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RESUMO
TORRES, D. R. Aproveitamento do Hidrolisado da casca de mandioca como
substrato para a produção de carotenoides por leveduras isoladas da Região
Amazônica. 2019. 174 p. Tese (Doutorado em Ciências) - Escola de Engenharia
de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2019.
O presente trabalho teve como objetivo o aproveitamento do hidrolisado de cascas
de mandioca para produção de pigmentos carotenoides. Para isso, foi realizado o
isolamento de leveduras provenientes da Região Amazônica, caracterização das
cascas de mandioca e obtenção dos hidrolisados por via ácida (HA) e enzimática
(HE). Por fim, foram avaliados o efeito da relação C:N e da luminosidade sobre a
produção de carotenoides pelas leveduras previamente selecionadas nos
hidrolisados. Os extratos carotenogênicos foram caracterizados quanto ao
potencial anti-oxidante e antimicrobiano, sendo ainda avaliado o uso da biomassa
seca como agente pigmentante em um material polimérico. Foram isoladas sete
colônias pigmentadas (4 do solo, 2 de água e 1 de fruto), as quais foram
identificadas como pertencentes ao gênero Rhodotorula. Com relação as cascas
de mandioca, o principal componente em % m/m foi o amido (71,0), seguido da
lignina (13,0), glucana (4,6), xilana (2,4), cinzas (2,6) e extrativos (4,6). Na melhor
condição de hidrólise ácida (1% H2SO4, 10% sólidos, 120 min), foi obtido 48 g/L de
glicose, o que correspondeu a uma eficiência de 67%. Já para a hidrólise
enzimática (3000 U Termamyl 2X, 240 U AMG XXL, 14% sólidos, 65 min) obtevese 80,8 g/L de glicose, correspondendo a uma eficiência de 79,5%. Nas condições
de cultivo empregando HA ou HE contendo cerca de 50,0 g/L de glicose sem
qualquer suplementação (pH inicial 6,0, temperatura de 30ºC, agitação de 200rpm
e na presença de luminosidade) foi possível selecionar a cepa Rh S2 no HA e a Rh
RNA no HE, as quais apresentaram, respectivamente (12,7 g/L e 7,6 mg/L) e (22,8
g/L e 11,2 mg/L) de biomassa e carotenoides totais. O maior potencial antioxidante
foi obtido com a cepa Rh S2 que apresentou cerca de 30% de redução do radical
DPPH sendo que ambos extratos apresentaram ação anti-microbiana frente à
Escherichia coli e Aspergillus fumigatus. Quanto as propriedades mecânicas do
compósito formulado com a biomassa seca da cepa Rh S2, ficou demonstrada a
possibilidade do uso desta biomassa como agente pigmentante em resinas
poliméricas. Estes resultados revelam o grande potencial das leveduras
selecionadas para a produção de carotenoides a partir de um subproduto da
agroindústria, ressaltando ainda suas importantes propriedades biológicas e de
pigmentação, as quais poderão ser exploradas em diferentes aplicações.
Palavras-chaves: Leveduras. Pigmentos carotenoides. Casca de mandioca.
Vitamina A e anti-oxidante.

ABSTRACT
TORRES, D. R. Utilization of the cassava peel hydrolyzate as a substrate for
the production of carotenoids by yeasts isolated from the Amazon Region.
2019. 174 p. Thesis (Doctor of Science) - Escola de Engenharia de Lorena,
Universidade de São Paulo, Lorena, 2019.
The present work had as objective the utilization of the hydrolyzate of cassava peels
for the production of carotenoid pigments. For this, the yeast from the Amazon
region was isolated, characterizing the cassava peels and acid hydrolysates (HA)
and enzymatic (HE). Finally, the effect of the C: N ratio and the luminosity on
carotenoid production by the selected yeasts in the hydrolysates were evaluated.
Carotenogens extracts are characterized as antioxidant and antimicrobial potential,
and the use of dry biomass as a pigment agent in a polymeric material is also
evaluated. Seven pigmented colonies (4 soil, 2 water and 1 fruit) were isolated, as
were the communities as individuals belonging to the genus Rhodotorula.
Compared with cassava peels, the main component in% by weight of starch (71.0),
followed by lignin (13.0), glucan (4.6), xylan (2.4), ashes (26) and extractives (4.6).
The acid hydrolysis condition (1% H2 SO4, 10% solids, 120 min) was 48 g/L
glucose, corresponding to an efficiency of 67%. Already for an enzymatic hydration
(3000 U Termamyl 2X, 240 U AMG XXL, 14% solids, 65 min), 80.8 g/L of glucose
was obtained, corresponding to an efficiency of 79.5%. In the ingestion conditions
using HA or HE of about 50.0 g/L of glucose without any supplement (initial pH 6.0,
temperature of 30 ° C, agitation of the presence light) it was possible to select the
strain Rh S2 in HA and Rh RNA is not HE, as it is today (12.7 g/L and 7.6 mg/L) and
(22.8 g/L and 11.2 mg/L) biomass and total carotenoids. The highest antioxidant
potential was obtained with the Rh S2 protein which had about 30% reduction of the
DPPH radical, with both extracts being moved against the microbiota against
Escherichia coli and Aspergillus fumigatus. Regarding the mechanical properties of
the compound formulated with a dry biomass of the strain Rh S2, the possibility of
the use of this biomass as pigment agent in polymer resins has been demonstrated.
This research was useful to increase the potential of selected yeasts for the
production of carotenoids from a by-product of agroindustry, highlighting their
historical and pigmentation characteristics, such as the ports explored in different
applications.
Keywords: Yeasts. Carotenoid pigments. Cassava peel. Vitamin A and antioxidant.
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INTRODUÇÃO

Os carotenoides pertencem a uma família de pigmentos lipossolúveis
responsáveis pelas cores amarela, laranja e vermelha presentes naturalmente em
plantas e micro-organismos. Esses pigmentos são bastante utilizados como
corantes nas indústrias alimentícias, farmacêuticas, de cosméticos sendo também
utilizados como aditivos nutricionais.
Nas indústrias de alimentos, o uso de carotenoides tem por objetivo repor
a cor perdida durante o processamento e armazenamento de produtos alimentícios,
e ainda uniformizar a sua coloração. Mais recentemente, com o crescente interesse
por alimentos funcionais, as indústrias de alimentos têm adicionados os
carotenoides como fonte de vitamina A, a fim de enriquecer nutricionalmente seus
produtos.

Além disso, estes pigmentos também são precursores de muitos

compostos químicos responsáveis pelo aroma de alguns alimentos como frutas,
vegetais e vinhos.
Além da atividade pró-vitamínica dos carotenoides, estes apresentam
função anti-oxidante, o que tem gerado também interesse nas indústrias
farmacêutica e cosmética. Dentre os carotenoides, o

-caroteno é o de maior

aplicação, pois apresenta elevado teor em vitamina A, sendo possível obter duas
moléculas da pró-vitamina A (retinol) a partir de uma molécula de -caroteno.
Atualmente, os carotenoides utilizados industrialmente são obtidos por via
química ou por extração a partir de fontes naturais, tais como urucum e tomate.
Entretanto, devido à preocupação com o uso de aditivos químicos em alimentos,
tem surgido um crescente interesse por carotenoides obtidos naturalmente por
processos biotecnológicos, a partir de microrganismos como algas, bactérias,
fungos e leveduras. Estes processos, alternativos aos procedimentos químicos,
além de conferir conotação natural, podem utilizar subprodutos da agroindústria
como substratos para sua produção.
Dentre as leveduras produtoras de carotenoides, destacam-se os gêneros
Xanthophyllomyces, Rhodotorula, Sporobolomyces e Phaffia, sendo o gênero
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Rhodotorula, o que tem apresentado maior eficiência de produção. Para este
gênero, os principais carotenoides descritos incluem o -caroteno, o toruleno e a
torularrodina, podendo ainda ser encontrados intermediários da via sintética como
o δ-caroteno, -zeacaroteno, o neurosporeno e o fitoeno. O tipo e a quantidade
desses pigmentos podem variar com das condições de cultivo e da espécie em
estudo.
A produção de carotenoides por leveduras do gênero Rhodotrula tem sido
amplamente reportada a partir de diferentes fontes de carbono, porém devido aos
custos de processo, que estão relacionados principalmente com as etapas de
downstream”, que envolvem a separação desses produtos, tem-se buscado como
alternativa para a redução desses custos, matérias-primas mais baratas, que
possam ser utilizadas como fonte de carbono nesses processos. Assim, a utilização
de subprodutos agroindustriais, como as cascas de mandioca, tem-se apresentado
como uma fonte alternativa de meio de cultivo para o cultivo de leveduras
produtoras de carotenoides.
Dentre os subprodutos agroindustriais destaca-se a casca de mandioca,
que é um resíduo sólido (rico em amido), gerado durante o processamento deste
tubérculo para a fabricação da farinha ou fécula que pode constituir de 10 a 25%
do total das raízes processadas. Este resíduo é constituído pelas cascas
propriamente ditas (película marrom) e por entrecascas, detritos do córtex e pontas
de raízes, apresentam em sua composição cerca de 58% de amido, 3,4% de
proteína bruta e 28,6% de fibras em detergente neutro, representando de 10 a 35%
do total de raízes processadas. A composição rica em amido, faz das cascas de
mandioca uma matéria-prima em potencial para uso nesses bioprocessos.
Considerando que atualmente, o mercado global de carotenoides cresce
anualmente 3,9%, com estimativa de demanda de 10 bilhões de toneladas para o
ano de 2019 e o grande volume de cascas provenientes do processamento da
mandioca, o presente trabalho teve por objetivo estudar a produção de pigmentos
carotenoides a partir de leveduras isoladas de uma área da Região Amazônia,
utilizando como substrato os hidrolisados obtidos de cascas de mandioca.

23

OBJETIVOS
- Geral
O presente trabalho teve por objetivo utilizar o hidrolisado das cascas de
mandioca como substrato para o cultivo de leveduras produtoras de pigmentos
carotenoides isoladas de uma área da Região Amazônica, avaliando ainda as
potenciais atividades biológicas e aplicações destes pigmentos.
- Específicos
- Processamento e caracterização das cascas de mandioca quanto ao teor
de amido e outros componentes;
- Obtenção dos hidrolisados das cascas de mandioca por via ácida e
enzimática;
- Isolamento e cultivo das leveduras em hidrolisados das cascas de
mandioca para seleção da melhor produtora de carotenoides;
- Estudo do efeito das relações de C:N e da iluminação sobre a produção
de carotenoides nas cepas selecionas;
- Avaliação da composição e das potenciais atividades biológicas dos
pigmentos carotenoides produzidos pelas cepas selecionadas;
- Avaliação da capacidade pigmentante e influência sobre as características
mecânicas de dureza e resistência biomassa seca da levedura selecionada,
como componente de uma formulação de um compósito de matriz
polimérica.
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CAPÍTULO 1
Revisão de literatura
Este capítulo são apresentas duas principais abordagens. Primeiramente,
são apresentadas a importância econômica, produção e processamento da
mandioca, sendo apresentada a cascas da mandioca como um dos subprodutos
gerados durante o processamento das raízes para a produção de farinha e fécula.
Também são apresentadas as características químicas desse subproduto, bem
como relatados de alguns dos processos em que as cascas de mandioca podem
está sendo empregadas como matéria-prima. Na segunda parte, é feita uma
abordagem sobre os carotenoides, suas características químicas, classificação e
principais atividades biológicas apresentadas por esses pigmentos. São
apresentados também, aspectos sobre a produção biotecnológica desses
pigmentos a partir de leveduras, bem como a utilização das matérias-primas
agroindustriais como fonte de substrato.
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1.1 Subprodutos do processamento da mandioca como fonte de
matéria-prima para substratos em bioprocessos

1.1.1 A mandioca
A mandioca (Manihot esculenta), também conhecida como aipim e
macaxeira, é uma cultura agrícola cultivada mundialmente, estando presente em
mais de 80 países. Sua origem é relatada na América do Sul, principalmente no
Brasil, de onde foi domesticada e levada pelos portugueses para a África do sul
durante o século XVI, sendo amplamente cultivada em regiões tropicais da África,
América Latina e Ásia (ANYANWU et al., 2015).
É uma planta perene, caracterizada como um arbusto formado por uma
parte aérea e por sistemas radicalares subterrâneos espessados (raízes
tuberosas), que iniciam o armazenamento de amido aos 40-60 dias após o plantio,
acumulando grande quantidade deste carboidrato até a colheita, que geralmente é
realizada entre 18 à 24 meses após o plantio. Sua parte aérea é constituída por
uma rica gama de minerais, sendo deixada no campo após a colheita para a
forragem do solo. É uma espécie bastante resistente à seca e com baixas
necessidades nutricionais em relação a adubação nitrogenada, sendo assim uma
excelente recicladora de nutrientes do solo, o que favorece o cultivo da mandioca
em sistemas de manejos autossustentáveis de produção e balanço energético
(VILHALVA et al., 2012; EMBRAPA, 2018).
A importância econômica da cultura da mandioca deriva do interesse em
suas raízes ricas em amido, utilizadas na alimentação humana e animal, de seu
uso na fabricação de produtos alimentícios (féculas e farinhas de vários tipos) e de
outros ramos industriais (têxtil, mineração, químico etc). Além de servir de matériaprima para inúmeros produtos, contribui para geração de emprego e de renda.
Devido ao seu alto valor energético, desempenha um importante papel no regime
nutricional, especialmente entre as classes mais populares, constituindo um
alimento básico para cerca de 500 milhões de pessoas nos trópicos.
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Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e
Agricultura – FAO (em inglês: Food and Agriculture Organization), o Continente
Africano é o maior produtor de mandioca, onde esta é a principal fonte alimentícia
para cerca de 60% da população, principalmente para as classes de menor renda.
Dados apresentados pela FAO em 2016 mostram que a produção de mandioca
neste continente, no ano de 2013, foi de 157,7 milhões de toneladas, representando
um total de 57,4% da produção mundial. A Nigéria, é o país deste continente que
mais contribui com esses dados, visto que é o maior produtor mundial de mandioca,
tendo alcançado a produção de 53 milhões de toneladas em 2013.
Atualmente, o segundo maior produtor mundial de mandioca, com 10% da
produção mundial, é o Brasil. Segundo dados apresentados pelo Instituto de
Geografia e Estatística – IBGE, no ano de 2017 foram produzidas 18,8 milhões de
toneladas deste tubérculo. Ainda segundo o IBGE, esta cultura está amplamente
distribuída em todas as regiões do País, sendo a Região Norte líder de produção
com 7,2 milhões de toneladas, seguida da região Sul com 4,7 milhões de toneladas
e pela Região Nordeste com 3,8 milhões de toneladas
Figura 1.1- Percentual da produção brasileira de mandioca por regiões em 2017.

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (2017)
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Estima-se que no Brasil aproximadamente 83% das raízes de mandioca
são destinadas à produção de farinha e de fécula. Em relação ao mercado interno,
a destinação das raízes de mandioca para a produção de farinha ou fécula, está
relacionada à questões socioculturais de cada região. Na Região Nordeste, o
beneficiamento da mandioca se dá em sua maioria em pequenas casas de farinha
onde o volume produzido é consumido quase exclusivamente na própria região. Já
na Região Sul/sudeste, dado o maior nível de investimento em capacidade
produtiva e tecnológica, a maior parte da produção é destinada ao processamento
industrial para a fabricação de farinha, fécula e outros derivados. De modo geral, a
produção de mandioca para a fabricação de farinha de mesa se concentra em sua
grande maioria em propriedades rurais e que neste contexto existe a necessidade
de gerar recursos além da preocupação com o destino dos resíduos oriundos deste
trabalho.
Assim, podem ser identificados três tipos de unidades produtivas na
mandiocultura brasileira. O primeiro tipo é a unidade doméstica, na qual
predominam pequenos produtores que usam pouca tecnologia, muitas vezes com
reduzido ou nenhum uso de fertilizantes e agro defensivos. Esse tipo de processo,
desenvolvido manualmente da plantação à colheita, é comum em plantações que
abastecem o consumo local e pode ser encontrado em praticamente todo o País.
O segundo tipo de unidade é a familiar, estabelecida em áreas pequenas ou
grandes, com maior ou menor grau de tecnologia. Produtores de maior porte
operam com máquinas que aumentam a eficácia dos processos produtivos e
apresentam condições de competitividade para ingressar na cadeia produtiva da
mandioca destinada à indústria; esse tipo de propriedade detém uma parte
significativa do mercado. Por fim, existe a unidade empresarial, que se distingue
pela contratação de mão de obra de terceiros. O nível tecnológico nem sempre é
fator distintivo, uma vez que os investimentos podem ser muito semelhantes aos
dos produtores familiares. Também possuem boa participação de mercado, em
especial nos estados do Sul e Sudeste, e atuam fortemente nas cadeias voltadas
à transformação industrial da mandioca (SEBRAE, 2012).
Todas essas unidades produtivas, da colheita ao processamento das raízes
para produção de farinha ou fécula, são geradoras de grandes quantidades de
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resíduos ou subprodutos. Dentre esses, destacam-se os sólidos, como as cascas
(periderme e entrecascas) e a massa fibrosa ou bagaço (córtex e parênquima de
armazenamento de amido), que apresentam ainda grande quantidade de matéria
orgânica, que em geral são desperdiçados ou utilizados como ração animal
(FERREIRA; DA SILVA, 2011).

1.1.2 Subproduto do processamento da mandioca: As cascas

Durante o processamentos das raízes da mandioca alguns resíduos são
gerados, conforme pode ser observado na Figura 1.2, onde o centro da figura
destacado em verde representa as etapas de processamento da mandioca para a
produção de farinha e fécula, e na parte externa em vermelho estão representados
os principais resíduos ou subprodutos gerados durante o processo, com destaque
em rosa para as cascas de mandioca.
Figura 1.2 - Etapas do processamento da mandioca para obtenção de farinha e
fécula, os principais resíduos gerados ao longo do processo.

Fonte: Autoria própria.
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As cascas são obtida no início da fabricação da farinha ou fécula de
mandioca, no processo denominado de descasque, que pode ser realizado
mecanicamente, através do lavador – descascador ou manualmente. Estes
resíduos são, portanto constituintes da mandioca, sendo a casca uma fina camada
de cor marrom clara ou escura e a entrecasca mais espessa e de coloração branca
e aspecto pegaminoso. Geralmente é constituído de casca, entrecasca e pontas de
mandioca (Figura 1.3), podendo representar cerca de 10% do total de raízes
processadas mecanicamente ou ainda podem constituir cerca de 25 a 35% do total
das raízes quando o descasque é feito manualmente (OGBONNAYA; ANYA
FLORENCE; EZE IKECHUKWU, 2013).
Figura 1.3 - Principais camadas que formam a raiz da mandioca.

