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RESUMO 

Conhecida por sua importância na indústria de alimentos e no tratamento de 

pessoas intolerantes a lactose, a enzima β-galactosidase (EC 3.2.1.23) 

promove a hidrólise da lactose nos monossacarídeos galactose e glicose. 

Algumas β-galactosidases ainda catalisam reações de transgalactosilação 

produzindo galactooligossarídeos (GOS), que são prebióticos. Diante disto, 

este estudo visou à seleção de uma linhagem de fungo filamentoso produtora 

de β-galactosidase, seguida da caracterização e aplicação da enzima no 

tratamento de efluente da indústria láctea. Entre as 10 linhagens de fungos 

filamentosos inicialmente estudadas, Trichoderma sp. foi o melhor produtor de 

β-galactosidase, sendo cultivado em Fermentação Submersa (FSbm) e 

Fermentação em Estado Sólido (FES).  A maior produção de β-galactosidase 

por este fungo em FSbm (28 U/L) foi obtida em meio Nakao-lactose modificado 

adicionado de 3% (v/v) de soro de leite, pH inicial ajustado para 6, mantido sob 

agitação (120 rpm)  por 312 h, a 30 °C. Quando utilizada FES a maior produção 

enzimática, 2,67 U/g de substrato, foi observada na presença de farelo de trigo 

umedecido com água de torneira (1:1,65; m/v), mantido a 30 ºC por 187 h. A β-

galactosidase produzida em FSbm apresentou temperatura ótima de atividade 

de 55 °C e tempo de meia vida (T50) de 90 min de 35-45 °C. O pH ótimo 

aparente de atividade foi 4,2 e T50 de 180 min quando mantida em pH 4. A 

atividade enzimática foi aumentada na presença de Mn2+ e inibida na presença 

de íons ferro e de SDS. A β-galactosidase produzida em FES apresentou 

temperatura e pH ótimos de atividade de 55°C e 4,5, respectivamente. A 

atividade catalítica foi mantida por até 180 min quando incubada nas 

temperaturas de 35-45 °C, e acima de 50% quando mantida em pH ácidos e 

alcalinos por até 24 h. Ainda apresentou resistência a diversos compostos 

químicos. As  β-galactosidases produzidas em FSbm e FES foram capazes de 

hidrolisar o soro de queijo oriundo  da indústria láctea, reduzindo  o teor de 

lactose. Além disto, a β-galactosidase produzida via FES catalisou reação de 

transgalactosilação, produzindo GOS. Deste modo, o fungo Trichoderma sp. 

mostrou-se como um interessante produtor de β-galactosidases com 

propriedades importantes para possíveis aplicações industriais. 

Palavras-chaves: β-galactosidase; Trichoderma; GOS; transgalactosilação. 

 



ABSTRACT 

The enzyme β-galactosidase (EC 3.2.1.23), known because its importance in 

the food industry and in the treatment of lactose intolerant people, promotes the 

hydrolysis of lactose in the monosaccharides galactose and glucose. Some β-

galactosidases also catalyze transgalactosylation reactions producing 

galactooligosaccharides (GOS), which are prebiotics. In view of this, this study 

aimed the selection of a strain of filamentous fungus producing β-galactosidase, 

followed by characterization and application of the enzyme in the treatment of 

effluent from the dairy industry. Among the 10 strains of filamentous fungi 

initially studied, Trichoderma sp. was the best producer of β-galactosidase, 

being grown in Submerged Fermentation (SbmF) and Solid State Fermentation 

(SSF). The greatest production of β-galactosidase by this fungus in SbmF (28 

U/L) was obtained in modified Nakao-lactose medium added with 3%(v/v) whey, 

initial pH adjusted to 6, kept under agitation (120 rpm) for 312 h at 30 °C. When 

SSF was used, the highest enzyme production, 2.67 U/g of substrate was 

observed in the presence of wheat bran moistened with tap water (1:1.65; w/v), 

maintained at 30 ºC for 187 h. The β-galactosidase produced in SbmF showed 

optimum activity at 55 °C and half-life (T50) of 90 min from 35-45 °C. The 

apparent optimum pH of activity was 4.2 and T50 of 180 min when maintained at 

pH 4. The enzymatic activity was increased by Mn2+ and inhibited by iron ions 

and SDS. The β-galactosidase produced in SSF had optima temperature and 

pH of activity at 55 °C and 4.5, respectively. The catalytic activity was 

maintained for up to 180 min when incubated from 35-45 °C, and above 50% 

when maintained at acidic and alkaline pH for up to 24 h. It also presented 

resistance to several chemical compounds. The β-galactosidases produced in 

SbmF and SSF were able to hydrolyze the cheese whey from the dairy industry, 

reducing its lactose content. In addition, β-galactosidase produced via FES 

catalyzed the transgalactosylation reaction, producing GOS. Thus, the fungus 

Trichoderma sp. was an interesting producer of β-galactosidases with important 

properties for possible industrial applications. 

