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5.3.1 Comentários preliminares

Verifica-se na Tabela 5.3.1.1 que a soma dos

a~úcares presentes (xilose e glicose) corresponde a 85,2% do

ART. Observa-se ainda a presença de furfural e

hidroximetilfurfural, evidenciando a degrada~ão de pentoses

e hexoses nas condições de hidrólise empregadas para a

obten~ão do hidrolisado.

A presen~a de ácido acético no hidrolisado

demonstra a hidrólise dos grupamentos acetil presentes na

fração hemicelulósica do bagaço de cana-de-a~úcar.

5.4 Sele~ão do Microrganismo

O processo de sele~ão foi conduzido em duas

etapas. Na primeira, o critério adotado para escolha dos

microrganismos com melhor desempenho, foi o consumo de ART

presente no meio de cultura. Na segunda etapa, a sele~ão do

microrganismo foi baseada no consumo de ART associado a

produ~ão de massa celular. Os microrganismos que consumiram

mais de 80% dos a~úcares presentes na primeira etapa foram,

então, utilizados na segunda etapa da sele~ão. Os resultados

estão mostrados nas Tabelas 5.4.1 e 5.4.2.



TABELA 5.4.1 Consumo de ART (%) pelos
empregados na primeira etapa de seleção

microrganismos

MICRORGANISMOS % CONSUMO
DE ART

-----------------------------------------------------------
TESTE DE
DUNCAN''''

-----------------------------------------------------------

Candida tropicalis IZ 1824 93,5

Candida tropicalis IZ 1958 .93,5

~luyveromyces marxianus FTI 20015... .85,2

Candida guilliermondii FTI 20037 .84,9

~luyveromyces marxianus FTI 20014... .80,8

Pachysolen tannophilus FTI 20067 .77,1

Candida krusei FTI 20043 .27,6

Paecilomyces vario ti i OC 3764. . . . . . . .23,8

Torula utilis FTI 20040 .23,3

~luyveromyces marxianus FTI 20115... .23,1

Candida guilliermondii IZ 1422 .17,2

Candida tropicalis FTI 1004.... .15,8

Candida guilliermondii lZ 1231 .12,8

Hansenula anomala FTI 20104 .10,0

Candida intermedia FTI 20103 8,0

Aspergillus niger 1 OV 10. . . . 8,0

Candida utilis FTI 20109 . . . . . . .. 7,5

Candida guilliermondii IZ 1823 6,5

Candida tropicalis FTl 20106 5,4

Candida guilliermondii lZ 1322 4,4

Pichia stiptis FTI 20110 2,5

Paecilomyces variotii IZ 1556 0,0

A

A

B

B

C

D

E

F

F

F

G

G

H

I

I J L

I J L

1 J L

J L M

L M

M N

M N

------------------------------------------------------------
O

* médias seguidas pela mesma letra não diferem entre Sl ao
nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Duncan

i O;:;
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TABELA 5.4.2 Consumo de ART (%), aumento de massa celular
(g.l-s,) e fator de conversâo Yx/s (g.g-~) por diferentes
leveduras na segunda etapa de sele~âo
----------------------------------------------------------

MICRORGANISMOS CONSUMO
DE ART
(%)

AUMENTO DE YCx/m)--
MASSA CELU-
LAR(g.I-~) (g.g-~)

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
* médias seguidas pela mesma letra nâo diferem entre si, ao

nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Duncan
** considerando o substrato como a soma dos teores de xilose

e glicose

5.4.1 Comentários Preliminares

Com a análise dos resultados do processo de

sele~âo de microrganismos verifica-se que o microrganismo

que apresentou maior capacidade de consumo de ART, produ~ão

de biomassa microbiana e conversâo substrato/célula (Yx/s)

foi a levedura Candida tropicalis lZ 1824. Este

microrganismo foi, entâo, escolhido para dar continuidade

aos trabalhos experimentais.

C. tropicalis lZ 1824 89,8 A 11,8 A 0,50

C. tropicalis lZ 1958 89,2 A 11,5 A 0,49

C. guilliermondiÍ FTl 20037 82,4 A 9,8 A 0,42

f<. marxÍanus FTl 20014 71,2 B 7,4 B 0,31

f<, marxianus FTl 20015 64,0 B 4,9 C 0,21
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5.5 Otimizac;:ão das Condic;:ões de Cultivo de Candida

tropicalis IZ 1824 no Hidrolisado Hemicelulósico de

Bagac;:o de Cana-de-Ac;:úcar

5.5.1 Determinac;:ão do pH ótimo

Após a seleção do
. .

mlcrorganlsmo, foram então

realizados estudos visando a determinac;:ão do pH inicial

ótimo para o desempenho do microrganismo selecionado em meio

contendo hidrolisado hemicelulósico de bagac;:o de cana-de-

açucaro

Na Tabela 5.5.1.1 e nas Figuras 5.5.1.1 e 5.5.1.2

encontram-se os valores referentes a concentrac;:ão celular

(g. l""..t.) e o consumo de ART (%) em função do tempo. Na

Tabela 5.5.1.2 são apresentados os resultados das análises

de ac;:úcat-es, feitas por cromatografia líquida, no início e

no final desses ensaios e na Tabela 5.5.1.3 são apresentados

os valores de aumento de massa celular obtidos após o

crescimento de Candida tropicalis IZ 1824 em melo com

valores de pH inicial de 4,0; 5,0 e 6,0.

Para análise da concentração de xilitol presente

no meio após cultivo nestes valores de pH inicial, utilizou-

se a curva padrão representada pela Figura 5.5.1.3 e Tabela

5.5.1.4.



ótimo

Na avaliação

de crescimento,

no final do período de incubação, pelo testecelular obtida

de Duncan (102).

dos resultados

comparou-se os

e definição

valores

do

de massa

1.0E!

pH



TABELA 5.5.1.1 Variac;:ão de ART

.J..O(~,J

(g.l 1.) lZ 1824

(%) e crescimento celular

de tropicalisCandida em hidrolisado

hemicelulósico de bagac;:o de cana-de-ac;:úcar sup1ementado com

farelo de arroz (20,0 g.l-~),

(2,0 g.1 1.)

(NH.)eHP04 (2,0 g.l-~), KHePO.

e MgS04 (1,0 g. l-~) à temperatura de 30ac, sob

agitac;:ãode 200 min-L, a diferentes valores de pH inicial

-----------------------------------------------------------

Tempo
(h)

Concentrac;:ão celular
( 9 . l-" .1. ) *

---------------------------

ART
(%)*

pH
----------------------

pH

4,0 4,0
----------------------

6,0
---------------------------

5,0 6,0
---------------------------

5,0

° 100

----------------------

1000,3 0,8 0,7

4,5 0,4 1,1 1,0 90.3

8,2 0,4 2,1 2,5 92,1

11,0 0,4 2,7 3,2 86,8

14,0 0,4 3,0 3,5 85,1

16,8 0,5 3,7 3,9 90,6

20,0 0,5 4,2 4,7 90,3

23,0 0,5 4,2 5,6 89,0

26,0 0,4 5,1 6,3 87,0

29,0 0,5 5,2 6,3 88,8

32,8 0,5 5,7 7,4 83,0

36,0 0,5 6,8 8,1 90,3

50,0 0,6 8,5 9,4 91,9
-----------------------------------------------------------

6,8

* valores médios de cultivos em triplicata

100

89,4

71,8

54,8

42,0

32,5

24,9

14,4

10,9

7,9

8,2

7,0

6,6

91.1

64.5

52.2

39.9

26,3

17,6

11,1

8,7

7,7

7,2

7,0
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FIGURA 5,5.1.1- Variação da concentração celular em função
do tempo, durante o crescimento de Candida tropicalis II
1824 em hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-
açócar, suplementado com farelo de arroz (20,0 g.l-~),
MgS04.7HeO (1,0 g.l-~), (NH4)eHP04 (2,0 g.l-~), KHePO.
(2,0 g.l-~) em valores iniciais de pH 4,0; 5,0 e ; 6,0, na
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valores iniciais de pH 4,0; 5,0 e 6,0, à temperatura de
30 ~C, sob agitação de 200 min-~.
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TABELA 5.5.1.2 Concentração de glicose, xilose e xilitol no

hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar

suplementado com farelo de arroz (20,0 9 .1--.1.); ( NH"". ) i;?SO.q.

