minutos à temperatura ambiente, para a estabilização da cor. A 

absorbância foi avaliada a 530 nm contra o branco.  

 

2.3. Micro-organismos e preparação do inoculo 

Foram utilizadas 15 linhagens pertencentes a 15 espécies de Aspergillus e 15 

linhagens pertencentes a 15 espécies de Penicillium preservadas sob óleo mineral 

(Sherf, 1943), na Micoteca URM do Departamento de Micologia, Centro de Ciências 

Biológicas, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. Tais culturas foram 
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previamente testadas quanto à produção de micotoxinas (Ocratoxina A, Citrinina e 

Patulina), nenhuma sendo produtora de tais compostos (Dados não publicados). 

 Cada isolado foi inoculado em Ágar Extrato de Malte (MEA), contido em tubo 

de ensaio e incubado a 30 ºC. Após o crescimento, as culturas foram mantidas a 4 ºC 

para utilização a curto prazo. Em seguida, esporos de cada cultura foram transferidos 

para tubo de ensaio contendo 10 mL de água destilada esterilizada e 0,1% de Tween 80. 

A suspensão de esporos, foi utilizada como inóculo. Os esporos foram quantificados 

pela técnica de contagem em placa, na concentração de 5x10
8
 esporos/mL (Sabu et al., 

2005). 

 

2.4. Produção de tanase por Fermentação em Estado Sólido (FES) 

  Cinco gramas do resíduo e das folhas da aceroleira (Malpighia emarginata D.C.) 

e da mangabeira (Hancornia speciosa Gomez) foram acondicionados separadamente em 

frascos tipo Erlenmeyer de 250 mL e esterilizados a 121 ºC, durante 30 min em vapor 

fluente. Os substratos foram umedecidos com 5 mL de uma solução esterilizada de sais 

contendo 0,5% m/v de NH4NO3, 0,1% w/v de MgSO4.7H2O e 0,1% m/v de NaCl, pH 

5,0. O teor de umidade foi ajustado para 50%. Cada frasco foi inoculado com 1 mL da 

solução de esporos (5x10
8
 esporos/mL). O conteúdo foi misturado e incubado a 30 ºC 

durante 96h (Sabu et al., 2005). Após este período, a cada frasco foram adicionados 50 

mL de água destilada contendo 0,01% de Tween 80, previamente esterilizada. Em 

seguida, os frascos foram agitados em agitador rotatório (Tecnal TE421, São Paulo, 

Brasil) a 150 rpm durante 10 minutos. Em seguida, o conteúdo foi filtrado utilizando 

papel de filtro Whatman #1 e o filtrado foi considerado como extrato enzimático bruto, 

sendo acondicionado em frascos cônicos e preservados a 4 °C para posterior análises 

(Sabu et al., 2005). 

 

2.5. Determinação da atividade de tanase 

A atividade de tanase foi determinada através espectrofotometria de acordo com 

o método de Sharma (Sharma et al., 2000). Este método baseia-se na formação de um 

cromógeno entre ácido gálico (liberado pela atividade de tanase esterase) e a rodanina 

(2-thio-4-ketothiazolidine). Para determinar o ácido gálico, 100  do extrato enzimático 

bruto foram incubados com ácido tânico (0,3 mM) em tampão de fosfato de sódio (10 

mM, pH 5.5) durante 30 min a 30 °C. Em seguida, 300  da solução metanólica de 

rodanina (0,667 % w/v de rodanina em metanol 100 %) e 100  de KOH 500 mM 
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foram adicionados à mistura que foi diluída com 900  de água destilada e incubados 

durante 10 min a 30 °C. Após esse período, as amostras foram lidas em 

espectrofotômetro (Hitachi-U5100) a absorbância de 520 nm. Foi realizada curva 

padrão, utilizando ácido gálico em diferentes concentrações. Todos os ensaios foram 

realizados em triplicata. Uma unidade de atividade de tanase (U) foi definida como a 

quantidade de enzima necessária para liberar um mol de ácido gálico por minuto sob 

condições de reação definida. Rendimento da enzima foi expressa em U/mL (Sharma et 

al., 2000). 

 

2.6. Análise Estatística 

 

2.6.1. Otimização da produção de tanase  

 Para a otimização das melhores condições para a produção das tanase por 

Penicillium montanense URM6286, foram utilizados dois estágios: o design 

Planejamento Placket-Burman (PB) e a Metodologia de Superfície de Resposta (MSR). 