Keywords: β-galactosidase; Trichoderma; GOS; transgalactosylation. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Lactose  

A lactose (4-O-β-D-galactopiranosil-D-glucopiranose) é um dissacarídeo 

constituído por um radical β-D-galactose e um radical α-D-glicose unidos por 

ligação glicosídica β-1,4 (GÄNZLE; HAASE; JELEN, 2008; KLEIN et al., 2013; 

NIVETHA; MOHANASRINIVASAN, 2017; GOMES, 2018). Esse dissacarídeo 

possui um carbono anomérico associado à glicose e que não está envolvido na 

ligação glicosídica. Desta forma, a lactose é considerada um açúcar redutor por 

estar livre para reagir com agentes oxidantes (CAMPBELL, 2000).  

Este dissacarídeo pode ser encontrado em duas formas isoméricas, α-

lactose e β-lactose, as quais possuem diferentes propriedades físicas (Figura 

1). A proporção entre esses dois isômeros pode variar, sendo que uma solução 

de lactose a 25°C apresenta o seu estado de equilíbrio, onde 62,25% da 

lactose esta na forma β e 37,75% na forma α (CAMPBELL, 2000; FISCHER, 

2010; GÄNZLE; HAASE; JELEN, 2008).   

Figura 1 - Estrutura molecular básica dos isômeros α-lactose e β-lactose. 

 

Fonte: GÄNZLE; HAASE; JELEN, 2008. 

A lactose, quando em solução, está sujeita ao fenômeno de 

mutarrotação, processo este que ocorre quando não há um equilíbrio entre os 

isômeros α-lactose e β-lactose. Desta maneira, uma mudança ocorre na 

posição da hidroxila e do hidrogênio do grupo redutor da molécula de lactose, 

fazendo assim que, o isômero α se transforme em β e vice-versa. Este 

processo é característico de todos os açúcares redutores até que o equilíbrio 

entre os isômeros seja atingido (FISCHER, 2010; NICKERSON, 1974). As 
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formas α e β possuem propriedades físicas distintas como, por exemplo, a 

solubilidade, formação de cristais e o poder edulcorante. Em solução 

supersaturada e temperaturas abaixo de 93,5°C, a lactose cristaliza sob a 

forma β-lactose, a forma mais doce. Em temperaturas acima de 93,5°C, a 

lactose cristaliza sob a forma α-lactose (GÄNZLE; HAASE; JELEN, 2008; 

GOMES, 2018). Assim, a mutarrotação da lactose controla a cristalização, 

processo este responsável pela formação de estruturas arenosas nos produtos 

lácteos e, conseqüentemente, a precipitação (KISKA et al., 1973; FISCHER, 

2010). 

1.2 Intolerância à lactose  

A lactose é encontrada no leite materno de mamíferos que possuem 

placenta, sendo sintetizada nas células alveolares das glândulas mamárias a 

partir da glicose sanguínea (MATTAR; MAZO; CARRILHO, 2012; TOMAR, 

2014). A lactose é a primeira fonte de carboidrato para mamíferos recém-

nascidos e sua absorção ocorre através de transporte ativo pelas células 

epiteliais do intestino delgado. Posteriormente, é necessário ocorrer hidrólise 

deste dissacarídeo, pela ação da β-galactosidase, nos monossacarídeos 

glicose e galactose (MARTARELLO, 2016; CORGNEAU et al., 2017; NIVETHA; 

MOHANASRINIVASAN, 2017). 