(2,0 g.l 1.); KH.P04 (2,0 g.l-~) e MgS04.7H.O (1,0 g.l-~) no

início e no final do período de incubação de Candida

tropicalis lZ 1824 em pH inicial 4,0; 5,0 e 6,0

------------------------------------------------------------
pH Início Final

-------------------------- --------------------------

ART Glicose Xilose Xilitol ART Glicose Xilose Xilitol
-------------------------- --------------------------

(g.l 1.) (g.l--.1.)
------------------------------------------------------------

4,0 28,5 5,1 18,5 O 26,2

5,0 28,5 5,1 18,5 O 1,9 O O 6,2

6,0 28,5 5,1 18,5 O 1,9 O O 5,7
------------------------------------------------------------
(-) valores não determinados



TABELA 5.5.1. 3 Aumento de massa celular (9.1-~) obtida apos

o crescimento de Candida tropicalis rz 1824 em hidrolisado

hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar suplementado com

farelo de arroz (20,0 g.l-~), (NH4)eHP04 (2,0 9.1-~), KHeP04

(2,09.1-..t.) e M9S04.7HeO (1,0 9.1-~) em pH inicial 4,0; 5,0

e 6,0

------------------------------------------------------------

pH Aumento de massa
celular (9.1 1)

Teste de
Duncan-H'

------------------------------------------------------------

4,0 0,3 c

5,0 7,7 B

6,0 8,7 A

------------------------------------------------------------
* Valores seguidos

ao nível de 5% de
pela mesma letra não diferem entre si
probabilidade

TABELA 5.5.1.4 Área dos picos do cromato9rama de soluções-

padrão de xilitol obtidas por HPLC

------------------------------------------------------------

X i 1 i to 1 (9 . 1 -- .1.) 1,056 2,023 3,085

Área do pico 306.400 662.300 1.073.000

-----------------------------------------------------------

L.3
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5.5.1.1 Comentários Preliminares

A análise das curvas de crescimento e de consumo

de ART para cada valor de pH estudado demonstra que o

melhor desempenho de Candida tropicalis 12 1824 é obtido em

pH 6,0. Observa-se ainda que no pH 4,0 não houve crescimento

celular nem consumo de ART, e que, houve produ~ão de xilitol

nos cultivos conduzidos em pH 5,0 e 6,0.

5.5.2 Avalia~ão de Nutrientes

Várias combina~ões de meios de cultura foram

estudadas conforme mostrado nas Tabelas 4.2.7.2.1 e

4.2.7.2.2. No final do período de incuba~ão determinou-se o

teor de ART e a massa celular em cada uma destas

combina~ões, conforme mostrado na Tabela 5.5.2.1 e Figura

5.5.2.1.



TABELA 5.5.2.1 Consumo

celular de Candida

hidrolisado hemicelulósico

.1- .1. c;

de ART aumento de massa(%) e

tropicalis cultivada emIZ 1824

de cana-de-açúcar

suplementado com diferentes nutrientes, em pH inicial 6,0 a

bagaço de

30 ~C e agitaçio de 200 min-s

MEIO

------------------------------------------------------------

CONSUMO
DE ART

(%)

AUMENTO DE
MASSA CELULAR

( 9 . l-" .1.)

------------------------------------------------------------

01- H
02- H + F
05- H + N
08- H + F + N
09- H + Mg + K
12- H + F + Mg + K
13- H + F + Mg + N
14- H + F + K + N
15- H + Mg + K + N
16- H + F + Mg + K + N
17- H + P
18- H + U
19- H + P + S
20- H + P + U

45,4
79,5
89,9
92,9
54,8
47,5
92,6
93,6
87,5
93,2
86,5
72,4
83,3
86,3

5.5 D
7,0 C
7,7 BC
7,4 BC
5,9 D
5,9 D
7,1 C
7,1 C
8,6 A
8,7 A
7,6 BC
7,4 BC
7,8 B
8,4 A

------------------------------------------------------------
* médias representadas pela mesma letra nio diferem entre si

ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Duncan
(102)
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5.5.2.1 Comentários Preliminares

Através da análise do consumo de açúcares e do

crescimento de Candida tropicalis IZ 1824 observa-se que os

meios de cultura numero 15, 16 e 20

apresentaram aproximadamente a mesma massa celular no final

do período de incubação. Entre eles, o meio número 20 foi o

selecionado para dar continuidade aos trabalhos

experimentais por apresentar menor custo na sua formulação.

5.5.3 Influência da Aeração no Crescimento de Candida

tropicalis IZ 1824

Ensaios foram realizados para verificação da

influência da vazao específica de aeração sobre o

crescimento da levedura Candida tropicalis IZ 1824. As

vazões estudadas foram de 1,0 e 2,0 v/vim. Em cada um dos

casos analisou-se o consumo de ART, xilose, glicose e ácido

acético, o aumento de massa celular e a varlaçao das

velocidades específicas de crescimento celular e de consumo

de ART. Os resultados são apresentados nas Figuras 5.5.3.2 a

5.5.3.11 e Tabelas 5.5.3.2 a 5.5.3.9.

Na Tabela 5.5.3.1 e Figura 5.5.3.1 estão mostrados

os valores que correlacionam a densidade ótica a 600 nm com

concentração celular de Candida tropicalis IZ 1824 cultivada

em hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar

suplementado com uréia (2,0 g.l-~) e PeDe (2,0 g.l-~).



TABELA 5.5.3.1 Valores de densidade ótica (D.O.) a 600 nm

em espectrofotômetro SHIMADZU DOUBLE BEAM

Candida tropicalis lZ 1824 cultivada

hidrolisado hemicelu1ósico dede bagaço

uréia g.1 1.)(2,0 PE!O~> (2,0 g.l-..1.)e

concentraçâo celular (g.l-~)

UV-150-02

em melo contendo

para

funçâo

D.O.

------------------------------------

cana-de-açúcar,

em

Concentraçâo celular

600 nm (g.l--.1.)

-----------------------------------

----------------------------------

li'::)

da

0,056 0,0126

0,157 0,0378

0,250 0,0630

0,287 0,0756

0,469 0,1260

0,678 0,1890

0,835 0,2520

1,469 0,6300
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FIGURA 5.5.3.1- Curva padrão de massa celular de Candida
tropicalis lZ 1824 cultivada em hidrolisado hemicelulósico
de bagaço de cana-de-açúcar suplementado CQm p~O~
(2,0 g.l-~) e uréia (2,0 g.l-~), obtida em espectrofot6metro
SHIMADZU DOUBLE BEAM UV-150-02 a 600 nm.
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TABELA 5.5.3.2 Crescimento celular (g.l-~) e consumo de ART

(g.l-~) no primeiro cultivo de Candida tropicalis IZ 1824 em

hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar

suplementado com uréia (2,0 g.l-~) e PEO~ (2,0 g.l-~), em pH

inicial de 6,0, temperatura de 30 ac, agitaçio de 400 min-~

e vazio específica de aeraçio de 1,0 vivim

---------------------------------

Tempo Conc.celular A.R.T

(h) (g . I _. .t. ) (g.loo.oo.i.)

---------------------------------

----------------------------------

o 3,7 25,0

2,92 4,6 16,4

6,25 5,0 11,4

9,42 6,4 6,6

11,42 7,5 5,7

14,42 7,8 4,2

20,00 8,5 4,5

26,00 9,2 4,8

29,17 9,9 4,9

32,00 9,5 4,7

40,00 10,0 4,8

50,00 9,9 4,9
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consumo de ART (g.l-i) em fun~ão do tempo, no primeiro
cultivo de Candida tropicalis lZ 1824 em hidrolisado
hemicelulósico de baga~o de cana-de-a~úcar, suplementado com
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TABELA 5.5.3.3 Crescimento celular (g.l-~) e consumo de ART

(g.l t.)no segundo cultivo de Candida tropicalis IZ 1824 em

hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar

suplementado com uréia (2,0 g.l-~) e p~O~ (2,0 g.l-~) em pH

inicial de 6,0, temperatura de 30 DC, agitaçâo de 400 min-~

e vazâo específica de aeração de 1,0 v/vim

----------------------------------

Tempo Conc.celular A.R.T

(h) (g . 1"" .t.) ( 9 . 1 .1. )

----------------------------------

----------------------------------

° 3,7 25,9

3,42 4,5 21,9

8,33 5,3 12,8

11,33 6,0 9,6

17,33 8,4 5,4

25,83 9,3 5,1

32,25 10,0 5,0

35,58 10,0 4,6

50,00 9,2 4,3
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FIGURA 5.5.3.3- Aumento da concentra~io celular (g.l-~) e
consumo de ART (g.l-~) em fun~io do tempo, no segundo
cultivo de Candida tropicalis IZ 1824 em hidrolisado
hemicelulósico de baga~o de cana-de-a~úcar, suplementado com
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TABELA 5.5.3.4 Crescimento celular (g.l-~), consumo de ART

(g.l-~), velocidade específica de crescimento (h-~) e

velocidade específica de consumo de substrato (h'--'1.. ) , no

cultivo de Candida t/-opical is lZ 1824 em hidrolisado

hemicelulósico de baga~o de cana-de-a~úcar suplementado com

un?ia (2,0 9 . I-- .1..) e PEO~ (2,0 g.l-~) em pH inicial de 6,0,

temperatura de 30 C,"C , agita~ão de 400 min-.1.. e vazao

específica de aera~ão de 1,0 v/vim
------------------------------------------------------------

