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APRESENTAÇÃO 

 

Com objetivo de contribuir para a valorização de Bioprocessos e 

Biotecnologia no Brasil, os alunos do Centro Acadêmico de Engenharia de 

Bioprocessos e Biotecnologia (CAEBB) e a Coordenação de Curso de Engenharia 

de Bioprocessos e Biotecnologia (COEBB) da Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR) – Campus Toledo promovem a Terceira Semana Acadêmica 

de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia (III SAEBB), Intitulada também 

como III Encontro de Biotecnologia do Oeste do Paraná. O evento, será dirigido 

para toda a comunidade científica, alunos, docentes e profissionais da área e 

realizado entre os dias 24 à 28 de Setembro de 2018 na UTFPR- Campus Toledo. 

Os excelentes resultados alcançados nas primeiras edições impulsionaram a 

realização deste terceiro evento, com abordagem de novos temas. 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Priscila Vaz de Arruda 

Coordenadora da III Semana Acadêmica de Engenharia de Bioprocessos e 

Biotecnologia (III SAEBB) e III Encontro de Biotecnologia do Oeste do Paraná. 

 

 

 

III SEMANA ACADÊMICA DE ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA E  

III ENCONTRO DE BIOTECNOLOGIA DO OESTE DO PARANÁ. 

 



1. OBJETIVOS 

 Divulgar a produção científica desenvolvida pelos alunos da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná e de outras instituições de pesquisa e ensino 

superior; 

 Dar maior visibilidade e socialização aos avanços dos projetos de pesquisa e 

extensão realizados na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e de outras 

instituições; 

 Disseminar conhecimento das áreas através de palestras, visitas técnicas, 

minicursos e apresentações de trabalhos científicos; 

 Divulgar e fortalecer a integração técnico-científica entre a área acadêmica e 

empresarial; 

 Fortalecer o III Encontro do Oeste do Paraná em Biotecnologia; 

 Promover o intercâmbio com o colégio de aplicação atuando como campo de 

pesquisa, democratização e desmistificação dos projetos, por meio de trabalhos 

multidisciplinares; 

 Demonstrar a evolução da ciência e tecnologia e sua contribuição para a 

sociedade, a cultura e o desenvolvimento territorial. 

 

2. CATEGORIA DOS TRABALHOS 

 Serão recomendados para obtenção da carta de aceite os trabalhos que estão 

sendo desenvolvidos em iniciação científica e pós-graduação nas áreas de conhecimento 

reconhecido pelo CNPq. 

 

3. CRONOGRAMA E PREVISÃO DAS ATIVIDADES DO COMITÊ CIENTÍFICO 

Data limite para envio dos resumos: 15/09/2018 

Notificação de Aceite dos Resumos: 18/09/2018 

 

4. ÁREAS TEMÁTICAS 

Engenharias, Química, Ambiental e Biológicas 

  



5. ESTRATÉGIAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO 

Comunicações Orais e/ou Painéis 

 

6. NORMAS PARA ENVIO DOS RESUMOS 

As normas estarão disponíveis pelo site: https://saebb.vpeventos.com/pagina/6-

normas-para-publica%C3%A7%C3%A3o#/ 

 Para enviar resumo é necessário que pelo menos um dos autores se inscreva no 

congresso. Cada autor apenas poderá apresentar no máximo dois resumos. 

   Apenas um dos autores inscritos deverá enviar o resumo. 

   Todos os resumos serão submetidos a análise pela comissão científica, tendo 

parecer como Aceito ou Recusado. Após o parecer da comissão, o resumo poderá 

ser alterado pelos autores, para reavaliação. O inscrito cujo resumo for recusado 

permanecerá inscrito no congresso. 

   O resumo deverá ser enviado em formato .doc ou .docx, em modelo especifico 

conforme modelo disponível no site. 

   Todos os resumos deverão ser enviados via site na área do 

participante “submissão de trabalho”. 

Modalidade de apresentação: (oral ou painel) 

Painel: Deverá ter 6 páginas (conforme o modelo no site). O título do painel deve 

ser exatamente o mesmo do resumo aceito. O painel deverá ser confeccionado em papel 

sulfite tamanho A4 e impresso colorido em alta resolução. 

Apresentação oral: 10 minutos no máximo 

 

 

 

7. COMISSÃO EXECUTIVA 

Profa. Dra. Priscila Vaz de Arruda – Coordenadora do evento 

Profa. Dra. Ana Maria Vèlez Escalon - Colaboradora 



Dra. Danielle Camargo - Colaboradora 

Dra. Iraúza Arroteia Fonseca - Colaboradora 

Alunos do Centro Acadêmico 

Adrieli Naiara Favarin 

Anderson Willian Franciscato 

Caroline Nardi Pillati 

Esteffany de Souza Candeo 

Felipe Guerra de Bortoli 

Filipe Fornel 

Gabriel de Oliveira Lautenschlaeger 

Jackson Willian Carneiro de Souza 

João Vitor Butzge 

Laís Ribas 

Latoya Creslem Batista Ruschel (presidente do CAEBB) 

Lyanara Schneider Maranhão 

Maria Heiss 

Mariana Hoch 

Pedro Costacurta 

Schaline Alberti Winck 

Tatiane Francine Knaul 

Wadis Lima 

 COMISSÃO CIENTÍFICA 

Profa. Dra. Ana Maria Vèlez Escalon 

Dra. Danielle Camargo 



Dra. Iraúza Arroteia Fonseca 

Prof. Dr. Jones Erni Schmitz 

Profa. Dra. Karina G. Fiametti 

Profa. Dra. Patricia Dayane Carvalho Schaker 

Profa. Dra. Priscila Vaz de Arruda 

 Prof. Dr. Rafael Admar Bini 

 Prof. Dr. Renato Eising 

 Prof. Dr. Thiago Cintra Maniglia 

 

Apoio administrativo 

Bruno Vinicius Noquelli Lombardi 

  

Apoio técnico áudio-visual 

Marcelo da Silva Fernandes 

 

  



 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

CRONOGRAMA DAS APRESENTAÇÕES PAINEL E ORAL  

III SAEBB 2018 - UTFPR – CÂMPUS TOLEDO/PR 

Segunda-feira 24 de setembro de 2018 – 15:30 hrs às 16:00 hrs 

Local: Auditório 1 – Bloco E 

 Nº Trabalho Trabalhos para apresentação na forma de pôster 

1 T01 ANÁLISE DO TEOR DE FLAVONOIDES TOTAIS EM ZEA MAYS (MILHO) TRATADOS 
COM DIFERENTES TIPOS DE ADUBAÇÕES. 
Luana Estefani Knaul1; Isac G. Rosset2 . 
1Acadêmica de Licenciatura em Ciências Exatas na Universidade Federal do Paraná 
– Setor Palotina;  
2Orientador – Professor Doutor na Universidade Federal do Paraná – Setor 
Palotina. 

2 T02 ATIVIDADE INSETICIDA DE SANTA BÁRBARA 
Lucas Nascimento Giacobbo1; Fernando de Farias-Martins2; Débora Jacomini3. 
1Acadêmico Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Toledo; 
²Colaborador – Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Câmpus Cascavel; 
3Orientador - Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Toledo. 