 

2.6.2. Identificação e seleção das variáveis mais importantes na otimização usando 

o design Planejamento Placket-Burman (PB)   

 Para seleção dos componentes do meio para a produção de tanase, foi utilizado 

design Plackett Burman (PB), no qual foram avaliadas as variáveis Tempo (h), 

Temperatura (ºC); Umidade (%); pH; Ácido Tânico (%); Extrato de Levedura (%); 

Ureia (%); Glicose (%); Amido (%); Sulfato de Manganês (MnSO4) (%) e Fosfato de 

Potássio Monobásico (KH2PO4). Cada componente foi examinado em dois níveis: "-1" 

para baixo e nível '+1' alto, utilizando o pacote de software estatístico ESTATÍSTICA 

8.0, que gerou um conjunto de 12 ensaios experimentais (Tabela 1). 

 

2.6.3. Otimização dos componentes selecionados utilizando a Metodologia de 

Superfície de Resposta (MSR) 

 Para conhecimento do nível ótimo de cada uma das três variáveis selecionadas 

pelo PB (Temperatura (ºC); Umidade (%) e Ácido Tânico (%)), foi aplicada a central 

composite design (CCD), utilizando o software estatístico ESTATISTICA 8.0. Cada 

variável foi avaliada em cinco variáveis, toralizando 20 corridas experimentais, com 

seis pontos centrais replicados. As variáveis independentes foram estudadas em três 

diferentes níveis: baixos (-1), médio (0) e alto (+1) (Tabela 2). Os experimentos foram 
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conduzidos em frascos de Erlenmeyer de 250 mL contendo 5 gramas do resíduo de 

acerola adicionado da solução de sais (pH 5,0), preparados de acordo com o design, 

durante 72 horas. 

 

2.7. Efeito do pH e da temperatura na atividade de tanase  

 O pH ótimo para a atividade da tanase presente no extrato enzimático bruto foi 

determinado utilizando diferentes tampões a 0,1 M (citrato fosfato 3,0-6,0; fosfato 6,0-

8,0; Tris-HCl 8,0-9,0 e carbonato-bicarbonato 9,0-10,0), sendo a atividade residual 

determinada de acordo com o item 2.4 descrito acima. Para a temperatura ótima foram 

avaliadas diferentes temperaturas variando entre 30 e 90 ºC (com intervalos de 10 °C), 

utilizando o tampão que expressou o pH ótimo para a atividade da tanase. A atividade 

enzimática foi estimada em atividade relativa.  

  

2.8. Estabilidade térmica e ao pH 

 A estabilidade térmica da enzima foi analisada por incubação das amostras em 

diferentes temperaturas que variaram de 30 a 90 ºC durante 120 minutos. A estabilidade 

do pH foi analisada variando-se o pH entre 3,0 e 10,0 durante 2 horas. A atividade 

residual foi estimada na temperatura e pH ótimo. 

 

2.9. Aplicação do extrato enzimático bruto ao suco de uva para clarificação 

 Para o preparo do suco, frutos de uva (Vitis vinifera L.) foram lavados em água 

corrente, retiradas as sementes e a polpa foi liquidificada (Black&Decker, LF910) e, em 

seguida filtrada com o auxílio de peneira granulométrica (Peneira em aço Inox - ASTM 

1/4 Polegadas, abertura 6,30 mm). O suco foi estocado a -4 °C para posteriores análises 

(Sabu et al., 2005). Para clarificação do suco, em frascos de Erlenmeyers de 125 mL 

foram adicionados 10 mL de suco de uva, aos quais foram acrescidos diferentes 

alíquotas de extrato enzimático bruto: (0,5 mL; 1,0; 1,5 e 2,0 mL), no qual continha 

41,54 U/mL de tanase. Como controle foi utilizado o suco de uva sem adição de extrato 

enzimático bruto. Em seguida, os frascos foram mantidos em agitador rotativo a 150 

rpm  com temperatura ajustada para 37 °C, durante 120 minutos, sendo analisados a 

cada 30 min (0, 30, 60, 90 e 120 min). Os ensaios foram realizados em quintuplicada. 

Após agitação, os frascos foram incubados em banho Maria, durante 10 min a 50 °C. 

Após esse período, foi retirado 1 mL de suco tratado com o extrato enzimático bruto 

para dosagem do teor de taninos de acordo com Haggerman; Butler (1978). 
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O teor de taninos presente no suco de uva foi determinado através do método de 

precipitação de proteínas por taninos, de acordo com Hanggerman; Butler (1978). 

Com os dados de temperatura e pH ótimos, estabilidade ao pH e à temperatura e 

a aplicação foram obtidas e selecionadas curvas de regressão. Modelos foram testados, 

tendo sido selecionados com base no coeficiente de determinação (R2) e quadrado 

médio do resíduo (QMR). 