Tempo Cone. celular A.R.T dX/dt.X dS/dt.X

(h) ( 9 . 1 .1.) * (g.I 1.)* (h-.. .1..) ** (h 1.) **

------------------------------------------------------------

O 3,7 25,4 0,054 0,649
2,5 4,2 19,4 0,057 0,477
5,0 4,9 15,0 0,057 0,300
7,5 5,6 11,8 0,050 0,191
10,0 6,3 9,5 0,041 0,143
12,5 6,9 7,3 0,035 0,112
15,0 7,5 5,6 0,029 0,057
17,5 8,0 5,0 0,022 0,020
20,0 8,4 4,8 0,019 0,005
22,5 8,8 4,8 0,016 0,000
25,0 9,1 4,8 0,013 0,000
27,5 9,4 4,8 0,011 0,000
30,0 9,6 4,8 0,008 0,000
32,5 9,8 4,8 0,004 0.000
35,0 9,8 4,8 0,000 0,000
37,5 9,8 4,8 0,000 0,000
40,0 9,8 4,8 0,000 0,000
42,5 9,8 4,8 0,000 0,000
45,0 9,8 4,8 0,000 0,000
47,5 9,8 4,8 0,000 0,000
50,0 9,8 4,8 0,000 0,000

------------------------------------------------------------
* valores médios de duas repetições
** obtidos a partir dos valores médios
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FIGURA 5.5.3.4- Crescimento celular (g.l-~) e consumo de ART
(g.l-~) em funçâo do tempo, valores obtidos com a média dos
cultivos de Candida tropicalis IZ 1824 em hidrolisado
hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar suplementado com
uréia (2,0 g.l-~) e P.05 (2,0 g.l-~) em pH inicial 6,0,
temperatura de 30 QC, agitaçâo de 400 min-~, e vazâo
específica de aeração de 1,0 v/v/mo
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FIGURA 5.5.3.5- Velocidade específica de crescimento (h-'~) e
velocidade específica de consumo de ART (h-~) em funçio do
tempo, para Candida tropicalis IZ 1824, cultivada em
hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar,
suplementado com uréia (2,0 g.l-~) e P~05 (2,0 g. l-~) a pH
inicial 6,0, temperatura de 30 PC, agitaçio de 400 min-~ e
vazio específica de aeração de 1,0 v/v/mo
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TABELA 5.5.3.5 Consumo de glicose, xilose e ácido acético

(g.l 1.) e produ~âo de xilitol (g.l-~) no cultivo de Candida

tropicalis lZ 1824 em hidrolisado hemicelulósico de baga~o

de cana-de-a~úcar suplementado com uréia (2,0 g.l-~) e PeO~

( 2 , O g. 1 .1.) , em pH inicial 6,0, temperatura de 30 ""C,

agita~âo de 400 min'''''.1. e vazao específica de aera~âo de

1,0 v/vIm

------------------------------------------------------------

(h)

Tempo

------------------------------------------------------------

Glicose* Xilose* Ác.Acético* Xilitol*

(g. 1''''':1.) ( 9 . 1 ......1.) (g.l......1.) (g.l''''',1.)

O 4,7 15,7 3,7 O

2,92 0,3 11,8 3,3 O

6,25 0,2 3,2 2,9 1,0

9,42 0,3 1,3 1,5 1,6

11,42 0,3 0,9 1,6 3,1

14,42 0,3 0,5 1,0 2,3

26,00 0,3 0,4 O 2,4

29,17 0,3 0,5 O 3,0

32,00 0,3 0,4 O 2,6

50,00 0,3 0,4 O 2,6

-----------------------------------------------------------
* média de duas repetições
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FIGURA 5.5.3.6- Consumo de glicose, xilose e ácido acético e
produção de xilitol, em função do tempo, por Candida
tropicalis lZ 1824, cultivada em hidrolisado hemicelulósico
de bagaço de cana-de-açúcar, suplementado com uréia
(2,0 g.l-~) e P20~ (2,0 g.l-~) em pH inicial 6,0,
temperatura de 30°C, agitação de 400 min-~ e vazão
específica de aeração de 1,0 v/v/mo
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TABELA 5.5.3.6 Crescimento celular (9.1-~) e consumo de ART

(9.1-~) no primeiro cultivo de Candida tropicalis IZ 1824 em

hidrolisado hemicelulósico de ba9a~o de cana-de-a~úcar

suplementado com uréia (2,0 9.1-~) e P205 (2,0 9.1-~), em pH

inicial 6,0, temperatura de 30 ac, a9ita~io de 400 min-~ e

vazio específica de aera~ão de 2,0 v/vim

------------------------------

Tempo
(h)

Conc.celular
( 9 . I _n. .1. )

A.R.T

( 9 . I _n .1. )

------------------------------

o 3,5 24,5

4,17 5,6 15,3

9,25 7,5 7,3

12,25 8,7 4,9

15,25 9,9 5,4

18,25 10,1 5,8

22,42 10,2 5,1

26,75 10,0 5,1

33,25 10,1 5,2

41,75 10,0 4,8

50,00 10,0 5,0
------------------------------
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FIGURA 5.5.3.7- Concentração celular (9.l-~) e consumo de
ART (g.l-~) no primeiro cultivo de Candida tropicalis Il
1824 em hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-
aç~car suplementado com uréia (2,0 g.l-~) e PeO~ (2,0 g.l-~)
em pH inicial 6,0, temperatura de 30 ac, agitação de
400 min-~ e vazio especifica de aeraçio de 2,0 v/v/mo
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TABELA 5.5.3.7 Crescimento celular (g.l-~) e consumo de ART

(g.l-l) durante o segundo cultivo de Candida tropicalis lZ

1824 em hidrolisado hemicelulósico de bagaç:o de cana-de-

aç:ucar suplementado com uréia (2,0 g.l-~) e p.O~ (2,0 g.l-~)

em pH inicial de 6,0, temperatura de 30 C"C, ag itaç:ão de

400 min-~ e vazão especifica de aeraç:ão de 2,0 v/vim

----------------------------------

Tempo Conc.celular A.R.T

(h) (g . I ....1. ) ( g . I _n .1. )

----------------------------------

---------------------------------

o 3,5 24,8

2,75 4,6 18,5

5,42 4,9 12,7

8,00 7,2 9,1

11,50 8,6 5,4

15,75 10,7 5,2

26,00 10,0 4,7

29,00 10,1 5,0

32,00 10,2 5,2

50,00 10,0 5,0
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FIGURA 5.5.3.8- Concentraçio celular (g.l-~) e consumo de
ART (g.l-~) em funçio do tempo, no segundo cultivo de
Candida tropicalis rz 1824 em hidrolisado hemicelulósico de
bagaço de cana-de-aç~car suplementado com uréia (2,0 g.l-~)
e P.05 (2,0 g.l-L) em pH inicial 6,0, na temperatura de
30 ac, agitaçio de 400 min-~ e vazio especifica de aeraçio
de 2,0 v/v/mo
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TABELA 5.5.3.8 Crescimento celular (g.l-~) e consumo de ART

(g.l-~), no cultivo de Candida tropicalis lZ 1824 em

hidrolisado hemicelulósico de bagaç:o de cana-de-aç:úcar

suplementado com uréia (2,0 g.l-j.) e p.O~ (2,0 g.l-~) em pH

inicial de 6,0, temperatura de 30 ~C, agitaç:io de 400 min-~

e vazao específica de aeraç:io de 2,0 v/vim

------------------------------------------------------------

Tempo Cone. celular A.R.T dX/dt.X dS/dt.X

(h ) (g.l-..1.)* (9.1 1.)* (h j.) * (h 1.)*

------------------------------------------------------------

o 3,5 24,6 0,108 0,627
2,5 4,7 18,8 0,101 0,427
5,0 6,1 14,3 0,078 0,261
7,5 7,1 10,7 0,051 0,173

10,0 7,9 8,0 0,038 0,106
12,5 8,6 6,3 0,030 0,064
15,0 9,2 5,2 0,022 0,027
17,5 9,6 5,0 0,015 0,004
20,0 9,9 5,0 0,010 0,000
22,5 10,1 5,0 0,004 0,000
25,0 10,1 5,0 0,000 0,000
27,5 10,1 5,0 0,000 0,000
30,0 10,1 5,0 0,000 0,000
32,5 10,1 5,0 0,000 0,000
35,0 10,1 5,0 0,000 0,000
37,5 10,1 5,0 0,000 0,000
40,0 10,1 5,0 0,000 0,000
42,5 10,1 5,0 -0,002 0,000
45,0 10,0 5,0 -0,004 0,000
47,5 9,9 5,0 -0,004 0,000
50,0 9,8 5,0 -0,004 0,000