3 T03 PRODUÇÃO DE Β-GALACTOSIDASE POR KLUYVEROMYCES MARXIANUS 
UTILIZANDO RESÍDUO DE LATÍCINIO. 
Luciana Maria Rachow1; Gracinda Marina Castelo da Silva4 . 
1Acadêmica Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Toledo;  
4 Orientadora Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Toledo 

4 T04 ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA HUMULUS LUPULUS 
Rufer Haubricht Furtado Filho1; Renato Eising2. 
1Acadêmico Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Toledo; 
2Orientador - Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Toledo 

5 T05 ESTUDO DE FERRO BACTÉRIAS EM BARRAGEM DE TERRA 
Vitória Durães Chlusewicz1; Patrícia Casarotto de Oliveira2; Priscila Vaz de 
Arruda3. 
1Acadêmica Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Toledo, 
Bolsista Fundação Parque Tecnológico Itaipu – FPTI-BR;  
2Co-orientadora – COECI, Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus 
Toledo  
3Orientadora – COEBB, Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus 
Toledo 
 

 

 

 

 



 

 

 

CRONOGRAMA DAS APRESENTAÇÕES PAINEL E ORAL  

III SAEBB 2018 - UTFPR – CÂMPUS TOLEDO/PR 

Quarta-feira 26 de setembro de 2018 – 15:30 hrs ás 16:00 hrs 

Local: Auditório 1 – Bloco E 

 Nº Trabalho Trabalhos para apresentação na forma de pôster 

1 T06 ESTUDO DO POTENCIAL DA HIDRÓLISE DE RESÍDUOS DE BENEFICIAMENTO DE 
SOJA EM BIOPROCESSOS 
Ana Luisa Kirsten da Silva1; Anderson Willian Santana Franciscato1; Priscila Vaz 
de Arruda2. 
1Acadêmico – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Toledo; 
2Orientador – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Toledo. 

2 T07 CARACTERIZAÇÃO DO PODER DEGRADATIVO DE BIOMASSA LIGNOCELULÓSICA 
POR FUNGOS FITOPATOGÊNICOS DA CANA-D 
Esteffany de Souza Candeo1; Patrícia Dayane Carvalho Schaker2. 
1Acadêmica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Toledo; 
2Orientadora, Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Toledo. 

3 T08 AVALIAÇÃO DA IMOBILIZAÇÃO CELULAR DE LEVEDURA VISANDO A OBTENÇÃO 
BIOTECNOLÓGICA DE XILITOL 
Jackson Willian Carneiro Souza1; João Vitor Butzge1; Priscila Vaz de Arruda2. 
1Acadêmico, Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Toledo; 
2Orientadora, Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Toledo. 

4 T09 AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE BIOFILME POR KOMBUCHA EM DIFERENTES CHÁS 
FERMENTADOS 
Taise Cecchin1; Jessica Cristina Zandonai1; Leticia Baldório Leal1; Priscila Vaz de 
Arruda2. 
1 Acadêmico Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Toledo; 
2Orientadora - Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Toledo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CRONOGRAMA DAS APRESENTAÇÕES PAINEL E ORAL  

III SAEBB 2018 - UTFPR – CÂMPUS TOLEDO/PR 

 

 

 

 

 

 

 

Sexta-feira 28 de setembro de 2018 – 15:30 hrs ás 16:00 hrs 

Local: Auditório 1 – Bloco E 

 Nº Trabalho Trabalhos para apresentação na forma de pôster 

1 T10 PRODUÇÃO DE LIPASE EM MEIO SUBMERSO VISANDO A UTILIZAÇÃO EM 
PRODUTOS DE LIMPEZA. 
Maria Heloisa Heiss1; Schaline Winck Alberti1; Tatiane Francine Knaul1; Ana 
Maria Vélez Escallón².  

1Acadêmico - Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Toledo; 
2Orientador - Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Toledo 

2 T11 DETERMINAÇÃO DE ÁLCOOIS E ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA CURTA EM PROCESSOS 
DE PRODUÇÃO DE H2. 
João V.S. Ferreiraa, Ingrid S. C. Souzaa, Karina G. Oliveiraa, Mabel K. Arantesa,b,c , 
Guilherme F. Lenza, Rodrigo Sequinelad.  
aUFPR – Setor Palotina, Departamento de Engenharias e Exatas, Palotina, PR. 
bLaboratório de Produção de Catálise e Biocombustíveis (LabCatProBio), 
Universidade Federal do Paraná – UFPR 
cPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná - UNIOESTE, Centro Multidisciplinar de Pesquisa em 
Combustíveis, Biocombustíveis, Petróleo e Derivados – Cempeqc, IQUnesp. 

3 T12 UTILIZAÇÃO DE BACILLUS THURINGIENSIS NO CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS 
AGRÍCOLAS E URBANAS 
Sabrina Laís Pazdiora1; Thiago Cintra Maniglia2. 
1Acadêmico Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Toledo; 
2Orientador - Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Toledo. 

4 T13 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE BEBIDAS FERMENTADAS A 
PARTIR DO CONSÓRCIO MICROBIANO DE KOM 
Tabata Hana Shigihara¹; Taise Cecchin1; Jéssica Zandonai1; Leticia Baldório1; 
Priscila Vaz de Arruda2. 
1Acadêmico - Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Toledo; 
2Orientador - Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Toledo. 



 

 

 

CRONOGRAMA DAS VISITAS TÉCNICAS 

III SAEBB 2018 - UTFPR – CÂMPUS TOLEDO/PR 

TODAS SERÃO REALIZADOS NO DIA 25/09/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRONOGRAMA DOS MINICURSOS 

III SAEBB 2018 - UTFPR – CÂMPUS TOLEDO/PR 

TODOS SERÃO REALIZADOS NO DIA 27/09/2018 

 

Minicurso 01 - Prospecção química de produtos naturais com potencial 
farmacológico 
Data: 27/09/2018 
Horário: 08:00 –12:00 
Vagas: 20 vagas 
Descrição: O minicurso será apresentado em uma primeira parte teórica, abordando os 
principais tópicos sobre prospecção/triagem química de produtos naturais e aplicações 
farmacológicas. Na segunda parte, será realizada uma prática com diferentes métodos 
para a identificação de classes de metabólitos secundários provenientes de extratos de 
plantas e fungos. Além disso, serão abordados alguns métodos de purificação e 
identificação de compostos isolados com o auxílio de reveladores químicos e biológicos. 
  
Orador: Anderson Valdiney Gomes Ramos - http://lattes.cnpq.br/5955960506823045 
Possui Graduação em Tecnologia em Processos Químicos pela Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR-TD) (2015) e Licenciatura em Química pelo Programa Especial 
de Formação Pedagógica (PROFOP) pela mesma instituição (2016). Possui Mestrado em 
Química pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) (2018). Atua principalmente nos 
seguintes temas: Química de Produtos Naturais - Isolamento e caracterização de 
substâncias bioativas de plantas pelo estudo químico monitorado por ensaios biológicos, 
principalmente atividade antitumoral, anti-Mycobacterium tuberculosis, antibacteriana e 
antioxidante. Além disso, participa do projeto de cooperação entre a UEM e a 
multinacional BASF Chemical Company na pesquisa de substâncias de plantas forrageiras 
com potencial alelopático. 
  
Orador: Adriano B. Meniqueti -  http://lattes.cnpq.br/4388526077268356 
Doutorando em Química pela Universidade Estadual de Maringá – UEM, Mestre em 
Biotecnologia Aplicada À Agricultura pela Universidade Paranaense – UNIPAR (2016) e 
Graduação em Química Industrial pela mesma instituição (2012). Foi Analista de 
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação na indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi. Atua 
principalmente nos seguintes temas: Biotecnologia de microrganismos – Isolamento e 
caracterização de compostos bioativos com atividade antifúngica, antimicrobiana, 
antitumoral, biorremediadora e antiparasitária provenientes de fungos endofíticos e 
basidiomicetos; Química de Produtos Naturais – Isolamento e identificação de 
metabólitos secundários de plantas forrageiras com potencial alelopático, projeto de 
cooperação técnico-científico entre a UEM e a multinacional BASF Chemical Company. 
 
 
 
 
  
 

http://lattes.cnpq.br/5955960506823045
http://lattes.cnpq.br/4388526077268356


 

 
 
 
 
Minicurso 02 - Remoção biológica de nitrogênio de efluentes 
Data: 27/09/2018 
Horário: 14:00 –18:00 
Vagas: 20 
Descrição: O minicurso será apresentado em uma primeira parte teórico-prática, 
abordando os principais tópicos sobre Princípios da remoção biológica de nitrogênio, 
tecnologias aplicadas e análises químicas para determinação de nitrogênio. 
  