Fonte: Oliveira et al. (2012).
Quanto a composição química das cascas de mandioca, estas se
apresentam ricas em amido e fibras, sendo a relação destes compostos variáveis
dependendo da espécie e também do tipo de processamento empregado no
descasque (manual ou mecânico) ou ainda do produto final desejado no
processamento da mandioca. De acordo com resultados apresentados por Prado
et al. (2000), as cascas de mandioca desidratadas analisadas em seu trabalho,
apresentaram teor de amido de aproximadamente 58%, além de fibras (28,6%) e
proteínas totais (3,4%), quando analisadas em detergente neutro.
Caldas Neto et al. (2000) avaliando a composição de cascas de mandioca
provenientes da produção de farinha, apresentou resultados próximos aos
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observados por Prado, tendo obtido o mesmo teor de amido que o outro autor, Já
para fibras e proteínas brutas o percentual foi de 33,18% e 3,59% respectivamente,
e ainda apresentou 6,7% de teor em cinzas e 11,59% de material mineral.
Já Moshi et al. (2014), avaliaram a composição de cascas de mandioca de
uma nova variedade (Manihot glaziovii), coletadas em três regiões diferentes da
Tanzânia e compararam com a variedade tradicional (Manihot suculenta), onde
observaram que as cascas da nova variedade apresentaram teores de amido
variáveis nas diferentes regiões, entre 46,6% à 6,1% e a cultivar tradicional
apresentou aproximadamente 45% de teor em amido. Foi avaliado também a
presença de carboidratos estruturais (celulose e hemicelulose) a partir da
determinação do total de glicose, xilose, galactose e arabinose, sendo observado
uma variação de 15,1 à 4,8% desses carboidratos presentes nas cascas da nova
variedade, apresentando a variedade padrão um teor de 11,1%.
Com relação aos teores de lignina presentes nas cascas avaliadas por esses
autores, também houve grande variação (44,6 à 15,1%) em relação as áreas de
coleta e para a variedade tradicional este teor foi de 16%. Com relação aos
extrativos presentes nas cascas, esta variação foi menor (20,2 à 31,2%),
apresentando a M.esculenta percentual de 16,9%. Também foi avaliado a presença
de proteínas totais presentes nas diferentes casca e foi observado composição
muito próximas entre todas, onde esse valor variou de 7 à 8,1%.
Esses estudos indicam que a composição das cascas de mandioca pode ser
variável e dependente das condições de processamento das raízes e também
podem ser influenciadas pelas características climáticas e de solo onde esse
tubérculo é cultivado. Além disso, esses estudos também mostram que estas
cascas são materiais complexos quanto a sua composição, visto que podem ser
constituídas por diferentes materiais como o amido, carboidratos estruturais e
lignina.
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1.1.2.1

O amido

O amido é uma fonte de carboidratos amplamente distribuído em diversas
espécies vegetais, tais como em grãos de cereais (40% a 90% do peso seco),
leguminosas (30% a 50% do peso seco), tubérculos (65% a 85% do peso seco) e
frutas imaturas ou verdes (40% a 70% do peso seco) (SANTANA; MEIRELES,
2014). É uma matéria-prima biodegradável, renovável, barata e natural,
amplamente utilizada nas indústrias alimentícias, mas também aplicada como fonte
de energia, após a conversão para bioetanol.
O amido nativo apresenta-se sob a forma de grânulos insolúveis, semicristalinos, constituídos por polímeros de glicose. A estrutura química do amido é
formada pela condensação de moléculas de α-glucose com a eliminação de uma
molécula de água, podendo as unidade de glicose estarem ligadas entre si pelo
carbono C1-C4 ou C1-C6 através do oxigênio, formando assim, ligações
glicosídicas dos tipos α(1-4) e α(1-6), Figura 1.4.
Figura 1.4- Desenho estrutural da glicose (a) e representação das ligações α(1-4)
e α(1-6), b e c, respectivamente.

Fonte: Pérez e Bertoft (2010)
A disposição destas ligações glicosídicas, levam a formação de dois tipos
de polímeros que compõem o amido, a amilose e a amilopectina, que podem estar
distribuídas em diferentes proporções. Amidos nativos geralmente apresentam em
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suas estruturas cerca de 20-30% de amilose e 70-80% de amilopectina. Estes dois
polímeros conferem variabilidade estrutural na morfologia dos grãos de amido,
como o tamanho e forma dos grânulos, distribuição de comprimento e de
ramificações e presença de regiões amorfas e cristalinas dentro dos grânulos.
Essas características morfológicas, estão diretamente relacionadas com as
propriedades funcionais do amido, como inchaço, gelatinização, retrogradação e
susceptibilidade à digestão enzimática, que também pode ser bastante variáveis
dependando da espécie ou cultivar de origem do amido (WANG; COPELAND,
2015).

- Amilose

É a fração linear do amido, um polímero de glicose unido através de
ligações α-D-1,4 (Figura 1.5), com massa molecular de aproximadamente 105-106
Daltons, correspondendo a um grau de polimerização de 1000 a 10.000 unidades
de glicose. Tem a tendência à formar agregados semi-cristalinos insolúveis, o que
a caracteriza como responsável pela absorção de água e pela formação de géis
que originam redes tridimensionais, o que gera interesse à indústria de
processamento de alimentos, Tem a tendência à formar agregados semi-cristalinos
insolúveis, o que a caracteriza como responsável pela absorção de água e pela
formação de géis que originam redes por ter grande potencial na modificação da
textura e melhorar a qualidade dos produtos elaborados (VAN HUNG; MAEDA;
MORITA, 2006;COPELAND et al., 2009).
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Figura 1.5 - Estrutura molecular da cadeia de amilose.

Fonte: Muralikrishna e Nirmala (2005).
Ligação por pontes de hidrogênio em intervalos de seis carbonos na
molécula de amilose, conferem a esta, uma forma helicoidal, com átomos de
hidrogênio no interior da hélice, tornando a molécula de amilose hidrofóbica,
permitindo a formação de complexos com ácidos graxos livres, álcoois e iodo. A
complexação com o iodo constitui uma ferramenta bastante utilizada na
caracterização do amido, pois o resultado dessa complexação pode ser observada
a partir da exibição da cor azul da solução, que é utilizada na determinação
qualitativa e/ou quantitativa do amido. Além da complexação com o iodo, pode
ainda ocorrer complexos do tipo amilose-lipídeo, onde a parte alifática do ácido
graxo fica no interior da hélice de amilose (Figura 1.6)
Figura 1.6 - Representação do complexo amilose-acido graxo, com a inclusão da
região alifática no interior da hélice da amilose.

Fonte: Thomas e Atwell (1999)

36

- Amilopectina

É a fração ramificada que compõe o amido, neste polímero as unidades de
glicoses estão unidas através de ligações α-D-1,4, que podem representar até 95%
do total de ligações na molécula, e apresentando também pontos de ramificação
com ligações glicosídicas do tipo α-D-1,6, que representam aproximadamente 5%
das ligações glicosídicas (Figura 1.7)). Este polímero pode representar de 60 a 90%
da constituição de amidos, possuindo massa molecular de aproximadamente 108
Daltons e grau de polimerização que excede 1 milhão de unidades de glicose.
(MANNERS, 1989; H. CHEFTEL; J. C. CHEFTEL, 1992; COPELAND et al., 2009;
DAMARGER et al., 2010).
Figura 1.7- Estrutura molecular da cadeia de amilopectina.

Fonte: Muralikrishna e Nirmala (2005)
A distribuição da amilose e amilopectina nos grânulos de amido, leva a
formação de áreas mais ou menos densas, sendo que, na região onde se concentra
a amilopectina é mais densa ou cristalina, nesta região a entrada de molécula de
água e enzimas é dificultada, tornando-a mais resistente ao processo de hidrólise.
No entanto, o aquecimento do amido em solução aquosa promove o rompimento
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das pontes de hidrogênio entre as cadeias poliméricas, o que facilita a hidrólise da
molécula. A ruptura dessas ligações torna o polímero susceptível à dissolução, já
que o grânulo absorve água e se expande, formando um gel. Com a absorção de
água, os grânulos incham. Com o aquecimento contínuo, o granulo se deforma e a
amilose é liberada na solução. A lixiviação da amilose e a continua captação de
água pelos grânulos de amido são responsáveis pelo aumento da viscosidade que
é característica do processo de gelatinização do amido ( THOMAS; ATWEEL, 1999;
CEREDA et al., 2001; SARMENTO, 2002).

1.1.2.2

Hidrólise de materiais amiláceos

A hidrólise do amido envolve a quebra das moléculas em fragmentos de
baixa massa molar, aumentando o número de moléculas lineares menores que as
moléculas de amilose. Por tanto, a hidrolise é um pré-tratamento que visa aumentar
as possibilidades de se obter diferentes moléculas a partir do amido (LEONG;
KARIM; NORZIAH, 2007).
Por ser um polímero de grande extensão, para que o amido possa ser
aproveitado em alguns usos, como para a produção de álcool ou ainda na indústria
de alimentos, ele precisa ser submetido a hidrólise. Este processo, também
chamado de sacarificação, pode ser realizado através de processo contínuo ou
descontinuo, por via química através de ácido, calor e pressão, ou por via
enzimática a partir das enzimas amilolíticas como a α-amilase e a amiloglicosidase
(TORRES; LEONEL; MISCHAN, 2012).
No que se refere a hidrólise ácida, a quebra das moléculas de amido pode
ser realizada a partir do uso de ácidos inorgânicos, como ácido clorídrico, sulfúrico
e perclórico. Como característica principal da hidrólise ácida, está o custo mais
baixo em comparação aos custos com a hidrólise enzimática, além de apresentar
um tempo menor de reação. Porém, este tipo de hidrólise gera alguns problemas à
planta industrial, como a corrosão de equipamentos, necessidade de correção do
pH da solução, podendo ainda ocorrer destruição parcial dos açúcares resultantes
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da hidrólise e ainda pode haver a formação de açúcares não fermentescíveis
(LEONEL; CEREDA, 1999).
A quebra das ligações glicosídicas presentes nos polímeros do amido,
resulta na consequente redução da massa molar das moléculas de amilose e
amilopectina. Dependendo da aplicação, a hidrólise ácida pode ser conduzida de
forma completa, com formação final de glicose (Figura 1.8) e outros produtos de
reação ou ainda, pode ser parcial, sendo denominados de amidos modificados,
onde o amido é tratado com ácido à temperatura abaixo do ponto de gelatinização.
Figura 1.8- Representação esquemática da reação ácida para hidrólise do amido.

Fonte: Hoover (2000)
O amido modificado por ácido não apresenta mudanças significativas na
sua forma granular, tem birrefringência similar e essencialmente, a mesma
insolubilidade em água fria, em relação ao amido nativo. No entanto, apresenta
menor viscosidade de pasta quente, maior relação viscosidade fria/ viscosidade a
quente (poder de gelificação), maior número de álcali, menor viscosidade
intrínseca, menor afinidade com iodo, incremento na solubilidade em água a
temperaturas inferiores à de gelatinização e maior temperatura de gelatinização
(ZAMBRANO; CAMARGO, 2001). O denso empacotamento das cadeias de
amilopectinas é a responsável pela resistência da região cristalina do amido ao
ataque do ácido, pois a formação de cristais, não permitem a penetração de íons
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de hidrogênio, ainda que sob o efeito de solvatação (HOOVER, 2000; JACOBS;
DELCOUR, 1998).
Outro mecanismo ao qual é atribuído a resistência da região cristalina do
amido, está relacionado com a mudança na conformação da unidade Dglucopiranosil de “cadeira” para “meia cadeira” que ocorre para que o ácido possa
hidrolisar as ligações glicosídicas, pois a imobilização da conformação da unidade
D-glucopiranosil na estrutura cristalina, impede estericamente esta mudança de
conformação (HOOVER, 2000).
No que se refere a hidrólise enzimática, enzimas amilolíticas de origem
vegetal ou microbiana podem ser utilizadas para o rompimento das ligações
glicosídicas presentes nos grânulos de amido. Uma das características mais
importantes da catálise enzimática é sua especificidade, muito maior do que a da
catálise química, quanto à reação e quanto ao substrato. Os produtos de conversão
enzimática do amido vão de dextrinas de peso molecular elevado à glicose.
As enzimas amilolíticas representam um grupo enzimático de grande
aplicação industrial. São proteínas que constituem uma classe de hidrolases
responsáveis pela degradação do amido e seus derivados. Podem ser classificadas
como endoamilases, exoamilases e glucoamilases ou amiloglicosidase. Além
destas, há ainda as enzimas desramificadoras que atacam as ligações α-(1,6) do
pululano, conhecidas como pululanases e as isoamilases atuando na amilopectina
e glicogênio (OBEL, 2016). A Figura 1.9, apresenta de forma sucinta a classificação
das enzimas amilolíticas.
O processo de hidrólise enzimática do amido é realizado em duas etapas: a
liquefação e a sacarificação. No processo de liquefação, os grânulos de amido são
dispersos em solução aquosa, aquecidos (causando a gomificação) e hidrolisados
parcial e irreversivelmente, com auxílio de uma α-amilase (MAAREL, 2002). A
temperatura de gelatinização varia bastante entre os amidos de diferentes fontes
botânicas, oscilando na faixa de 65 a 105ºC, sendo necessário muitas vezes o
emprego de altas temperaturas para a total gelatinização. Após a liquefação, a
solução de maltodextrina é hidrolisada em glicose por uma enzima desramificante,
seja endoenzima (isoamilase e pululanase) ou uma exoenzima (α-amilase e
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glicoamilase), atuando sobre as ligações glicosídicas α-1,6 da amilopectina
(MAAREL, 2002). O resultado dessa segunda etapa é uma solução de sacarídeos
de baixo peso molecular como glicose e maltose.
Figura 1.9- Representação da ação das enzimas na degradação do amido. Onde,
(o) molécula de glicose sem extrimidade redutora; (•) molécula de glicose com
extremidade redutora; (→) ponto de clivagem preferido.

Fonte: Modificado de Antranikan e Bertoldo (2002)
A ação sinérgica da alfa-amilase e da amiloglucosidase no processo de
hidrólise vem sendo estudada em amidos de diferentes origens. No trabalho de
Monna et al. (1989), os autores estudaram a eficiência do uso destas duas enzimas
em grânulos de amido de arroz, sagu e batata e concluíram que esta combinação
de enzimas apresenta bons rendimentos na conversão do amido à glicose em todos
os substratos.
Leonel e Cereda (1999) estudaram enzimas complementares no processo
de hidrólise de amido de mandioca, para avaliar a eficiência no uso destes
coadjuvantes na obtenção de glicose. Estes autores descrevem que no processo
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enzimático utilizando Termamyl 120L (0,5kg t-1 amido) e AMG 300L (1,13L t-1
amido), o rendimento do processo foi de 67,8%. Os autores ainda evidenciaram
que maiores concentrações de Termamyl 2X e AMG 300L permitiram a obtenção
de maiores teores de glicose no hidrolisado e que, quanto maior a concentração de
amiloglucosidase, menor a concentração de dextrinas encontradas no extrato
hidrolisado.
No estudo realizado por Torres, Leonel e Mischan (2012), também
utilizando as enzimas Termamyl 2X e AMG 300L, avaliaram o efeito da
concentração destas enzimas sobre o teor de glicose e dextrinas em hidrolisados
de gengibre, onde evidenciaram que os maiores rendimentos de hidrólise (75,66%)
foram obtidos nas concentrações mais elevadas da alfa-amilase e amiloglicosidase.
Estes autores atribuem a necessidade de altas concentrações de enzimas no
processo de hidrólise e sacarificação do gengibre, a presença significativa de fibras,
o que dificulta a transferência de calor e consequentemente, afeta a atividade
enzimática.

1.1.2.3.

Potenciais aplicações para as cascas de mandioca

Diante do grande volume de cascas gerados nas indústrias de
processamento da mandioca, várias alternativas vêm sendo propostas a fim de
agregar valor a este subproduto, visto que, esses resíduos, além de possuírem alto
teor de amido, são fontes de fibras alimentares de boa qualidade. Essas
características despertam grande interesse para a aplicação em produtos de ração
animal, já que sendo um subproduto, pode ser obtido a custos mais baixos e por
isso apresentam vantagem em relação às matérias-primas tradicionais. Além desta
aplicação, este subproduto pode ainda está sendo empregado na produção de
álcool, fertilizantes e materiais termoplásticos (VILHALVA et al., 2011; FIORDA et
al., 2015).
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- Formulação de Alimento

Uma das principais aplicações para as cascas de mandioca está na área
alimentícia humana ou animal. Na alimentação animal, as cascas são geralmente
empregas de forma in-natura como substituta ou como parte da formulação de
rações. Na alimentação humana podem está sendo empregadas no preparo de
diferentes alimentos.
Um dos trabalhos que apresenta a aplicação das cascas de mandioca
como suplemento alimentar animal é o apresentado por Caldas Neto et al. (2000),
que avaliaram a inclusão de raspas e cascas de mandioca na composição de
rações para a alimentação de ruminantes, onde observaram que rações compostas
com raspas de mandioca apresentaram maior digestibilidade do amido do que as
rações compostas com milho ou milho/casca de mandioca.
Ainda sobre a aplicação das cascas de mandioca na alimentação de
ruminantes, Ferreira e da Silva, (2011) com o intuito de orientar produtores sobre
uso destes subproduto na alimentação destes animais, realizou a análise
bromatológica das cascas, estrecascas e raspa de mandioca, observando que
estes apresentam alto valor energético, porém não oferecem valor proteico
significativo para a alimentação de ruminantes, portanto, para que esse material
possa ser empregado como complemento alimentar, os autores recomendam que
outros subprodutos como cascas de laranja, resíduos de soja e outros, sejam
incorporados à misturas para que possam ser aproveitados de forma integral.
Já no setor alimentício humano o uso de farinhas à base de cascas de
mandioca é bastante difundido. O uso destas farinhas tem como uma das principais
finalidades a obtenção de produtos funcionais, com maiores teores de fibra a partir
de matérias-primas mais baratas, como pode ser observado no trabalho realizado
por Vilhalva et al. (2011), que estudou a viabilidade do aproveitamento das cascas
de mandioca na elaboração de pão de forma, onde este subproduto foi utilizado
como substituto parcial da farinha de trigo. A farinha das cascas de mandioca
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substituiu 7,5% da farinha de trigo que seria utilizada na elaboração dos pães. Essa
substituição resultou em pães com maiores teores de fibra e mais baixos
carboidratos do que o pão controle e não diferiram do tratamento controle quanto
ao sabor, aroma e textura. Os resultados obtidos pelos autores fortalecem a
constituição das cascas de mandioca como uma alternativa viável para a obtenção
de um produto contendo alto teor de fibras.
Ainda sobre o uso destas farinhas, Souza et al. (2013), avaliaram a
viabilidade de aplicação de cascas de mandioca desidratada na formulação de
misturas de bolos sem glutén em substituição a farinha de arroz. Os bolos foram
elaborados com diferentes níveis de substituição da farinha de arroz pela casca de
mandioca, variando entre 0 à 100%. Os autores observaram, que o teor de umidade
nos produtos foi maior com o aumento da proporção de farinha de casca de
mandioca, sendo observada a mesma tendência para o teor de cinzas, lipídeos e
fibra alimentar e não apresentaram contaminação microbiológica. Com relação aos
atributos sensoriais, os bolos apresentaram a mesma aceitação e a maior intenção
de compra foi obtida pela amostra com 100% de substituição. Assim, os autores
concluem que há a possibilidade de substituição da farinha de arroz por farinha de
casca de mandioca, uma vez que as características nutricionais, microbiológicas e
a aceitação sensorial foram satisfatórias.
Com o objetivo de ampliar a aplicação das cascas e outros subprodutos da
mandioca na elaboração de alimentos processados ou industrializados, Fiorda et
al. (2015), avaliaram o efeito da umidade e da temperatura de extrusão na
expansão e cor de farinhas pré-gelatinizadas empregadas na fabricação de
petiscos formulados com cascas e bagaço de mandioca. Neste estudo, os autores
observaram que a umidade da mistura e a temperatura de extrusão afetaram de
forma significativa as propriedades funcionais das farinhas e petiscos, sendo
obtidos petiscos mais leves e amarelados quando utilizado maior índice de
expansão e volume específico, na temperatura de 104,1 °C e umidade de 16%.
Farinhas pré-gelatinizadas apresentaram maiores taxas de absorção e solubilidade
em água e óleo quando obtidas à temperatura de 90 °C. Dessa forma os autores
concluíram que a utilização de sub-produtos da mandioca e amido de mandioca na
produção de petiscos e farinhas pré-gelatinizadas se faz viável nessas condições.
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- Produtos de origem biotecnológica

Considerando que as cascas de mandioca possuem composição rica em
carboidratos, e que, por se tratar de um subproduto, pode ser obtido a custos mais
baixos, estes resíduos podem estar sendo aproveitados em bioprocessos como
fonte alternativa de substratos, de forma a agregar valor a estes, a partir da
obtenção de bioprodutos de alto valor de mercado (ADEOYE et al., 2015). Com
isso, vários trabalhos vem sendo desenvolvidos a fim de atingir este objetivo, sendo
possível observar aplicação das cascas de mandioca como substrato para
diferentes tipos de produtos biotecnológicos, desde a obtenção de enzimas à
produção de bioetanol.