 

3.0 Resultados  

  

 O teor de taninos de cada substrato foi estimado através do método colorimétrico 

descrito por Haggerman and Butler (1978). O mais alto nível de taninos foi observado 

em resíduos de acerola (14, 00 U g
-l
), seguido por folhas de mangabeira (13,11 U g

-l
), 

resíduo de mangaba (10,37 U g
-l
) e folhas de aceroleira (6,75 U g

-l
). Embora resíduo de 

acerola tenha apresentado o maior teor de taninos, todos os resíduos foram testados 

como substratos para a fermentação pelos micro-organismos avaliados. 

Todas as 30 linhagens testadas produziram tanase quando inoculadas nos quatro 

substratos testados através de FES (Tabela 1). Entretanto, o nível da produção variou 

quando estes foram inoculados nos diferentes substratos. Quando incubados no meio 

contendo folhas da mangabeira, os três melhores produtores foram Penicillium 

digitatum URM 6216 (27,92 U/mL), Aspergillus clavatus URM 5076 (20,14 U/mL), 

Aspergillus avenaceus URM 5051 (18,57 U/mL). Quando o resíduo da mangaba ( foi 

utilizado como substrato, os três melhores produtores foram Aspergillus japonicus 

URM 5751 (22,85 U/mL), A. avenaceus URM 5051 (14,35 U/mL) e A. parasiticus 

URM 5963 (13,35 U/mL). Utilizando folhas de aceroleira como substrato, os três 

melhores produtores foram Penicillium purpurogenum URM 6277 (5,92 U/mL), P. 

glabrum URM 6092 (5,78 U/mL) e P. montanense URM 6286 (5,42 U/mL). Em 

resíduo de acerola, destacaram-se P. montanense URM 6286 (31,88 U/mL), A. terreus 

URM 6089 (27,64 U/mL) e P. purpurogenum URM 6277 (14,28 U/mL). 

 



Lima, Juliana – Produção de tanases por espécies de Aspergillus e Penicillium para clarificação... 

37 

 

Tabela 1. Atividade de tanase (U/mL) de linhagens de Aspergillus e Penicillium em 

Fermentação em Estado Sólido (FES), utilizando resíduos de acerola, folhas da 

aceroleira (Malpighia emarginata D.C.), resíduo de mangaba e folhas da mangabeira 

(Hancornia speciosa Gomez), como substratos após 96 horas de fermentação.  

Linhagem Nº 

URM 

Folha da 

Mangabeira 

Folha da 

Aceroleira 

Resíduo de 

Mangaba 

Resíduo de 

Acerola 

Aspergillus aculeatus 

Iizuka 

 

4953 8,14 4,14 10,21 4,71 

A. avenaceus G. Sm. 5051 18,57 5,21 14,35 7,42 

A. carbonarius (Bainier) 

Thom 

 

5012 9,35 4,35 10,07 4,35 

A. clavatus Desm.  5076 20,14 4,57 12,28 6,00 

A. fumigatus Fresen. 6151 9,57 4,92 9,57 4,78 

A. granulosus Raper & 

Thom 

 

4641 15,35 2,92 8,92 5,28 

A. japonicus Saito 5751 5 3,78 22,85 6,28 

A. niger Tiegh. 5996 6,5 4,14 12,78 4,35 

A. ochraceus G. Wilh. 5836 12,21 4,21 9,00 10,21 

A. parasiticus Speare 5963 13,85 4,00 13,35 7,92 

A. tamari Kita 4634 13,64 5,00 12,00 4,85 

A. terreus Thom 6089 9,28 5,32 9,71 27,64 

A. ustus (Bainier) Thom & 

Church 

 

3842 8,42 5,32 9,35 6,42 

A. viridinutans Ducker & 

Thrower 

 

6160 9,71 4,14 7,85 27,00 

A. versicolor (Vuill.) 

Tirab. 

 

5000 11,78 4,42 11,28 18,00 

Penicillium 

aurantiogriseum Dierckx  

 

6026 4,85 5,07 11,85 4,42 

P. citrinum Sopp 6286 4,92 3,64 10,92 6,64 

P. commune Thom 6147 5,42 4,92 12,00 7,21 

P. corylophilum Dierckx 5967 8,64 4,50 11,35 5,35 

P. digitatum (Pers.) Sacc. 6216 27,92 4,00 11,21 5,35 

P. fellutanum Biourge 6137 8,00 3,71 11,28 7,85 

P. glabrum Wehmer 6092 7,5 5,78 10,78 7,35 

P. implicatum Biourge 6223 5,92 5,00 10,78 5,92 

P. lanosum Westling 6288 4,50 4,35 9,78 3,57 

P. lapidosum Raper & 

Fennell 

6042 9,14 5,00 11,64 17,5 

P. lividum Westling 6090 4,85 3,35 10,07 4,42 

P. montanense M. Chr. & 

Backus 

6286 4,78 5,42 10,14 31,88 

P. purpurogenum Flerov 6277 5,92 5,92 11,71 14,28 

P. simplicissimum 

(Oudem.) Thom 

6138 5,71 4,28 12,57 9,78 

P. verruculosum Peyronel 6222 9,50 5,21 10,42 8,07 

 

 O resíduo que melhor induziu a produção da enzima foi o de acerola. 