Orador: Carla Limberger - http://lattes.cnpq.br/7711871026160812 
Possui graduação em Tecnologia Ambiental - Resíduos Industriais pela Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (2006), câmpus Medianeira - PR., mestrado (2011) e 
doutorado (2016) em Engenharia Agrícola, área de concentração de Recursos Hídricos 
e Saneamento Ambiental, pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, câmpus 
Cascavel, PR. (Texto informado pelo autor) 
 
 
Minicurso 03 - Técnicas moleculares utilizando vetores de clonagem 
Data: 27/09/2018 
Horário: 14:00 as 18:00 
Vagas: 20 vagas 
Descrição:Introdução sobre as principais técnicas utilizadas em clonagem: vetores, 
bibliotecas genômicas, PCR, hibridização, sequenciamento de DNA, eletroforese e 
transgenia. 
  
Orador: Cleverson Busso - http://lattes.cnpq.br/5986131313813011 
Graduado em Ciências Biológicas (2003) e Mestre em Genética e Melhoramento pela 
Universidade Estadual de Maringá (2005). Doutor em Microbiologia pelo Instituto de 
Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo - USP (2010). Estagiário de 
doutorado em Columbia University Medical Center, New York, USA (2010). Pós 
Doutorado pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e no 
Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo. Área de atuação: 
Genética e Microbiologia, com ênfase em Genética Molecular e de Microrganismos; 
Biotecnologia de Saccharomyces cerevisiae, Biogênese Mitocondrial e Viabilidade 
Celular; Espécies Reativas de Oxigênio, Micotoxinas e Bioprospecção Microbiana com 
atividade Ligninocelulolítica. Atualmente exerce o cargo de professor efetivo do 
magistério superior - Nível Adjunto III da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR) e também é professor permanente do Programa de Pós Graduação em 
Biotecnologia (PPGBIOTEC) da mesma instituição. 
  
Palestrante: Patricia Dayane Carvalho Schaker 
- http://lattes.cnpq.br/9674682418436293 
Bacharel em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia pela Universidade Estadual do 
Rio Grande do Sul (2011), com experiência na área de microbiologia, atuando na seleção 
de microrganismos para processos fermentativos, e isolamento de micro-organismos 
para controle biológico de fitopatógenos. Mestre em Ciências, área de concentração: 
Microbiologia Agrícola, pela Universidade de São Paulo (ESALQ-USP, 2013), atuando na 
caracterização molecular de cianobactérias produtoras de toxinas em águas de 
abastecimento público, análise de genomas procarióticos - montagem e anotação.  

http://lattes.cnpq.br/7711871026160812
http://lattes.cnpq.br/5986131313813011
http://lattes.cnpq.br/9674682418436293


 

 
 
 
 
Doutorado em Microbiologia Agrícola (ESALQ-USP, 2017), com experiência nas áreas de 
interação planta-patógeno, transcriptômica, qPCR, metabolômica e expressão 
transiente. Atualmente atua como professora do curso de graduação em Engenharia de 
Bioprocessos e Biotecnologia na Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus 
Toledo. 
 
  
Minicurso 04 - Eletroforese de proteínas  
Data: 27/09/2018 
Horário: 08:00 –12:00 
Vagas: 20 vagas 
Descrição: Durante este minicurso será mostrado o desenvolvimento da eletroforese 
de proteínas começando pela polimerização do gel, serão preparadas amostras e 
realizada uma corrida do gel para que os alunos consigam visualizar todas as etapas da 
técnica. Para o final do curso serão mostrados e analisados os resultados dos géis que 
cada turma desenvolva.  
  
Orador: Ana María Vélez Escallón - http://lattes.cnpq.br/0003899410308014 
Possui graduação na engenharia quimica pela Universidad del Valle (Colômbia), 
mestrado e doutorado em engenharia química pela Universidade Federal de São Carlos. 
Tem experiência na área de Engenharia Química, com ênfase em Engenharia Bioquímica, 
atuando principalmente nos seguintes temas: produção de proteínas recombinantes em 
cultivos de alta densidade de E. coli, clonagem e expressão de Penicilina G Acilase em 
Bacillus megaterium, cultivos em batelada de organismos geneticamente modificados, 
caracterização de enzimas. Atua como professora do magistério superior no curso de 
tecnologia em processos quimicos e engenharia de bioprocessos da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, UTFPr-Toledo. 
  
  
Minicurso 05 - Tópicos de produção de hidromel 
Data: 27/09/2018 
Horário: 14:00 –18:00 
Vagas: 20 vagas 
Descrição: No minicurso de produção de hidromel conheceremos um pouco de sua 
história, características da matéria-prima e do produto final, sendo apresentadas as 
principais técnicas para produção desta deliciosa e milenar bebida! 
  
Orador:Diogo Henrique Hendges - http://lattes.cnpq.br/1463744711416997 
Doutor em Ciências com habilitação em Biotecnologia Industrial, pela Universidade de 
São Paulo (USP) - Escola de Engenharia de Lorena (EEL), onde estudou a produção de 
cervejas utilizando adjuntos não convencionais. Também realizou estudos de produção 
de diferentes tipos de bebidas como cachaça, vinho, uísque, hidromel, entre outras. 
Possui Mestrado em Biotecnologia, com ênfase em Bioprocessos, pela Universidade de 
Caxias do Sul (UCS), onde estudou a produção de enzimas em processos fermentativos 
em estado sólido. Graduado em Tecnologia em Química Industrial, pelo Centro Federal 
de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR), onde, em seu trabalho de conclusão 
de graduação, estudou a produção de frutooligossacarídeos utilizando processo 
fermentativo submerso. Participou de Treinamento Profissional Avançado em  

http://lattes.cnpq.br/0003899410308014
http://lattes.cnpq.br/1463744711416997


 

 
 
 
Biotecnologia, pela InWent (Capacity Building International), Helmholtz Centre for 
Infection Research (HZI)/Technische Universität Carolo-Wilhelmina (TU-Braunschwieg), 
Alemanha, tendo trabalhado com engenharia de carboidratos obtidos por processos 
fermentativos e enzimáticos, para aplicação em alimentos e produtos farmacêuticos. 
Trabalhou como auxiliar de laboratório de controle de qualidade em uma usina de 
laticínios. Estagiou em laboratório de controle de qualidade de alimentos e águas e 
também em laboratório de química (CEFET-PR). De julho de 2009 a julho de 2011 atuou 
como professor substituto na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Pato 
Branco, nos cursos superiores de Engenharias Elétrica, Civil e Mecânica, bem como 
docente do Curso Técnico em Alimentos. Entre 2014 e 2016 foi professor da Faculdade 
de Pato Branco (FADEP), onde atuou como professor dos cursos de Engenharia Elétrica, 
Enfermagem e Gastronomia. De 2016 a 2018 atuou como docente colaborador da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, atuando pelo Centro de Engenharias e 
Ciências Exatas, como professor dos cursos de Química Bacharelado, Química 
Licenciatura e Engenharia Química 
  
 
 
Minicurso 06 – Atividade antioxidante de frutas 
Data: 27/09/2018 
Horário: 14:00 –18:00 
Vagas: 20 vagas 
Descrição: Este minicurso será teórico-prático e abordará sobre a determinação da 
atividade antioxidantes de suco de frutas 
  
Orador: Ortência Leocádia Gonzalez da Silva Nunes 
- http://lattes.cnpq.br/4145553187430639  
Possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho (1985), mestrado em Agronomia (Energia na Agricultura) pela 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1994) e doutorado em Agronomia 
(Energia na Agricultura) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(1999). Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos e Bebidas com 
ênfase em desenvolvimento de novos produtos e controle de qualidade e conservação 
de alimentos. Já atuou na implantação de laboratório de análises físico-químicas de 
alimentos, água, efluentes e bebidas, desenvolvimento de análises e coordenação do 
laboratório. Desenvolveu por 4 anos a função de diretora técnica da Fundetec (Fundação 
para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Cascavel/PR) trabalhando em projetos 
para captação de recursos nos diversos órgãos de fomento. Em novembro/dezembro de 
2013 iniciou treinamento no Laboratoire Littoral Environnement et Societés (LIENSS) da 
Universidade de La Rochelle em metodologias analíticas para avaliar a bioatividade dos 
peptídeos de resíduos hidrolisados de tilápia do Nilo. Esse projeto é parte inicial das 
pesquisas de pós-doutorado sob orientação do Prof. Dr. Wilson Boscolo do Grupo de 
Estudos de Manejo na Aquicultura (GEMAq) no Programa de Pós-Graduação em Recursos 
Pesqueiros e Engenharia de Pesca da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(Unioeste)/Campus de Toledo. A pesquisadora é bolsista do PNPD/CAPES. 
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Minicurso 07 - Softwares para trabalhos acadêmicos 
Data: 27/09/2018 
Horário: 14:00 –18:00 
Vagas: 40 vagas 
Descrição: Ferramentas de softwares utilizados para realização de trabalhos 
acadêmicos. 
 