- Obtenção de Enzimas

O uso de enzimas na indústria tem se tornado cada vez mais atraente
devido essas moléculas apresentarem além da alta especificidade de reações,
ainda são atóxicas e naturais. A principal fonte de enzimas de aplicação industrial
são os microrganismos, mas estas também podem ser obtidas a partir de animais
ou vegetais. Porém, há uma tendência à substituição de enzimas produzidas por
animais e vegetais, por aquelas obtidas por via microbiológica, visto a maior
facilidade de modificação desses microrganismos, que permite a produção de
diferentes enzimas, ainda há a possibilidade do uso de substratos de menores
custos, o que favorece esses processos. Dentre as principais enzimas de uso
industrial estão as proteases, amilases, lactases, pectinases, celulases, lipases e
xilanases. As proteases representam as enzimas mais utilizadas pela indústria,
seguida das amilases que tem movimentado cerca de 30% deste mercado
(ASOODEH; CHAMANI; LAGZIAN, 2010).
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Devido à grande importância das enzimas para o setor industrial, é possível
encontrar diferentes trabalhos utilizando os resíduos agroindustriais, como a casca
de mandioca, para a obtenção de bioprocessos produtores de enzimas. Em um
desses trabalhos, Sani; Awe e Akinyanju (1992), apresentam a produção de
amilases por Aspergillus flavus e A. níger utilizando meio de cultura basal contendo
2% (p/v) de amido solúvel ou cascas de mandioca como única fonte de carbono.
Quando os autores utilizaram o amido solúvel, foram obtidas atividades enzimáticas
de 1,6 e 5,2 mg de amido por proteína para A. flavus e A. niger, respectivamente.
Quando utilizado as cascas de mandioca, foi observado um aumento de 170 vezes
na atividade enzimática para os extratos obtidos a partir de A. flavus e aumento de
16 vezes para A. níger. Dessa forma os autores concluíram que as cascas de
mandioca podem ser melhor substrato para a produção de amilase por A.flavus e
A. niger, em comparação ao amido solúvel comercial.
Já Gerber et al. (2013), avaliaram a produção de lipase de extratos
enzimáticos brutos obtidos por A. niger usando casca de mandioca como substrato
e óleo de girassol como indutor. Neste trabalho os autores relataram um bom
desemprenho deste fungo cultivado em casca de mandioca, onde foi possível obter
o rendimento ótimo de lipase de 59,8 U/g de casca seca, fermentada durante 60 h.
Enzimas lignolíticas produzidas por Panus tigrinus (M609RQY e
M109RQY) sob condições de fermentação em estado sólido, utilizando cascas de
mandioca, cascas de arroz e palha de arroz como substratos, foram avaliadas por
Ruqayyah et al. (2014) quanto ao potencial de degradação de lignina e produção.
O potencial de degradação foi determinado pela análise da composição química
dos substratos selecionados antes e após a fermentação, juntamente com a
produção de enzimas lignolíticas. A linhagem M609RQY levou à maior degradação
de lignina nas cascas de mandioca (40,81%) e a produção máxima de peroxidase
dependente de manganês (141 U/L) foi obtida pela linhagem M109RQY. Ambas as
cepas aumentaram significativamente o teor de proteína da casca de mandioca.
Além da obtenção dos extratos brutos ricos em enzimas lignolíticas, os autores
ainda sugerem que a casca de mandioca com significativo teor de proteínas,
nutricionalmente melhorada, ainda pode servir como suplemento alimentício para
ração animal.
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Observando a importância de manases no processo de bioconversão de
resíduos agroindustriais e sua potencial aplicação em preparações pré-bióticas
para rações animais, Olaniyi et al. (2013), avaliou vários resíduos agrícolas e
parâmetros de processo para a produção de manases por Trichosporonoides
oedocephalis em fermentação submersa. Entre as fontes de carbono testadas, as
cascas de mandioca mostraram-se as melhores para a produção de manase
(11,776 U/ml), enquanto o menor (0,100 U / ml) foi observado com cascas de
abacaxi. Atividade máxima de mananase e a produtividade (37.963 U / ml, 4.745
U/ml/h) foi observada após 96 horas de incubação. As condições ótimas de cultura
obtidas a partir deste estudo ajudaram a padronizar requisitos para a produção ideal
de manase usando resíduos agroindustriais para a melhoraria da alimentação de
peixes.

- Produção de biocombustíveis

Considerando, que os resíduos de indústrias de mandioca têm um enorme
potencial para gerar produtos de valor mais elevado adotando um conceito de
biorrefinaria, e ainda que a necessidade de energia e alimentos precisa ser
atendida sem comprometer o meio ambiente e não competir com fontes
alimentícias, o aproveitamento de co-produtos da mandioca, se apresenta como
uma opção viável com grande potencial para o desenvolvimento de um sistema
sustentável. Essa idéia tem levado à pesquisas para o desenvolvimento de
processos geradores de biocombustíveis a partir de sub-produtos da agroindústria
da mandioca.
Visando aproveitar as frações da casca de mandioca constituídas por
carboidratos, (CHIBUZOR; UYOH; IGILE, 2016), avaliaram o potencial de produção
de bioetanol, utilizando diferentes inoculantes microbianos, a fim de realizar a
sacarificação e fermentação simultânea de cascas de mandioca de três diferentes
cultivares (TME 0505, TME 419 e TME 4779). Os resultados obtidos mostraram
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diferenças significativas na quantidade de etanol produzido a partir dos inoculantes
estudados e também para as três variedades de mandioca. As cascas de mandioca
da variedade TME 4779 apresentaram o maior rendimento de etanol (14,46 ± 2,08
g/cm3), quanto utilizada combinação de inoculante Rhizopus nigricans/Spirogyra
africana/Saccharomyces cerevisae, já o menor rendimento (6,43 ± 0,58) foi obtido
quando utilizado as cascas TME 419 com o inóculo controle (S. cerevisae).
Segundo os autores, o rendimento obtido compete favoravelmente com os
relatados para cascas de batata e cascas de milho usando outros inoculantes,
evidenciando assim, o potencial para a produção de bioetanol a partir de cascas de
mandioca utilizando SSF e complexo de microrganismos.
Já Oyeleke et al. (2012), realizaram a produção de etanol a partir de cascas
de mandioca e cascas de batata doce, utilizando sacarificação e fermentação
independentes, porém também utilizaram consórcios microbianos. Para o processo
de hidrólise, os autores utilizaram Gloeophyllum sepiarium e Pleurotus ostreatus e
para a fermentação foram utilizados Zymomonas mobilis e Saccharomyces
cerevisiae. Nesse trabalho os autores observaram que as cascas de mandioca
apresentaram maior potencial como substrato diante da casca de batata doce, visto
que os maiores rendimentos de etanol (11,97g/cm3) foram obtidos quando utilizado
os consórcios de G. sepiarium e P. ostreatus para a hidrólise e Z. mobilis e
S.cerevisiae para a fermentação de 50g de casca de mandioca.

- Proteína unicelular enriquecida - SCP

As cascas de mandioca são pobres em proteínas do ponto de vista
nutricional, porém contém uma grande quantidade de carboidratos, a fim de agregar
valor a esses grandes resíduos do processamento de mandioca, estudos estão
sendo realizados com o objetivo de enriquecer nutricionalmente esse subproduto
ou ainda utilizá-lo como substrato para a produção de proteína unicelular e outros
suplementos alimentícios que possam ser utilizados na alimentação humana e
animal.
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A exemplo de estudos realizados com esta finalidade, pode ser citado o
realizado por Ezekiel et al.,(2010), que investigou a fermentação de Trichoderma
viride ATCC 36316, em fermentação de cascas de mandioca pré-tratada ou não
com enzimas, avaliando o teor de proteína e perfil de aminoácidos na casca de
mandioca após a fermentação. Neste trabalho, foi observado que a biomassa seca
aumentou em proteína bruta, proteína verdadeira, gordura bruta, fibra bruta, cinzas
e fibra dietética total. A proteína bruta aumentou de 4,21 para 37,63 e 36,52% para
amostras pré-tratadas e não tratadas com enzimas. Os produtos fermentados
continham todos os aminoácidos essenciais.

- Insumos industriais

O ácido cítrico é o ácido mais utilizado pela indústria alimentícia e de
bebidas, uma vez que apresenta propriedades antioxidantes, acidulantes,
flavorizantes, sequestrantes e reguladoras de acidez. De um modo geral, preserva
o sabor de bebidas e alimentos industrializados, regulando o pH, mascarando o
gosto desagradável de alguns compostos, neutralizando o paladar doce e
acidificando o sabor. Atualmente, predomina a síntese do ácido cítrico por via
fermentativa, principalmente o processo submerso, a partir de melaços de cana-deaçúcar e de beterraba, empregando o fungo filamentoso Aspergillus niger. Esse
processo é responsável por mais de 90% da produção, uma vez que é mais
econômico e simples do que a via química.
Sabendo que o uso de cana-de-açúcar e beterraba para a produção de
ácido cítrico concorre diretamente com a produção de alimentos a partir destas
matérias-primas, o uso de cascas de mandioca nesse processo pode representar
uma fonte alternativa de substrato. Assim, Adeoye et al. (2015) avaliaram o uso
das cascas de mandioca, suplementada com sorgo malteado, como substrato para
fungos da espécie Aspergillus niger (selvagem e modificados) produtores de ácido
cítrico, usando o processo de auto-hidrólise (0,5 g de cascas de mandioca para 100
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mL de água, em autoclave a 121 ºC, por 15 minutos) para o tratamento das cascas.
Foram avaliados diferentes misturas de cascas de mandioca/sorgo (95:5, 90:10,
85:15, 80:20 e 100:0), onde foi observado que a produção de ácido cítrico foi
variável em relação às misturas utilizadas, sendo obtido maior rendimento (9,4 g/L)
em ácido cítrico para a mistura 80:20 utilizando a cepa mutante FUO 110 e o menor
rendimento (5,1 g/L) foi obtido quando utilizado 100% de casca de mandioca. Os
autores relatam um aumento do rendimento de ácido cítrico de 45,97 vezes para o
meio otimizado, concluindo que a utilização de cascas de mandioca se apresenta
como um meio de cultivo viável para a obtenção de ácido cítrico a partir de culturas
mutantes de A. niger.
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1.2. Obtenção de carotenoides por processos biotecnológicos
utilizando subprodutos da agroindústria

1.2.1.

Carotenóides

Os carotenoides são isoprenóides lipofílicos sintetizados por plantas e
microrganismos

fotossintéticos

e

também

por

algumas

bactérias

não-

fotossintéticas e fungos. O nome carotenoides deriva do nome científico da cenoura
– Daucus carote – reconhecido por Wackenroder em 1831 como a primeira fonte
de caroteno. São encontrados abundantemente na natureza com mais de 700
estruturas caracterizadas, apresentando variação de cor do amarelo até o vermelho
(VILLELA; BACILA; TASTALDI, 1966; AMORIM-CARRILHO et al., 2014).
A coloração apresentada pelos carotenoides é dada pela presença de
duplas ligações conjugadas entre os átomos de carbono, denominadas de grupos
cromóforos. Para que os carotenoides possam apresentar coloração, é necessário
a presença de ao menos sete ligações duplas conjugadas na molécula, nesse caso
o carotenoide é apresentado na cor amarela. Quanto maior o número de ligações
duplas conjugadas, maior será o aumento das bandas de absorção em maiores
comprimentos de onda, e consequentemente, mais forte será a coloração
apresentada pelos carotenoides, ficando mais próximos à coloração vermelha
(VALDUGA et al., 2009).
O sistema de duplas ligações conjugadas também confere a estes
pigmentos alta reatividade química, podendo ser facilmente isomerizados e
oxidados, principalmente quando submetidos a condições não controladas de
processamento e/ou estocagem, mais especificamente em produtos naturais. Além
disso, o calor, a luz, o oxigênio e enzimas como lipoxigenase e/ou ácidos presentes
em frutas levam a alterações ou parcial destruição dos pigmentos. Por serem
moléculas lipossolúveis, esses pigmentos são solubilizados em solventes
orgânicos como éter de petróleo, metanol, sulfeto de carbono e acetona. Porém
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não são solúveis em água, exceto quando estão formando complexos com
proteínas (MALDONADE; RODRIGUEZ-AMAYA; SCAMPARINI, 2008).
Os

carotenoides

podem

ser

classificados

nutricionalmente

ou

quimicamente. Do ponto de vista nutricional, os carotenoides são divididos em dois
grupos: 1) os pró-vitamínicos, que apresentam atividade pró-vitamina A; 2) os
inativos, que apresentam atividade anti-oxidante ou corante. Do ponto de vista
químico, são classificados como tetraterpenóides C40, formados a partir da união
de 8 unidades isoprenóides de cinco átomos de carbono, com exceção da crocetina
e da bixina, que possuem menos de 40 átomos na cadeia carbônica. As unidades
isoprenóides são ligadas de tal forma que a molécula é linear e simétrica com a
ordem invertida no centro, Figura 1.10, (GROSS, 1991; RODRÍGUEZ-AMAYA;
SABINO, 2002).
Figura 1.10 - Estrutura do

-caroteno, destacando as ligações das unidades

isoprenoides e a ordem invertida no centro da molécula.

Fonte: Modificado de Zeraik e Yariwake (2008)
Os carotenoides encontrados na natureza pertencem a duas classes, os
carotenos que são hidrocarbonetos lineares, que podem ser ciclizados em uma ou
ambas as extremidades da molécula, tais como o

-caroteno; e os derivados

oxigenados de carotenos denominados xantofilas, como luteína, violaxantina,
neoxantina e zeaxantina. Essas duas classes de carotenoides podem ainda ser
estruturalmente subdivididos em sete grupos de acordo com o grupo funcional que
apresentam em suas estruturas (AMORIM-CARRILHO et al., 2014; VALDUGA et
al., 2009), a Figura 1.11, abaixo representa a classificação dos carotenoides
segundo esta divisão.
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Figura 1.11 - Classificação dos carotenoides de acordo com o grupo funcional
químico presente na molécula.

Fonte: Modificado de Villela; Bacila e Tastaldi (1966).
A via biossíntese destes compostos ocorre a partir de duas unidades de
geranigeranil transferase pirofosfato e segue um padrão apresentado para todos os
terpenóides tendo o ácido melavolônico como precursor específico na síntese de
terpenóides. A síntese (Figura 1.12), é iniciada com a conversão da acetil-CoA em
3-hidroxi3-metilglutaril-CoA, em uma reação catalisada pela hidroximetilglutarilCoA sintase, logo em seguida a 3-hidroxi3-metilglutaril-CoA é convertida em ácido
mevalônico pela hidroximetilglutaril-CoA redutase, que é então convertido em
isopentinil pirofosfato a partir de várias reações catalisadas por quinases e
difosfomevalonato descarboxilase. O isopentinil pirofosfato é convertido em
dimetilalil pirofosfato por isomerização. A adição de três moléculas de isopentinil
pirofosfato leva a formação de geranilgeranil pirofosfato, que apartir da
condensação de duas moléculas leva a formação do fitoeno, o primeiro composto
de quarenta carbonos, porém ainda sem coloração. As reações seguintes são
catalisadas pela fitoeno desaturase que está envolvida na síntese do neurosporeno,
que pode ser convertido em licopeno ou -zeacaroteno. A ciclização do licopeno ou
a desidrogenação do -zeacaroteno leva à formação de -caroteno, que fornece o
precursor para a biossíntese de -caroteno e toruleno, enquanto que a torularodina
é obtida em uma transformação adicional de toruleno, incluindo hidroxilação e
oxidação (MATA-GÓMEZ et al., 2014; KOT et al., 2018).
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Figura 1.12 - Proposta de via biossintética de carotenóides em células de
leveduras, a partir do geranilgeranil pirofosfato.

Fonte: Kot et al. (2018)
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Devido ao potencial de pigmentação apresentado por essas moléculas, os
carotenóides tem encontrado grande aplicação industrial, pricipalmente na indústria
de alimentos, onde tem sido utilizado durante o processamento e armazenamento
destes produtos e onde também tem subistituídos os aditivos químicos de origem
sintética. Além de conferir cor aos alimentos, os carotenoides vêm sendo
recentemente adicionados à alimentação, devido as suas atividades biológicas, a
fim de enriquecer nutricionalmente os produtos alimentares. A atividade biológica
apresentada pelos carotenoides também atrai a atenção da indústria farmacêutica
e cosmética, onde estes compostos podem está participando como pigmentos, próvitamínicos

e

anti-oxidantes

em

formulações

faemacêutica/cosmética

(MALDONADE; RODRIGUEZ-AMAYA; SCAMPARINI, 2008; MANNAZZU et al.,
2015).

1.2.1.1.

Funções biológicas dos carotenoides

- Pró-vitamina A

A vitamina A, Figura 1.13, compõe um grupo de compostos orgânicos
insaturados, que incluem o retinol, retinal e ácido retinóico. É caracterizada como
um sólido amarelo claro que contém em sua estrutura um anel -ionona, com um
sistema de cinco duplas ligações conjugadas que confere propriedades espectrais
(próximo de 325 nm) utilizadas para sua determinação, identificação e qualificação.
Quimicamente é classificada como um álcool de alta massa molar (286,46 g/mol),
lipossolúvel e possui estrutura totalmente trans. É um nutriente essencial, não
sendo produzido no organismo de seres humanos devendo ser fornecido como
parte da dieta, pois apresenta papel importante na regulação de processos
biológicos como a manutenção da visão, manutenção de superfícies epiteliais,
competência imunológica, reprodução, crescimento e desenvolvimento embrionário
(MELÉNDEZ-MARTINEZ; VIVARIO; HEREDIA, 2004; SHERRY et al. 2016).
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Figura 1.13 - Estrutura química da vitamina A

Fonte: Sacramento (2006)
Para que um carotenoides apresente atividade pró-vitamina A, este deve
possuir em sua estrutura química ao menos um anel

-ionona. Na classe dos

carotenoides, há cinquenta estruturas conhecidas que apresentam atividade próvitamínica A, sendo o mais importante o -caroteno, pois apresenta dois anéis ionona ligados ao final de cada extremidade da cadeia poliênica, o que permite
gerar até duas moléculas de vitamina A (Figura 1.4) (CUTZU et al., 2013).
Figura 1.14 – Estrutura do betacaroteno destacando as duas moléculas de retinol
que podem ser formadas a partir de uma molécula de betacaroteno.

Fonte: Tanumihardjo et al. (2016)
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Para ser convertido à forma ativa (retinol ou retinal) e assim apresentar
ação vitamínica, um carotenoide precisa passar por uma série de reações, para
isso Jhon Glover em 1960, sugeriu dois mecanismos de conversão do -caroteno
em retinal, Figura 1.5.:
1) Clivagem central: Neste mecanismo são geradas duas moléculas de
retinal, a partir da clivagem simétrica da molécula. Um exemplo deste tipo
mecanismo é a clivagem do o -caroteno a retinal, onde o processo é catalisado
pela enzima

, -caroteno 15,15’ monooxigenase (antigamente dioxigenase)

produzindo duas moléculas de retinal.
2) Clivagem assimétrica ou excêntrica: Neste mecanismo a molécula de
caroteno é clivada de forma assimétrica, formando uma molécula maior e outra
menor que sofrerá remoção de alguns fragmentos para formar uma molécula de
retinal.
Figura 1.15 - Esquema do mecanismo de clivagem do -caroteno para formação
de retinal, demostrando o sistema de clivagem simétrica e assimétrica.