Na espécie humana há uma redução gradativa e fisiológica da atividade 

da β-galactosidase no organismo que é programada e irreversível após o 

desmame. Assim, um recém-nascido possui uma atividade da β-galactosidase 

10 a 20 vezes maior que um adulto. Estima-se que até três quartos da 

população mundial adulta possuam alguma dificuldade de absorção da lactose 

devido aos baixos níveis ou ausência da enzima β-galactosidase no organismo 

(MATTAR; MAZO; CARRILHO, 2012; TOMAR, 2014). A maior incidência de 

intolerância a lactose ocorre em populações orientais, seguidas pelas de 

origem negra e por último em populações de origem branca (MARTARELLO, 

2016; GOMES, 2018). Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, 35% dos 

brasileiros adultos estão inclusos neste grupo que possuem dificuldade de 

digerir a lactose (BRASIL, 2017).   
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 Na ausência ou insuficiência da enzima β-galactosidase no intestino 

delgado, a lactose não é digerida. Assim, conforme a lactose passa pelo cólon, 

ela é fermentada por bactérias, o que ocasiona a produção de ácidos orgânicos 

de cadeia curta e liberação de gases como dióxido de carbono, nitrogênio e às 

vezes metano. Diversos sintomas como cólicas, flatulências, diarreia osmótica 

e até desnutrição grave podem ser causados pela lactose não absorvida 

(Figura 2) (HUSAIN, 2010; CORGNEAU et al., 2017; GOMES, 2018). Alguns 

desconfortos secundários como dor de cabeça, dores musculares e dificuldade 

de concentração podem ser manifestados pela não absorção da lactose. Esta 

síndrome clínica manifestada pela incapacidade parcial ou completa de não 

digerir a lactose é denominada intolerância a lactose (TOMAR, 2014; 

CORGNEAU et al., 2017). 

Figura 2 - Mecanismo de hidrólise e absorção da lactose no organismo: (A) 

indivíduos que não possuem intolerância a lactose; (B) indivíduos que possuem 

intolerância. 

Fonte: Modificado de GOMES, 2018. 

Existem três tipos de intolerância a lactose: a deficiência primária, a 

deficiência secundária e a deficiência congênita. A deficiência primária, 

conhecida também como hipolactasia primária, é caracterizada pela má 

absorção da lactose devido à diminuição da atividade da β-galactosidase no 

aparelho digestório com o passar dos anos do indivíduo. Assim, a atividade 
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desta enzima é normal ao nascimento e no período de recém-nascido. Porém, 

há uma diminuição durante a infância e adolescência, prevalecendo em níveis 

muito baixos durante a vida adulta e, desta forma, o indivíduo apresentará 

diversos sintomas e desconfortos quando ingerir alimentos que possuam 

lactose. A deficiência secundária é uma intolerância adquirida, também 

conhecida como hipolactasia secundária, ocasionada por condições 

patológicas que originam alterações da estrutura hidrológica da mucosa 

intestinal (MATTAR; MAZO; CARRILHO, 2012; TOMAR, 2014; NIVETHA; 

MOHANASRINIVASAN, 2017). É o tipo de intolerância mais comum entre 

adultos e, ao contrário das outras intolerâncias, este tipo na maioria das vezes 

é reversível, pois a mucosa pode regenerar-se e a produção de β-

galactosidase voltar a níveis normais (MARTARELLO, 2016; CORGNEAU et 

al., 2017; GOMES, 2018).  

 A intolerância congênita consiste na ausência da atividade da enzima β-

galactosidase e afeta recém-nascidos. A ausência dessa enzima é facilmente 

identificada, pois nos primeiros dias de nascimento os sintomas são 

caracterizados por diarréia grave podendo causar desidratação e desnutrição 

do recém-nascido (CAPPELLO; MARZIO, 2005; HUSAIN, 2010; CORGNEAU 

et al., 2017). Essa intolerância a lactose parece estar associada a uma 

mutação no gene lactase-florizina hidrolase, ou seja, é uma doença genética 

autossômica recessiva, sendo considerada uma condição extremamente rara 

(DAHLQVIST; GAHRTON; NORDÉN, 1962). Todos os tipos de intolerância a 

lactose causam desconfortos intestinais ou desconfortos secundários para os 

indivíduos portadores desta síndrome clínica, e a intensidade desse 

desconforto varia com a quantidade de lactose que o organismo tolera 

(MATTAR; MAZO; CARRILHO, 2012; MARTARELLO, 2016).  

 Geralmente o tratamento recomendado para indivíduos intolerantes a 

lactose é a retirada do leite e seus derivados da dieta alimentar ou a ingestão 

de alimentos que possuam baixos teores de lactose em sua composição. 