 
Orador: Renato Eising - http://lattes.cnpq.br/6674593941272595. 
Possui graduação (2006) e mestrado (2009) em Química pela Universidade Federal de 
Santa Catarina. Possui doutorado em química pela Universidade Federal de Santa 
Catarina em cotutela com a Université de Grenoble (França). Realizou estágio de pós 
doutoramento no Grupo LOOSA do Departamento de Física da UFSC. Atualmente é 
Professor do Magistério Superior da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 
Câmpus Toledo. 
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A planta ao ser exposta a um adubo ocasiona a produção de metabólitos secundários, estes são 

responsáveis pela defesa da planta, e se subdividem em compostos fenólicos, terpenos e 

alcaloides. Em especial os compostos fenólicos, estes são caracterizados como fitoquímicos, 

pois contém substâncias funcionais benéficas à saúde humana. Desta forma, tem-se por intuito 

quantificar a produção de flavonoides totais produzidos no milho expostos a diferentes 

tratamentos, sendo estes sem adubação, adubo mineral, organomineral, esterco bovino, cama de 

frango, lodo de esgoto e compost barn. Cultivou-se cinco amostras de cada adubação em vasos 

na localidade da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, Campus Mundo Novo. Após 

sessenta dias de cultivo foram coletadas todas as partes aéreas e suas raízes correspondentes, 

separadas e secadas em estuda a 60 ºC com circulação de ar e posteriormente trituradas em 

moinho de facas. A extração foi realizada a partir de 0,5 g do material, adicionando-se 5,0 mL 

de metanol. Cada amostra permaneceu em contato com o solvente a temperatura ambiente por 7 

dias, sendo que o processo foi repetido por 3 vezes para uma melhor extração. Para a 

quantificação dos flavonoides, a quercetina foi utilizada como padrão interno para a curva 

analítica, juntamente com a adição de metanol e cloreto de alumínio e seguidamente análise em 

espectrofotômetro com comprimento de onda de 425 nanômetros. Observaram-se as maiores 

quantidades de flavonoides na parte aérea da planta, sendo o tratamento Compost Barn que 

potencializou o desenvolvimento de 351,96 ppm. Seguidamente deste o tratamento Lodo de 

esgoto alcançou 328,30 ppm na parte aérea e nas raízes sendo o melhor tratamento com 51,32 

ppm. Conclui-se que o tratamento Lodo de Esgoto mostrou-se mais eficaz na produção de 

flavonoides totais como um todo, além de ter grande dependência da quantidade aplicada e a 

respectiva composição. 

Palavras-chave: Metabólitos secundários, Milho, Adubações. 
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Saponinas são compostos químicos da classe dos heterosídeos, sintetizados por diversos 

vegetais. Várias saponinas são utilizadas na indústria farmacêutica, para obtenção de drogas e 

produtos cosméticos. É descrito na literatura que diversas espécies de insetos fitófagos não se 

alimentam de plantas do gênero Barbarea, conhecidas popularmente como Erva de Santa 

Bárbara, devido à alta prevalência de saponinas nestes vegetais, que possuem atividade 

fagoinibidora. Diversos trabalhos exploram a ação inseticida desta planta, entretanto, a maioria 

tem foco no combate às pragas agrícolas. Desse modo, o objetivo deste trabalho é testar o efeito 

inseticida dos frutos da Erva de Santa Bárbara (Barbarea sp. (Brassicaceae)) em besouros de 

aviários (cascudinhos - Alphitobius diaperinus (Coleoptera)). Uma vez, que estes parasitas, 

anualmente, causam grande prejuízo na avicultura nacional, pois são carreadores de patógenos 

como a Salmonella sp. e são de difícil eliminação, já que não é todo composto inseticida que 

pode ser utilizado na presença das aves. Os extratos vegetais foram obtidos após trituração de 

300 g de frutos orgânicos da planta, seguido de diluição em água, obtendo-se quatro 

concentrações: 25, 50, 75 e 100%. O delineamento experimental utilizou 4 placas de teste para 

cada concentração, totalizando 20 placas (16 - tratamento e 4 - controle). Cada placa foi forrada 

com papel filtro embebido em 2 mL de extrato, nas quais foram adicionados cinco besouros, 

previamente coletados em um aviário, no município de Cascavel – PR. Os tempos de exposição 

do cascudinho aos extratos foram de 2,5; 5; 7,5 e 10 min. O controle foi realizado com água 

destilada. A variável resposta consistiu no status do parasita (vivo/morto) após os tratamentos 

(tempo e concentração do extrato). Para análise estatística no software R, ajustamos modelos 

lineares generalizados (GLMs), com distribuição binomial. Não houve diferença significativa no 

tempo de exposição dos besouros ao extrato líquido (p>0,05). Já a concentração do extrato 

exposta ao parasita demonstrou resultado significativo, quanto maior a concentração do extrato, 

maior a taxa de mortalidade dos insetos. Apesar do resultado positivo, não foi possível obter 

100% de mortalidade dos cascudinhos. Estes resultados são justificados, pois os frutos 

representam um método de dispersão vegetal, no qual a concentração de metabólito secundário 

vegetal é condicionada ao amadurecimento. Por isso, experimentos com folhas da Erva de Santa 

Bárbara poderiam oferecer resultados mais robustos, teoria que poderá ser testada em 

experimentos futuros. Desta forma, conclui-se que a descoberta de compostos naturais e 

inócuos, com ação inseticida contra pragas da agricultura e pecuária, como as saponinas da 

Barbarea sp., é um campo emergente dentro da biotecnologia. 

Palavras-chave: Atividade inseticida; Praga; Fitoquímica; GLM, Binomial. 
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A intolerância à lactose atinge de 60 a 70% da população mundial causando sintomas de má 

digestão deste dissacarídeo, devido à insuficiência da enzima lactase (β-galactosidase) no trato 

digestivo. Indivíduos acometidos por essa doença podem ingerir a enzima em suas refeições, 

permitindo o consumo dos derivados lácteos. Neste contexto insere-se o objetivo deste trabalho, 

avaliar a atividade enzimática da lactase produzida por via fermentativa e o uso de resíduos 

industriais como substrato. As leveduras da espécie Kluyveromyces marxianus destacam-se pela 

maior produtividade de lactase, pois utilizam a lactose como fonte de carbono, são 

termotolerantes e além disso, são consideradas GRAS, o que confere a possibilidade da 

produção da enzima para consumo humano. Para tanto, substratos à base de lactose são 

essenciais e neste contexto se inserem os efluentes de laticínios, como o soro de queijo e o 

permeado de soro de leite, que são altamente poluentes devido a elevada DQO e DBO e 

requerem tratamentos onerosos para serem liberados no meio ambiente. Apesar do soro já ser 

reutilizado, ele constitui-se como uma fonte de crescimento interessante para os microrganismos 

devido a sua riqueza nutricional. Dispondo desses materiais, realiza-se a fermentação sob 

condições que propiciem a maior produção de biomassa para obtenção da enzima, e por esta ser 

intracelular, requer uma etapa de lise – sonicação, moinho de bolas, uso de solventes, entre 

outros – para que sua atividade enzimática seja quantificada, utilizando como substrato o 

ONPG. Após a obtenção da enzima, esta pode ser conservada na forma liofilizada para fins 

experimentais, pois sua comercialização requer etapas de purificação e controle de qualidade 

específicas. Dessa forma, a engenharia e a biotecnologia trabalham juntas como ferramentas que 

agregam valor aos resíduos industriais e geram produtos de acordo com os interesses e 

necessidades humanas.   