Fonte: Modificado de Avalos e Limón (2015).
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Além do -caroteno, são fontes importantes de vitamina A o α-caroteno e a
-criptoxantina (Figura 1.16). Já a luteína, o licopeno e a cantaxantina são
considerados carotenoides de pouca ou nenhuma atividade pro-vitamina A, pois,
não apresentam o anel ionona nas suas estruturas químicas (MELÉNDEZMARTINEZ; VIVARIO; HEREDIA; 2004).
Figura 1.16 - Estrutura química dos três principais carotenoides com ação próvitamina A.

Fonte: Modificado de Tanumihardjo et al. (2016)

- Anti-oxidantes

Os antioxidantes são definidos como substâncias que mesmo em baixas
concentrações, quando comparada a um substrato oxidável, limita ou inibe a
oxidação desse substrato de maneira eficaz. Para que uma substância seja
considerada antioxidante, esta deve apresentar ao menos uma destas
propriedades: supressão da formação de radicais livres; eliminação ou inativação
de radicais livres com formação de um produto estável; ou participação em
processos de reparo à danos oxidativos (BOURNE; RICE-EVANS, 1999; RIBEIRO,
2005; ARRIOLA, 2013).
Os carotenoides são conhecidos por apresentar atividade antioxidante
devido ao seu complexo de duplas ligações conjugadas, que conferem a estes, alta
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reatividade química. Devido a esta alta reatividade, os compostos carotenoides
podem reagir com o oxigênio singleto (1O2), uma forma altamente reativa do
oxigênio molecular, outras espécies reativas de oxigênio, como o peróxido de
hidrogênio (H2O2) e outros radicais livres sequestrando-os do meio, a partir da
estabilização do elétron desemparelhado do radical por ressonância, protegendo
as células dos danos oxidativos causados por estes radicais. Por serem apolares,
os carotenoides ficam entremeados nas membranas sequestrando estes radicais,
inibindo a peroxidação lipídica no interior das membranas, mantendo assim a
integridade e a fluidez das mesmas (TRUSCOTT, 1996; FOOT; CHANG; DENNY,
1970; MANIMALA; MURUGESAN, 2018)
Existem três mecanismos que explicam a ação de compostos antioxidantes ao combaterem as espécies reativas de oxigênio: 1) transferência de
elétrons; 2) remoção de íons de hidrogênio; 3) adição de espécies radicalares,
conforme as reações 1, 2 e 3, respectivamente:
ROO* + CAR → ROO- + CAR*+ (1)
ROO* + CAR → ROOH + CAR* (2)
ROO* + CAR → ROO-CAR* (3)
A efetividade da ação antioxidante dos carotenoides, está relacionada com
a quantidade de ligações duplas conjugadas presentes na molécula, assim, aqueles
que apresentam maior ação antioxidante são os que possuem cadeia acíclica, com
nove ou mais ligações duplas conjugadas, apresentando por exemplo o licopeno,
maior atividade antioxidante que o -caroteno, pois o licopeno possui onze duplas
ligações conjugadas e cadeia cíclica nas extremidades (DI MASCIO; KAISER;
SIES, 1989; MCBRIDE, 1996). Em escala crescente de capacidade de sequestrar
o oxigênio singleto por parte dos carotenoides e xantófilas estão:

De acordo com Krinsky (1994), a ação atioxidante apresentada pelos
carotenoides também estão relacionados com efeito quimiopreventivo na formação
de células neoplásicas, visto que os mecanismos de iniciação e promoção do
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processo neoplásico estão associados aos danos oxidativos ao DNA e a ativação
metabólica da carcinógenos químicos, que podem sem combatidos a partir da
atuação de carotenóides antioxidantes.
Além disso, têm-se vinculado a ação antioxidante do

-caroteno a uma

melhora na resposta imune das células responsáveis pela proteção imunológica do
indivíduo, através

da redução do dano oxidativo causado pela formação de

peróxidos, que são fortes imunosupressores. Dessa forma, tem sido dado aos
carotenoides um papel importante na prevenção de doenças associadas ao
processo de estresse oxidativo como o câncer, catarata, arteriosclerose e retardo
do processo de envelhecimento (BENDICH; OLSON, 1989; RIBEIRO; SERAVALLI,
2004).
A avaliação da capacidade anti-oxidante de uma substância pode ser
realizada in vitro a partir de diferentes testes de inibição da oxidação, denominados
de ensaios armadilhas (trap assays). Estes ensaios podem variar sua metodologia
de acordo com o tipo de radicais livres gerados. Um desses métodos, utiliza da
estratégia de formação de radicais instáveis, a partir da decomposição térmica de
azoiniciadores, que reagem rapidamente com o oxigênio originado radicais peroxil,
que atuam sobre um substrato lipídico, desencadeando um processo de
lipoperoxidação. Outro tipo de teste proposto, está relacionado à redução de
radicais livres estáveis gerados in vitro como resultado da atividade sequestradora
de compostos antioxidantes (DPPH – -- difenil--picrilhidrazil, ABTS – sal
diamônico do ácido β,β’-azonobis-3- etilbenzotiazoline-6-sulfônico), neste caso não
é recorrido a oxidação de substratos lipídicos (SILVA; BORGES; FERREIRA,
1999).

- Anti-microbianos

Os carotenoides podem ser uma possível fonte de novos antibióticos
potentes para cepas de patógenos não resistentes. Embora sejam conhecidos por
sua função como agentes pigmentantes, as estruturas e propriedades de proteção
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dos corantes naturais, podem conferir a estas substâncias notável atividade
antimicrobiana. No entanto, ainda não há estudos suficientes que confirmem estas
propriedades.
Silva et al. (2011), avaliando a ação antimicrobiana de diferentes pigmentos
alimentícios derivados de plantas, entre eles a Bixina, uma apocarotenoide,
observou que todos os pigmentos avaliados apresentaram atividade antimicrobiana
para ao menos dois tipos de microrganismos testados. Onde o autor conclui que os
corantes avaliados, são altamente eficazes agentes antimicrobianos, apresentando
concentração inibitória mínima entre 50-500µg.
Já os carotenoides produzidos pela leveura Sporobolomyces sp., e avaliados
por Manimala e Murugesan (2014), frente a diversos microrganismos como
Enterococcus sp., Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Bacillus subtilis,
Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa, apresentaram eficaz quanto a inibição
do crescimento de E. coli e S. aureus, quando observado os halos de inibição.
Yoo, Alnaeeli e Park (2016), avaliando os pigmentos carotenoides obtidos a
partir da levedura Rhodotorula mucilaginosa AY-01, observou que além da
significativa atividade anti-oxidante, os pigmentos extraídos desta levedura também
apresentaram significativa ação anti-microbiana frente à bactérias resistentes a
antibióticos. Os autores ainda demonstram que o pigmento com potencial atividade
anti-microbiana, apresenta um glicosídeo em sua estrutura, o que os levou a inferir
que a estrutura do pigmento isolada neste estudo, é similar ao toruleno-3-betaDglucosídeo ou toruleno-3-betaD-manoside. Estudos como estes, sugerem a
aplicação dos pigmentos carotenoides como potenciais agentes antimicrobianos,
com larga aplicação cosmética e farmacêutica.
1.2.2.

Processos de obtenção de carotenoides

Os carotenoides utilizados industrialmente são geralmente obtidos por via
química ou extração de plantas e/ou algas. Porém, naturalmente os carotenoides
são sintetizados por inúmeros organismos, sendo encontrados em plantas, insetos,
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peixes, crustáceos e microrganismos (Rodriguez-Amaia, 2016). No que se refere a
síntese química de carotenoides, esta foi inicia em 1954, quando a Hoffmann-La
Roche iniciou a produção comercial do

– caroteno, seguindo com a síntese de -

apo-ϴ’-carotenal e cantaxantina nos anos de 1960 e 1965, respectivamente.
Posteriormente em 2002, esta empresa já produzia licopeni, zeaxantina,
astaxantina e pelo menos outros quatro carotenoides. No mesmo ano a Basf
também já havia iniciado a produção de carotenoides sintéticos (MESQUITA;
TEIXEIRA; SERVULO, 2017).
Dentre os carotenoides naturais encontrados em plantas e vegetais, que tem
seu uso relatados desde as antigas civilizações, estão os pigmentos encontrados
no anato (bixina), açafrão (crocina), tomate (licopeno e páprica/capsantina) e
outros. Historicamente a obtenção de pigmentos carotenoides de estruturas
conhecidas a partir de vegetais, foi dada com a síntese da b-ionona em 1893 por
tiemann e kinger, a partir do óleo de Iris florentina, as chamadas ironas. Em 1929
a b-inona foi isolada do safranal em estigmas de Crocus stivus (açafrão). Que foram
om o advento da cromatografia gasosa e da cromatografia gasosa acoplada à
espectrometria de massas, o número de noroisoprenóides identificados aumentou
drasticamente durante as décadas de 60 a 80 (UENOJO et al., 2007).
Entretanto, devido à preocupação com o uso de aditivos químicos em
alimentos, visto que esses aditivos podem apresentar toxicidade, efeitos
carcinogênicos e perigos para os trabalhadores, além de gerar resíduos de
processos prejudiciais ao homem e ao ambiente, e também as questões de
sazonalidade e concorrência com fontes alimentícias apresentada pelos pigmentos
de origem vegetalo, o interesse por pigmentos naturais de origem microbiana, tem
aumentado nas últimas décadas. Esses pigmentos tem recebido destaque, por não
apresentar problemas de sazonalidade e mostrarem grande produtividade,
podendo ser sintetizados por inúmeros microrganismos (ABEROUMAND,
2011;MACHADO; BURKERT, 2014a; SAHA et al., 2015).
A depender do carotenoide de interesse, diferentes microrganismos podem
está sendo empregados nos bioprocessos. Algas como Haematococcus pluvialis
e Spongiococcum excetricum estão realacionadas à produção de luteína,
cantaxantina, caroteno, astaxantina e luteína. Leveduras como Blakeslea trispora
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são produtoras de -caroteno e licopeno, Dacrymyces deliquescens produtoras de
luteína, Phaffia rhodozyma produzem de astaxantina, Rhodosporidium sp.,
Rhodotorula glutinis e Rhodotorula graminis produzem toruleno e
Sporidiobolus salmonicolor produz
brevicaie,

Mycobacterium

-caroteno;

-caroteno e as bactérias Mycobacterium

lacticola,

Streptomyces

chrestomyceticus

e

Rhodococcus maris produzem de cantaxantina, astaxantina, cantaxanina e
xantofilas, respectivamente (MEZZOMO; FERREIRA, 2016).
A produção de carotenoides por esse microrganismos está relacionada
com a resposta ao estresse causado pelas condições nutricionais e físicas do
processo de cultivo, podendo o rendimento e a composição destes pigmentos variar
significativamente com a composição do meio e condições físicas do cultivo, o que
tem levado ao estudo da otimização dos bioprocessos, a fim de melhorar o
desempenho dos microrganismos utilizados e também reduzir custos de produção
dos carotenoides (MANNAZZU et al., 2015).
Alguns processos biotecnológicos de origem microbiana já se encontram
em fase de produção comercial, incluindo a produção de caroteno pelo fungo
Blakeslea trispora e pela microalga Dunaliella marinho e a produção de astaxantina
pela microalga de água doce Haematococcus sp. e pela levedura Phaffia
rhodozyma (MEZZOMO; FERREIRA, 2016).
Além dos processos em fase de produção já em execução, também tem se
observado a apresentação de registros de diversas patentes relacionadas à
produção microbiana de carotenoides apresentadas por grupos de pesquisas ou
empresas em diferentes países (Tabela 1.1). Esses registros descrevem diferentes
processos, desde técnicas de produção, extração e obtenção dos carotenoides,
descrição de manipulação genética de microrganismos para produzir ou aumentar
a produtividades desses pigmentos, como também processos que aplicam esses
carotenoides em formulações de diferentes produtos.
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Tabela 1. 1 – Apresentação de alguns processos de patente relacionados à
produção biotecnológica de carotenoides encontrados na base de dados
Espacenet Patent search.
Título da patente

País

Ano de
apresentação

Autores

Nova estirpe de Lactobacillus
plantarum para a produção de
carotenóides

Alemanha

2010

Ruiz et al

Produção
heteróloga
de
carotenoides em microrganismos

EUA

2011

Fienberg et al.

Produção de carotenoides em
leveduras e bolores oleaginosos

México

2012

Bailey et al

Método de preparação e extração
de carotenoides a partir de
microrganismos

EUA

2012

Yu et al

Método para ajustar níveis de
produção e composição de
carotenoides em Rhodosporidium
e Rhodotorula genera

Singapura

2014

Yanbin, Mei e
Lianghui

França

2016

Castang et al.

Composto carotenoide contendo
crocetina e seu método de preparo

Japão

2016

Yangjian et al.

Método de cultivo de microalga
Coalestrella
rubesans
para
produção de carotenoides e
lipídeos

Rúsia

2017

Semenovna et
al.

Rhodotorula mucilaginosa mutante
e sua aplicação

China

2017

Chunhou et al.

Método de rompimento e produção
de carotenoides

China

2017

Zhiming et al.

Algas unicelulares Mallomonas
kalinae – produtora do carotenoide
fucoxantina

Rúsia

2017

Kuzmin et al.

Singapura

2018

Zhang et al.

Japão

2018

Xiangyo et. al

Método
de
produção
percussores ou astaxantina

Produção de carotenoides
apocarotenoides

de

e

Composição
contendo
carotenoides e método de preparo
do composto

Fonte: Autoria própria
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Dentre os microrganismos produtores de carotenoides as leveduras tem se
destacado pelo seu uso como fonte protéica e pela sua capacidade de crescimento
em substratos de baixo custo e alto teor de açúcar o que tem tornado estes
microrganismos interessantes do ponto de vista industrial. Assim, leveduras tais
como Paffia rhodozima (CIPOLATTI et al., 2015;MICHELON et al., 2012),
Sporodiobolus pararoseus (SAHA et al., 2015), Yarrowya lipolítica (MATTHÃUS et
al., 2014), Rhodosporidium toruloides (FREITAS et al., 2014) e leveduras do gênero
Rhodotorula (MOLLINÉ et al., 2010;AMARETTI et al., 2014; ZHANG; TAN,
2014;HERNÁNDEZ-ALMANZA et al., 2014; CUTZU et al., 2013;FERRAO; GARG,
2012; BRAUNWALD et al., 2013; BANZATO et al., 2013) tem sido utilizadas em
diferentes estudos para obtenção de carotenóides.
As leveduras do gênero Rhodotorula tem recebido destaque na produção de
carotenoides, pois apresentam altas taxas de crescimento e são capazes produzir
-caroteno e torularodina que são importantes fontes de pro-vitamina-A e
antioxidantes. Podendo ainda ser encontrados intermediários da via sintética como
δ-caroteno,

-zeacaroteno, neurosporeno e fitoeno, sendo a proporção deste

carotenoides dependentes da espécie e das condições de cultivo.
Banzatto (2013), cultivando Rhodotorula rubra em melaço de cana de açúcar
identificou o toruleno, a torularrodina, e o

-caroteno como os principais

carotenoides. Já Braunwald et al. (2013), estudando a influência das fontes de
carbono e nitrogênio no meio sintético para a levedura R. glutinis, observou que as
maiores relações de carbono/nitrogênio favoreceram a produção de carotenoides,
sendo também encontrados toruleno, torularrodina e

–caroteno, como os

principais carotenoides produzidos.

1.2.2.1.

Fatores que afetam a produção de carotenoides por

leveduras

Os carotenoides são produzidos intracelularmente nos microrganismos e
estão envolvidos nos processos de respostas ao estresse a que este é submetido,
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assim sua síntese é influenciada por diferentes fatores de estresse exógenos, que
podem afetar os rendimentos e custos de operação sendo importante observar
alguns desses fatores.
A fonte de carbono é um dos principais parâmetros estudados na produção
de pigmentos carotenoides, visto que o metabolismo dos microrganismos age de
acordo com a fonte de carbono presente no meio. A glicose e outros açúcares são
metabolizados pela via glicolítica e depois levados a fermentação alcoolica, mesmo
na presença de oxigênio, enquanto as fontes de carbono não fermentescíveis como
o etanol e o succinato são realizadas através da oxidação de acetil-CoA passando
pelo ciclo do ácido cítrico (MATA-GÓMEZ et al., 2014).
Nos estudos de bioprodução dos carotenoides as fontes de carbono mais
utilizadas são a glicose e a sacarose. Estes estudos mostram como a fonte de
carbono influencia a produção destes pigmentos, como o trabalho apresentado por
Sutherland et al., (1996), que verificou-se que concentrações altas de glicose
inibiram a carotenogênese, enquanto que a sacarose, maltose e celobiose foram
os dissacarídeos que produziram melhores resultados para Phaffia rhodozyma,
sendo observado um aumento de até 1β vezes na produção de -caroteno em meio
com 5% (m/v) de glicose. Já Voiades e Dima (2012), avaliando cepas de leveduras
do gênero Rhodotorula, observaram que a maior concentração de pigmento (526
μg/L) foi obtida nos meio contendo sacarose em relação ao meio contendo glicerol
(198 μg/L).
Cutzu et al. (2013), utilizou glicerol como fonte de carbono para o cultivo de
uma cepa da levedura Rhodotorula glutinis modificada por irradiação UV,
conseguindo aumentar a produção de

-caroteno em 100 vezes, alcançado a

concentração de 14,7 mg/L de carotenoides totais. Outro estudo realizado com a
finalidade de avaliar fontes de carbono para obtenção de carotenoides, foi o
realizado por Ferrao et. al, (2013). Neste estudo os autores utilizaram manitol como
fonte de carbono, sendo observado pelos que o incremento de 10 a 20 g/L de
manitol no meio de cultivo pode levar a maiores rendimentos de biomassa e

-

caroteno, podendo ser alcançadas concentrações de até 220 µ/L, nas condições
avaliadas.
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A produção e o acúmulo de carotenoides também são afetados pela
luminosidade, visto que os microrganismos precisam se proteger dos danos
causados pela luz, sendo a carotenogênese um mecanismo fotoprotetor. A fotoindução da carotenogênese pode ser vista sob dois aspectos, onde no primeiro, a
luz exerce papel de estimulante da produção durante o crescimento do
microrganismo e no segundo está relacionada com o aumento da atividade das
enzimas envolvidas na biossíntese dos carotenoides, estando estes efeitos
relacionados com o tipo de microrganismo (BHOSALE, 2004; MEDINA; BARBOSA,
2015).
Para avaliar o efeito da luminosidade sobre a produtividade de -caroteno
em um reator em batelada, Yen e Zhang (2011), utilizaram de duas lâmpadas de
LED acopladas ao reator, o que resultou em uma maior concentração de -caroteno
(24,6 μg/g) comparada com a concentração (14,69 μg/g) obtida no reator sem
adição das lâmpadas. A luz uv também pode afetar a produção de carotenoides
pelas leveduras, pois ela provoca mutagênese nas células. Como resposta ao
estresse causado a levedura tende a aumentar a produção de pigmentos
carotenoides como foi observado por Wang et al. (2017), que utilizou uma cepa
tratada com luz UV para promover a mutagênese. Este autor observou que a cepa
tratada apresentou maior produção de pigmentos carotenoides, resultando em
aumento de β a γ vezes a concentração de -caroteno.
Por se um processo aeróbio, a carotenogênese também pode ser afetada
pela taxa de fluxo de ar na cultura de levedura, que é um fator essencial para a
assimilação do substrato, da taxa de crescimento e do aumento da massa celular.
Além disso, a diminuição dos níveis de oxigênio podem ainda influenciar a produção
de carotenos ou xantofilas, devido à oxidação de carotenos em astaxantina,
cantaxantina e outros, sendo o efeito da aeração dependente da espécie de
microrganismo (MATA-GOMEZ et al., 2014).
Em estudo realizado por Yen e Chang (2015), onde um cepa de Rhodotorula
glutinis foi cultivada em reator do tipo tanque agitado e air-lift utilizando hidrolisado
lignocelulósico como substrato, foi observado que a concentração de -caroteno
variou de forma significativa entre os tipos de reatores utilizados, sendo obtido
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1,β4γ mg/g de -caroteno no reator tipo tanque, enquanto para o reator air-lift foram
obtidos 1,016 mg/g e 0,486 mg/g, quando utilizadas vazões de ar de 1 e 2 vvm,
respectivamente.
O pH é um dos parâmetros ambientais mais importantes para o crescimento
celular e formação de produto, tornando-se uma variável a ser estudada na
produção de carotenoides. A biossíntese de carotenoides naturalmente ocasiona
mudanças do pH do meio de cultivo, como consequência do crescimento de
leveduras. De modo geral, o pH do meio decresce nas primeiras 72 h de
bioprodução, seguido de uma elevação durante a fase intensa de carotenogênese.
A partir daí, o pH permanece constante indicando o final da bioprodução.
A fim de obter o pH ideal para a produção de ácidos graxo e carotenoides
pela Rhodosporidium toruloides, Dias et al. (2015), realizou o cultivo em batelada
dupla com controle de pH de estágio duplo. Nesses estudos os autores observaram
que quando pH para a fase de crescimento foi igual a 4,0 e o de acumulo igual a
5,0, foram significativamente melhoradas em ralação aos cultivos que mantiveram
valos fixos nas 2 fases, sendo obtido pelos autores 2,35 g/Lh, 0,29 g/L.h e 0,40
g/L.h, demosntrando assim que o pH tem influência sobre a formação do produto.
A temperatura também é um parâmetro a ser considerado, pois pode afetar
o crescimento celular e a produção de metabólitos, incluindo a carotenogênese, a
partir da regulação das enzimas envolvida no processo de carotenogenese,
controlando assim, os níveis de carotenoides nos microrganismos (MATA-GOMEZ
et al. β014). Avaliando o efeito da temperatura para a produção de -caroteno e
biomassa por Rhodotorula glutinis, Malisorn e Suntornsuk (2008), determinaram
que as temperaturas ideais para o cultivo realizado, foram de 29 e 30°C sobre a
produção de carotenoides e biomassa, respectivamente.