------------------------------------------------------------
* valores médios de duas repetiç:ões
** obtidos a partir dos valores médios
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FIGURA5.5.3.9- Concentra~ão celular (g.l-~') e consumo de
ART (g.l-~), valores médios obtidos entre o primeiro e
segundo cultivo de Candida tropicalis lZ 1824 em hidrolisado
hemicelulósico de baga~o de cana-de-a~úcar suplementado com
uréia (2,0 g.l-~) e P.05 (2,0 g.l-~) a pH inicial 6,0,
temperatura de 30 uC, agita~ão de 400 min-~ e vazão
específica de aera~ão de 2,0 v/v/mo
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FIGURA 5.5.3.10- Velocidade especifica de crescimento (h-~)
e velocidade especifica de consumo de ART (h-~) em funç~o
do tempo, para Candida tropicalis rz 1824 cultivada em
hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar,
suplementado com uréia (2,0 g.l-~) e PeDs (2,0 9.1-~) em pH
inicial 6,0, temperatura de 30 ac, a9itaç~o de 400 min-~ e
vaz~o especifica de aeraç~o de 2,0 v/v/mo
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TABELA 5.5.3.9 Consumo de glicose, xilose e ácido acético

( 9 . 1 ,u. .1, > e produção de xilitol (g.l-~> no cultivo de Candida

tropicalis lZ 1824 em hidrolisado hemicelulósico de bagaço

de cana-de-aç~car suplementado com uréia (2,0 g,l-~> e P&.O~~'i

(2,0 g.1 1.> em pH inicial de 6,0, temperatura de 30 C::>C,

agitação de 400 min'--:1. e vazão específica de aeraçao de

2,0 v/vim

------------------------------------------------------------

Tempo Glicose Xilose AC.acético Xi1ito1

(h > (g.1 1.>* (g.1-".1,>* (g .1",-.1.>* (g.1-..1.>*

------------------------------------------------------------

° 4,5 15,2 3,7 °

2,75 0,6 10,5 1,4 °

5,42 0,4 3,2 1,7 1,1

8,00 0,4 2,4 1,0 3,0

11,50 0,4 0,7 ° 3,4

15,75 0,4 0,5 ° 4,3

26,00 0,4 0,4 ° 4,5

29,00 0,4 0,3 ° 3,1

32,00 0,4 0,5 ° 3,8

50,00 0,4 0,5 ° 4,1

----------------------------------------------------------
* valores médios de duas repetições
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FIGURA 5.5.3.11- Consumo de glicose, xiIose e ácido acético
e produção de xilitol, em função do tempo, por Candida
tropicalis lZ 1824 em hidrolisado hemicelul6sico de bagaço
de cana-de-aç~car, suplementado com uréia (2,0 g.l-~) e P~Oe
(2,0 g.l-~) em pH inicial 6,0, temperatura de 30 DC,
agitação de 400 min-~ e velocidade especifica de aeração de
2,0 v/v/mo

5.5.3.1 Comentários Preliminares
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fermentação, enquanto que na Figura 5.5.3.4, a 1,0 vlvlm

este tempo fo i de 30 a 35 horas. Observa-sew ainda, nestas

Figuras, que o tempo necessário para o consumo de ART nas

duas vazoes específicas de aeração testadas foi de

aproximadamente 15 horas.

Comparando as Figuras 5.5.3.5 e 5.5.3.10, observa-

se que a 2,0 vivim houve maior velocidade específica máxima

de crescimento celular enquanto que durante os cultivos, a

velocidade específica de consumo de substrato, nas duas

aerações testadas apresentaram comportamentos semelhantes.

Observou-se nas Figuras 5.5.3.6 e 5.5.3.11 que o

consumo total de glicose ocorreu em menos de 3 horas de

cultivo e que a xilose foi totalmente consumida em menos de

15 horas, para as duas aerações testadas. Verifica-se ainda

nestas figuras, que o ácido acético foi consumido mais

rapidamente (8 horas) quando o cultivo foi conduzido sob

vazão específica de aeração de 2,0 vivim e que nesta aeração

houve maior produção de xilitol, quando comparado com

1,0 v/v/m.

5.6 Análise da Biomassa Microbiana

A biomassa celular obtida após os cultivos em

fermentador MULTIGEN, foi recolhida por centrifugação e

secada em estufa até peso constante. O teor de proteínas e

aminoácidos, foi então determinado e os valores obtidos

mostrados na Tabela 5.6.1.
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TABELA 5.6.1 Composi~ão em proteína e aminoácidos (%
amostra seca) de Candida tropicalis lZ 1824 cultivada em
hidrolisado hemicelulósico de baga~o de cana-de-a~úcar
suplementado com uréia (2,0 g.l-~) e PEO~ (2,0 g.l-~) em pH
inicial 6,0, temperatura de 30 ac, agita~ão de 400 min-~ e
vazão específica de aera~ão de 2,0 vlvlm

------------------------------------

COMPONENTE % AMOSTRA SECA
------------------------------------

Proteína total
Lisina
Histidina
Arginina
Ácido Aspártico
Asparagina
Treonina
Serina
Ácido Glutâmico
Glutamina
Prolina
Glicina
Alanina
Cistina
Valina
Metionina
Isoleucina
Leucina
Tirosina
Fenilalanina

31,3
2,26
0,76
1,45
2,74

1,56
1,38
4,15

0,89
1,31
2,03

1,49
0,50
1,25
2,02
1,03
1,11

-----------------------------------

5.6.1 Comentários Preliminares

Verifica-se na Tabela 5.6.1 que a lisina e o

aminoácido essencial encontrado em maIor concentra~ão,

enquanto que a metionina, um aminoácido essencial sulfurado,

é encontrada em baixa concentra~ão.
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6.0 DISCUSS~O DOS RESULTADOS

6.1. Caracteriza~ão do Baga~o de Cana-de-A~úcar

Para caracteriza~ão do baga~o de cana-de-a~úcar,

utilizou-se hidrólise com ácido sulfúrico concentrado, pois

nestas condi~ões os ácidos têm a capacidade de hidrolisar as

pontes de hidrogênio presentes entre as cadeias adjacentes

da celulose. A celulose então descristalinizada, pode ser

eficientemente hidrolisada com ácido diluído, utilizando

baixas temperaturas. Nestas condi~ões, os monômeros são

liberados no melo e praticamente nao há formação de

subprodutos, possibilitanto desta forma a quantifica~ão dos

componentes presentes nesta matéria prima. Na Tabela 6.1.1

estão mostrados os resultados obtidos no presente trabalho e

os encontrados na literatura.
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TABELA 6.1. 1 Composic;:ão do bagac;:o de cana-de-ac;:úcar 11in

natura" (%p/p da matéria seca)

------------------------------------------------------------

COMPONENTES (a) (b )

-----------------------------

ART 70,9 73, 9 .. "",;~ ) 72 , 7 .. ~:;;". ) 71, 2( :;;1.1.)

ARNF 26,3 27 , 5" 7f.i! ) 25,8 ( :;~.1.) 26, i ..SI.1.)

XILOSE 25,2 21,1 ('7,;,~) 22, 9 ( :;~4 )

ARF 44,6 46, 4 ( "',i?; ) 46,9 ( ~'::;4) 45, i ( ~~.1.)

GLICOSE 41,0 46, 9 ( 7,;;! ) 36, 3" :;;14 )

LIGNINA 23,0 22, 2 ( ~;H;'! ) 23 , 3 .. ~'::;4 ) i 5 , O .. li.H. )

CINZAS 1,1 1,7" '74) 2 , 7 ( ~.::;~::;) 4 , O ( :;a-". )

UMIDADE 47,8'''' 49,0""""'.) 50 , O .. :;a!;! )

------------------------------------------------------------
(a) Coluna de dados obtidos neste experimento
* - (% p/p) da matéria úmida.
(b) Dados obtidos por diferentes autores

Os dados da Tabela 6.1.1 foram obtidos em

diferentes laboratórios e a partir de matérias-primas de

espécies e origens diferentes. Observa-se que a maioria dos

valores obtidos no presente trabalho estão próximos aos

encontrados na literatura.

Com relac;:ão à diferenc;:a entre o teor de cinzas

encontrado neste trabalho e o encontrado por FOX et a1ii

(34) e por LAC6RTE (55) pode-se dizer que vários fatores

podem influenciar a composic;:ão do bagac;:o, como a variac;:ão

nas condic;:ões de cultivo da cana-de-ac;:úcar, os métodos de
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colheita empregados e as condições de processamento dessa

matéria-prima (72).

Observa-se na Tabela 6.1.1 que 95,8% de ARNF e

composto por xilose e que 91,9% de ARF é constituído de

glicose. Esta diferença se deve ao fato de a hemicelulose

ser constituída de outros açúcares como arabinose e manose,

e pela presença de possíveis oligômeros originados da

hidrólise incompleta dos polissacarídeos do bagaço de cana-

de-açúcar (66) .

FOX et a1 ii (34) observaram que a soma da

concentração dos monossacarídeos (xilose, g 1 icose e

celobiose) presentes no hidrolisado enzimático de materiais

lignocelulósicos determinados por HPLC é geralmente menor

que a concentração de açúcares redutores determinados pelo

método colorimétrico do ácido dinitrosalicílico (DNS) .