Penicillium montanense URM 6486 destacou-se na produção de tanase utilizando 

resíduo de acerola, sendo selecionado para a otimização da produção da enzima.  

 Para aumentar a produção de tanase, componentes do meio foram otimizados 

utilizando-se o delineamento experimental Plackett-Burman (PB) e a metodologia de 
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superfície resposta (MSR), visando selecionar variáveis importantes na produção da 

tanase, bem como verificar os níveis significativos. Foram analisadas 11 variáveis: 

Tempo (h), Temperatura (ºC); Umidade (%); pH; Ácido Tânico (%); Extrato de 

Levedura (%); Ureia (%); Glicose (%); Amido (%); Sulfato de Manganês (MnSO4) (%) 

e Fosfato de Potássio Monobásico (KH2PO4) (tabela 2) em relação a produção de 

tanase. O efeito de cada variável e o coeficiente encontra-se na tabela 3. As variáveis 

estatisticamente significativas em um nível de confiança de 95% foram: temperatura 

(ºC), umidade (%) e ácido tânico (%) (Tabela 3). Todos os efeitos das variáveis 

significativas foram positivos, o que demonstra que a influência dessas variáveis foi 

maior nos maiores parâmetros testados na produção de tanase por Penicillium 

montanense URM 6286. 

Tabela 2. Matriz experimental do planejamento Plackett-Burman (PB) para a produção 

de tanase por Penicillium montanense URM 6286 através de FES, utilizando resíduos 

agroindustriais.  

Ensaios tempo temperatura Umidade  pH Ácido Tânico 
Extrato de 
levedura Ureia Glicose  Amido 

Sulfato de 
manganês Fosfato de potássio 

1 120 (+) 36 (+) 35 (-) 8 (+) 0.5 (-) 0.25 (-) 0.25 (-) 0.5 (+) 0.5 (+) 0.1 (+) 0.1 (-) 

2 120 (+) 36 (+) 35 (-) 8 (+) 2 (+) 0.25 (-) 0.5 (+) 0.1 (-) 0.1 (-) 0.05 (-) 0.5 (+) 

3 72 (-) 36 (+) 65 (+) 5 (-) 2 (+) 0.25 (-) 0.25 (-) 0.1 (-) 0.5 (+) 0.1 (+) 0.5 (+) 

4 72 (-) 28 (-) 65 (+) 8 (+) 2 (+) 0.25 (-) 0.5 (+) 0.5 (+) 0.1 (-) 0.1 (+) 0.1 (-) 

5 120 (+) 36 (+) 65 (+) 5 (-) 2 (+) 0.5 (+) 0.25 (-) 0.5 (+) 0.1 (-) 0.05 (-) 0.1 (-) 

6 72 (-) 28 (-) 35 (-) 5 (-) 0.5 (-) 0.25 (-) 0.25 (-) 0.1 (-) 0.1 (-) 0.05 (-) 0.1 (-) 

7 120 (+) 28 (-) 65 (+) 5 (-) 0.5 (-) 0.25 (-) 0.5 (+) 0.5 (+) 0.5 (+) 0.05 (-) 0.5 (+) 

8 72 (-) 28 (-) 35 (-) 8 (+) 2 (+) 0.5 (+) 0.25 (-) 0.5 (+) 0.5 (+) 0.05 (-) 0.5 (+) 

9 120 (+) 28 (-) 65 (+) 8 (+) 0.5 (-) 0.5 (+) 0.25 (-) 0.1 (-) 0.1 (-) 0.1 (+) 0.5 (+) 

10 72 (-) 36 (+) 65 (+) 8 (+) 0.5 (-) 0.5 (+) 0.5 (+) 0.1 (-) 0.5 (+) 0.05 (-) 0.1 (-) 

11 72 (-) 36 (+) 35 (-) 5 (-) 0.5 (-) 0.5 (+) 0.5 (+) 0.5 (+) 0.1 (-) 0.1 (+) 0.5 (+) 

12 120 (+) 28 (-) 35 (-) 5 (-) 2 (+) 0.5 (+) 0.5 (+) 0.1 (-) 0.5 (+) 0.1 (+) 0.1 (-) 
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Tabela 3. Resultados do efeito e coeficiente para a produção de tanase apresentados 

pelas variáveis utilizadas no planejamento Plackett-Burman (PB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Efeito significativo 

 

 A temperatura e ácido tânico foram identificadas como variáveis mais 

significativas para a produção de tanase por Penicillium montanense URM 6286 em 

FES utilizando o modelo Plackett-Burman, seguidas da variável umidade (Tabela 3). 