Entretanto, a restrição alimentar de produtos lácteos pode originar deficiências 

nutricionais, principalmente em crianças intolerantes a lactose, uma vez que, 

compromete a absorção de proteínas, riboflavina e cálcio (MATTAR; MAZO; 

CARRILHO, 2012; MARTARELLO, 2016; CORGNEAU et al., 2017).  
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 Uma alternativa para intolerantes a lactose é o consumo de produtos 

que possuam em sua composição a lactose já hidrolisada, melhorando a 

digestão do leite e derivados lácteos. Além disso, os indivíduos que não são 

capazes de hidrolisar este dissacarídeo, podem se beneficiar dos nutrientes do 

leite, evitando a falta de nutrientes essenciais para o organismo. Uma 

alternativa é a ingestão oral direta da β-galactosidase como suplemento 

digestivo, sendo comercializado como cápsulas ou comprimidos (HARJU; 

KALLIOINEN; TOSSAVAINEN, 2012; CORGNEAU et al., 2017). 

1.3 A enzima β-galactosidase 

 A β-galactosidase (EC 3.2.1.23), conhecida popularmente como lactase, 

é uma hidrolase que catalisa a hidrólise de ligações glicosídicas a partir de 

terminais não redutores presentes em β-galactosídeos, tais como a lactose, 

convertendo este dissacarídeo nos monossacarídeos glicose e galactose 

(OLIVEIRA et al., 2011; CARDOSO et al., 2017; GOMES et al., 2018; 

SILVÉRIO et al., 2018). A β-galactosidase também possui a capacidade de 

catalisar reações de transgalactosilação, de acordo com as condições de 

reação, levando a formação de galactooligossarídeos (GOS) (DRAGOSITS et 

al., 2014), como mostrado na Figura 3. 

Figura 3 - Rotas de conversão da lactose pela enzima β-galactosidase. 

Fonte: MARTARELLO, 2016. 
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A β-galactosidase pode ser obtida a partir de diversas fontes, como 

vegetais (amêndoas e frutos), animais e microrganismos. Em processos 

industriais que envolvem a utilização da β-galactosidase, grande parte desta 

enzima é de origem microbiana. Uma gama de microrganismos é capaz de 

sintetizar a β-galactosidase, incluindo bactérias como Escherichia coli 

(MATTHEWS, 2005), Streptococcus thermophilus (GEIGER et al., 2016), 

Bacillus circulans (YIN et al., 2017) e Pediococcus acidilactici (CHANALIA et 

al., 2018), leveduras como Pichia pastoris (NIE et al., 2013) e Kluyveromyces 

lactis (YIN et al., 2017), e fungos filamentosos como Aspergillus oryzae (VERA; 

GUERRERO; ILLANES, 2011; YIN et al., 2017),  Aspergillus niger e 

Trichoderma sp. (ELIZABETH; BUKOLA; TOYIN, 2012).  

As β-galactosidases de algumas leveduras, como K. lactis, 

Kluyveromyces marxianus, Saccharomyces cerevisiae e de alguns fungos 

filamentosos, como A. niger, A. oryzae, Trichoderma reesei e Penicillium 

chrysogenum, podem ser empregadas na indústria farmacêutica e em produtos 

lácteos de forma segura, pois possuem status GRAS (Generally Recognized as 

Safe) de acordo com a Food and Drug Administration (FDA), favorecendo, 

desta forma, o estudo desta enzima para utilização e aplicação em escala 

industrial (FDA, 2015; KAUR; PANESAR; SINGH, 2018; XAVIER; RAMANA; 

SHARMA, 2018).  

As propriedades das β-galactosidases produzidas por fungos 

filamentosos e leveduras são bastante atrativas para aplicações industriais. As 

produzidas por leveduras atuam em pH entre 5,0 e 6,5, temperaturas entre 

30°C e 40°C, e sua atividade depende de íons metálicos como Mn+, Mg+ e K+ 

(JURADO et al., 2002; LIMA, 2014; YIN et al., 2017). β-galactosidases de 

fungos filamentosos apresentam atividade ótima em pH ácido e temperaturas 

que variam de 30 °C a 60 °C, tornando-a conveniente para a hidrólise da 

lactose presente em soro de leite ácido (VAN CASTEREN et al., 2000; EL-

BAKRY et al., 2011; KAUR; PANESAR; SINGH, 2015; XAVIER; RAMANA; 

SHARMA, 2018).  