Segundo estes autores, esta diferença depende do substrato

utilizado. Para substratos celulósicos purificados, a

diferença não é significativa, entretanto para substratos

lignocelulósicos brutos, esta diferença pode varIar de

o a 13%. Estes autores verificaram ainda que, parte dessa

diferença pode ser atribuída à presença de outros

monossacarídeos, como arabinose e de oligômeros solúveis,

como celotriose.

Esta diferença entre o total de monossacarídeos

determinados por HPLC e o teor de ART, também foi explicada

por MORJANOFF & GRAY (66) que ao analisarem o teor de

açucares por HPLC e pelo método de DNS observaram uma
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diferença de 16% nos resultados. De acordo com estes

autores, 10% dessa diferença é devido ao uso de hexose como

padrão para analisar uma solução predominantemente de

pentoses. Os outros 6% podem ser devido aos componentes de

carboidrato presentes no hidrolisado e que não foram

especificamente analisados em HPLC. Entre estes incluem

galactose, manose, oligômeros de açúcar, ácido 4-0-

metilglucurônico e ácidos aldobiurônicos.

6.2 Determinação das Condições ótimas de Extração da Fra~ão

Hemicelulósica Utilizando Ácido Sulfúrico Diluído

Para que o baga~o de cana-de-açúcar seja utilizado

como substrato por
. .

mlcrorganlsmos para obtenção de

alimentos, combustíveis e outros produtos qUlmlcos, há

necessidade de se hidrolisar os polissacarídeos presentes,

em seus respectivos monossacarídeos. Esta hidrólise pode ser

conduzida por processos físicos, químicos ou enzimáticos

(41) .

Neste trabalho foi utilizado o processo de

hidr"ólise ácida, com o objetivo principal de se obter a

máxima extração da fração hemicelulósica.

CONVERSE & GRETHLEIN (19), verificaram que para

uma alta recuperação de xilose e necessário realizar a

hidrólise em temperaturas que varlam de 180 a 200 <;"C.

Segundo ACKERSON et alii (01), o emprego de hidrólise ácida

de biomassa vegetal nas condições citadas minimizd a
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decomposição de pentoses, evitando a produção de substâncias

tóxicas e aumentando consideravalmente o rendimento do

processo.

GROHMANN et aIii (44) sugeriram que para se obter

o máximo de rendimento em uma hidrólise ácida diluída, o

ideal seria trabalhar em temperaturas que variavam de 100 a

150 C"C.

No presente trabalho estudou-se a hidrólise com

ácido na concentração de 70 e 100 mg HES04!g m.s.. Para se

obter uma melhor homogeneização deste ácido no bagaço de

cana a ser tratado, trabalhou-se com uma relação de 10

partes de solução ácida para cada parte de matéria seca. As

temperaturas e tempos de hidrólise testados foram escolhidos

numa faixa que garantisse uma extração moderada da fração

hemicelulósica, ou seja, 140 a 160 ~C por 10 e 20 minutos

(48) . o tempo gasto para o aquecimento e o resfriamento da

amostra não foi considerado no tempo de hidrólise, pois de

acordo com MORJANOFF & GRAY (66) o erro causado por estes

tempos não são importantes, pois os mesmos ocorrem em curto

espaço de tempo e a velocidade de reação durante estas fases

sao menores que na temperatura de tratamento. Estes autores

afirmam ainda que a velocidade de reação é reduzida à metade

para uma redução de 10 ac na temperatura.
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6.2.1 Hidrólise em Escala Laboratorial

6.2.1.1 Extração de ART (%) do Bagaço de Cana-de-Açúcar

após Hidrólise com Ácido Sulfúrico Diluído

Observa-se na Figura 5.2.1.1 que nas hidrólises

realizadas nos tempos de 20 minutos, houve maior eficiência

de recuperação de ART para as duas concentrações ácidas

testadas (70 e 100 mg Hl'2S0.q. ) quando comparadas com as

hidrólises conduzidas por 10 minutos. Resultados semelhantes

foram obtidos por LEE et a 1 i i (58) que durante hidrólise

ácida de madeira com ácido sulfúrico a 0,2% em uma relação

sólido líquido de 1: 10 e temperatura de 170 ':;'Cver i ficou

aumento na concentração de açúcar recuperado quando o tempo

de hidrólise aumentou de 10 para 20 minutos.

A 160 ':;'Cpor 20 minutos de reação com ácido na

concentração de 100 mg H2SO~/g m.s., observa-se uma queda na

eficiência de recuperação de ART quando comparado com o

tempo de 10 minutos nas mesmas condições de temperatura e

ácido. Este decréscimo na eficiência pode ser devido a

degradação de açúcares (01) . Em estudos realizados por

ACKERSON et alii (OU com hidrólise ácida de biomassa

vegetal, verificou que quando esta matéria-prima é submetida

a condições mais drásticas de hidrólise, ou seja, aumento da

temperatura e da concentração de ácido, a xilose e a glicose

formadas são decompostas a furfural e hidroximetilfurfural,

respectivamente.
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As melhores eficiências de recuperação de ART do

bagaço de cana-de-aç~car foram observadas a 150°C em quase

todos os tempos e temperaturas testados. Isto se deve ao

fato de que em temperaturas menores pode ter ocorrido

hidrólise incompleta do material e em temperaturas mais

elevadas pode ter havido degradação de aç~cares (01).

6.2.1.2 Extração de ARNF (%) do Bagaço de Cana-de-Aç~car,

após Hidrólise com Ácido Sulf~rico Diluído

Verifica-se na Figura 5.2.1.2 que o aumento da

temperatura provocou queda na eficiência de recuperação de

ARNF quando se utilizou ácido na concentração de

100 mg H2S04/g m.s., para ambos os tempos de reaçao. De

acordo com ACKERSON et aUi (01) este fato ocorre devido à

decomposição da xilose presente no meio, quando se aumenta a

concentração ácida nos processos de hidrólise. Esta mesma

afirmação e feita por LEE et alii (58) apos estudar a

hidrólise da hemicelulose de madeira em crescentes

concentrações ácidas.

o decréscimo na eficiência de recuperação de ARNF

verificado para todas as condições de hidrólise estudadas

quando a hidrólise ocorreu a 160 °C é devido à degradação

das pentoses formadas a partir da hemicelulose (01, 58, 66).
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6.2.1.3 Extrac;ão de ARF 00 do Bagac;o de Cana-de-Ac;úcar

após Hidrólise com Ácido Sulfúrico Diluído

o aumento na eficiência de recuperac;ão de ARF

verificado na Figura 5.2.1.3, quando a temperatura aumentou

de 140 para 150 ""C pat-a todas as condições de hidrólise,

provavelmente foi devido a malor hidrólise da fração

celulósica (01, 58) . o nítido decréscimo na eficiência

verificado a 160 ""C com ácido na concentração de 100 mg

Hc:~SO,q./ 9 m.s. provavelmente foi devido a destruição de

hexoses <01, 58, 66).

6.2.2 Hidrólise em Escala Semi-Piloto

Em escala semi-piloto o processo de hidrólise foi

realizada para os três melhores tratamentos obtidos em

escala laboratorial. Para avaliação destes resultados levou-

se em consideração, o tratamento que proporclonou maior

recuperação da xi 1os e presente na fração hemicelulósica do

bagaço de cana-de-açúcar.

Nas hidrólises realizadas a 150 °C por 20 minutos

com ácido na concentração de 70 mg/g m.s. <Tabela 5.2.2.1) e

a 140 °C por 10 minutos a 100 mg H~S04/g m.s. os resultados

foram similares aos obtidos em escala laboratorial <Tabela

5.2.1.1). No entanto, na hidrólise realizada a 140 PC por 20

minutos com ácido na concentração de 100 mg/g m.s. o

rendimento em ARNF aumentou de 73,9% de ARNF recuperado em
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escala laboratorial (Figura 5.2.1.2), para 83,3% de xilose

recuperada em escala semi-piloto. Os únicos fatores que

aparentemente contribuíram para esse incremento foram a

condução da hidrólise sob agitação de 150 min 1. e o nao

resfriamento do material hidrolisado imediatamente após o

término da reaçao. Este último fator pode ter favorecido a

transformação de oligômeros residuais nos seus respectivos

monômeros, como observado em trabalhos realizados por

MORJANOFF & GRAY (66).

Chambers et alii, citados por RUGG et alii (86) em

hidrólise de material lignocelulósico realizado com solução

de ácido sulfúrico a 0,2% por 90 minutos a 150°C obteve 83%

de recuperação da xilose, valor semelhante ao melhor

rendimento obtido no presente trabalho.