Essas variáveis foram selecionadas para serem otimizadas usando parâmetros 

disponibilizados pelo programa estatístico, pelo central composite design (CCD) 

(Tabela 4). 

 Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), sendo os níveis de 

produção de tanase e os dados experimentais e preditos apresentados na Tabela 4. A 

equação de regressão quadrática foi a que melhor explicou a otimização das variáveis 

do meio para a produção de tanase, com um R
2
 de 0,74, explicando 74% da 

variabilidade do modelo e demonstrando a qualidade do modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis Efeito Coeficiente 

(1) tempo -0,67538 -0,337691 

(2) Temperatura 3,75272* 1,876362 

(3) Umidade 1,96078* 0,980392 

(4) Ph -1,90632 -0,953159 

(5) Acido Tânico 3,15359* 1,576797 

(6) Extrato de Levedura -0,49564 -0,247821 

(7) Ureia -1,90632 -0,953159 

(8) Glicose -1,78105 -0,890523 

(9) Amido 0,50654 0,253268 

(10) Sulfato de 

Manganês 
-0,43573 -0,217865 

(11) Fosfato de potássio 0,96405 0,482026 
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Tabela 4. Variáveis significativas utilizadas na metodologia de superfície de resposta 

(MSR). 

Variáveis 

independentes 
-α -1 0 +1 +α 

Temperatura 34 35,5 37 38,5 40 

Umidade 65 67,5 70 72,5 75 

Ácido Tânico 

(%) 
3,0 3,25 3,5 3,75 4,0 

 

 

As interações entre as variáveis geraram gráficos tridimensionais que mostram o 

aumento na produção de tanase, sugerindo uma produção ótima (41,64 U/mL) em meio 

de cultura umedecido em 70%, adicionado de 3,5% de ácido tânico e incubado a 34ºC. 

Portanto, houve um aumento de aproximadamente 26% na produção da enzima, quando 

comparado ao valor máximo de atividade obtida no planejamento PB (32,92 U/mL) e de 

aproximadamente 30% quando comparada ao screening inicial, provando a validade do 

modelo de otimização.        

De acordo de com o planejamento MSR, quando analisados simultaneamente os 

fatores temperatura e teor de ácido tânico, observou-se que produção de tanase por P. 

montanense URM 6486 aumenta de acordo com o aumento do teor de ácido tânico e 

quando a temperatura de incubação diminui (Figura 1). Ainda de acordo o MSR, 

quando os fatores teor de umidade e concentração de ácido tânico são analisados 

simultaneamente, observa-se que, quanto maior a umidade e a concentração do ácido 

tânico (Figura 2), maior será a produção de tanase pelo micro-organismo em estudo.  
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Figura 1. Superfície de resposta para a atividade da tanase considerando tânico ácido e 

temperatura. 

 

 

 
Figura 2. Gráfico de superfície de resposta para atividade da tanase considerando a 

umidade e o ácido tânico. 
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Em relação ao pH ótimo, a maior atividade de tanase foi obtida em pH 9,0 no 

Tampão Carbonato-Bicarbonato com 100% de atividade residual e explicada por curva 

polinomiais, com r2= 0,75 e 0,89. Quanto a estabilidade da tanase produzida por P. 

montanense URM 6486 em toda a faixa de pH testada a enzima apresentou mais de 

70% de atividade. Destacando-se em pH 9,0 no tampão Tris-HCl a enzima apresentou 

153% de atividade residual. Estes resultados mostram que a tanase de P. montanense 

URM 6486 é estável em toda faixa de pH (Figura 3). 

 

 

  

Figura 3. Efeito do pH e estabilidade (2 horas de incubação) sobre a atividade da tanase 

de Penicillium montanense URM 6486. 

 

 O efeito da temperatura sobre a atividade de tanase demonstrou que a atividade 

máxima foi obtida a 50 °C com 100% de atividade residual. A enzima mostrou-se 

estável em todas as temperaturas testadas com mais de 80 % de atividade residual. Estes 

resultados mostram que as tanase de P. montanense URM 6486 é estável em toda faixa 

de temperatura (Figura 4). 

 O efeito e estabilidade da temperatura (2 horas de incubação) sobre a atividade 

da tanase de Penicillium montanense URM 6486 foi melhor explicada por curva 

polinomiais, com um r2 = 0,81 e 0,88, respectivamente (figura 4). Pela equação, pode-

se verificar que a temperatura ótima para a atividade da tanase foi aos 61,38 °C, com 

atividade residual de 96,34%. 
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Figura 4. Efeito da temperatura e estabilidade (2 horas de incubação) sobre a atividade 

das tanase de Penicillium montanense URM 6486. 