1.2.3.

Uso de subprodutos da agroindústria como substrato para a

produção de carotenoides

Apesar do grande interesse por carotenoides obtidos por via biotecnológica,
a obtenção desses pigmentos ainda possui um ao alto custo de produção,
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principalmente, devido os microrganismos produtores de carotenoides possuírem
natureza intracelular, o que leva a um maior custo de produção com os processos
de extração. Outro fator que contribui para o custo de produção é a fonte de
substrato a ser utilizada (AKSU; EREN, 2007). Na Tabela 1.2, são apresentados
alguns trabalhos realizados com leveduras para a obtenção de diferentes
pigmentos carotenoides, onde é possível observar que em grande parte destes
trabalhos são utilizadas fontes sintéticas de carbono.
Tabela 1. 2 Alguns substratos utilizados para produção de carotenoides por
diferentes leveduras.
Levedura

Pigmento

Fonte de
carbono

Referências

Michelon et al.,
2012
Amaretti et al.,
2014

Paffia rhodozyma

Astaxantina

Sacarose

Rhodotorula sp e
Dioszegia sp.
Rhodotorula
mucilagenosa

Xantófilas

Glicose

Torularodina

Glicose

Yarrowia lipolítica

Licopeno

Glicose

Paffia rhodozima

Carotenoides totais

Glicose

Sporobolomyces
roseus
Sporidiobolus
pararoseus
Rhodosporidium
toruloides
Rhodosporidium
toruloides

–caroteno e
fitoeno

Borra de café

Petrik et al., 2014

Glicose

Saha et al., 2015

Carotenoides totais

Glicose

Dias et al., 2015

Carotenoides totais

Xarope de polpa
de alfarroba

Freitas et al., 2014

–caroteno

Moliné et al., 2010
Matthaus et al.,
2014
Cipolatti et al.,
2015

Rhodotorula glutinis

–caroteno

Soro de leite

Marova et al.,
2012

Rhodotorula glutinis

–caroteno

Glicerol

Cutzu et al., 2013

Carotenoides totais

Glicose

Voaides et al.,
2012

Sporodiobolus
pararoseus

Carotenoides totais

Glicerol cru e
água de
maceração de
milho

Machado e
Burkert, 2014

Rhodotorula
mucilagenosa

Carotenoides totais

Glicose

Irazusta et al.,
2013

Rhodotorula glutinis

Carotenoides totais

Glicose

Zhang et al., 2015

Rhodotorula sp.

Fonte: Autoria própria
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Assim, como estratégia para obter um bioprocesso menos oneroso, tem-se
adotado os resíduos agro-industriais como matérias-primas utilizadas como fonte
de substrato para os bioprocessos. Isso é possível, visto que esses subprodutos
encontram-se amplamente disponíveis, e apresentam uma carga de matéria
orgânica que pode ser melhor aproveitada para outro processo, agregando valor
econômico a este subprodutos (CONTRERAS et al., 2012).
Subprodutos agroindustriais, como farelo de soja, caldo de cana, mosto de
uva, soro de leite, agua de maceração de milho, melaço de cana, melaço de
beterraba, glicerol bruto e agua de parbolização do arroz, podem ser utilizados
como substratos no meio de cultivo, por diferentes microrganismos para produção
de pigmentos (MACHADO; BURKERT, 2014b).

1.2.3.1.

Mercado

global

e

aplicações

industriais

para

os

carotenoides

Dentre os grupos de corantes naturais mais usados na indústria alimentícia
destacam-se os carotenoides, que em 2014 apresentou valor global de mercado de
1,5 bilhões e estimativa de quase 1,8 bilhões para o ano de 2019, apresentando
taxa de crescimento anual de 3,9%, segundo dados apresentados pela BCC
Research. As atividades biológicas descritas para esses pigmentos, tem levado ao
crescente interesse comercial direcionado aos carotenoides.
Diante da vasta aplicação industrial apresentada por esses pigmentos,
empresas de diversos países já investem na produção de carotenoides naturais por
via biotecnológica. Os principais produtores de carotenoides no mercado global são
Estados Unidos e Europa, onde encontram-se empresas como a BASF (Autrália),
a BlueBiotech (Alemanha) e a Fuji Chemical Industries (EUA e Suécia), que
produzem carotenoides a partir de microalgas. No Brasil, o mercado de
carotenoides ainda é pequeno e a produção não supri a demanda do mercado
interno, tendo o país importado um total de 861.908 kg de carotenoides no período
entre 2010 a 2015, segundo dados do Sistema de Análise das Informações de
Comércio Exterior, AliceWeb2.
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Quanto ao uso industrial desses pigmentos, estes tem encontrado
expansão de mercado, sendo utilizados principalmente durante o processamento e
armazenamento de produtos alimentícios, em substituição aos aditivos químicos de
origem sintética como corantes para restaurar a cor de produtos submetidos a
intenso processamento ou armazenamento, ou ainda para padronizar a cor de
produtos alimentares, como em sucos de frutas, massas, bebidas, doces,
margarinas, queijos e salsichas. Os carotenóides como o - caroteno e astaxantina,
são os mais utilizados neste setor, como corantes naturais para alimentos ou
adicionados em ração para aquicultura (AKSU; EREN, 2007; TATSCH, 2008).
Além de conferir cor aos alimentos, os carotenoides vêm sendo
recentemente adicionados a alimentação, devido as suas atividades biológicas, a
fim de enriquecer nutricionalmente os produtos alimentares. Os carotenoides
também têm sido aplicados na alimentação de alguns animais, para intensificar,
indiretamente a cor de gemas de ovos, da pele de frangos, de peixes e leite. Um
exemplo desta aplicação é a astaxantina, o principal carotenoide encontrado em
crustáceos, adicionados a dietas de salmões, como agente eficaz na pigmentação
da carne destes peixes (MALDONADE; RODRIGUEZ-AMAYA; SCAMPARINI,
2008; DAMODARAN et al., 2010).
Nas indústrias farmacêuticas os carotenoides podem compor a formulação
de cremes faciais, remédios para a pele, creme hidratante, pomadas cicatrizantes
e etc. e nas indústrias de cosméticos, podem participar da composição de produtos
destinados à fabricação de bronzeadores, maquiagens, cremes, sabonetes e
perfumes, óleo para cabelo, esmaltes, batons, pós faciais e etc. (BHOSALE;
GRADE, 2001). Nessas industrias, podem está sendo utilizados apenas como
corantes ou ainda, devido a atividade biológica apresentada por estes pigmentos,
podem estar sendo empregados como fontes de vitamina A nessas formulações,
ou ainda com agentes anti-oxidantes. Além disso, nas indústrias farmacêuticas e
cosméticas, eles podem ser utilizados apenas para efeitos de conferir coloração as
cápsulas de medicamentos, suplementos e cosméticos. Os carotenoides
apresentam ainda potencial aplicação em outras indústrias como a têxtil, a de ceras
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para pisos, graxas de sapatos, filmes, tintas, vernizes e etc. (BHOSALE; GRADE,
2001), onde sua principal função é conferir cor a esses produtos.
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CAPÍTULO 2
Caracterização das cascas de mandioca e obtenção dos hidrolisados ácidos
e enzimáticos a serem utilizados na produção de carotenoides.
Neste

capítulo,

serão

apresentados

os

resultados

referentes

a

caracterização química das cascas de mandioca quanto ao teor de amido e outros
constituintes. O amido presente nas cascas foi quantificado a partir dos métodos
por via ácida descritos pelo Instituto Adolfo Lutz – Método IAL 043/IV e por via
enzimática descrito pela Official Methods of Analysis – Método AOAC 996.11. Para
quantificação dos constituintes da fração não amilácea foi utilizado o método de
digestão ácida descrito no protocolo padrão da National Renewable Energy
Laboratory – NREL. Além disso, serão abordados os estudos referentes ao efeito
do teor de sólidos sobre os rendimentos de glicose.
*Parte deste trabalho foi apresentado na VII Semana de Biotecnologia
Industrial, sob o título: Caracterização de cascas de mandioca quanto ao teor de
amido.
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2.1

Introdução

No Brasil o setor agrícola possui grande expressão produtiva, estando o
país entre os maiores produtores e exportadores de commodities como a cana-deaçúcar, o café, a soja, o arroz e a mandioca, difundidas nas diferentes regiões do
país. Neste setor, os processos envolvidos desde a colheita até o processamento
da matéria-prima, são geradores de um grande volume de diferentes resíduos ou
subprodutos com ampla disponibilidade para reaproveitamento.
Entre os dez (10) principais produtos agrícolas cultivados no Brasil
encontra-se a mandioca, sendo o País o segundo maior produtor deste tubérculo
com produção de 18,8 milhões de toneladas em 2017. Vale destacar que o cultivo
de mandioca está difundido em todas as regiões do país, com destaque para a
Região Norte que detém os maiores volumes de produção. Considerando o grande
volume de produção desse tubérculo e que durante o processamento da mandioca
para a fabricação de farinha e fécula, são gerados subprodutos tais como cascas,
bagaço e a farinha de varredura, que possuem composição química rica em amido
e fibras, estes materiais apresentam-se como potenciais matérias primas a serem
utilizadas em processos fermentativos.
No entanto, para que as cascas de mandioca possam ser utilizadas como
meios de cultivo em processos fermentativos, é preciso converter o amido presente
nas cascas em açúcares disponíveis. Dentre os métodos que podem ser
empregados para promover a solubilização destes açúcares, estão os tratamentos
enzimáticos (enzimas amilolíticas) e ácidos (orgânicos ou inorgânicos).
A hidrólise por via ácida apresenta como principal vantagem, o menor custo
em relação à hidrólise via enzimática. No entanto, pode apresentar problemas às
plantas industriais como a corrosão de equipamentos, além de apresentar maior
consumo de químicos para a correção do pH e ainda promover a formação de
compostos tóxicos aos microrganismos. Já a hidrólise enzimática, apresenta como
principal característica a maior especificidade catalítica e não gera produtos tóxicos
aos microrganismos, tendo como principais produtos da reação dextrinas e glicose.
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Considerando que as cascas de mandioca podem representar até 30% do
volume de raízes processadas, que ainda possui composição química rica em
carboidratos, a utilização deste subprodutos como matéria-prima para processos
fermentativos, apresenta-se como uma alternativa ao aproveitamento desse
material para obtenção de produtos alto valor agregado.
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2.2

Metodologia

2.2.1. Cascas de mandioca

As cascas de mandioca foram doadas pela Empresa Santa Helena
Alimentos – SHA Serviços em alimentação, que fornece refeições para o
restaurante universitário da Escola de Engenharia de Lorena - EEL. As cascas
foram obtidas a partir de descasque manual e ao serem recebidas foram pesadas
(30Kg), secas ao ar até alcançar uma porcentagem de umidade de
aproximadamente 10%, novamente pesadas (7,2Kg). Após secagem, as cascas
foram trituradas em moinho de facas e acondicionadas em recipiente plástico
hermeticamente fechado até a realização dos experimentos. A Figura 1.1 mostra o
aspecto das cascas de mandioca nas etapas de recebimento e processamento
Figura 2.1 Aparência das cascas de mandioca durante as etapas de
processamento: A) Cascas de mandioca in-natura; B) Cascas de mandioca após
secagem; C) Cascas de mandioca seca e moída

Fonte: Arquivos do Autor
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2.2.2. Caracterização química das cascas de mandioca
- Determinação do teor de amido baseado no método 996.11 da AOAC,
com adaptações.
O princípio do método está baseado na hidrólise do amido por via
enzimática seguindo as fases de gelatinização, liquefação, dextrinização e hidrólise
de dextrinas à glicose envolvendo duas etapas (Reação 1 e 2), onde na primeira o
amido é hidrolisado à maltodextrinas ramificadas e não ramificadas solúveis a partir
de uma α-amilase termoestável. E na segunda etapa as maltodextrinas formadas
são quantitativamente hidrolisadas a D-glicose.
� �
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A quantificação da D-glicose formada é realizada via enzimática utilizando
glicose-oxidase-peroxidase (GOP) que oxida a D-glicose à glucanato, que é medido
quantitativamente a partir de reação colorimétrica da quinoneimina, por
espectrofotometria no comprimento de 540 nm (Reação 3).
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Para isso, massas de aproximadamente 0,1g das cascas de mandioca secas
e trituradas foram pesadas diretamente em frascos Erlenmeyers de 25mL. Aos
foram adicionados 3,0 mL da enzima Termamyl 2X (3.000U) diluída em tampão
MOPS pH 7,0 (Ácido 3-N-morfolino-propanosulfonico) 50mM. Os frascos foram
incubados em banho Maria Dubnoff à temperatura de 95 ºC, 100 rpm por 5 minutos.
Após esse tempo, os frascos foram removidos e transferidos para banho maria à
temperatura de 50 ºC, onde foram mantidos por 5 minutos para estabilização da
temperatura. Adicionou-se então 4,0 mL de solução tampão acetato de sódio
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(200mM, pH 4,5) e 0,1 mL da enzima AMG XXL concentrada e em seguida os
frascos foram incubados por 1 hora sob agitação de 100 rpm. Ao final desse
período, todo o conteúdo dos frascos foram transferidos de forma quantitativa para
balões volumétricos de 100mL. Após ajustado o volume os balões foram agitados
vigorosamente para homogeneização, 10 mL da suspensão foram centrifigados por
10 minutos a 1000g, do sobrenadante foram transferidas duas alíquotas para tubos
de ensaio onde se adicionou 3,0 mL de uma solução de Glicose-Oxidaseperoxidase-aminoantipirina. Após incubação dos tubos em banho termostático à 50
ºC por 30 minutos a solução foi resfriada para realização de leitura de absorbância
em espectrofotômetro a 510 nm e o teor de amido foi determinado de acordo com
a Equação 1.
� �

% =� ×( )× , ×

Em que:
� = absorbância da amostra;

= concentração do padrão de glicose (mg/mL)/absorbância do padrão de

glicose;
= massa da amostra (g);
A glicose também foi determinada por cromatografia líquida de alta eficiência
(CLAE) conforme descrito no item 2.5.1, sendo utilizada a Equação 2 abaixo, para
determinar o teor de amido:

� �

% =

�

×

�

× , ×

Em que:
�

= Concentração de glicose determina por CLAE (g/L);

�= Volume final da reação (L);

= Massa seca da amostra (g);
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- Determinação do teor de amido baseado no método 043/IV do Instituto
Adolfo Lutz.
Este método original está baseado na hidrólise do amido via reação ácida,
onde inicialmente, o amido é pré-gelatinizado em meio levemente básico à
temperatura de 121°C, por 30 minutos, seguida da hidrólise com ácido forte
concentrado (HCl) à temperatura de 121 °C por 1 hora. Os açúcares formados a
partir da hidrólise da hidrólise do amido é determinada por titulumetria com o
reagente de Feeling.
Para isso 5,0 g da casca de mandioca foi pesada diretamente em frascos
Erlenmeyers de 500mL. Aos frascos foram adicionados 150mL de água destilada e
5 gotas de uma solução de hidróxido de sódio (NaOH 10% m/v), os frascos foram
levados à autoclave por 60 minutos e 121 ºC, finalizado esta etapa, os conteúdos
dos frascos foram resfriados e então adicionou-se 5mL de ácido clorídrico. Os
frascos foram novamente levados à autoclave por mais 30 minutos. Após esse
período, os frascos foram retirados da autoclave e o conteúdo foi filtrado para
remoção dos sólidos em suspensão. Neste trabalho, os açúcares formadas na
hidrólise do amido foram quantificados a partir de técnicas de cromatografia líquida
de alta eficiência (CLAE), conforme item 1.2.5.1. Para a determinação do amido
total, foi utilizada a equação 2 no item 1.2.2.1.

- Caracterização da fração não-amilácea

Após a realização da etapa de caracterização do teor de amido, o sólido
residual foi lavado e seco ao sol para ser utilizado nos ensaios de caracterização
da fração não-amilácea das cascas de mandioca. Esta caracterização foi realizada
de acordo com a metodologia descrita no protocolo padrão do National Renewable
Energy Laboratory (SLUITER ET AL., 2012).
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Para isso um grama (massa seca) das cascas de mandioca pré-tratadas
foram submetidas a um processo de extração com água por um período de 12 horas
aproximadamente e depois com etanol a 95%, por um período de 6 horas, em
aparelho Soxhlet. Após a realização do procedimento de extração, o material foi
seco em temperatura ambiente. Em seguida, 300 mg da amostra foram colocados
em tubos de ensaio e hidrolisados com 3 ml de ácido sulfúrico (H2SO4 72% p/p) a
30 °C por 1 hora. O material pré-hidrolisado foi transferido para um frasco
erlenmeyer de 250 mL, onde foram adicionados 84 mL de água destilada e levados
à autoclave a 121 °C, 1atm, por 1 hora. Após resfriamento, a mistura foi filtrada em
filtro de vidro com placa porosa n° 3, e o sólido retido foi seco em estufa a 105 ° C
até massa constante para determinação da lignina insolúvel por gravimetria. O
líquido filtrado foi transferido para um balão volumétrico de 100 mL e completado o
volume com água destilada. O conteúdo do balão foi utilizado para determinação
da lignina solúvel por espectrofotometria a 205 nm em espectrofotômetro UV visível
(Hitachi 1800), e a concentração em g/L dos açúcares (glicose, xilose, arabinose)
e ácido acético, por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) item 2.5.1.
Para a determinação do teor de cinzas nas cascas de mandioca, foram
pesados aproximadamente 1 g de amostra em cadinhos de porcelana, previamente
tarados em mufla por 3 horas a temperatura de 575 °C. As amostras foram então
calcinadas primeiramente em temperatura de 105 °C por 12 minutos, depois à
temperatura de 250 °C por 30 minutos e por fim, a temperatura de 575 °C por 180
minutos. Após resfriamento em dessecador por 30 minutos, o material foi
quantificado quanto ao teor de cinza por gravimetria, a partir da diferença entre a
massa inicial da amostra e a massa da amostra após calcinação.Todos os
experimentos foram realizados em triplicata e os resultados experimentais obtidos
foram apresentados como média dos valores obtidos.