Palavras-chave: Permeado de soro de leite; soro de leite; β-galactosidase; intolerância à lactose. 
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O lúpulo (Humulus lupulus) é uma videira trepadeira com propriedades muito conhecidas na 

indústria cervejeira. O seu cultivo é um recurso econômico valioso em muitos países, 

reconhecido há pelo menos 10 séculos devido à sua importância para a indústria alimentícia, 

cosmética e medicinal. O cultivo de lúpulo no Brasil em grande escala iniciou-se nos últimos 

dois anos e necessita de pesquisas para qualificar e quantificar suas propriedades. Diante a 

necessidade de análises dos cultivares nacional o trabalho teve como objetivo avaliar 

metodologias a fim de moldar as mesmas para aplicar em análises de cultivares regional. Para 

realização do trabalho foram utilizados Lúpulos americanos em flor, importados pela empresa 

LNF, e as metodologias utilizadas a partir do “Institute of Brewing e Distiling”, os parâmetros a 

serem comparados foram seguidos a partir do “European Brewery Convention Hops, Manual of 

Good Practice”. A partir do guia de metodologias foram realizados as análises: Minerais, Óleos 

essenciais, Proteína, Açúcar Redutor, Umidade, Lipídios, Celulose/Lignina, obtendo resultados 

satisfatório para todas análises, com as seguintes proporções (7%, 1,5%, 12%, 20%, 19%, 17%, 

30%). A partir da comparação dos resultados das análises com os parâmetros, podemos concluir 

que as metodologias empregadas são eficazes para realização de analises de cultivares regional. 

Devido ao fato de cultivares nacional serem recentes os estudos e análises físico-químicos do 

lúpulo se faz necessário para a utilização dos mesmos tanto para pesquisas quanto para nível 

industrial, e a partir da padronização de metodologias podemos realizar analises com maior 

precisão e com elevada eficiência.  

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Humulus Lupulus; Lúpulo; Análise Físico-Química. 
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Os filtros que constituem as barragens de terra podem estar sujeitos à colmatação, que acontece 

quando partículas ficam retidas no filtro e reduzem sua capacidade filtrante, enfraquecendo a 

segurança e a estrutura da barragem. A colmatação pode ser dividida em três formas: física, 

química e biológica, sendo esta última ocasionada por bactérias que causam oxidação biológica 

do ferro. Esse fenômeno acomete muitas barragens pois as bactérias se utilizam da oxidação como 

fonte de energia, produzindo depósitos constituídos por secreções extracelulares de óxido de ferro 

(ochre), podendo apresentar películas associadas. O presente trabalho tem por objetivo identificar 

a presença de ferro bactérias em barragem de terra para posterior controle microbiológico de tais 

micro-organismos que podem estar associados a possível risco de colmatação reológica do 

sistema de drenagem interna. Para isso, amostras de água foram coletadas em 10 diferentes 

pontos, ao longo da saída do sistema de drenagem interna de uma barragem de terra da região 

oeste do Paraná. Para a verificação do crescimento microbiano, frascos Erlenmeyer de 125 mL 

com 50 mL de meio constituído por sulfato de ferro (II) 200 ppm e caldo BHI 1 g/L foram 

cultivados em estufa a 28°C durante 7 dias. De acordo com os resultados, 3 amostras 

apresentaram-se positivas para ferro bactérias, uma vez que depósitos marrons e películas 

ferruginosas foram observadas na superfície do meio. Experimentos estão em andamento afim de 

se isolar as ferro bactérias, através da técnica de “pour plate”. Após o isolamento das colônias, 

estas serão submetidas à extração de DNA e sequenciamento, o que permitirá a identificação das 

espécies presentes nesta barragem. Desta forma, espera-se que o presente trabalho auxilie na 

identificação microbiológica em sistemas de drenagem de barragens, com a finalidade de 

contribuir na tomada de decisão dos gestores de auscultação desses barramentos e prevenção de 

processos de colmatação. 

Palavras-chave: Bioprospecção; Ochre; Colmatação; Biológica; Isolamento. 

 



III SAEBB – Semana Acadêmica de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR- campus Toledo 

24-28 de setembro de 2018 

 

ESTUDO DO POTENCIAL DA HIDRÓLISE DE RESÍDUOS DE 

BENEFICIAMENTO DE SOJA EM BIOPROCESSOS 

Ana Luisa Kirsten da Silva1; Anderson Willian Santana Franciscato1*; Priscila Vaz de 

Arruda2 

1Acadêmico – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Toledo; 
2Orientador – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Toledo. 

*e-mail: andersonwsf@gmail.com 

 

 

O estado do Paraná é responsável pela segunda maior produção de soja no país, sendo que esta 

cultura, assim como outras, gera vários resíduos e subprodutos oriundos do próprio cultivo ou do 

seu beneficiamento. Neste caso, os resíduos de beneficiamento (RB) vêm sendo empregados na 

alimentação de ruminantes, uma vez que representam excelentes fontes de proteína e fibra. 

Entretanto, para o aproveitamento destes materiais, principalmente como fonte de carbono em 

bioprocessos, é necessária a desconstrução da matriz vegetal. Assim, diversos processos têm sido 

propostos, destacando-se o pré-tratamento ácido diluído, que tem como principal objetivo 

aumentar a acessibilidade dos carboidratos à bioconversão. Contudo, além dos açúcares, 

compostos tóxicos aos microrganismos, como os fenólicos e ácido acético, responsáveis pela 

inibição da atividade microbiana, também são encontrados. Neste trabalho, buscou-se avaliar 

diferentes condições de pré-tratamento de RB, visando a obtenção de hidrolisados ricos em 

açúcares fermentescíveis que possam ser empregados como meio de cultivo em bioprocessos. Os 

experimentos foram realizados em frascos erlenmeyer (125mL) com 50 mL de meio constituído 

por 5,5g de RB com diferentes concentrações de ácido sulfúrico: 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10% (m/v) e 

submetido a pré-tratamento em autoclave (121ºC, 30 minutos). As amostras foram filtradas, 

centrifugadas e preparadas para espectrometria e refratometria. Conforme os resultados, 

observou-se que a condição de pré-tratamento influenciou a cor das amostras, bem como 

propiciou um aumento da concentração de açúcares em função do aumento da concentração do 

ácido empregado. Todavia, em relação ao teor de fenóis, tal comportamento não foi observado, 

pois o aumento da concentração de ácido, a partir de 5%, não propiciou aumento do teor deste 

composto, encontrando-se valores entre 1,04 e 1,10 g/L. Novos experimentos deverão ser 

realizados no sentido de avaliar outros compostos, como ácido acético, e a fermentabilidade destes 

hidrolisados como meio de cultivo em bioprocessos. 

Palavras-chave: Processos fermentativos; material lignocelulósico; pré-tratamento; resíduos de soja.  
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Buscando atender às necessidades de fontes energéticas renováveis, muito tem se estudado a 

respeito da conversão de resíduos agroindustriais em açúcares fermentescíveis. Dentre os 

resíduos mais utilizados para tal fim, destacam-se o bagaço e a palha de cana-de-açúcar, 

compostos essencialmente por uma estrutura complexa de celulose, hemicelulose e lignina. 

