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RESUMO

O licuri (Syagrus coronata), fruto proveniente da palmeira licurizeiro ou alicuri, após extração do seu óleo gera um resíduo agroindustrial que 
possui grandes quantidades de nutrientes disponíveis, que podem se transformar em matérias primas para processos secundários ou convertidos 
em produtos a valor comercial como ração animal. Diante disso, a fermentação em estado sólido é uma técnica eficiente para aproveitamento 
desses resíduos, gerando agregação de valor a biocompostos obtidos pós processo fermentativo e interesse industrial, principalmente na 
produção de enzimas hidrolíticas, como a lipase, que são utilizadas em rotas bioquímicas de pela metabolização de lipídeos. Assim o objetivo 
principal desde trabalho é o aproveitamento do resíduo do licuri, com a finalidade de uso como substrato fermentativo para fungo Aspergillus 
niger sp (cepa obtida na EMBRAPA – Agroindústria de Alimentos), na produção de lipase extracelular. O processor fermentativo em estado solido 
ocorreu com variação de temperatura (25, 30 e 35°C), atividade de água do substrato (0,78, 0,83 e 0,92 aw) e tempo de fermentação (48, 72 e 96 
horas), além do uso do óleo de canola como indutor na produção enzimática. Foram obtidos resultados significativos, na ausência e presença de 
indutor, temos os seguintes valores de atividade enzimática: sem indutor (170U/g à 72 horas) e com indutor (205U/g à 96 horas), ambos em 
atividade de água a 0,83, podendo perceber a significância do uso de indutor no processo e umidade ótima. Além do processo produtivo da 
enzima, foi avaliada a temperatura ótima de ativação enzimática, em que foram observadas a variação de temperatura entre 30 a 70°C, com o 
período de incubação de 30 min. A atividade relativa da enzima permaneceu acima de 100% até a 60oC, após esse indicie, foi verificado o 
decréscimo da atividade enzimática, porém a enzima se mostrou 60% ativa a 70°C. Este estudo demostra a efetividade da enzima em rotas 
industriais, e garante a tolerância da enzima a temperaturas usuais em processos nas indústrias de alimentos, química e farmacêutica. A 
fermentação em estado sólido por meio do Aspergillus niger com residual do licuri é altamente produtiva com variação de 17% com e sem 
indutor, tendo uma excelente aplicabilidade processos industriais.
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