2.2.3.

Obtenção

dos

hidrolisados

ácidos

das

cascas

de

mandioca.
As reações foram realizadas com diferentes concentrações de sólidos (10
e 14% de cascas) e em diferentes tempos (10, 20, 40, 60, 80, 100, 120 e 140
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minutos). Para isso, 10 ou 14 gramas em base seca de cascas de mandioca foram
pesadas diretamente em frascos Erlenmeyers (500 mL), seguido da adição de
100mL da solução de H2SO4 (1% m/v). Os frascos foram tampados com papel
alumínio e levados à autoclave na temperatura de 121 °C, nos tempos prédeterminados. Ao final da reação, os hidrolisados obtidos foram filtrados em papel
filtro qualitativo para separação do sólido residual. Do hidrolisado filtrado foram
retiradas alíquotas para determinação dos açúcares por cromatografia líquida de
alta eficiência. O hidrolisado foi então estocado em freezer (5°C) até a sua
utilização.

2.2.4.

Obtenção dos hidrolisados enzimáticos das cascas de

mandioca.

As reações foram realizadas em duas etapas: na primeira etapa, foi
utilizada uma α-amilase (Termamyl 2X) para o processo de gelatinização do amido
e na segunda etapa foi utilizada uma amiloglicosidase (Amylase AG XXL) para a
hidrólise das dextrinas e liberação da glicose. Para isso, em frascos Erlenmeyers
(250 mL) foram pesadas diferentes massas, previamente calculadas, para que após
a adição das soluções fossem obtidas as consistências de 1,4; 1,96; 3,22; 9,09 e
11,11% em sólidos (Tabela 2.1). A esses erlenmeyers, foram adicionados 30 mL
de solução da enzima Termamyl 2X (3.000U) e os frascos foram incubados em
banho maria Dubnoff sob agitação de 100 rpm, 95 ºC, por 5 minutos. Finalizada
esta etapa, os frascos foram transferidos para banho maria à temperatura de 50 ºC,
aguardada a estabilização da temperatura por 5 minutos e adicionados 40 mL da
solução de tampão acetato (200 mM, pH 4,5) e 1 mL da enzima Amylase AG XXL
concentrada. Os frascos foram incubados por um período de 1 hora sob agitação
de 100 rpm. Após esse período, os conteúdos dos frascos foram centrifugados a
1000 g por 10 minutos e filtrados em papel de filtro qualitativo. A concentração de
açúcares foi quantificado por cromatografia líquida e os hidrolisados armazenados
à temperatura aproximada de -5 ºC até sua utilização.
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Tabela 2. 1 Teor de sólidos utilizados nos ensaios de hidrólise enzimática para
obtenção dos hidrolisados enzimáticos.

Ensaio

Volume
(mL)

Massa seca
cascas

Teor de
sólidos

(g)

(%)

1

71

1,0

1,4

2

71

1,4

2,0

3

71

2,3

3,2

4

71

6,4

9,0

5

71

7,8

11,1

6

71

10,1

14,3

7

71

14,2

20,0

Fonte: Autoria própria

2.2.5.

Métodos analíticos

2.2.5.1.

Determinação da concentração de açúcares e ácido

acético.

As concentrações D-glicose, D-xilose, L-arabinose e ácido acético foram
determinadas por Cromatografia Líquida de Alto Eficiência (CLAE), utilizando
equipamento Agilent Tecnologies 1260 infinity com detector de índice de refração
e coluna BIO-RAD Aminex HPX-87H (300 x 7,8 mm), utilizando ácido sulfúrico
0,005 M como eluente, fluxo de 0,6 mL/min, temperatura de 45 °C e volume de
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amostra de β0 μL. As amostras foram centrifugadas a β000 rpm, diluídas quando
necessário, e filtradas em seringa com filtro de membrana do tipo Sep-pack C18,
transferidas para vials para serem injetadas no cromatógrafo.

2.2.5.2.

Determinação da atividade enzimática para a α-amilase

Termamil 2X.

Para determinação da atividade enzimática da Enzima Termamil 2X, foi
utilizado o método baseado em Gomes et al. 2014. Inicialmente foi realizado uma
curva padrão (Figura 2.2) com solução de glicose (1 mg/mL), a partir da qual foram
feitas diferentes diluições com concentrações variando de 0,1 a 0,9 mg/mL em
tampão acetato de sódio 100 mM (pH 7,0). Em tubos de ensaio foram adicionados
1,5 mL das soluções diluídas (dois tubos para cada diluição) e 1,4 mL da solução
tampão de acetato de sódio 100 mM (pH 7,0), levados ao banho-maria por à
temperatura de 90 °C. Após estabilização da temperatura, foram adicionados aos
tubos 0,1 mL da solução de enzima Termamyl 2X (diluída 20.000 vezes). A reação
foi realizada por 15 minutos após esse tempo de incubação, foram adicionados 1
mL do reagente DNS (ácido 3,5-dinitrosalicílico) em cada tubo e levados a banho
fervente por 5 minutos. Após o tempo de incubação, 1 mL da solução de DNS foi
adicionada e os tubos foram levados a banho fervente por 5 minutos, os tubos foram
resfriados em banho de gelo e adicionado 1 mL de água destilada para cessar a
reação com DNS. A mistura reacional foi homogeneizada em vórtex e realizada a
leitura em espectrofotômetro (Hitachi 1800) a um comprimento de onda de 540nm.
Após a construção da curva padrão de glicose, foi realizado o ensaio para
determinar a atividade da enzima a partir do preparo de uma solução padrão de
amido solúvel 1% (m/v) em tampão acetato de sódio (pH 7,0). Dessa solução, foram
adicionados à tubos de ensaio o volume de 1,5 mL e realizado o procedimento
como descrito para a curva padrão de glicose. Porém nessa etapa as reações em
banho maria ocorreram em tempos de 0 à 20 minutos. Com esses dados foram
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calculadas as concentrações de glicose liberadas em cada tempo, a partir da curva
padrão de glicose. Foi então construída uma curva relacionando tempo com
concentração

de

glicose

(Figura

2.3).

A

atividade

enzimática

(UI/mL)

correspondente a formação de 1 µmol de glicose por minuto foi calculada a partir
da equação 3:

�∝� =∝× �� × ���

Em que:

�∝� = Atividade enzimática da α-amilase Termamyl 2X (UI/mL);

∝= Valor da inclinação da reta que relaciona concentração de glicose com
o tempo;
�

�

�

= Diluição da enzima;
= Diluição da reação;

Figura 2. 2 - Curva padrão de Glicose para a Termamyl 2X

Fonte: Autoria própria
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Figura 2. 3 - Curva da formação de glicose com o tempo.

Fonte: Autoria própria

2.2.5.3.

Determinação

da

atividade

enzimática

para

a

amiloglicosidase AMG XXL

A determinação da atividade enzimática da enzima AMG XXL, também foi
realizada a partir do preparo de uma curva padrão (Figura 2.4) com solução de
glicose (1 mg/mL), igualmente realizada na determinação enzimática no item
1.2.5.2, em tampão acetato de sódio 100 mM (pH 4,5), temperatura de incubação
de 60 °C.
Após a construção da curva padrão de glicose, realizado conforme descrito
no item 1.2.5.2, porém nessa etapa as reações em banho maria ocorreram em
tempos de 0 à 25 minutos. Com esses dados foram calculadas as concentrações
de glicose liberadas em cada tempo, a partir da curva padrão de glicose conforme
descrito.
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Figura 2. 4- Curva padrão de Glicose para a AMG XXL

Fonte: Autoria própria
Figura 2. 5 - Curva da formação de glicose com o tempo.

Fonte: Autoria própria
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2.2.5.4.

Cálculos para determinação dos principais componentes

da fração não-amilácea das cascas de mandioca.

Determinação da porcentagem de extrativos

Para o cálculo da porcentagem dos extrativos presentes nas cascas de
mandioca foi utilizada a equação 4:

�

% =

(

�

Em que:
�=

−
�

)

×

massa seca inicial das cascas de mandioca (g);

= massa seca final de cascas de mandioca após a extração (g);

Determinação da porcentagem de lignina insolúvel

A porcentagem de lignina insolúvel foi determinada a partir da relação entre
a massa do resíduo sólido insolúvel em ácido e a massa seca das cascas antes do
tratamento ácido, conforme a equação 5:

% �

�

ú

=(

�

×

)×

�

Em que:
= massa seca do resíduo sólido de lignina insolúvel em ácida (g);
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�

= massa seca inicial da fração não-amilácea;

�=

fator de correção dos extrativos para a fração não-amilácea.

Determinação da concentração de lignina solúvel

A porcentagem de lignina solúvel foi determinada a partir da equação 6:
% �

�

ú

=

Em que:
�

5

� 5 × ×�
×
�× �×

×

�

= absorbância da amostra a 205 nm;

d= fator de diluição da amostra;

(L);

� = Volume da amostra filtrada após ajuste em balão volumétrico
� = absortividade da lignina a 205 nm (105 L/g.cm);
�=

massa seca inicial da fração não-amilácea das cascas de

mandioca (g);
= caminho óptico da cubeta (1cm);
�=

fator de correção dos extrativos para a fração não-amilácea.

Determinação do teor de glucana

A teor de glucana foi determinado utilizando a equação 7:
%

=

×� ×
�

×

×

�
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Em que:
= concentração de glicose no filtrado determinado por CLAE (g/L);
� = Volume da amostra filtrada após ajuste em balão volumétrico (L);
= fator de conversão de glicose em glucana (0,9)
�=

massa seca inicial da fração não-amilácea das cascas de mandioca

(g);

�=

fator de correção dos extrativos para a fração não-amilácea.

Determinação do teor de xilana
A teor de xilana foi determinado utilizando a equação 8:
%

=

Em que:
�=

�

×� ×
�

×

×

�

concentração de xilose no filtrado determinado por CLAE (g/L);

� = Volume da amostra filtrada após ajuste em balão volumétrico (L);
= fator de conversão de xilose em xilana (0,88)
�=

massa seca inicial da fração não-amilácea das cascas de mandioca

(g);

�=

fator de correção dos extrativos para a fração não-amilácea.

Determinação do teor de arabinose

Para o cálculo do teor de arabinose na fração não-amilácea das cascas de
mandioca foi utilizada a equação 9:
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%�

�

=

�

Em que:
�=

×� ×
�

×

×

�

concentração de arabinose no filtrado determinado por CLAE (g/L);

� = Volume da amostra filtrada após ajuste em balão volumétrico (L);
= fator de conversão de arabinose em arabinosil (0,88)
�=

massa seca inicial da fração não-amilácea das cascas de mandioca

(g);

�=

fator de correção dos extrativos para a fração não-amilácea.

Determinação do teor de acetil

Para o cálculo do teor de arabinose na fração não-amilácea das cascas de
mandioca foi utilizada a equação 10:
%
Em que:

� =

��

×� ×
�

×

×

�

= concentração de ácido acético no filtrado determinado por CLAE
(g/L);
� = Volume da amostra filtrada após ajuste em balão volumétrico (L);
= fator de conversão do ácido acético em acetato (0,72)
�=

massa seca inicial da fração não-amilácea das cascas de mandioca

(g);

�=

fator de correção dos extrativos para a fração não-amilácea.

Determinação do teor de cinzas

92

Para o cálculo do teor de cinzas na fração não-amilácea das cascas de
mandioca foi utilizada a equação 11:
% � �

=(

Em que:

�
×
�

)

Mcz= Massa de cinzas final (g;
� = Massa inicial da fração não-amilácea (g).
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2.3. Resultados e discussão

2.3.1.

Composição química das cascas de mandioca

Os resultados referentes ao teor de amido das cascas de mandioca estão
apresentados na Tabela 2.2. Nesta etapa, a glicose liberada durante a hidrólise
enzimática da biomassa foi determinada por via enzimática e também por
cromatografia líquida. Já para o método de hidrólise ácido a glicose foi determinada
apenas por cromatografia líquida, em substituição à determinação titulométrica
preconizada no método original.
Tabela 2. 2 - Teor total de amido determinados segundo o método enzimático
AOAC 996.11
*Amido

(%)

Amostra

Amido
padrão
Casca de
mandioca

via enzimática

*Amido

via ácido
(%)

*GOP

**CLAE

**CLAE

98,8 ±

98,9

94,67 ±

0,1

±1,1

71,0 ±
0,50

69,1 ±
0,01

0,9
64,0 ±
0,36

*Glicose determinad via GOP; **Glicose determinado via HPLC

Fonte: Autoria própria
Observa-se que no método enzimático, os resultados obtidos para o amido
padrão foram similares (99%) independentemente do método utilizado para a
detecção da glicose, estando o teor de amido obtido dentro do especificado pelo
fabricante (≥ 99%), o que indica que todo o amido padrão foi hidrolisado. Da mesma
forma, foi observado que para as cascas de mandioca os teores de amido obtidos
foram também similares, apresentando 71% quando utilizado GOP para a
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determinação da glicose e 69% quando utilizado CLAE, sendo essa diferença
menor que 5%.
Analisando os cromatogramas obtidos para a detecção dos açúcares via
CLAE (Figura 2.6), observa-se apenas um pico no tempo de retenção da glicose,
indicando que a hidrólise do amido por via enzimática foi completa. Esse mesma
informação foi confirmada quando uma solução de iodo foi adicionada aos
hidrolisados de casca de mandioca e amido padrão, não sendo observado a
formação da cor púrpura, que indica a presença de amido.
Figura 2. 6 - Cromatogramas das análises em CLAE dos filtrados obtidos após os
procedimentos para determinação do teor de amido a partir do método enzimático
(AOAC).
Amido padrão

Cascas de mandioca

Fonte: Autoria própria
Assim, é possível concluir que o método enzimático apresentou alta
seletividade na hidrólise do amido das cascas de mandioca e que a substituição da
Enzima GOP pela determinação da glicose via CLAE foi efetiva para a
determinação do teor de amido em cascas de mandioca.
Quanto ao teor de amido na amostra padrão e em cascas de mandioca
determinado por via hidrólise ácida, nota-se que para as duas amostras o teor de
amido obtido foi inferior ao obtido a partir do método enzimático, sendo observado
um teor de 95% para o amido padrão e 64% para as cascas de mandioca. Essa
diferença entre os resultados obtidos pelos dois métodos, pode ser explicada pela
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ocorrência de reações de degradação da glicose em meio ácido e também pela
hidrólise incompleta do amido.
Assim, analisando os cromatogramas obtidos a partir da determinação de
açúcares por CLAE apresentados na Figura 2.7, observa-se que para o padrão de
amido foi detectado apenas o pico correspondente à glicose, já para as cascas de
mandioca, também foi observado a presença de um pico correspondente a maltose,
indicando a hidrólise incompleta do amido presente nas cascas.
Figura 2. 7 Cromatogramas das análises em CLAE dos filtrados obtidos após os
procedimentos para determinação do teor de amido a partir do método ácido (IAL).

Amido padrão

Casca de mandioca

Fonte: Autoria própria
Utilizando o fator de conversão da maltose em glicose (0,95) e recalculando
o teor de amido, agora considerando a maltose, foi determinado o teor de 68% (±
0,36), que é muito próximo ao obtido pelo método enzimático (71% ±0,5). No
entanto, a presença de maltose indica neste caso, que nas condições avaliadas a
hidrolise do amido foi incompleta.
Vale destacar que, ainda que haja um pequena diferença entre os
resultados obtidos na determinação do teor de amido pelos dois métodos (ácido e
enzimático), ambos podem ser empregados na determinação do teor de amido em
cascas de mandioca, desde que sejam considerados a formação de maltose, por
via ácida. Com base nesses resultados e considerando a seletividade do método
enzimático, foi utilizado para para atividades posteriores, o teor de 71% obtido na
determinação do amido.
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Martins (1999) e Caldas Neto et al. (2000), que obtiveram valores de
aproximadamente 58% de amido para cascas de mandioca desidratadas utilizando
o método de análise em detergente neutro. Moshi et al. (2014), utilizando método
enzimático para determinação do amido presente em cascas de mandioca da
variedade M. sculenta, obtiveram valores de 47% de amido. Observa-se que o teor
de amido obtido no presente trabalho foi superior aos relatados pelos autores
citados.
No presente trabalho as cascas de mandioca utilizadas, foram provenientes
do descasque manual, onde as cascas são completamente removidas da polpa,
aumentando assim o teor de amido presente nesse material, diferentemente do
descasque mecânico que remove a película marrom (fração não-amilácea) que
envolve as cascas de mandioca.
Após a determinação do amido por via enzimática, o sólido residual (34% da
massa seca inicial), correspondente à fração não amilácea foi caracterizado quanto
a sua composição química, apresentando características típicas de materiais
lignocelulósicos. A Figura 2.8, apresenta os resultados obtidos na caracterização
desta fração.
Observa-se que a fração não amilácea é composta majoritariamente de
lignina (39%), seguida por glucanas (14%) e xilanas (7%), além de apresentar 8%
em cinzas e 14% em extrativos. Estes constituintes conferem uma natureza
lignocelulósica deste material residual. Moshi et al. (2014), também constataram
que os maiores constituintes dessa fração é a lignina (16%), seguida de glucanas
(9%) e xilanas (0,4%).
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Figura 2. 8 - Composição química da fração não amilácea das cascas de
mandioca.

Fonte: Autoria própria

Estes resultados mostram que as cascas de mandioca, além de
apresentarem composição química rica em amido, ainda apresenta na fração não
amilácea outros carboidratos e macromoléculas, como a lignina, que podem está
sendo aplicada em diferentes processos, visando um melhor aproveitamento deste
subproduto.

2.3.2. Obtenção dos hidrolisados açucarados a partir das cascas de
mandioca.

Para a obtenção dos hidrolisados ácidos das cascas de mandioca, foram
utilizadas dois teores de sólidos: 10 e 14%, com tempos de reação que variaram
de 10 à 140 minutos. Na Figura 2.9, estão apresentados os perfis de libração dos
açúcares durante a hidrólise ácida das cascas de mandioca.
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Observa-se que para as reações realizadas com teor de sólidos de 10% a
concentrações de glicose variou de 6,0 g/L à 48 g/L e de 3,2 g/L à 10,3 g/L para a
maltose. Já para os ensaios realizados com teor de sólidos de 14%, os hidrolisados
obtidos apresentaram concentrações de glicose entre 2,1% g/L e 11,3% g/L e para
a maltose entre 0,7 g/L e 6,1 g/L. A baixa liberação de açúcares nos ensaios com
maior consistência (14%) resultou em eficiência de hidrólise muito baixa, sendo
alcançada a máxima eficiência de aproximadamente 12% nos tempos de 120 e 140
minutos. Já para os ensaios realizados com 10% de cascas de mandioca, nota-se
que o aumento do tempo de reação promoveu maior liberação de açúcares, com
exceção da reação realizada com o tempo total de 140 minutos, onde foi observado
uma redução na concentração de glicose, que pode ter ocorrido devido a
degradação da glicose ocasionada pela exposição ao longo tempo em meio ácido
Figura 2. 9 – Perfil de libração de glicose e maltose durante a hidrólise ácida das
cascas de mandioca.