Atualmente utilizam-se processos físicos e químicos que permitem a deslignificação, dando 

origem a carboidratos que são mais facilmente convertidos a açúcares fermentescíveis. Nesse 

sentido, busca-se pela diversificação do pool de enzimas utilizadas nesse processo, 

especialmente nas primeiras etapas. Embora reconhecidos como danosos a culturas agrícolas, 

fungos fitopatogênicos possuem um arsenal completo de enzimas especializadas na quebra da 

parede celular dos seus hospedeiros, fato que pode ser explorado biotecnologicamente. No 

presente projeto, os fungos patógenos de cana-de-açúcar Sporisorium scitamineum, 

Colletotrichum falcatum e Ceratocystis paradoxa, serão avaliados em relação a sua capacidade 

de produção de enzimas lignocelulolíticas. Inicialmente, a capacidade de produção de celulases 

e lignina peroxidase (EC 1.11.1.14) será avaliada em meio sólido contendo carboximetilcelulose 

(CMC) e ácido tânico, respectivamente. Em seguida, o extrato bruto da fermentação em estado 

semi-sólido de resíduo de cana-de-açúcar será utilizado para quantificação da atividade 

enzimática de lacase (EC 1.10.3.2), xilanase (EC 3.2.1.8), endo (EC 3.2.1.4) e exoglucanase 

(EC 3.2.1.91). A busca por genes envolvidos na codificação das enzimas de interesse nas três 

espécies será realizada em bancos de dados públicos por comparação com sequências 

homólogas. Como resultados, espera-se validar a produção de enzimas extracelulares capazes de 

degradar material lignocelulósico e identificar o pool gênico envolvido nesse processo. Os 

dados obtidos trarão novas possibilidades de desenvolvimento de extratos enzimáticos eficientes 

para liberação de açúcares fermentescíveis a partir de resíduos de cana-de-açúcar uma vez que 

as enzimas dessas linhagens co-evoluíram para melhor adaptabilidade à parede celular desse 

vegetal.  

Palavras-chave: Arsenal enzimático; Lignina; Celulose; Fungo filamentoso. 
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O xilitol é uma substância edulcorante que vem sendo intensamente utilizada na alimentação, 

devido a sua alta capacidade de adoçar, bem como também vem sendo reportado seu uso no 

tratamento e prevenção de diabetes, uma vez que seu metabolismo é independente de insulina. A 

obtenção biotecnológica do xilitol pode ser realizada através da fermentação de pentoses, como a 

xilose pela ação de leveduras, sendo o baixo rendimento observado no processo, vem despertando 

interesse nas pesquisas em métodos alternativos para melhorar a produtividade. Neste sentido, a 

imobilização celular é uma técnica utilizada para estabilizar a célula e consequentemente 

melhorar produtividade do processo. Assim o presente trabalho avaliará o uso de suporte a fibra 

de coco in natura e um suporte químico como métodos de imobilização celular visando a obtenção 

de xilitol. Para isso, dois micro-organismos reportados na literatura como produtores deste 

bioproduto, Candida tropicallis e Candida parapsilosis serão avaliados. Posteriormente, o micro-

organismo que melhor produzir o xilitol será imobilizado, para comparação da produção por 

micro-organismo não imobilizado. A imobilização será realizada por adsorção através de imersão 

do suporte a ser utilizado no meio rico em células. Os experimentos serão realizados em frascos 

Erlenmeyer de 125 mL, contendo 50 mL de meio constituído por (g/L) xilose (50), sulfato de 

amônio (2,0), extrato de levedura (3,0), cloreto de cálcio (0,1). As seguintes condições de cultivos 

serão empregadas: concentração inicial de células - 107 células/mL; pH 5,5; temperatura - 30ºC e 

agitação - 200 rpm. Avaliações serão feitas quanto ao teor de açúcar consumido, crescimento 

celular, bem como qual método de imobilização permitiu maiores parâmetros fermentativos. 

Metodologia de comparação da eficiência da imobilização celular também será realizada.  Assim, 

espera-se com a presente proposta que a técnica de imobilização celular proporcione uma 

melhoria neste bioprocesso, tornando-o mais rentável e economicamente viável. 

Palavras-chave: imobilização celular; levedura; xilitol; xilose, biotecnologia. 
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A Kombucha é uma simbiose de leveduras e bactérias responsáveis pela fermentação de chás 

juntamente de uma fonte de carbono, originando uma bebida probiótica e uma película celulósica 

flutuante chamada de Scoby ou biofilme (CBac – celulose bacteriana), que vem ganhando 

bastante interesse para a ciência dos materiais por ter grande potencial como material de reforço. 

Pesquisas tem sido desenvolvidas, visando à produção de CBac, a qual poderá ser empregada 

como curativo de feridas, reconstrução vascular, entre outras aplicações de estudo. No entanto, a 

literatura reporta que sua formação varia em função das respostas ambientais. Neste sentido, o 

presente trabalho avaliou a formação de CBac a partir do crescimento de kombucha, durante 

fermentação em diferentes chás, como meio de cultivo: preto (100% CP); verde (100% CV); 

branco (100% CB) e suas misturas (50% CP + 50% CV, 50% CP + 50% CB e 50% CV + 50% 

CB) e utilizando como fonte de carbono o açúcar branco (100g/L). As fermentações foram 

realizadas em frascos Erlenmeyer com 100 mL dos meios descritos acima, cultivados em estufa 

a 28ºC, por 14 dias com concentração inicial de células de kombucha de 20% (v/v). Amostragens 

nos tempos 0, 7 e 14 dias foram realizadas, sendo que após estes períodos, estas foram 

centrifugadas e lavadas para determinação de peso seco de CBac (100ºC por 48 horas). De acordo 

com os resultados, observou-se que os cultivos que continham chá verde e suas misturas 

resultaram em maiores massas de CBac correspondendo à valores de (g/L): 29,4, 24,7 e 29,8, 

respectivamente. Tal fato pode ser explicado pela alta conversão de açúcar em celulose (em média 

22,4% de consumo) nesta condição, uma vez que este valor foi 30% maior em relação à 

fermentação em chá branco, que resultou em apenas 19,14 g/L de CBac e 15,7% de consumo de 

açúcar. 
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Enzimas são proteínas que regulam as reações dos sistemas biológicos, pois são 

catalisadores altamente especializados e devido a suas propriedades possuem grande interesse 

na biotecnologia. A produção de lipase por micro-organismos vem sendo amplamente estudada 

devido a que esse tipo de enzima catalisa a hidrolise e síntese de triglicerídeos e tem 

propriedades como especificidade, estabilidade, temperatura e pH de atuação e habilidade para 

catalisar reações de síntese na presença de solventes orgânicos. No mercado da limpeza, esta 

enzima é amplamente utilizada para eliminar manchas de óleo sem atacar as superfícies e sem 

produzir efluentes industrias tóxicos.  A lipase pode ser produzida por bactérias e leveduras no 

processo fermentativo submerso que será o foco deste trabalho. Para a determinação da 

produção de lipase a partir de um método qualitativo são utilizadas placas de petri com meio de 

cultura e ágar contendo tributirina como substrato indutor. A formação de um halo translúcido 

ao redor da colônia isolada é gerada pelo consumo do substrato, indicando a produção da 

enzima. Este resultado qualitativo pode ser utilizado para determinar quais micro-organismos 

possuem maior potencial para a produção da enzima em frascos agitados. Depois da seleção dos 

melhores produtores, serão otimizadas as condições operacionais em frascos agitados. Por fim, 

será realizado um escalonamento para o biorreator de bancada onde serão determinadas as 

cinéticas de crescimento e de produção da enzima, em um modelo matemático capaz de 

descrever o processo. Ao final do processo de fermentação, as enzimas serão purificadas e terão 

sua atividade determinada por variados testes, visando a alta atividade enzimática específica, 

necessária para conseguir que esta enzima seja utilizada em diversos tipos de mercados como o 

dos produtos de limpeza.  

Palavras-chave: Enzimas; Lipase; Indução Enzimática; Escalonamento; Atividade enzimática. 
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A produção de metano e biohidrogênio por rotas biológicas anaeróbias tem sido uma estratégia 

bastante estudada no meio científico. As rotas fermentativas propostas utilizam consorcio de 

microorganismos ou bactérias isoladas de digestão anaeróbia na degradação da matéria 

orgânica, com diminuição da carga orgânica e produção de vetores energéticos como H2 e CH4. 