Em relação às estruturas cristalinas das β-galactosidases, existem 

diversos trabalhos relatando estruturas quaternárias nativas para proteínas 

produzidas por diferentes microrganismos, estando registradas no Protein Data 
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Bank (PDB). Juers e colaboradores (2001) relataram a primeira estrutura 

cristalina de β-galactosidase de E. coli como um tetrâmero. As β-

galactosidases de Thermus thermophilus A4, Sulfolobus solfataricus e 

Penicillium sp. também foram elucidadas como trímero, tetrâmero e monômero, 

respectivamente (HIDAKA et al., 2002; GLOSTER et al., 2004; ROJAS et al., 

2004). A Figura 4 mostra a estrutura quartenária da β-galactosidase secretada 

por T. reesei. O monômero e constituído por 986 resíduos de aminoácidos e 

seis domínios (1 – 6). O domínio N-terminal (1) (resíduos Ala38 – Thr397) é 

constituído por oito α- hélices e um barril β. Neste domínio é encontrado o sítio 

ativo da enzima. Os domínios 2 (Ala398 – Asp476), 3 (Tyr477 – Asn577), 4 

(Tyr578 – Pro665), 5 (Gly863 – Tyr1023) e 6 (Ser687 – Glu862) são formados 

por estruturas secundárias denominadas folhas β, todas antiparalelas. No 

quinto domínio é encontrada a porção C-terminal da proteína (MAKSIMAINEN 

et al., 2011). Comparada com as β-galactosidases de leveduras, as de fungos 

filamentosos são proteínas relativamente pequenas, com ampla faixa de 

estabilidade ao pH e a temperatura, e não dependem de íons metálicos para 

sua ação, evidenciando sua vantagem em processos alimentícios.  

Figura 4 - Estrutura tridimensional do monômero de β-galactosidase de T. 

reesei formado por seis domínios. 

 

Fonte: MAKSIMAINEN et al., 2011. 
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Os fungos filamentosos se destacam dentre os produtores de β-

galactosidase pela sua flexibilidade metabólica, habilidade de secretar enzimas 

para o meio extracelular e capacidade de crescerem em vários substratos. A 

secreção de enzimas facilita o processo de recuperação e purificação 

enzimática, o que é extremamente interessante para propósitos industriais 

(MARTARELLO, 2016; CARDOSO et al., 2017). A adaptação a alterações 

ambientais é algo crucial para o desenvolvimento dos fungos filamentosos. 

Através da variação do padrão de expressão gênica pode ocorrer uma resposta 

adaptativa nas vias metabólicas intracelulares e/ou na síntese de enzimas 

extracelulares (ESPESO et al., 1993). A disponibilidade de fontes carbono está 

envolvida diretamente na adaptação do fungo filamentoso, uma vez que 

mecanismos de regulação na expressão de genes que codificam enzimas 

podem variar de acordo com a necessidade do fungo em utilizar a fonte de 

carbono energeticamente mais favorável (GOMES, 2018; GAO; WU; WU, 

2019). Outro fator crucial para a adaptação dos fungos filamentosos é o 

método de fermentação utilizado para seu crescimento, já que diferentes 

morfologias, enzimas e metabólitos podem ser expressos por um mesmo fungo 

filamentoso quando submetido a diferentes tipos de fermentações (ESPESO et 

al., 1993; TORTORA; FUNKE; CASE, 2012;  MANAN; WEBB, 2017).  

Considerando a produção de enzimas microbianas, diferentes formas de 

fermentação podem ser adotadas, como a Fermentação Submersa (FSbm), 

Fermentação em Estado Sólido (FES) e a Fermentação por Biofilmes (FB) 

(GASPAROTTO, 2014; MANAN; WEBB, 2017). Atualmente, para obtenção de 

β-galactosidases fúngicas, os métodos de fermentação utilizados são FSbm e 

FES, utilizando diferentes fontes de carbono, como relatado em diversos 

trabalhos (Tabela 1).  