6.3 Caracterização do Hidrolisado Hemicelulósico de Bagaço

de Cana-de-Açúcar

O hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-

açucar obtido em escala semi-piloto nas condições de 140 ac

por 20 minutos com ácido sulfúrico na concentração de

100 mg/g m.s. foi analisado por HPLC. Os resultados indicam

que a xilose e a glicose são os maiores constituintes do

hidrolisado, correspondento a 85,2% dos açúcares redutores

totais presentes e estando de acordo com os resultados

obtidos por DALE (21), LEE et alii (58) e PAIVA (72)
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Os demais compostos presentes no hidrolisado, como

o furfural, hidroximetilfurfural e ácido acético são

frequentemente citados na literatura como subprodutos da

hidrólise ácida de materiais lignocelulósicos (01, 43, 48,

56, 103) .

LAMPTEY et aUi (56) ao hidrolisarem sabugo de

milho com vapor a 190 =C por 2 horas obtiveram hidrolisado

contendo 1,9 g.l-~ de furfural.

A presença, no hidrolisado hemicelulósico, de

compostos como furfural e hidroximetilfurfural, pode ser

exp 1 icada pelo fato de que, quando se utiliza ácido

sulfúrico na hidrólise da hemicelulose, os açucares

formados, principalmente xilose, são degradados a furfural

com uma velocidade que depende da temperatura de operação e

concentração ácida empregada (42) . Para GRANDE (43) ,

hidrólises realizadas em temperaturas superiores a 135 ~C,

como ocorreu neste trabalho, podem favorecer a formação de

quantidades substanciais de furfural. Vários são os fatores

que favorecem a produção de furfural e HMF a partir dos

açúcares formados. Para RUGG et a 1 i i (86) sob condições de

alta temperatura, a fração hemicelulósica, é convertida a

açucares e decomposta em produtos, sendo que primeiramente

há a formação de furfural a partir de xilose. HARRIS et alii

(46) afirmam que há perda de x i lose, com consequente

formação de furfural, quando a hidrólise se processa em

condições de distribuição inadequada de ácido no reator,

devido às zonas de alta acidez originadas.
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Em estudos realizados por LAMPTEY et alii (56) de

hidrólise de materiais lignocelulósicos com vapor a baixa

pressao, observou-se a presenç:a de ácido acético em

concentraç:5es que variaram de 0,14 g. l t. para hidrólise

realizada a 120 °C por 1 hora, até 3,42 g.l-~ para hidrólise

a 190 ""C por 2 horas. GROHMANN et alii (44) afirmam que em

termos práticos, a hidrólise de materiais lignocelulósicos

com ácido diluído produz uma mistura complexa, tendo o ácido

acético como um dos principais componentes.

A decomposiç:ão dos aç:úcares formados, em furfural

e hidroximetilfurfural, pode causar problemas na utilizaç:ão

do hidrolisado hemicelulósico por microrganismos. Segundo

ACKERSON et alii (01), a quantidade limite de toxidez do

furfural sobre leveduras alcoólicas é de 0,3 a 0,5 g.l t.

enquanto que o HMF inibe o crescimento de leveduras a

5,0 g.l-~ e a produç:ão de álcool a 2,0 g.l-~.

No hidrolisado utilizado neste trabalho, os teores

de furfural e hidroximetilfurfural são considerados baixos e

não prejudiciais ao crescimento de leveduras, uma vez que os

teores estão abaixo daqueles observados por CHUNG & LEE (18)

como inibidores do crescimento microbiano.

6.4 Seleç:ão do Microrganismo

Na primeira etapa do processo de seleç:ão de

microrganismos determinou-se o consumo de ART presente no

melo de cultivo (Tabela 5.4.1) . Os microrganismos que
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consumiram maIS de 80% de ART nas condições empregadas.

foram utilizados na segunda etapa da seleção.

Estatisticamente. os dois microrganismos que consumiram

93.5% dos açucares presentes (Candida tropicalis lZ 1824 e

Candida tropicalis lZ 1958) tiveram melhor desempenho que

os demais. Para garantir que os experimentos subsequentes

fossem conduzidos com o microrganismo de melhor desempenho.

realizou-se uma segunda etapa de seleção dos microrganismos.

envolvendo as duas leveduras citadas anteriormente e as três

seguintes com maior consumo de ART: Kluyveromyces marXlanus

FTl 20015, Candida guilliermondii FTl 20037 e Kluyveromyces

marxianus FTl 20014. que consumIram 85.2. 84.9 e 80,8%

respectivamente (Tabela 5.4.1). O meio de cultura empregado

nesta segunda etapa de seleção foi diferente do meIo

empregado na primeira etapa (Tabela 4.2.6.2.2).

Na segunda etapa do processo de seleção (Tabela

5.4.2) . as leveduras Candida tropicalis lZ 1824. Candida

tropicalis lZ 1958 e Candida guilliermondii FTl 20037

apresentaram maIor capacidade de consumo de ART, de

crescimento celular, e melhor conversão substrato/célula

(Y...,/III» . Apesar da pequena diferença verificada. Candida

tropicalis lZ 1824 apresentou o melhor desempenho nas duas

etapas de seleção, sendo portanto a selecionada para dar

continuidade aos trabalhos experimentais.

BARBOSA et alii (07) ao utilizarem meio sintético

para crescimento de alguns destes microrganismos citados. na

temperatura de 30°C e agitação de 150 min-~, com xilose na
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concentração de 30 g.l-~, observaram que Candida tropicalis

lZ 1958, Candida tropicalis lZ 1824 e Candida guilliermondii

FTl 20037 apresentaram massa celular de 11,0; 13,4 e 9,8

g.I-".1. e Y,,/w de 0,43; 0,37 e 0,33 respectivamente, após 48

horas de cultivo. Estes autores verificaram ainda que para

estas três leveduras testadas, 100% da xilose foi consumida

após 48 horas de fermentação.

Ao estudarem o crescimento de 10 cepas de

levedura, TANlGUCHl et alii (94) utilizaram hidrolisado

enzimático de hemicelulose de palha de arroz como substrato

para a produc;:ão de biomassa microbiana. Entre as leveduras

cultivadas por estes autores, em meio contendo 14,9 g.l-~ de

pentoses e 4 ,78 g. 1"- .i. de glicose, Candida guilliermondii e

Candida tropicalis consumiram 67,3 e 66,5 dos ac;:úcares

totais, produzindo 8,97 e 8,45 g.l-.1.de biomassa celular e

obtiveram fatores de conversão (Y../",.) de 0,46 e 0,43

respectivamente, valores inferiores aos obtidos neste

trabalho.

STANLAKE (93) testou dez cepas de leveduras em

hidrolisado enzimático de madeira e observou que leveduras

do gênero Candida sp apresentaram os melhores fatores de

conversao, Y,,/w, quando cultivados neste meio.
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6.5 Otimização das Condições de Cultivo de Candida

tropicalis IZ 1824 no Hidrolisado Hemicelulósico de

Bagaço de Cana-de-Açúcar

6.5.1 Determinação do pH ótimo

Mediante análise do comportamento das curvas de

crescimento e de consumo de ART (Figuras 5.5.1.1 e 5.5.1.2

respectivamente) e do aumento de massa celular obtido

(Tabela 5.5.1.3) para cada valor de pH estudado, verificou-

se que o pH 6,0 é o que proporciona melhor desempenho de

Candida tropicalis IZ 1824. Observou-se ainda que no pH 4,0

não houve crescimento celular nem consumo de ART e que nos

valores de pH 5,0 e 6,0 houve consumo de 100% de glicose e

de xilose presentes no meio em 50 horas de cultivo. Foi

verificado também que no final dos cultivos conduzidos em pH

5,0 e 6,0 houve acúmulo de xilitol no meio, pelo referido

microrganismo.

POU et ali i (79) em estudos realizados para

obtenção de proteína microbiana a partir de hidrolisado

hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar, cultivou 18

leveduras de cepas diferentes, em valores de pH que variaram

de 3,5 a 6,0, dependendo do microrganismo e obtiveram de 70

a 80% de consumo dos açúcares presentes após 20 horas de

cultivo STANLAKE (93) cultivou uma dezena de leveduras em

pH 6,0 em hidrolisado de madeira, obtendo os melhores

rendimentos (49%) com o crescimento de Candida sp. No
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cultivo de Candida utilis. CARVALHO NETO (16) encontrou o

valor de 5.2 para o pH ótimo de cultivo em hidrolisado de

sabugo de milho e PAlVA (72) encontrou valores semelhantes

no cultivo deste microrganismo em hidrolisado ácido de

baga~o de cana-de-a~úcar.

A produ~ão de xilitol por Candida tropicalis lZ

1824 foi também observada por BARBOSA et ali i (06) em

cultivos realizados em meio sintético contendo xilose

(30. O g, 1''''','1,) . a 30 =C por 48 horas com agita~ão de 150 min-~

na concentra~ão de 15.0 g.l-~.