 

 A ação do extrato enzimático bruto de P. montanense URM 6486 contendo 

tanase é evidenciado nas Figuras 5 e 6. Inicialmente o suco continha 5,19 U/mL de 

taninos. A clarificação foi testada em diferentes concentrações de extrato bruto (Figura 

5), assim como em diferentes intervalos de tempo (Figura 6). Esses dados foram 

submetidos à análise de regressão, sendo selecionadas equações polimoniais de segundo 

grau, com um r
2
=de 0,9 e analise estatística, evidenciando uma boa qualidade da 

equação para explicar o efeito. Um aumento adicional no volume de extrato enzimático 

bruto (2 mL) melhorou o ponto de clarificação, pois de acordo com a predição dos 

dados da equação, o ponto de máximo foi com um volume de extrato bruto de 2.19 mL 

de tanase, apresentando o mínimo de quantidade de tanino, na qual foi de 1,44 taninos/ 

10 mL de suco de uva (Figura 5), em 86,96 minutos (Figura 6), porém estatísticamente 

não houve diferença significativa quando aplicado 1 mL, 1,5 mL e 2,0 mL. O teor de 

taninos no suco foi reduzido a 46% (2,39 U/mL)  após 2 horas de incubação com o 

extrato enzimático bruto a 37 °C. 
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Figura 5. Efeito de diferentes volumes do extrato bruto na degradação de taninos 

presentes em suco de uva após 120 minutos de incubação. Valores no eixo Y 

representam a quantidade de taninos presentes no suco. 

 

 

 

Figura 6. Efeito de 2 mL de extrato bruto na degradação dos taninos presentes em suco 

de uva em diferentes tempos. Valores no eixo Y representam a quantidade de taninos 

presentes no suco. 
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4.0 Discussão 

  

 A Fermentação em Estado Sólido (FES) têm sido reportada como vantajosa para 

a produção de tanase por diversos autores (Pandey, 2003; Gupta et al., 2008; Wang et 

al., 2013), sobretudo pela economia de água e possibilidade de reaproveitamento de 

resíduos agroindústriais (Marino, 1986) e agroflorestais como substrato (Selwal; Selwal, 

2012).  

Bactérias e fungos filamentosos são utilizados para a produção industrial da 

tanase através de FES. Entretanto, fungos filamentosos são reconhecidos como 

melhores produtores da enzima. Dentre os fungos filamentosos, o gênero Aspergillus 

tem sido reportado como o melhor produtor de tanase, sendo o Penicillium, o segundo 

melhor produtor (Ramos et al., 2011; Yao et al., 2013). 

No Brasil, devido ao clima predominantemente tropical, há uma grande 

diversidade de árvores frutíferas, como a aceroleira (Malpighia emarginata D.C.) e 

mangabeira (Hancornia speciosa Gomes). Seus frutos, devido ao sabor e teor nutritivo, 

são muito apreciados e utilizados por indústrias de polpas de frutas (Ayala-zavala et al., 

2011). Além do elevado valor nutricional da acerola e da mangaba, ambos apresentam 

taninos em sua composição. Tal composto está também presente em suas folhas 

(Selwal; Selwal, 2012). No presente estudo, resíduos de acerola apresentaram-se como 

melhores substratos para a produção de tanase, possivelmente por apresentar maior teor 

de taninos.  

 Foram avaliados 15 espécies de cada um dos gêneros reconhecidos como os 

melhores produtores de tanase. Todas as linhagens testadas produziram 

significativamente a enzima. Entretanto, contradizendo os relatos da literatura, 

Penicillium foi o gênero que se destacou, sendo o isolado de P. montanense URM 6486 

o melhor produtor da enzima, com 31,88 U/mL, utilizando resíduo de acerola como 

substrato. Este é o primeiro relato da produção de tanase para esta espécie.  

Em 2005, Sabu e colaboradores avaliaram o uso de resíduos de tamarindo, fruto 

da tamarineira (Tamarindus indica L) e do dendê, fruto do dendezeiro (Elaeis 

guineensis) como substratos para a produção da tanase por Aspergillus niger ATCC 

16620. Como resultados, os autores observaram que resíduo do dendê potencializou 

uma maior produção da enzima (13,03 U/g), quando comparado com resíduo de 

tamarindo (6,44 U/g). No presente estudo, tanto o resíduo de acerola quanto o de 

mangaba, potencializaram a produção da enzima pelos fungos, entretanto, maiores as 
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atividades de tanase foram obtidas quando resíduo de acerola foi utilizado como 

substrato (31,88 U/mL). Esse é o primeiro estudo com o reaproveitamento desses 

resíduos para a produção de tanase. 