Durante o processo, alguns produtos intermediários são gerados, como álcoois e ácidos graxos 

de cadeia curta, que são de extrema importância para o controle dos biorreatores, pois enquanto 

alguns destes são considerados bons indicadores de produção, outros podem indicar 

desequilíbrio no processo. Os ácidos butíricos e acéticos são os que apresentam reações com 

maiores rendimentos na produção de H2. Neste trabalho é proposta a determinação de álcoois, 

ácidos e outras espécies normalmente encontradas nestes bioprocessos como acetaldeído, 

acetato de etila, metanol, etanol, 2-butanol, propanol, butanol e álcool Isoamílico e dos ácidos 

acético, propiônico, butírico, isobutírico, isovalérico, valérico e láctico. Para analisar os ácidos, 

foi realizada uma extração com éter etílico e no caso dos álcoois a extração foi com 1-octanol, 

com posterior análise por cromatografia gasosa. A quantificação foi feita por curva analítica 

individuais para todas as espécies químicas de interesse. Todas as curvas apresentaram boa 

correlação linear, com r
2
 acima de 0,9875 (acetaldeído) e 0,9780 (ácido propiônico). Após o 

ajuste do método foram quantificadas 35 amostras de biodigestores encontrando principalmente 

os álcoois etanol 8501 mg/L, butanol 106 mg/L e os ácidos acético 329mg/L e butírico 

637mg/L. O método se mostrou rápido, preciso e exato nas determinações e mostra ser uma 

importante ferramenta analítica para auxiliar nos estudos de otimização dos biorretores. 

Palavras-chave: ácidos orgânicos voláteis, biorreatores; produção de H2; ácido butírico. 
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Bacillus thuringiensis (Bt) é uma bactéria esporulante gram-positiva, com formato de bastonetes. 

É atualmente, muito estudada devido ao seu potencial toxicológico contra pragas agrícolas dos 

gêneros Lepidoptera, Coleóptera e Díptera, e pragas urbanas como o mosquito Aedes Aegypti, 

podendo ser utilizada na formulação de bioinseticidas ou utilizar seu DNA para desenvolver 

transgênicos. Assim é importante a busca constante por novos isolados geneticamente diferentes. 

Estudos realizados em animais demostraram que o efeito do bioinseticida, quando em contato 

oral, não é nocivo, diferentemente do que é encontrado para inseticidas químicos, além de não 

deixar nenhum resíduo tóxico no ambiente. A ação tóxica do Bt é proveniente da expressão do 

gene denominado cry, com mais de 200 variações descritas, que produz um cristal proteico 

intracelular o qual apresenta diferenças no formato, tamanho, grau de toxicidade e inseto alvo 

predominante, sendo letal apenas para a larva do inseto que ingerir o cristal. Para a determinação 

do gene cry em novos isolados são necessárias análises moleculares iniciando-se com extração 

do DNA total da bactéria seguido da reação em cadeia da polimerase (PCR), eletroforese em gel 

de agarose, purificação do gene amplificado e sequenciamento. Com ferramentas de 

bioinformática é possível realizar comparações das sequências de DNA, e através da similaridade 

das amostras estudadas com sequências de bancos de dados de DNA é possível identificar qual é 

o gene cry do isolado. Além disso é possível realizar a extração da proteína Cry para confirmar a 

presença da proteína em eletroforese em gel de poliacrilamida. O estudo com bioensaios é 

realizado para verificar a mortalidade do inseto alvo e a concentração letal média e ainda é 

possível realizar uma caracterização do formato do cristal por microscopia eletrônica de 

varredura, assim correlacionando o tipo de gene com o formato do cristal e o inseto alvo 

específico. 
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A kombucha é uma bebida probiótica fermentada oriunda do consórcio simbiótico de leveduras 

e bactérias a base de chás, essa bebida tornou-se popular por apresentar diversos benefícios a 

saúde, como o combate a doenças metabólicas, fortalecimento do sistema imunológico e 

melhoramento do sistema digestivo. Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo avaliar 

a atividade antimicrobiana de bebidas fermentadas de kombucha com bases de chá preto, chá 

branco e chá verde, bem como de bebidas  de base mista na proporção 50:50, ou seja, combinações 

de chá verde e preto, chá branco e preto e chá verde e branco, todos utilizando açúcar branco 

como fonte de carbono para o processo fermentativo. A atividade antimicrobiana foi avaliada em 

três diferentes micro-organismos: Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Salmonella typhi, 

todos passam por um pré-cultivo, no qual houve um crescimento de 24 horas em caldo Mueller-

Hinton e posterior diluição de acordo com o nível 0,5 da escala McFarland. Em seguida, os micro-

organismos foram semeados em placas de Petri com ágar Mueller-Hinton de modo uniforme. Por 

fim, foram depositados sob as culturas discos de papel filtro previamente esterilizados e 

embebidos nas soluções das diferentes bebidas fermentadas. Após 24 horas de cultivo a 35 ºC, 

realizou-se a verificação da formação de halos ao redor dos discos. De acordo com os resultados, 

não se verificou a formação de halos que indicassem efetivamente a atividade antimicrobiana em 

todas as amostras analisadas, independente da base da bebida. Possivelmente, os resultados 

obtidos podem ser atribuídos à falta da síntese de ácidos orgânicos durante o processo de 

fermentação das bebidas, uma vez que estes são reportados na literatura como responsáveis pela 

atividade antimicrobiana.  Novos ensaios serão realizados com a finalidade de ampliar a 

compreensão de tal resultado, bem como avaliar por metodologias analíticas a presença de ácidos 

orgânicos. 
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Devido às suas propriedades únicas, dendrímeros atraem a atenção da comunidade científica 

desde a década de 1980. Um grande número de estruturas dendríticas têm sido preparada com 

grande variedade de tamanhos, solubilidade e funções. Os dendrímeros são uma classe de 

polímeros altamente ramificados, que a partir de um núcleo central várias unidades de repetição 

são adicionadas. A síntese dos dendrímeros de poli(amidoamina), PAMAM, envolve duas 

etapas, sendo a primeira uma reação de adição de Michael, partindo de uma amina como núcleo 

inicial reagindo com o metilacrilato. Essa reação forma dendrímeros de meia geração. A 

segunda etapa é uma reação com excesso de etilenodiamina, resultando em grupos aminas no 

extremo da molécula. Essa reação forma os dendrímeros de gerações inteiras. Essas duas 

reações são feitas consecutivamente, até atingir a geração de interesse. Neste trabalho realizou-

se a otimização das condições de síntese de dendrímeros de PAMAM de meia geração e sua 

caracterização. Para a síntese, uma solução de etilenodiamina em metanol foi preparada e 

resfriada a aproximadamente -10°C utilizando banho de gelo, em seguida uma solução de 

metilacrilato em metanol ou etanol foi gotejada sob agitação. A solução foi mantida sob 

atmosfera de nitrogênio e a temperatura ambiente por diferentes períodos. O teste de Rimini foi 

realizado para determinar a presença de etilenodiamina e indicar o final da reação. Ao final da 

reação, o solvente foi rotaevaporado. A caracterização dos dendrímeros foi realizada por 

espectroscopia de IV e RMN. A partir dos dados de IV e RMN conclui-se que a síntese da 

primeira meia geração foi alcançada com sucesso. 

Palavras-chave: Dendrímero; Poli(amidoamina); Síntese. 
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A atuação de bactérias realizando a fixação do nitrogênio atmosférico e auxiliando no 

processo de incorporação deste elemento ao metabolismo das plantas é muito importante 

na agricultura mundial. Nesse sentido algumas práticas se tornaram comuns no cotidiano 

das propriedades rurais destacando-se a inoculação de sementes com essas bactérias 

dentre as quais se destaca o gênero Rhizobium. Para isso as propriedades rurais precisam 

utilizar meios de cultivo comerciais para a obtenção in situ dessa biomassa microbiana, 

os quais são caros. Assim surge a necessidade de se buscar meios alternativos e de baixo 

custo que proporcionem altos rendimentos. O presente trabalho teve como objetivo 

principal avaliar meios de cultivo constituídos pela combinação de subprodutos e resíduos 

oriundos da agroindústria sucroalcooleira, como melaço de cana e a vinhaça para o 

crescimento de Rhizobium sp. Os meios de cultivo avaliados foram constituídos pelas 

relações vinhaça/melaço: 100/0; 80/20; 70/30; 60/40; 50/50; 40/60; 30/70; 20/80; 0/100. 