6.5.2 Avaliação de Nutrientes

Observa-se na Tabela 5,5.2.1 que nos meios de

cultura 15 (H+Mg+K+N) .
16 (H+F+Mg+K+N) e 20 (H+P+U) a

levedura Candida tt-opical is lZ 1824 apresentou o malor

aumento de massa celular

O aumento de massa celular verificado nestes três

meios de cultura foram estatisticamente iguais no final do

cultivo. portanto. o meio 20 foi selecionado para dar

continuidade aos trabalhos experimentais por apresentar

menor custo na sua formula~ão.

Verificou-se ainda que para o crescimento dessa

levedura em hidrolisado hemicelulósico de baga~o de cana-de-

a~ucar. obtido nas condi~5es definidas no presente trabalho.

não há necessidade de suplementa~ão com fontes de K+. Mg"""'" .

microelementos e vitaminas.
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Para o cultivo de Candida utilis em hidrolisado de

resíduos agrícolas, MOO-YOUNG et alii (64) precisou

complementar o meio de cultura com extrato de levedura,

KHE:PO.q. e ( NH4. ) t:;~SOd~. para obter um crescimento celular

satisfatório.

TANIGUCHI et al ii (94) cultivaram diversas cepas

de levedura em hidrolisado enzimático de palha de arroz e

para garantirem um bom crescimento celular, suplementaram o

meio de cultura com proteose-peptona, extrato de levedura,

KH1.:'.~PO.q. , (NH.q.) r=.HPO.q. e MgSO.q. .7He!O . P~U et alii (79) ao

estudarem o desempenho de 18 leveduras em hidrolisado

hemicelulósico de bagaç:o de cana-de-aç:úcar, concluíram que

esta matéria-prima contém os requerimentos mínimos de

oligoelementos e vitaminas necessários para proporcIonar

condiç:ões de crescimento satisfatórias para todas as

leveduras por eles estudadas.

6.5.3 Influência da Aeraç:ão no Crescimento de Candida

tropicalis IZ 1824

o objetivo deste estudo foi o de complementar os

ensaios anteriores realizados em incubadora com movimento

rotativo e determinar a vazão específica de aeraç:ao que

proporcIonava melhor desempenho da levedura Candida

tropicalis lZ 1824 em relaç:ão a formaç:ão de biomassa

celular e consumo das fontes de carbono. Baseado em dados da
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literatura (05, 64), estudou-se, para o microrganismo

citado, as vazões de 1,0 e 2,0 v/v/mo

Nos cultivos realizados em fermentador MULTIGEN

observou-se um rápido consumo de glicose (aproximadamente 3

horas) presente no meio, seguido pelo consumo da xilose

(aproximadamente 15 horas) e do ácido acético (8 a 14 horas)

em ambas as vazões de aeração testadas. Observou-se também

que aproximadamente 3 horas de cultivo iniciou-se a produção

de xilitol por Candida tropicalis IZ 1824.

Quando materiais lignocelulósicos são submetidos à

hidrólise, uma mistura de monossacarídeos é produzida. Os

açúcares originados em maior quantidade são a xilose e a

glicose e em menor quantidade a arabinose, manose e

galactose (41). Segundo GONG (41), quando microrganismos são

cultivados em meio contendo esta mistura de açúcares, o

fenômeno de utilização diferencial dos açucares e

frequentemente observado no crescimento. A utilização

diferencial de açúcares por um dado microrganismo é

caracterizado pela velocidade de absorção dos açúcares, a

subsequente utilização dos mesmos e pelo grau de repressão

catabólica sobre a biossíntese da enzima específica. Este

mesmo autor afirma que sob condições aeróbicas, muitas

leveduras possuem um alto potencial para produzir álcoois

poliídricos como subproduto do metabolismo de gl icose e

xilose. Glicerol, eritritol, arabitol e manitol são polióis

comuns produzidos por leveduras a partir de glicose.
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Xilitol, glicerol e arabitol são produzidos a partir de

xilose.

GONG (41) afirma ainda que as leveduras utilizam

os diferentes açúcares presentes numa mistura, de maneira

sequencial. Há a preferência pela utilização da glicose

seguida pela xilose, arabinose, xilitol e arabitol, quando o

substrato contém todos esses carboidratos. Segundo este

autor, a utilização diferencial dos monossacarídeos é devido

às diferentes taxas metabólicas, competição mútua por um

transportador e pela captura das enzimas de indução.

ROBERTO et alii (83) cultivando Candida tropicalis

lZ 1958 em meIO sintético contendo 20,0 g.1 1. de xilose,

verificaram que além do crescimento celular, houve a

produção de xilitol. Estes autores observaram ainda que toda

a xilose presente foi consumida apos 24 horas de

fermentação.

Durante o cultivo de Candida utilis em hidrolisado

ácido de bagaço de cana-de-açúcar, PAlVA (72) observou

consumo de ácidos organlcos nas primeiras horas da

fermentação. CARVALHO NETO (16) , pesquisando o

desenvolvimento dessa mesma levedura em hidrolisado ácido de

sabugo de milho, provou através de ensaios em meios

sintéticos que durante as primeiras horas de cultivo, há uma

concomitante assimilação de ácido acético pela levedura. POU

et alii (79) cultivando varIas cepas de levedura em

hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar

contendo 2,0 g .1 1. de ácidos voláteis, verificaram que
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durante a fermentação, algumas leveduras chegaram a consumir

até 95% destes ácidos. No cultivo de Aspergillus terreus em

hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar,

também houve utilização dos ácidos presentes,

simultaneamente ao consumo de carboidratos (37).

PETROVlC (77) verificou que concentrações de

furfural na faixa de 0,4 a 2,0 g.l-~ em meio sintético ou

hidrolisado, aumentou substancialmente o crescimento,

assimilação e atividade bioquímica das leveduras. Observou

também que leveduras que haviam sido adaptadas ao furfural,

perderam rapidamente sua velocidade de crescimento, se

inoculadas em substrato sem a presença do mesmo.

No cultivo de Candida tropicalis lZ 1824 em

fermentador MULTlGEN de 1 litro contendo hidrolisado

hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar suplementado com

urela e PEO~, verificou-se que para as vazões testadas de

1,0 e 2,0 v/vim haviam diferenças significativas entre os

resultados encontrados.

A 1,0 v/vim o consumo total de ART ocorreu no

período de 12 a 15 horas de fermentação, sendo que para

2,0 v/vim este período foi de 10 a 15 horas.

A velocidade específica de crescimento maXlma a

1,0 v/vim foi de O,057h-~ enquanto que a 2,0 v/vim foi de

0,108 h''''':1. . Para o consumo de substrato, a velocidade

específica máxima observada a 1,0 v/vim, foi de 0,649 h-~, e

a 2,0 v/vim foi de 0,627. Estes resultados sugerem que a

2,0 v/vim há maior eficiência de crescimento celular.
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Foi verificado que para as duas aerações testadas,

mesmo com o esgotamento das fontes de carbono ocorreu

crescimento celular. De acordo com GONG (41), frequentemente

observa-se microrganismos que acumulam uma grande variedade

de monossacarídeos contra o gradiente de concentração, para

metabolisá-los posteriormente. Este fato pode explicar o

fenômeno observado no presente trabalho.

A produtividade em massa celular observada,

considerando-se o início da fase estacionária, ou seja, 15

horas de fermentação, na vazão específica de ar de

2,0 vlvlm, foi de 0,68 g. 1--.1.. h-.1.. Este va 101- e

significativamente superior aos dados de literatura. BAJPA1

& BAJPA1 (05) cultivando Paecilomyces vat-iotii em

hidrolisado hemicelulósico de polpa de rayon, conseguIu

produtividade de 0,42 g.l-~.h-~, enquanto que STAMFORD (92)

cultivando Aspergillus n i get- em hidrolisado hemicelulósico

de bagaço de cana-de-açúcar, obteve produtividade de

0,2 g. 1 1..h--.t.. PAIVA (72) obteve uma produtividade de

0,28 g.l-~.h-~ com o cultivo de Candida utilis também em

hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar.

Neste sentido pode-se considerar que as condições

de cultivo estabelecidas para Candida tropicalis 12 1824 no

hidrolisado hemicelulósico são adequadas para o

desenvolvimento dessa levedura.
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6.6 Análise da Biomassa Microbiana

Examinando-se a composição de aminoácidos (Tabelas

6.6.1 e 6.6.2) da proteína de Candida tropicalis lZ 1824

cultivada em hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-

de-açúcar, verificou-se que alguns aminoácidos (metionina,

isoleucina e fenilalanina) se encontram em concentrações

inferiores ao padrão da FAO, enquanto que outros se

encontram em concentracões satisfatórias (lisina e

treonina) .

Uma comparação mais detalhada entre a composição

em aminoácidos obtida por PAlVA (72) a partir do cultivo de

Candida utilis em hidrolisado ácido de bagaço de cana-de-

açúcar e o teor de aminoácidos da proteína obtida no

presente trabalho, mostra que para Candida tropicalis lZ

1824, tanto o teor de proteínas quanto de aminácidos estão

em quantidades inferiores.