Fonte: Autoria própria
Jasko et al. (2011), avaliando a hidrólise do bagaço de mandioca por via
ácida (12% de sólidos, utilizando ácido sulfúrico 250 mM, 121 °C e 1 hora de
reação), também constataram uma baixa eficiência de hidrólise (~20%). Segundo
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os autores as fibras presente no material foram as principais responsáveis pela
baixa eficiência.
Devido a escassez de dados na literatura referentes à obtenção de
hidrolisados açucarados a partir de cascas de mandioca, os resultados obtidos com
10% de sólidos, são considerados adequados para a posterior utilização em
processo fermentativo, uma vez que foram obtidos aproximadamente 50g/L de
glicose.
Coma na literatura são escassos os trabalhos utilizando cascas de
mandioca para obtenção de hidrolisados açucarados, os resultados obtidos no
presente trabalho, em comparação com o apresentado por Jasko et al. (2011), que
também utilizou um subproduto da mandioca, pode-se inferir que as condições de
hidrolise utilizadas promoveram uma boa eficiência de hidrolise, o que resultou na
liberação de maior quantidade de glicose.
Os resultados referentes à obtenção dos hidrolisados por via enzimática de
cascas de mandioca estão apresentados na Figura 2.10. Foi avaliada o efeito da
carga de sólidos sobre a liberação de glicose, mantendo-se os tempos de reação
para cada enzima.
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Fonte: Autoria própria

14,28

Eficiência de Hidrólise

20

Eficiência de Hidrólise (%)

Figura 2. 10 – Liberação da glicose em relação às cargas de sólido utilizadas na
hidrolisa enzimática das cascas de mandioca.
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Nota-se que o aumento da concentração de glicose no hidrolisado de 12 g/L
para 80 g/L quando a carga de sólidos foi aumentada de 1,4% para 14,8%. Notase ainda que a eficiência de hidrólise decresceu levemente (de 98 à 84%) quando
a carga de sólidos foi aumentada de 1,4% para 9,0% e que o incremento de sólidos
de 11,11% para 14,28% não alterou a eficiência de hidrólise. Porém quando
utilizado o teor de 20% de sólidos, foi observado que não ocorreu a hidrólise do
amido presente nas cascas e que o material apresentou uma aparência de gel.
Estes resultados mostram que nas condições de análise avaliadas o limite para de
carga de sólidos é de 14%
Leonel e Cereda (1999), também utilizaram enzimas no processo de
hidrólise de amido de mandioca, para avaliar a eficiência no uso destes
coadjuvantes na obtenção de glicose. Estes autores descrevem que no processo
enzimático utilizando Termamyl 120L (0,5kg t-1 amido) e AMG 300L (1,13L t-1
amido), o rendimento do processo foi de 67,8%. Os autores ainda evidenciaram
que maiores concentrações de Termamyl 2X e AMG 300L permitiram a obtenção
de maiores teores de glicose no hidrolisado e que, quanto maior a concentração de
amiloglucosidase, menor a concentração de dextrinas encontradas no extrato
hidrolisado.
No estudo realizado por TORRES; LEONEL; MISCHAN (2012), também
utilizando as enzimas Termamyl 2X e AMG 300L, foi avaliado o efeito da
concentração destas enzimas sobre o teor de glicose e dextrinas em hidrolisados
de gengibre, onde evidenciaram que os maiores rendimentos de hidrólise (75,66%)
foram obtidos nas concentrações mais elevadas da alfa-amilase e amiloglicosidase.
Estes autores atribuem a necessidade de altas concentrações de enzimas no
processo de hidrólise e sacarificação do gengibre, a presença significativa de fibras,
o que dificulta a transferência de calor e consequentemente, afeta a atividade
enzimática.
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2.4. CONCLUSÕES
A partir dos resultados de caracterização conclui-se que a casca de
mandioca é compota predominante mente por amido e que os métodos ácido e
enzimático embora os métodos utilizados para a determinação do teor nas cascas
de mandioca, tenham sido descritos para determinação em cereais, estes podem
ser bem empregos para a caracterização desta biomassa. Porém, o método
enzimático foi o que promoveu a hidrolise completa do amido.
O processo de hidrolise ácida e enzimática para obtenção dos açúcares
fermentescíveis, apresentaram bons rendimentos. Visto que meios de cultivo
sintéticos utilizados para o cultivo de leveduras, geralmente apresentam
concentrações de glicose próximas a 20 ou 40 g/L de glicose, como no caso do
Saboraud e YEPG, e que neste trabalho foi possível obter a partir da hidrólise das
cascas de mandioca, concentrações superiores à próximas ou superiores à 50 g/L
para os hidrolisados obtidos, logo estes podem apresentar-se como meios de
cultivo ou substratos ricos em glicose que podem está sendo aplicado à diferentes
bioprocessos.
Conclui-se que as cascas de mandioca apresentam grande potencial como
fonte de matéria-prima altamente disponível e de baixo custo, visto se tratar de um
subproduto, para utilização em bioprocessos para a obtenção dos mais variados
produtos.
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CAPÍTULO 3
Obtenção dos isolados de leveduras e cultivo em hidrolisados de cascas de
mandioca para seleção da cepa produtora de carotenoides
Este capítulo apresenta os resultados de isolamento e identificação das
leveduras coletadas em uma área de Mata preservada na Região Amazônica,
assim como o cultivo destas leveduras em hidrolisado ácido e enzimático obtidos a
partir das cascas de mandioca. Além dos resultados obtidos no cultivo destas
leveduras nos diferentes hidrolisados, também são apresentados os parâmetros
fermentativos utilizados para a seleção das leveduras com maior potencial para
produção de carotenoides. Ainda neste capítulo, estão apresentados os resultados
referentes a influência de iluminação(claro/escuro) e da relação C:N sobre a
produção de carotenoides empregando as leveduras previamente selecionadas
*Parte deste trabalho foi apresentado no VII Congresso sobre Diversidade
Microbiana da Amazônia – VII CDMICRO, sob o título: Obtenção de biomassa de
leveduras produtoras de carotenoides em hidrolisado da casca de mandioca,
disponível em: https://doity.com.br/7-congresso-sobre-diversidade-microbiana-daamazonia--7-cdmicro
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3.1. Introdução
O Brasil abriga uma rica diversidade biológica, sendo estimado que
aproximadamente 20% da biodiversidade mundial está distribuida nos diferentes
biomas presentes brasileiros, incluindo a Região Amazônica, que possui um grande
numero de espécies de plantas, animais e microrganismos. Com relação aos
microrganismos, estima-se que apena cerca de 10% sejam conhecidos e que
fungos oriundos deste bioma apresentem grande potencial para aplicação
biotecnologica, já que estão diretamente envolvidos no desenvolvimento de
pigmentos para a indústria alimentícia, pró-vitaminas e antimicrobianos na indústria
farmacêutica, e agentes anti-oxidantes na indústria cosmética (PETRE, et al.,
2014). o que torna a prospecção desses microrganismos interessantes do ponto de
vista industrial.
Dentre os grupos de corantes naturais mais usados na indústria alimentícia
destacam-se os carotenoides, que em 2014 apresentou valor global de mercado de
1,5 bilhões e estimativa de quase 1,8 bilhões para o ano de 2019, segundo dados
apresentados pela BCC Research. Nesta indústria, os pigmentos de origem
microbiana tem encontrado expansão no mercado, sendo utilizados principalmente
durante o processamento e armazenamento de produtos alimentícios, em
substituição aos aditivos químicos de origem sintética.
Com relação a produção de pigmentos carotenoides por leveduras, é
possível encontrar na literatura diferentes leveduras produtoras deste tipo de
pigmento, sendo possível observar trabalhos realizados com Paffia rhodozima
(CIPOLATTI et al., 2015; MICHELON et al., 2012), Sporodiobolus pararoseus (Saha
et al., 2015), Yarrowya lipolítica (MATTÃUS et al, 2014), Rhodosporidium toruloides
(FREITAS et al., 2014) e leveduras do gênero Rhodotorula (MOLLINÉ et al., 2010;
AMARETTI et al., 2014; ZHANG et al., 2014; HERNANDEZ-ALMANZA et al., 2014;
CUTZU et al., 2013; FERRAO et al., 2012; BRAUNWALD et al., 2013; BANZATO
et al., 2013)
Ressalta-se ainda, que a maioria destes estudos utilizam meios preparados
com glicose comercial como fonte de carbono. Visando tornar mais atrativa a
produção de pigmentos por leveduras, o uso de subprodutos agrícolas, vem sendo
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estudado como matéria-prima para o cultivo de leveduras produtoras de
carotenoides, a fim de agregar valor econômico a esses subprodutos
(CONTRERAS et al., 2012).
No Brasil uma das culturas agrícolas mais difundidas é a mandioca
(Manihot esculenta Crantz), que encontra-se distribuída em todo o país, sendo as
regiões Norte e Nordeste as maiores produtoras, com rendimento médio de 14.872
kg.ha-1

e

11.265

kg.ha-1,

respectivamente.

Estima-se

que

no

Brasil

aproximadamente 83% das raízes de mandioca são destinadas à produção de
farinha e de fécula, processos que são responsáveis pela geração de grandes
quantidades de resíduos ou subprodutos. Dentre os subprodutos da agroindústria
da mandioca, destacam-se os sólidos, como as cascas (periderme e entrecascas),
que podem representar cerca de 10% do total de raízes utilizadas na fabricação
industrial de farinha, ou ainda podem constituir cerca de 25 a 35% do total das
raízes quando o descasque é feito manualmente.
Considerando o grande volume de resíduos/subprodutos gerados na
agroindústria da mandioca e suas características composicionais ricas em
carboidratos, o aproveitamento desta biomassa para a obtenção de bioprodutos de
alto valor de mercado, como os pigmentos, contribuindo assim para agregar valor
ao resíduo. Diante do exposto, esta etapa do presente trabalho, teve por objetivo
isolar e selecionar leveduras de um ambiente da Região Amazônica, com potencial
para a produção de pigmentos carotenoides, utilizando hidrolisados da casca de
mandioca com substrato para o cultivo destas leveduras.
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3.2. Metodologia

3.2.1.

Isolamento e identificação das leveduras para produção de

carotenoides.
Para o isolamento inicial e manutenção das culturas foi utilizado o meio de
cultura YEPG contendo em g/L: extrato de levedura, 15; peptona, 10; glicose, 20 e
ágar, 10. A este meio foi adicionado o antibacteriano cloranfenicol de modo a obter
a concentração final de 0,3 g/L. O meio foi então esterilizado a 121 °C por 15
minutos.
Os isolados foram obtidos a partir de amostras coletadas de uma região de
mata preservada na Reserva Florestal Adolfo Ducke, Manaus – Amazonas. Foram
coletadas amostras de solos do tipo podsólico arenoso, água da Bacia do Rio Negro
e de frutos de espécies de plantas nativas da região. As coletas foram realizadas
de forma asséptica, em sacos plásticos esterilizados, os quais foram
acondicionados em caixas de isopor com gelo e transportados para o Laboratório
de Micologia do INPA. As amostras foram mantidas em geladeira à 5 °C até o
processamento, que foi realizado em no máximo 48 horas após a coleta.
O processamento das amostras de solo foi realizado conforme a
metodologia descrita por Moreira et al. 2010. Para isso, 1 g de cada amostra foi
adicionada à tubos de ensaio contendo 9 ml de solução aquosa de peptona (0,8%
m/v). Após homogeneização em vórtex, a suspensão foi diluída de forma seriada
até a concentração de 10-6. A partir de cada diluição, foram retiradas alíquotas 100
µL e transferidas para placas de Petri contendo o meio YEPG. Em seguida, com
auxílio de uma alça Driglalski a amostra foi espalhada de forma homogênea na
superfície do meio de cultura. Este procedimento foi realizado com três placas por
diluição e então incubadas a 28 ºC por um período de 48-72 horas. Após o período
de incubação as colônias que apresentaram pigmentação entre o amarelo e
vermelho foram submetidas à purificação, a partir da técnica de esgotamento em
estrias em placas de Petri contendo o meio YEPG. Após a obtenção das culturas
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puras, estas foram então repicadas para tubos de ensaio contendo ágar YEPG
inclinado, para a manutenção das leveduras isoladas.
As amostras de frutos foram separadas, cortados em cubos e macerados
com o auxílio de cadinho e pistilo. Amostras de 1 g do macerado foram transferidas
para tubos de ensaio e adicionados 9 mL de solução de peptona 0,8 %. Após
homogeneização em vórtex, os procedimentos seguintes foram realizados
conforme descrito para as amostras de solo, ou seja, as etapas de diluição seriada
e plaqueamento até obtenção de culturas puras.
Para o isolamento das leveduras a partir da água do Rio Negro, 1 mL da
amostra foi transferida para tubos de ensaio contendo 9 mL de peptona 0,8 %. Após
homogeneização da mistura, foram seguidos os mesmos procedimentos de
diluições seriadas e plaqueamento, conforme descrito para o processamento das
amostras de solo.
Após obtenção das culturas puras, foram realizadas observações
microscópicas de lâminas contendo o esfregaço dos isolados, para a confirmação
da pureza das culturas. Após esta constatação, os isolados purificados foram
submetidos aos procedimentos de identificação do gênero, conforme descrito por
Larone,

(1995).

Esses

procedimentos

incluem

a

caracterização

macro/micromorfológica e bioquímica, com a identificação do gênero a partir da
chave de classificação para leveduras.
Para a caracterização macromorfológica dos isolados obtidos, foram
avaliadas características das colônias crescidas sob a superfície de uma placa de
Petri contendo o meio YEPG, incluindo textura, topografia, tipos de bordas e
superfícies das colônias. Na avaliação micromorfológica, foram avaliadas a
presença de tubos germinativos, hifas ou artrósporos, tamanho e formato das
células.
A caracterização bioquímica foi baseada nas provas de assimilação de
fontes de carbono e nitrogênio (auxonograma) e fermentação de carboidratos
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(zimograma). Também foi realizado o teste de urease, para avaliar a capacidade
do microrganismo em produzir ureia.
3.2.2.

Seleção das leveduras produtoras de carotenoides

3.2.2.1.

Preparo dos hidrolisados

Os hidrolisados (ácido e enzimático) das cascas de mandioca foram obtidos
conforme descrito nos itens 1.2.3 e 1.2.4 do Capítulo 1. Primeiramente, o pH do
hidrolisado foi ajustado para 6,0 com adição de solução de hidróxido de sódio
(NaOH 10 M). Em seguida, quando necessário, foi ajustada a concentração de
glicose para 50 g/L. O hidrolisado foi centrifugado à 5000 rpm por 15 minutos e o
líquido recuperado foi autoclavado á 111 °C (0,5 atm) por 10 minutos.

3.2.2.2.

Cultivo das leveduras isoladas produtoras de carotenoides

em hidrolisado ácido e enzimático de cascas de mandioca

Para o preparo do inóculo, duas alçadas de cada cultura recém repicadas
em meio YEPG foram transferidas para tubos de ensaio contendo 10 mL de água
esterilizada. Após homogeneização em vórtex e correção da DO para 0,6 unidades
de absorbância à 600nm em espectofotômetro UV-Vis (Hitachi U-1800), a
suspensão celular foi utilizada como inóculo para os cultivos.
Os cultivos foram realizados em frascos erlenmeyers de 125 mL, contendo
25 mL dos hidrolisados das cascas de mandioca (ácido ou enzimático) adicionados
com 2 mL do inóculo. Os frascos foram incubados em shaker de agitação rotativa
(Tecnal TE 420) à 200 rpm, na temperatura de 30 °C por 96 horas.
A cada 24 horas foram retiradas alíquotas do meio para acompanhamento
do pH, concentração de glicose e densidade óptica a 600nm. Ao final de cada
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cultivo o meio foi centrifugado à 5000 rpm por 10 minutos e as células recuperadas
foram lavadas por três vezes com água destilada esterilizada. Em seguida, foi
preparado uma suspensão de células para a determinação do peso seco. Esta
mesma suspensão foi estocada em geladeira 5 °C para posterior determinação dos
carotenoides totais.

3.2.3.

Efeito da luminosidade e da relação C:N sobre a produção

de carotenoides totais pelas leveduras selecionadas

Nesta etapa, foram utilizadas as leveduras Rh RNA (selecionada em
hidrolisado enzimático) e Rh S2 (selecionada em hidrolisado ácido), que
apresentaram maiores valores de carotenoides totais. As condições de temperatura
e agitação foram as mesmas utilizadas na etapa de seleção. Para o
acompanhamento do processo foram retiradas amostras a cada 24 horas para
determinação do pH, glicose e densidade ótica. Ao final de cada cultivo ainda foram
determinados a massa total de biomassa e a concentração de carotenoides.
Para avaliar o efeito da luminosidade sobre a produção de carotenoides
totais, realizou-se os cultivos em frascos com e sem cobertura de papel alumínio,
contendo o hidrolisado ácido ou enzimático das cascas de mandioca, inoculados
com a suspensão celular da levedura em estudo. As condições de cultivo foram as
mesmas utilizadas para os cultivos de seleção das leveduras, conforme descrito no
item 3.2.2.
Para a avaliação da influência da relação C:N no meio, foi utilizado apenas
o sulfato de amônio como como fonte de nitrogênio. Quando necessário, a glicose
P.A foi utilizada para ajuste das relações C:N. Avaliou-se as relações C:N de 2:1,
3:1, 3:2 e 3:3, as quais foram definidas com base no teor total de nitrogênio em
cada hidrolisado.
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3.2.4.

Métodos analíticos

3.2.4.1.

Caracterização morfológica dos isolados

Para a avaliação das características morfológicas das colônias, como
textura, topografia, tipos de bordas e coloração, os isoladas foram crescidos em
placas de Petri contendo ágar YEPG, incubados por 24 à 48 horas e após esse
período foi realizada uma observação visual para definição das características.
Para avaliação das formas reprodutivas dos isolados, foram realizados
cultivos em lâminas. Inicialmente, foi preparado o meio ágar farinha de milho
(Dfico), na relação de 17 g do meio por litro de água, seguido da esterilização à 121
°C por 15 minutos. Foram distribuídos aproximadamente 2 ml do meio em uma fina
camada sobre uma lâmina contida em uma placa de Petri previamente esterilizada.
Após a solidificação do meio na lamínula, foi realizado um repique longitudinal e
cobriu-se a estria com uma lamínula. Para manter a umidade do meio, foi
adicionado em um ponto da placa um pedaço de papel umedecido em água
destilada esterilizada. Em seguida as placas foram incubadas à 25 °C por 72 horas.
Após esse período, a lamínula foi retirada para observação microscópica. A lâmina
também foi observada ao microscópio posteriormente.

3.2.4.2.

Caracterização bioquímica dos isolados

Para os testes de assimilação de carboidratos (auxonograma), foi
preparada uma suspensão celular dos isolados contendo aproximadamente 108
células/mL (escala 5 de McFarland). Foram retirados 1 ml da suspensão e
misturado à 20 mL do meio Yeast Nitrogen Base (YNB) fundido e resfriado à 45 °C.
Após solidificação da mistura, foram adicionados na superfície de cada placa cerca
de 0,1 g de glicose, maltose, lactose, celubiose, inositol, sacarose, trealose,
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rafinose ou xilose. Após 72 horas de incubação das placas em temperatura
ambiente, foram realizadas as observações visuais de halos de crescimento da
levedura ao redor dos açúcares adicionados.
Quanto a assimilação das fontes de nitrogênio, foi utilizada a mesma
técnica, porém foi utilizado como meio basal o Yeast Carbon Base (YCB) e sobre a
superfície das placas foram adicionados 0,1 g de peptona ou nitrato de potássio
como fontes de nitrogênio.
Para os testes de fermentação, 9 mL do meio líquido basal YNB, contendo
0,1 g de cada uma das fontes de carbono avaliadas, foram transferidos para tubos
de ensaio, previamente preparados com um tubo de Dúran em seu interior. A estes
tubos foram adicionados 1 mL da suspensão celular de cada isolado, com o
correspondente à 108 celulas/mL. Os tubos foram incubados por um período de 15
dias à 25 °C, sendo realizadas observações a cada 24 horas. A formação de bolhas
de gás dentro do tubo de Dúran, foi o indicativo da fermentação dos carboidratos.
Para o teste de uréase, todas as leveduras foram semeadas em tubos de
ensaio contendo o meio ágar uréia de Christensen com a seguinte composição em
g/L: glicose, 1,0; cloreto de sódio, 1,0; fosfato dissódico de potássio, 5,0; fosfato
monobásico de potássio 1,2; vermelho de fenol, 0,8; e ágar, 12,0. Após 3 dias de
incubação avaliou-se a mudança de cor do meio do amarelo para rosa, indicando
a presença de urease.