O processo ocorreu em frascos Erlenmeyer 125mL com 50 mL de meio por 72 horas, sob 

agitação em shaker (150 rpm) a 37°C. Amostragens de cada diluição foram plaqueadas 

em meio sólido BHI (Brain Heart Infusion) nos tempos inicial, 24, 48 e 72 horas visando 

a determinação do crescimento celular. Um meio controle constituído de meio comercial 

também foi avaliado para posterior comparação. De acordo com os resultados, o meio 

constituído por 80/20 vinhaça/melaço foi o que se mostrou mais promissor para o cultivo 

dessa bactéria entre os meios testados pois foi o que proporcionou o melhor crescimento, 

parecido ao meio comercial. No entanto, observou-se que em meios constituídos por altas 

concentrações de melaço (relação vinhaça/melaço 0/100; 20/80 e 30/70 proporcionaram 

inibição de crescimento. Nessa perspectiva, novos experimentos serão realizados a fim 

de se otimizar a composição dos meios.  

Palavras-chave: Rhizobium; Meio de cultura; Melaço de cana; Vinhaça; Biomassa Microbiana.  
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Atualmente, um dos maiores desafios da agricultura é o desenvolvimento e implementação de 

processos de produção menos onerosos, sustentáveis, ambientalmente seguros e que atendam a 

demanda de alimentos e energia de uma população que cresce exponencialmente. Uma das 

possibilidades de avanço nessa área é a exploração do potencial biotecnológico de 

microrganismos associados às plantas. Entre eles destacam-se as rizobactérias promotoras de 

crescimento (RPCPs), que atuam de forma benéfica por meio da síntese de hormônios vegetais, 

solubilização de fosfato, fixação de nitrogênio e antagonismo contra fitopatógenos. O presente 

trabalho teve por objetivo isolar e caracterizar o potencial de promoção de crescimento e 

antagonismo à fitopatógenos de importância agrícola de bactérias associadas às raízes de Aloe 

vera e Mentha s.p. submetidas a cultivo orgânico. A rizosfera de uma planta de cada espécie foi 

amostrada e procedeu-se com diluição seriada a partir de 10 g de amostra. As diluições 10
-3

 e 

10
-4

 foram plaqueadas nos meios LB 10% e CAA (Caseína-Amido-Ágar) e incubadas a 37°C 

por 48 horas. Colônias com fenótipos contrastantes foram selecionas e após obtenção de 

culturas puras foram inicialmente avaliadas em relação à capacidade de inibir o crescimento do 

fungo Sporisorium scitamineum, causador da doença do carvão em cana-de-açúcar, por meio de 

plaqueamento duplo em meio BDA. As placas foram incubadas a 28°C durante 7 dias e 

avaliadas quanto a formação de halo de inibição. Até o momento foram isoladas 35 linhagens de 

rizobactérias, das quais 3 apresentaram potencial de inibição do crescimento do fungo 

patogênico. As perspectivas futuras incluem os testes in vitro para avaliação do antagonismo a 

outros fitopatógenos, e confirmação da capacidade de produção de auxina, solubilização de 

fosfato e fixação de nitrogênio. A partir da identificação dos isolados mais promissores, testes 

em campo poderão confirmar sua utilidade para uso como bioinoculante.  

Palavras-chave: Rizobactérias, Promoção de crescimento, Bioinoculantes, Antagonismo. 
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O Kombucha é um chá caseiro fermentado e que agora está sendo muito usado em função de 

muitas pessoas reportarem os efeitos benéficos para a saúde humana através do seu uso. Dentre 

os principais benefícios reportados pode-se citar o alívio da inflamação e aumento da imunidade, 

os quais podem estar associados à elevada atividade antioxidante destes chás, que geralmente são 

atribuídas à presença de polifenóis e certos ácidos orgânicos. No entanto, a base bioquímica dos 

benefícios para a saúde do kombucha permanece em grande parte desconhecida. Neste sentido, o 

presente trabalho buscou avaliar o teor de fenóis produzidos durante a fermentação do kombucha 

a partir do emprego de diferentes chás derivados da Camellia sinenses, como: preto (100% CP); 

verde (100% CV); branco (100% CB) e suas misturas (50% CP + 50% CV, 50% CP + 50% CB 

e 50% CV + 50% CB) utilizando como fonte de carbono o açúcar branco (100g/L). As 

fermentações foram realizadas em frascos Erlenmeyer 250mL, com 100 mL dos meios descritos 

acima, em estufa a 28ºC, por 14 dias com concentração inicial de células de kombucha de 20% 

(v/v). Amostras foram retiradas em triplicata, nos tempos inicial, 7 e 14 dias. Para a determinação 

do teor de fenóis, método colorimétrico de Folin-Ciocalteu adaptado foi realizado. De acordo com 

os resultados o tipo de chá empregado no cultivo foi determinante na concentração final de fenóis 

observada nas fermentações, alcançando-se máximo valor de 1,627 g/L quando se empregou CP. 

Tal fato se deve provavelmente às diferenças dos processos produtivos dos chá avaliados, uma 

vez que o CP é rico em teaflavinas e tearubiginas, as quais estão diretamente associadas ao teor 

de fenóis. Diferentemente do CB e suas misturas que proporcionaram redução do teor de fenóis 

em função do tempo de fermentação. 
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Os efluentes industrias constituem fontes poluidoras devido à sua elevada carga orgânica 

e difícil biodegradabilidade. Uma alternativa para reduzir tais impactos é agregar valor a 

esses resíduos.  A indústria de laticínios, durante a produção do queijo liberam grandes 

quantidades de soro, que através da tecnologia do processo de separação por membranas 

(PSM), resultam em duas frações: o concentrado proteico (WPC) e o permeado (resíduo 

sem valor comercial). De acordo com a literatura, o permeado rico em lactose se constitui 

em uma matéria-prima adequada para a produção de bioetanol. Dentro deste contexto o 

objetivo foi avaliar diferentes concentrações de suplementações para a fermentação do 

permeado e verificar a produção do bioetanol. Realizou-se a hidrólise do meio, com a 

enzima β-galactosidase MAXILACT LX 5000®, 1,250 g.L-1, por 90 minutos, à 37,5 ºC, 

agitação de 200 rpm e pH 6. A fermentação foi realizada pela Saccharomyces cerevisiae 

Fleischmann®, através de uma planejamento fatorial 23 com ponto central variando as 

suplementações de extrato de levedura, peptona e sais KH2PO4, (NH4)2SO4 e 

MgSO4.7H2O. O tempo de fermentação foi de 21 horas, em pH 6 e à 30ºC, e a 

concentração da levedura foi de 0,4 g.L-1. Os resultados obtidos indicam que a 

suplementação fornece um maior rendimento na produção de bioetanol (~66%). O nível 

central de extrato de levedura, com 2g/L apresentou o melhor resultado, seguido de 0,5 e 

1g/L de peptona e a combinação de sais 0,6g/L de KH2PO4, 0,6g/L de (NH4)2SO4, 

0,25g/L de MgSO4.7H2O. A necessidade nutricional da levedura por fontes de nitrogênio 

se torna evidente em comparação ao meio in natura. Assim, verifica-se que a reutilização 

do permeado através da obtenção do bioetanol auxilia na reutilização dos resíduos 

provenientes das indústrias de laticínios, diminuindo investimentos para o tratamento, 

reduzindo os impactos poluentes e propiciando uma nova fonte de energia renovável. 
 

 
Palavras-chave: Permeado de soro de leite; Saccharomyces cerevisiae; β-galactosidase; Bioetanol. 
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