A principal diferença entre a FSbm e FES é a quantidade de água livre, 

visto que na FES não há água livre no processo, tornando-a bastante 

adequada para cultivo de fungos filamentosos. Além disto, a FES permite a 

utilização de maiores concentrações de substrato, pois é menos suscetível à 

inibição por este; há ausência de repressão catabólica, permitindo assim uma 

maior produção; os produtos gerados possuem maior estabilidade; a ausência 

de água minimiza as chances de contaminação por bactérias e a possibilidade 
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de utilizar subprodutos agroindustriais como substrato sólido. Por outro lado, o 

difícil controle das condições de cultivo, como temperatura, umidade, 

transferência de oxigênio e o acesso reduzido aos nutrientes, limita sua 

aplicação industrial (YAZID et al., 2017; MANAN; WEBB, 2017). Em 

contrapartida, a FSbm possui relativa facilidade de cultivo em grande escala, 

devido a possibilidade de se controlar os parâmetros do processo fermentativo 

(MARTARELLO, 2016; GOMES, 2018). Contudo, há maiores chances de 

contaminação, devido à quantidade de água livre e o produto obtido apresenta-

se diluído, necessitando de processos de separação e purificação, aumentando 

os custos de produção (CASTRO; PEREIRA JR., 2010).  
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Tabela 1 - Exemplos de espécies de fungos filamentos produtores de β-

galactosidase. 

Fungo Fermentação Fonte de carbono Referência 

Aspergillus 

aculeatus 
Submersa Farelo de casca de laranja ANDRADRES et al., 2015 

Aspergillus foetidus Submersa Casca de soja 
MARTARELLO et al., 

2019. 

Aspergillus 

lacticoffeatus 
Submersa Soro de leite e Licor de milho CARDOSO et al., 2017. 

Aspergillus 

niger ATCC 9142 
Sólida 

Palha de arroz, palha de 

trigo e casca de amendoim 

KAZEMI; KHAYATI; 

FAEZI-GHASEMI, 2016. 

Aspergillus oryzae Sólida 
Casca de arroz e farelo de 

trigo 

NIZAMUDDIN; SRIDEVI; 

NARASIMHA, 2008. 

Aspergillus terrerus Sólida Casca de romã VYDIA et al., 2014 

Aspergillus 

tubingensis GR1  
Sólida Farelo de trigo e soro de leite RAOL et al., 2015(b) 

Aspergillus uvarum Submersa Lactose SILVÉRIO et al., 2018. 

Rhizomucor 

pusillus 
Sólida Farelo de trigo 

KAUR; PANESAR; 

SINGH, 2018. 

Trichoderma 

longibrachiatum 
Submersa Casca de maracujá ANDRADRES et al., 2015 

Trichoderma reesei Sólida Farelo de trigo ADALBERTO et al., 2006. 

Fonte: Autor. 
 

1.4 Aplicações da β-galactosidase 

As β-galactosidases possuem potencial de aplicação em diversos 

setores, como na indústria farmacêutica, de alimentos e no tratamento de 

efluentes de indústrias lácteas (EL-BAKRY et al., 2011; GEIGER et al., 2016; 

CARDOSO et al., 2017; CORGNEAU et al., 2017), catalisando reações de 

hidrólise da lactose ou reações de transgalactosilação. As principais aplicações 

das reações de hidrólise estão no desenvolvimento de novos produtos para 
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intolerantes à lactose e em modificações das características  sensoriais de 

alimentos lácteos (MARTARELLO, 2016; GOMES, 2018). Na 

transgalactosilação, a atividade da β-galactosidase reside na biossíntese de 

galactooligossacarídeos (DRAGOSITS et al., 2014; SILVÉRIO et al., 2018).  

1.4.1 Hidrólise da lactose 

O processo de hidrólise da lactose é um processo promissor e bastante 

explorado no nível industrial, pois permite o desenvolvimento de novos 

produtos e fármacos para consumidores intolerantes a lactose (CARDOSO et 

al., 2017; GONZÁLEZ-DELGADO et al., 2016; RHIMI et al., 2010; SILVÉRIO et 

al., 2018) e, oferece vantagens tecnológicas para processos industriais, como a 

diminuição da cristalização da lactose em produtos lácteos, aumento do poder 

adoçante pela hidrólise deste carboidrato e a diminuição dos impactos 

ambientais causados pelos efluentes de indústrias lácteas (GEIGER et al., 

2016; GOMES, 2018). 

Considerando a obtenção de produtos próprios para consumo por 

intolerantes a lactose, existem dois métodos para produção do leite hidrolisado, 

a hidrólise ácida e a enzimática. A hidrólise enzimática consiste no uso da 

enzima β-galactosidase e permite condições mais suaves de temperatura e pH 

durante o processo, ao contrário da hidrólise ácida que demanda o uso de 

ácidos fortes e temperaturas elevadas, causando problemas como a 

desnaturação de proteínas, coloração indesejável e rendimentos baixos, além 

do alto custo de processamento (HUSAIN, 2010; MARTARELLO, 2016). Desta 

maneira, a hidrólise enzimática é um método mais interessante no nível 

industrial considerando  a demanda de produtos que contenham em sua 

composição a lactose já hidrolisada ou com teores reduzidos desse 

carboidrato. 