A mesma análise foi efetuada em relação à proteína

de Candida tt-opical is cultivada em meIo completo por

CHRlSTIAS et alii (17) e observou-se que o teor de lisina

encontrado pelo referido autor foi inferior ao do presente

trabalho.

A qualidade das proteínas de leveduras, em geral,

foi discutida por KlHLBERG (52) que propôs sua utilização

como complemento na dieta de cereais, devido ao seu alto

teor de lisina. De acordo com PAlVA (72) , em estudos

realizados por Yanes et alii em 1972, empregando a proteína
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de Candida utilis na alimentação de ratazanas, observou-se

que um acréscimo de 0,3% de D-L-metionina proporcionou um

aumento no ganho de peso comparavelS aos obtidos quando a

dieta era à base de caseína.

Pela Tabela 6.6.2, comparou-se a composição em

aminoácidos essenciais da proteína de Candida tropicalis lZ

1824 obtidas neste trabalho com a do ovo e a necessidade de

aminoácidos para o desenvolvimento normal de crlanças,

segundo dados da FAO (Food and Agriculture Organizations of

Un ited Nat ions) , citados por STAMFORD (92). Observa-se que

os teores de metionina, fenilalanina e isoleucina estão

abaixo do padrão da FAO, mas os outros aminoácidos estão no

mesmo nível, ou até superlor, como e o nítido caso da

I isina.

Pelo que foi exposto e pelo fato da composição em

aminoácidos da proteína obtida neste trabalho ser comparável

às exigências consideradas pela FAO, parece viável a

realização de estudos para a determinação do valor biológico

da proteína de Candida. tropicalis lZ 1824 cultivada em

hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar.
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TABELA 6.6.1 Composil;ão em proteína e aminoácidos (% da

amostra seca) de Candida tropicalis IZ 1824 cultivada em

hidrolisado hemicelulósico de bagal;o de cana-de-al;úcar

suplementado com uréia (2,0 g.l-~) e P~O~ (2,0 g.l-~) em pH

inicial 6,0, temperatura de 30 ~C, agital;ão de 400 min-~ e

vazão específica de aeral;ão de 2,0 v/vim, comparados com a

literatura
------------------------------------------------------------

(1)
% AMOSTRA SECA

(2) (3 )
COMPONENTE

------------------------------------------------------------
(1) valores encontrados neste trabalho
(2) Candida utilis crescida em hidrolisado de bagaco de

cana-de-acucar encontrado por PAIVA (72)
(3) Candida tropicalis crescida em meio completo por

CHR I ST I AS et a 1 i i (17 )

(-) valores não determinados

------------------------------------------------------------
Proteína 31,30 43,30 35,30
Lisina 2,26 2,60 3,13
Histidina 0,76 0,52 0,67
Arginina 1,45 3,20 -

Ácido Aspártico 2,74 3,98 4,76
Asparagina - - -
Treonina 1,56 2,34 2,28
Serina 1,38 2,25 2,20
Ácido glutâmico 4,15 5,85 7,25
Glutamina - - -
Prol ina 0,89 1,52 1,63
Glicina 1,31 2,12 2,43
Alanina 2,03 2,99 3,09
Cistina - 0,26 -
Valina 1,49 2,51 3,35
Metionina 0,50 0,56 0,67
Isoleucina 1,25 2,21 3,39
Leucina 2,02 3,38 4,14
Tirosina 1,03 1,60 1,59
Fenilalanina 1,11 1,95 2,18
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TABELA 6.6.2 Comparação dos Aminoácidos essenciais presente

em diferentes microrganismos, ovo e exigência necessária

para crIanças

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
n.d. não determinado
(a) Resultado obtido na Tabela 4.3.4.1 deste trabalho
(b) Segundo INSKEEP et alii (1951)
(c) Aspergillus niger crescido em meio contendo 40% de

hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana
(d) considerado padrão pela FAO
(e) exigências consideradas pela FAO
(b), (c), (d) e (e), citados por STAMFORD (92)

AMINOÁCIDOS gl100g de Proteína

ESSENCIAIS C . t r op i c a 1 i s C.utilis A.niger Ovo (e)-M'

(a) (b ) (c) (d )

Isoleucina 4,0 7,9 5,3 6,8 5,7

Leucina 6,5 7,5 9,2 9,0 6,8

Lisina 7,2 8,7 6,5 6,3 4,7

Metionina 1,6 1,8 0,3 3,1 2,0

Fenilalanina 3,5 5,1 5,7 6,0 4,1

Treonina 5,0 5,5 5,1 5,0 4,0

Triptofano n.d 1,4 n.d 1,7 1,0

Valina 4,8 6,3 7,6 7,4 4,8
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7.0 c O N C L U S õ E S

Baseado nos resultados obtidos, conclui-se que:

1) O bagaço de cana-de-açúcar pode ser utilizado como

matéria-prima para a obtenção de monossacarídeos.

2) As condições de hidrólise com ácido sulfúrico diluído que

proporcionaram maior extração da fração hemicelulósica do

bagaço de cana-de-açúcar foram 140°C por 20 minutos de

hidrólise a 100 mg HeS04/g m.s. .

3) O microrganismo que apresentou melhor capacidade de

desenvolvimento no hidrolisado hemicelulósico de bagaço

de cana-de-açúcar foi a levedura Candida tropicalis lZ

1824.

4) As concentrações de 2,0 g.l-~ de furfural e 0,08 g.l-~ de

hidroximetilfurfural nao inibiram o crescimento de

Candida tropicalis lZ 1824 em hidrolisado hemicelulósico

de bagaço de cana-de-açúcar.

5) O valor de pH que proporcionou melhor crescimento celular

e malor consumo de açúcares foi 6,0.

6) O melo de cultura que proporcionou as melhores condições

para crescimento celular, foi o hidrolisado

hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar, suplementado

com uréia (2,0 g.l-~) e PeO~ (2,0 g.l-~).
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7) As condições de fermentação em fermentador MULTIGEN que

proporclonaram maior velocidade específica de crescimento

celular em pH 6,0 e temperatura de 30 <:"Cforam com

agitação de 400 min-~ e vazao específica de aeração de

2,0 v/v/mo

8) A levedura Candida tropicalis II 1824 apresentou

capacidade de consumo de ácido acético do melo de

cultura e produção de xilitol, nas condições

experimentadas.

9) Candida tropica.lis II 1824 pode ser utilizada como fonte

protéica utilizando hidrolisado hemicelulósico de bagaço

de cana-de-açúcar como fonte de carbono e energia, devido

a sua composição em aminoácidos ser comparável ao padrão

da FAD.
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TABELA 9.1 Análise de variância dos dados de avaliação de

nutrientes

------------------------------------------------------------

Fontes de variação G.L S.O. O.M. Fcalc. Ftab

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
* significativo ao nível de 5% de probabilidade
Coeficiente de variação = 4,578%

TABELA 9.2 Análise de variância para os dados obtidos na

primeira etapa do processo de seleção de microrganismos

------------------------------------------------------------

Fontes de G.L S.O. O.M. Fcalc. Ftab.

variação

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
* sifnificativo ao nível de 5% de probabilidade
Coeficiente de variação = 4,113%

Tratamento 13 37,6410 2,8955 25,95* 2,08

Resíduo 28 3 ,1237 0,1116

Total 41 40,7647

Tratamento 21 49900,9675 2376,2365 1348,27'''' 2,06

Resíduo 22 38,7736 1,7624

Total 43 49939,7411
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TABELA 9.3 Análise de variância para os dados de aumento de

massa celular (g.l-~) obtidos na segunda etapa da seleçâo de

. .
mIcrorganIsmos

------------------------------------------------------------

Fontes de variaçâo G.L. 8.0. O.M. Fcalc. Ftab.

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
* significativo ao nível de 5% de probabilidade
Coeficiente de variação = 10,309%

TABELA 9.4 Análise de variância dos dados de consumo de

açucar (%), obtidos durante a segunda etapa da seleção de

microrganismos

------------------------------------------------------------

Fontes de variação G.L. 8.0. O.M. Fcalc. Ftab.

------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
* significativo ao nível de 5% de probabilidade

Coeficiente de variação = 5,54%

Tratamento 4 69,680 17,42 19,795"" 5,19

Resíduo 5 4,400 0,88

Total 9 74,080

Tratamento 4 1039,5939 259,8986 28,757"" 5,19

Resíduo 5 45,1896 9,0379

Total 9 1084,7836
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TABELA 9.5 Análise de variância dos dados de massa celular

(g.I 1.) obtidos após teste de crescimento de Candida

tropicalis IZ 1824 nos pH iniciais de 4,0; 5,0 e 6,0

------------------------------------------------------------

Fontes de variação G.L. S.O. O.M. Fcalc. Ftab.

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
- significativo ao nível de 5% de probabilidade
Coeficiente de variação = 0,78%

Tratamento 1 0,9801 0,9801 241,99'" 18,51

Resíduo 2 0,0081 0,0041

Total 3 0,9882
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