Nos últimos anos, alguns trabalhos sobre a produção de tanase por fungos através 

de FES têm utilizado como substratos resíduos agroflorestais como folhas de vegetais 

ricos em taninos (Kumar et al., 2007; Manjit et al., 2008; Selwal; Selwal, 2012). Kumar 

et al. (2007), por exemplo, avaliaram o uso de folhas da jameloeira (Syzygium cumini), 

árvore tropical que tem as folhas ricas em taninos, como substrato para a produção de 

tanase por Aspergillus ruber. Nesse estudo, os autores obtiveram 69 U/g como atividade 

máxima de tanase, após 96h de ensaio, a 30ºC e a pH 5,5. Manjit et al. (2008) avaliaram 

folhas de árvores frutíferas diferentes (Phyllanthus emblica, Zizyphus mauritiana, 

Diospyros montana, Prosopis juliflora e de Syzygium cumini), como substratos para 

produção de tanase por Aspergillus fumigatus. De acordo com os autores, os melhores 

parâmetros foram estabelecidos para produção de tanase através da FES. Neste caso, as 

folhas de Syzygium cumini apresentaram-se como os melhores substratos para produção 

da enzima. Após a otimização do processo, a produção máxima de tanase de 174,32 U/g 

foi obtida, com 96 h, a 25 ºC e a pH 5.  

Selwal; Selwal (2012), por sua vez, avaliaram a produção de tanase pelo isolado 

Penicillium atramentosum KM proveniente de efluentes de curtume. Foram utilizadas 

folhas de Phyllanthus emblica, Zizyphus mauritiana, Diospyros montana, Syzygium 

cumini e Prosopis juliflora como substratos. Os ensaios fermentativos foram realizados 

a 30 °C por 72 h. De acordo com os autores, os melhores substratos foram as folhas de 

Prosopis juliflora, que apresentaram uma atividade máxima de tanase de 34,7 U/mL, 

bem como as folhas de Phyllanthus emblica que apresentaram uma atividade máxima de 

tanase de 32,8 U/mL. No presente estudo, quando as folhas de mangabeira foram 

utilizadas como substrato, apresentaram resultados mais significativos do que as da 

aceroleira, pois potencializaram maiores atividades de tanase pelas linhagens testadas, 

com destaque para P. digitatum URM 6216 (27,92 U/mL). Esses dados da literatura 

comprovam que a utilização de resíduos agroindustriais e agroflorestais como substratos 

para a produção de tanase potencializam a produção desta enzima pelos micro-

organismos avaliados, sendo importantes fatores para o sucesso de uma produção 

elevada da enzima minimizando também os custos da produção. 

Tanto o pH, quanto a temperatura inicial do meio de cultura tem grande 

relevância na produção de metabólitos (Selwal; Selwal, 2012). De acordo com Belur; 
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Mugeraya (2011), o pH do meio ideal para a produção da tanase por fungos através de 

FES está compreendido entre a faixa de 5,0-6,5 e o tempo de fermentação varia de 72-

86h. No presente estudo, a maior atividade encontrada foi em meio de cultura com pH 

inicial 5,0 durante 72h de incubação, conforme relatado pela literatura (Chávez-

Gonzáles et al., 2012). Para a indústria produtora de enzimas, é importante que o micro-

organismo consiga a máxima produção em tempo relativamente curto, fator que 

minimiza os custos da produção. Para isso o P. montanense URM 6486, torna-se 

extremamente interessante, por ter se destacado como um ótimo produtor da enzima.  

Após a realização do planejamento Plackett-Burman (PB), a temperatura, o teor 

de umidade e o percentual de ácido tânico foram identificados como as variáveis 

significativas. De acordo com o PB, a maior temperatura (36 ºC) possibilitou maior 

atividade. Entretanto, após a aplicação da Metodologia de Superfície de Resposta 

(MSR) foi observado que a temperatura de 34 ºC é ideal para a produção de tanase por 

P. montanense URM 6486. Além da melhor temperatura, o MSR identificou a melhor 

concentração de ácido tânico (3,5%) para que o fungo em estudo produza elevado nível 

de tanase. Os resultados do presente estudo são corroborados com os encontrados por 

Seth; Chand (2000), quando otimizaram a produção de tanase por Aspergillus awamori 

e evidenciaram que a concentração de 3,5% de ácido tânico elevou a produção da 

enzima pelo micro-organismo em estudo.  