A enzima β-galactosidase é amplamente utilizada na indústria láctea, 

uma vez que, ao ser adicionada ao leite antes do consumo, possibilita a 

prevenção ou redução de sintomas associados à má digestão da lactose por 

indivíduos intolerantes (GÄNZLE; HAASE; JELEN, 2008; LIMA, 2014; 

MARTARELLO, 2016).  Atualmente, de acordo com a legislação brasileira, a 

lactose presente no leite deve estar hidrolisada no mínimo 95% para que um 
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produto seja considerado seguro para o consumo por pessoas intolerantes 

(BRASIL, 2017).  Além disto, o leite com lactose hidrolisada possibilita a 

obtenção de vários produtos lácteos, como creme de leite, iogurtes, leite 

condensado, queijos, pão de queijo e sorvetes, permitindo o consumo desses 

produtos por pessoas intolerantes (GÄNZLE; HAASE; JELEN, 2008).  

Além da fabricação de produtos lácteos sem ou com baixos teores de 

lactose, a aplicação da β-galactosidase evita a cristalização desse 

dissacarídeo. Devido a sua baixa solubilidade em água, a lactose pode ser 

cristalizada em produtos lácteos como sorvetes e leite condensado, causando 

problemas de arenosidade no processamento desses produtos (GÄNZLE; 

HAASE; JELEN, 2008; JUAJUN et al., 2011; MARTARELLO, 2016). Estes 

problemas são evitados pelos produtos de reação da hidrólise da lactose, pois 

os monossacarídeos (glicose e galactose) possuem maior solubilidade e poder 

edulcorante comparado à lactose. Desta maneira, a lactose hidrolisada pode 

ser utilizada como xaropes alimentícios para aplicações na confeitaria devido 

ao seu alto poder edulcorante (LIMA, 2014; MARTARELLO, 2016). 

Outra aplicação da enzima β-galactosidase consiste na hidrólise 

enzimática do soro de leite. Estima-se que cerca de 160 milhões de toneladas 

de soro de leite sejam produzidos na indústria de laticínios anualmente, 

correspondendo aproximadamente a 6 milhões de toneladas de lactose 

(GUIMARÃES; TEIXEIRA; DOMINGUES, 2010). Grande parte deste soro é 

utilizada na indústria de produtos lácteos, como na produção de bebidas 

lácteas. Entretanto, ainda há um grande desperdício deste subproduto 

originando problemas para o meio ambiente. Há relatos que mostram que a 

lactose de soro de leite é responsável pelo aumento da demanda bioquímica 

de oxigênio (DBO) e demanda química de oxigênio (DQO) na água, causando, 

desta forma, enorme impacto ambiental (GEIGER et al., 2016). Uma alternativa 

para a diminuição do impacto ambiental causado pelo soro de leite é a 

possibilidade de sua reutilização, bem como dos nutrientes contidos nele (EL-

BAKRY et al., 2011). O soro de leite possui grande quantidade de lactose e, 

desta forma, sua utilização para a conversão deste dissacarídeo em 

monossacarídeos é bastante atrativa, principalmente por hidrólise enzimática 

(KLEIN et al., 2013; RAOL et al., 2015a). Pode ainda ser usado na obtenção de 
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GOS através da reação de transgalactosilação, além de servir como fonte de 

carbono e indutor para a produção de β-galactosidase por microrganismos 

(CORZO-MARTINEZ et al., 2015; YIN et al., 2017). 

1.4.2 Produção de Galactooligossacarídeos (GOS) 

Além da capacidade de realizar hidrólise, a β-galactosidase também 

possui a capacidade de catalisar reações de transgalactosilação para formação 

de galactooligossarídeos (GOS) (DRAGOSITS et al., 2014). GOS são 

oligossacarídeos compostos por uma molécula de galactose ligada à lactose, 

formados de tri a hexassacarídeos com 2 a 5 unidades de galactose. Sua 

formação ocorre em altas concentrações de β-galactosidase e de substratos 

ricos em lactose. Este dissacarídeo atua como doador de unidades galactosil, 

ocorrendo a transferência do resíduo D-galactosil para outra molécula de 

lactose  (CARDOSO et al., 2017; SILVÉRIO et al., 2018; GAO; WU e WU, 

2019).  

Na Figura 5 é apresentado o mecanismo de reação para a formação de 

GOS, catalisada pela enzima β-galactosidase. Primeiramente ocorre a 

formação do complexo intermediário galactosil-enzima e a liberação de glicose 

através da clivagem da ligação β-1,4 da lactose. Em seguida, a molécula de 

galactose do complexo intermediário é transferida para outra molécula de 

lactose levando à formação do GOS, o que é favorecido quando há alta 

concentração de lactose no meio reacional. Por outro lado, a hidrólise pode ser 

um processo competitivo, transferindo a galactose do complexo formado para a 

água  (MARTARELLO, 2016; CARDOSO et al., 2017; SILVÉRIO et al., 2018; 

GAO; WU e WU, 2019). 
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Figura 5 - Mecanismo de reação da β-galactosidase na formação de GOS. 

Fonte: GAO, WU e WU, 2019. 

Os GOS são moléculas de carboidratos não digeríveis com atividade 

bifidogênica. Sua ingestão proporciona um aumento na população de 

bifidobactérias no colón, suprimindo a atividade de bactérias putrefativas e, 

assim, reduzindo a formação de metabólitos tóxicos e produção de ácidos 

orgânicos de cadeia curta (MATTAR; MAZO; CARRILHO, 2012; TOMAR, 2014; 

NIVETHA; MOHANASRINIVASAN, 2017). Além disso, atuam na redução do 

nível de colesterol sérico, absorção de cálcio da dieta e na síntese de vitaminas 

do complexo B, proporcionando diversos benefícios à saúde humana. Desta 

forma, GOS afetam beneficamente a composição da microbiota do intestino 

humano, sendo considerados prebióticos (MATTAR; MAZO; CARRILHO, 2012; 

XAVIER; RAMANA; SHARMA, 2018). 

  Além disso, estes carboidratos estão sendo aplicados em produtos 

industrializados por serem moléculas não cariogênicas, possuírem baixos 

valores calóricos e atuarem na diminuição da taxa glicêmica do sangue. Os 

GOS possuem características físico-químicas industrialmente atrativas, devido 
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sua alta estabilidade em condições variadas de temperatura e pH,  

possibilitando seu uso em uma variedade de produtos alimentícios, como leite 

em pó e iogurtes (TOMAR, 2014; XAVIER; CARDOSO et al., 2017; RAMANA; 

SHARMA, 2018; SILVÉRIO et al., 2018). 

Desta maneira, estudar a produção de β-galactosidases por fungos 

filamentos é de suma importância, visto que essas enzimas podem ser 

aplicadas em diferentes processos industriais e no tratamento de efluentes de 

indústrias lácteas, o que consolida a relevância deste estudo, podendo 

impactar positivamente a sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

5. CONCLUSÕES 

Entre diferentes linhagens de fungos filamentosos usadas, o fungo do 

gênero Trichoderma foi o melhor produtor de β-galactosidase. Sob as melhores 

condições de cultivo em Fermentação Submersa (FSbm) e em Estado Sólido 

(FES) o fungo Trichoderma sp. produziu β-galactosidases com características 

interessantes para aplicações industriais, como estabilidade a 40 °C e ao pH , e 

resistência a diversos compostos químicos. Além disto, a β-galactosidase 

produzida por Trichoderma sp. foi capaz de hidrolisar a lactose contida no soro 

de queijo. A β-galactosidase produzida em FES permitiu a redução no teor de 

lactose contida no soro de queijo, podendo ser potencialmente aplicada no 

tratamento de efluente de indústria láctea. Catalisou também reações de 

transgalactosilação levando a produção de GOS em diferentes concentrações 

de lactose.  

Considerando os resultados obtidos, o fungo Trichoderma sp. pode ser 

considerado uma fonte potencial alternativa para a produção de β-

galactosidases para diferentes finalidades, merecendo estudos aprofundados 

sob um olhar molecular. Por fim, aparentemente,  tratam-se de duas isoformas 

de β-galactosidases, uma produzida em FSbm e outra em FES considerando 

algumas peculiaridades distintas entre elas, como o próprio potencial de 

síntese de GOS.  
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