Selwal; Selwal (2012) relataram Paecilomyces varioti como primeiro isolado 

fúngico a produzir tanase em pH elevado (7,5), através de FES utilizando folhas de 

keekar (Acacia nilotica). No presente estudo, P. montanense URM 6486 foi capaz de 

produzir tanase também por FES, utilizando resíduo de acerola, em  pH  extremamente 

básico (9,0), estável em ampla faixa de pH, superando os resultados obtidos por Selwal; 

Selwal (2012). Esta característica é importante pois minimiza os custos dispensados no 

controle do pH durante o processo de produção. Outro fator de extrema relevância a ser 

considerado é o efeito da temperatura na atividade da enzima, bem como a estabilidade 

da enzima às temperaturas (Belur; Mugeraya, 2011). No presente estudo, o efeito da 

temperatura sobre a atividade da tanase demonstrou que a atividade máxima foi obtida a 

50 °C com 100% de atividade residual, além de ter sido estável em uma ampla faixa de 

temperatura, podendo ser produzida pela indústria numa temperatura próxima a 

temperatura ambiente, minimizando também os custos. 

Dentre as várias aplicações das tanase destaca-se a possibilidade de clarificação 

de sucos através da diminuição do teor de taninos, presentes nestes produtos. Entretanto, 
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trabalhos voltados a essa aplicação são escassos. Em 2006, Rout; Banerjee testaram a 

tanase co-produzida por Aspergillus faetidus e Rhizopus orizae, através de FES na 

clarificação do suco de romã (Punica granatum), rico em taninos. Os autores 

observaram redução de 25% no teor de taninos presentes no suco ao aplicar 1 mL (35,6 

U/mL), após 120 minutos de incubação com a enzima a 37 ºC. No presente estudo, a 

tanase produzida por P. montanense URM 6486 (41,64 U/mL), contida em 1 mL do 

extrato bruto enzimático quando aplicada ao suco de uva apresentou maior eficiência ao 

reduzir 46% do teor de taninos presentes no suco, após 120 minutos de incubação.  

Em trabalho recente, Sharma e colaboradores (2014) testaram a atividade de 

tanase produzida por Aspergillus niger na detanificação do suco de goiaba (Psidium 

guajava). Utilizando 2% da enzima após 60 minutos no suco os autores observam uma 

redução de 59,23% do teor de taninos no suco. Tanto este resultado, quanto os obtidos 

no presente estudo, demonstraram a relevância das tanase fúngicas na clarificação de 

sucos ricos em taninos, podendo minimizar os custos da produção pela indústria.   

 

5.0 Conclusões 

 

Penicillium montanense URM 6486 está sendo relatado pela primeira vez como 

produtor de elevados níveis de tanase por FES, utilizando resíduos de acerola como 

substrato. Tais resíduos também constituem um novo substrato para a produção desta 

enzima de alta relevância industrial, sobretudo para a indústria de alimentos. Entretanto, 

tanto a otimização dos parâmetros de crescimento em um biorreator, quanto a 

purificação da enzima são necessárias para determinar a viabilidade comercial da 

enzima e possível aplicação na clarificação de sucos como o de uva. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O mais alto nível de taninos foi observado em resíduos de acerola (14, 00 U g
-l
) 

enquanto as folhas de aceroleira (6,75 U g
-l
) apresentaram o nível mais baixo, 

embora todos os resíduos foram testados para produção de tanase pelo processo 

de fermentação em estado sólido (FES). 

 Através de FES espécies de Aspergillus e Penicillium produzem tanase quando 

folhas e resíduo de acerola e de mangaba são utilizados como substratos, sendo 

esses, economicamente viáveis.  

 Penicillium montanense URM 6486 e o resíduo de acerola são respectivamente, 

o isolado e o substrato mais indicados para a produção de tanase. 

 P. montanense URM 6486, A. terreus URM 6089 e P. purpurogenum URM 

6277 estão sendo também indicados para estudos de produção de tanase. 

 As melhores condições de produção da tanase por P. montanense URM 6486 

encontradas pelo design Placket-Burman foram 2% do indutor de ácido tânico, 

pH 5, 65% de umidade a 36ºC. 

 As variáveis temperatura, umidade e teor do indutor mostraram um efeito 

significativo sobre a produção da tanase por P. montanense URM 6486. 

 A metodologia de Superfície de Resposta foi uma eficiente ferramenta para a 

determinação das melhores condições de cultivo: meio de cultura umedecido em 

70%, adicionado de 3,5% de ácido tânico e incubado a 34ºC. 

  P. montanense URM 6486 apresenta maior atividade taninolítica, tendo uma 

atividade ótima em pH 9,0 a 50ºC e a estabilidade em uma ampla faixa de pH e 

temperatura. 

 No presente estudo, o extrato bruto de crescimento de P. montanense URM 6486 

com atividade de tanase de 41,64 U/mL quando aplicada ao suco de uva reduziu 

em 46% o teor de taninos presentes no suco, após 120 minutos de incubação à 

37ºC.  
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