3.2.4.3.

Determinação da massa seca das células por gravimetria

Para determinar a massa seca obtida ao final do cultivo, alíquotas de 2 mL
das suspensões celulares foram adicionadas em cadinho de porcelana,
previamente tarados em estufa à 105 °C por 3 horas. Após esses período, os
cadinhos foram resfriados em dessecador por 30 minutos e pesados. Em seguida
os cadinhos contendo as suspensões celulares foram novamente levados à estufa
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à 105 °C por 24 horas. Após esse período, os cadinhos foram resfriados em
dissecador e pesados para determinação da massa seca das leveduras, conforme
equação 1:

é

=[

Em que:

−

�

×�

]

= massa do cadinho com a amostra seca (g);
= massa do cadinho vazio (g);
� = Volume da suspensão celular adiciona ao cadinho (L);

� = Volume da suspensão celular (L);
3.2.4.4.

Extração

dos

carotenoides

e

determinação

de

carotenoides totais

Os carotenoides foram extraídos de acordo com a metodologia descrita por
Cipollatti et al. (2015), utilizando como agente de lise celular o dimetilsulfóxido
(DMSO). Para isso, 3 mL da suspensão celular foi adicionada à tubo falcon,
centrifugadas à 3000 rpm por 15 minutos e o sobrenadante descartado. Em
seguida, 3 mL de DMSO foi adicionado ao tubo e a mistura foi agitada
vigorosamente em vórtex. A suspensão foi incubada em banho maria por 1 hora,
sendo realizadas agitações a cada 15 minutos. Após uma hora, a suspensão foi
novamente centrifugada 3000 rpm por 15 minutos e o sobrenadante coletado. Este
procedimento foi repetido até completa despigmentação das células. Ao final deste
procedimento, todo o sobrenadante recuperado foi utilizado para determinação dos
carotenoides totais.
A determinação dos carotenoides totais foi realizada conforme descrito por
Soares et al., (1992). O método se baseia na leitura da absorbância do extrato
carotenogênico na região do UV-Visível (300 à 650 nm). Para o cálculo da
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concentração dos carotenoides totais foi adotado o coeficiente de extinção molar
(Ɛ

%

−1

) para o -caroteno (2259), conforme as equação 2
�

�

/

=

Em que:

Ɛ

�

%

×

−1

A = absorbância da amostra a 480nm;
Ɛ

%

−1

= coeficiente de extinção para o beta caroteno a 480nm;

= volume de solvente utilizado pelo volume da amostra.

3.2.4.5.

Determinação dos parâmetros fermentativos

- Fator de conversão de substrato em produto (Yp/s)
/

/

�

=

/

�

/

- Fator de conversão do substrato em biomassa (Yx/s)
/

�/

é

=

�

/

/

- Fator de conversão de biomassa em produto (Yp/x)

/�

/

=

é

�

/
/
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- Produtividade em biomassa (Qx)

�

=

é

çã

ℎ

/

- Produtividade em produto (Qp)
=

�

çã

ℎ

/
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3.3.

3.3.1.

Resultados e discussão

Isolamento e identificação das leveduras para produção de

carotenoides.

Foi adotado como pré-requisito para o isolamento das leveduras com
potencial para produção de carotenoides, colônias que apresentaram coloração
entre o amarelo e o vermelho. Assim, a partir das amostras de solo coletadas em
diferentes pontos da Reserva Adolfo Ducke foram isoladas quatro colônias,
enquanto que nas amostras de água e frutos foram isoladas duas e uma colônia,
respectivamente.
A avaliação microscópica das lâminas preparadas com o esfregaço dos
isolados, mostrou que o tamanho e formato das células eram característicos de
leveduras. As imagens das placas e as características visuais das colônias estão
apresentadas na Tabela 3.1.
Quanto ao formato das colônias, observa-se que todos os isolados
apresentaram forma circular e topografia convexa. Nota-se ainda que todas
apresentaram aspecto liso, com exceção do isolado Rh S4, que mostrou aspecto
levemente rugoso. Em relação à textura, a maioria apresentou aspecto cremoso,
com exceção dos isolados da água do Rio negro (Rh RNA) do fruto do açaí (Rh
A1), que apresentaram aspecto mucilaginoso. Já com relação a coloração,
observa-se tonalidades entre o rosa e o laranja.
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Tabela 3.1 – Nomenclatura, ambiente de coleta e características morfológicas das
colônias dos isolados.
Nomenclatura/
Ambiente

Imagem dos isolados

Rh S1
Solo

Rh S2
Solo

Rh S3
Solo

Rh S4
Solo

Rh RNA
Água

Rh RNB
Água

Rh A1
Fruto
(Açaí)

Fonte: Autoria própria

Morfologia da colônia
Cor Rosa, Aspecto liso,
circular,
levemente
brilhante, cremosa, forma
convexa.
Cor laranja, Aspecto liso,
circular,
levemente
brilhante, cremosa, forma
convexa.
Cor rosa, Aspecto liso,
circular,
levemente
brilhante, cremosa, forma
convexa.
Cor laranja, Aspecto liso,
circular,
levemente
brilhante, cremosa, forma
convexa
Cor laranja, Aspecto liso,
circular,
levemente
brilhante, mucosa, forma
convexa
Cor rosa, Aspecto liso,
circular,
levemente
brilhante, cremosa, forma
convexa
Cor laranja, Aspecto liso,
circular,
levemente
brilhante, mucosa, forma
convexa
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De acordo com Kurtzman et al, (2011), a pigmentação das colônias de
leveduras pode dar um indicativo do gênero, sendo os tons de vermelho, laranja e
amarelo, característicos de leveduras dos gêneros Phafia, Rhodosporidium,
Sporiodiobolus e Rhodotorula. Portanto, para a diferenciação destes gêneros são
ainda necessários testes mais específicos. Assim, nas avaliações micromorfológica
e bioquímica foram procuradas características que diferenciassem estes gêneros.
Nos microcultivos em Corn Meal, foram observadas que todos os isolados
apresentaram células com formas arredondadas ou levemente ovaladas, com
paredes finas e ausência de blastoconídeos, não sendo observado a presença de
clamidósporos, hifas ou pseudomicélio. Estas características dão um indicativo
para o gênero Rhodotorula, visto que as estruturas de reprodução e o forato das
células que caracterizam os gêneros como Sporobolomyces e Rhodosporidium não
foram observadas.
Quanto aos testes bioquímicos, apresentados na Tabela 3.2, nota-se que
todas as cepas isoladas assimilaram sacarose, trealose, rafinose e xilose, mas não
assimilaram lactose, celobiose, inositol e nitrato. Ainda nesta tabela observa-se que
nenhuma das cepas foi capaz de fermentar os carboidratos testados, com resultado
positivo para o teste de urease. Tais constatações reforçam a similaridade dos
isolados com o gênero Rhodotorula.
De acordo com a chave de classificação apresentada por Larone (1995) e
Kurtzman et al., (2011), as características apresentadas nos testes de assimilação
e fermentação de fontes de carbono e nitrogênio, assim como as característica
macro e micromorfológicas apresentadas pelos isolados neste presente estudo,
revelam características compatíveis com o gênero Rhodotorula.
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Tabela 3.2 – Perfil bioquímico de fermentação e assimilação das fontes de carbono
para identificação do gênero das leveduras isoladas.

Maltose

Lactose

Celobiose

Ttrealose

Ribose

Xilose

Iinositol

Nitrato

Glicose

Sacarose

Maltose

Lactose

Rafinose

Trealose

Urease

Fermentação

Sacarose

Isolados

Assimilação

Rh S1

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Rh S2

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Rh S3

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Rh S4

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Rh RNA

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Rh RNB

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Rh A1

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Fonte: Autoria própria

3.3.2.

Seleção de leveduras produtoras de carotenoides em

hidrolisados de cascas de mandioca

Visando avaliar a produção de carotenoides pelas leveduras isoladas,
foram realizados cultivos em hidrolisados das cascas de mandioca (ácido ou
enzimático), sem qualquer suplementação nutricional, tendo a glicose como
principal fonte de carbono.

120

A Figura 3.1 apresenta os perfis de consumo de glicose, crescimento
celular e variação pH do meio durante as 96 horas de cultivo no hidrolisado ácido.
Nesta figura é possível notar que o perfil de consumo de glicose foi muito similar
para todas as leveduras utilizadas. Nota-se também que o consumo de glicose foi
mais rápido nas primeiras 72 horas, sendo reduzido após esse período, com
exceção para as leveduras Rh S1, Rh RNA e Rh A1, as quais apresentaram o maior
consumo total da fonte de carbono (≥ 90% após 96 horas)
Quanto ao crescimento celular, determinado a partir das leituras das
absorbâncias a 600 nm, também foi observado um perfil semelhante ao do
consumo de glicose, onde todas as leveduras apresentaram crescimento mais
rápido nas primeiras 72 horas de cultivo. Após esse período, o crescimento das
leveduras Rh S1, Rh S3 e Rh RNA foi estabilizado, enquanto que para as demais
os valores de absorbância apresentaram um leve aumento. Destaca-se ainda, que
ao final de 96 horas de cultivo em hidrolisado ácido, os valores de densidade óptica
(DO), variaram entre as cepas sendo o menor valor observado para Rh RNB (Do =
21) e o maior valor para a Rh S4 (DO =26,8).
Outra característica observada durante os cultivos em hidrolisado ácido, foi
com relação a variação de pH do meio. Nota-se que, para todas as leveduras
avaliadas, a maior variação de pH ocorreu nas primeiras 24 horas (de 5,9 para 5,4)
e que após este período o pH foi reduzido de forma mais lenta, atingindo 5,2 ao
final de 72 horas, com exceção para a levedura Rh S4 que apresentou uma
pequena elevação do pH neste mesmo período. Foi possível observar também que
após 72 horas o pH do meio foi estabilizado e ao final de 96 horas a variação de
pH entre as cepas foi de 0,2 unidades.
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Figura 3.1 – Perfil do consumo de glicose, crescimento (DO) e pH do meio durante
os cultivos em hidrolisado ácido com as leveduras isoladas.

Fonte: Autoria própria
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Esta pequena variação de pH observada nos cultivos das leveduras em
hidrolisado ácido, pode ser explicado pela natureza orgânica da fonte de nitrogênio
presente neste meio, já que nenhuma suplementação foi realizada. Este hidrolisado
apresentou uma concentração de aproximadamente 6,0 g/L de nitrogênio total, o
qual provavelmente é oriundo de proteínas presentes nas cascas de mandioca. De
fato, Moshi et al. (2014), analisando cascas de mandioca encontraram em sua
composição um teor de 6% (m/m) de proteínas nesta biomassa vegetal, o que
corrobora com a origem orgânica do nitrogênio total determinado no hidrolisado
ácido de cascas de mandioca.
De acordo com a literatura a variação de pH nos cultivos de leveduras
utilizando fontes de nitrogênio orgânica, foram menores que uma unidade. Tsai et
al. (2011), que utilizaram um meio composto por extrato de malte, peptona e glicose
para o cultivo de S. pararoseus, observaram uma pequena variação do pH do meio
(de 4,0 para 3,3) após 120 horas. Valduga et al. (2009), utilizando extrato de malte,
peptona e glicose para o cultivo de S. salmonicolor, também observaram pequena
variação do pH durante a fermentação, onde o pH variou de 4,0 à 3,7 após 120
horas de processo. Já Voaides e Dima (2012), utilizando diferentes fontes de
nitrogênio inorgânico (nitrato de amônio, cloreto de amônio e sulfato de amônio),
no cultivo de três linhagens de Rhodotorula, observaram acentuado declínio no pH
do meio (de 6,0 para 2,0) ao final de 144 horas de fermentação, independente da
fonte de nitrogênio ou da cepa de levedura.
Os resultados obtidos para os cultivos realizados em hidrolisado enzimático
das cascas de mandioca estão apresentados na Figura 3.2. Nota-se que de modo
geral o consumo de glicose ao final de 96 horas de cultivo variou entre 82 à 96%,
tendo a levedura Rh RNA consumido completamente a glicose neste mesmo
intervalo de tempo. É possível observar ainda que até o período de 48 horas todas
as leveduras apresentaram perfil de consumo similar e que após esse período a
levedura Rh RNA já apresentava maior consumo da glicose disponível no meio.
Vale destacar ainda que ao final do cultivo (96 horas), as leveduras Rh S1 e Rh A1
apresentaram consumo de glicose superior à 90%.
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Figura 3.2 – Perfil do consumo de glicose, crescimento (DO) e pH do meio durante
os cultivos em hidrolisado enzimático com as leveduras isoladas.

Fonte: Autoria própria
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Quanto ao crescimento das leveduras, observa-se que até 48 horas de
cultivo todas as leveduras apresentaram um perfil linear e muito similar. Nota-se
ainda que após este tempo o aumento da absorbância foi mais lento tendendo a
estabilizar após 72 horas de cultivo. Dentre as leveduras avaliadas as cepas Rh
S1, Rh S3, Rh S4 e Rh RNA foram as que apresentaram maior crescimento com
DO maior que 34 unidades, após 96 horas.
Quanto ao pH do meio, nota-se pouca variação (~ 0,2 unidades) até o até
o final de 96 horas de cultivo. Estes resultados podem ser explicados tanto pelo
efeito dos tampões utilizados no preparo do hidrolisado enzimático, quanto pela
composição deste hidrolisado, que apresentou 11,6 g/L de nitrogênio total, que
provavelmente são provenientes de proteínas presentes nas cascas de mandioca
e de proteínas residuais do extrato enzimático.
Ao analisar os perfis de crescimento e consumo de glicose pelas cepas
durante os cultivos em hidrolisado ácido e enzimático, é possível inferir que ambos
os hidrolisados apresentam-se como fonte de carbono adequadas ao crescimento
dessas leveduras, visto que o consumo de glicose em todos os cultivos foi superior
à 80% e todas as leveduras apresentaram aumento da DO ao longo dos cultivos.
No entanto, nota-se que para os cultivos em hidrolisado enzimático o consumo de
glicose e o crescimento celular apresentaram valores superiores aos cultivos em
hidrolisado ácido das cascas de mandioca. Um dos fatores que podem ter
contribuído para melhor desemprenho das leveduras no hidrolisado enzimático é a
capacidade tamponante do meio, uma vez que o pH permaneceu quase invariável
ao longo do cultivo e na faixa de aproximadamente 6,0 unidades.
Segundo a literatura, o pH do meio influencia na taxa de crescimento das
leveduras, sendo a faixa ideal de crescimento para o gênero Rhodotrula na faixa
de 6,0. Voiades e Dima (2012), avaliando faixas entre 2,0 e 6,5, observaram que o
pH inicial ótimo para o crescimento de leveduras do gênero Rhodotorula foi de 6,0
– 6,5. Tinoi et al. (2005), avaliando faixas de pH inicial entre 3,5 à 8,0, observaram
que o pH ótimo de crescimento para a levedura R. glutinis foi de 5,91. Shih e Hang
(2014), também constataram que o pH ótimo para o crescimento celular de R. rubra
está próximo de 6,0 e que na faixa de pH entre 3,4 a 4,5 o crescimento celular desta
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levedura foi inibido. No presente estudo, decréscimo de pH de 6,1 para 5,8durante
os cultivos em hidrolisado enzimático, que permaneceu na faixa de 6,0 pode ter
contribuído para o maior crescimento celular das leveduras em estudo, em
comparação aos cultivos em hidrolisado ácido, onde foi observada maior variação
do pH do meio e menor crescimento celular.
Para avaliar a relação do crescimento com a produção de carotenoides
pelas levedura isoladas, foram determinadas as concentrações de carotenoides
totais e específicos nas biomassas recuperadas ao final de cada cultivo nos
hidrolisados ácido e enzimático das cascas de mandioca. Na Figura 3.3, estão
apresentados os resultados referentes à produção de biomassa das leveduras e de
carotenoides após 96 horas de cultivo das leveduras em hidrolisado ácido ou
enzimático das cascas de mandioca.
Nota-se, que a produção de biomassa variou de 18,1 g/L à 22,8 g/L quando
o cultivo foi realizado em hidrolisado enzimático e de 10,7 g/L à 13,9 g/L no
hidrolisado ácido. Tais valores foram obtidos para as leveduras Rh S2 e Rh RNA
em hidrolisado ácido e Rh RNB e Rh S4 em hidrolisado ácido, respectivamente.
Observa-se que todas as leveduras cultivadas em hidrolisado enzimático
apresentaram maior produção de biomassa em comparação com o hidrolisado
ácido, sendo a maior variação (48%) obtida para a levedura Rh RNA. Vale destacar
que a cepa que apresentou maior variação de crescimento nos hidrolisados foi a
Rh RNA que atingiu 22,8 g/L no enzimático e 10,8 no ácido.
Ainda com relação á produção de biomassa nos dois tipos de hidrolisados,
nota-se que, no hidrolisado ácido não apresentou diferença significativa , ao nível
de 95% de confiança. Fato contrário foi revelado para os cultivos em hidrolisado
enzimático das cascas de mandioca, onde foi observada diferença significativa (ao
nível de 95% de confiança), entre os teores finais de biomassa para as diferentes
leveduras avaliadas. Assim, pode-se inferir que a obtenção o hidrolisado enzimático
foi mais adequado para o crescimento das leveduras, o que pode está relacionado
tanto à sua composição proteica quanto à sua capacidade tamponante do pH.
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Figura 3.3 – Valores de biomassa, carotenoides totais e consumo de glicose
apresentado pelas leveduras quando cultivadas em hidrolisado enzimático (A) e
ácido (B) das cascas de mandioca, após de 96 horas.
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Em relação aos carotenoides totais (Figura 3.3), nota-se a produção deste
pigmento foi também favorecida com o cultivo das leveduras em hidrolisado
enzimático. A melhor produção neste hidrolisado foi de 11,2 mg/L com a levedura
Rh RNA o que foi superior em 33% quando comparado ao hidrolisado ácido para a
levedura Rh S2 (7,56 mg/L). Nota-se ainda que apenas as leveduras Rh S2 e Rh
S4 apresentaram produção de carotenoides superior em hidrolisado ácido.
Os resultados de produção de carotenoides obtidos no presente no
presente estudo, são superiores aos relatados por Marova et al. (2012), que
utilizando um meio contendo 40 g/L de glicose para o cultivo da levedura R. glutinis,
observaram uma produção de 3,94 g/L de carotenoides após 96 horas. Em outro
trabalho, Wang et al. (2017) utilizando uma cepa mutante de R. mucilaginosa, em
meio contendo 31,8 g/L glicose, observaram ao final de 96 horas de cultivos uma
produção de 14,47 mg/L de carotenoides totais. Lin et al. (2017), também avaliou a
produção de carotenoides por cepa mutante de R. toruloides, em meio sintético
contendo 20 g/L de glicose e constataram uma produção de 2,35 mg/L de
carotenoides totais, após 216 horas de cultivo.
Com base nos resultados obtidos no presente estudo, pode-se considerar
que todas as leveduras avaliadas apresentaram potencial para a produção de
carotenoides, sendo obtidos resultados superiores ou muito próximos dos relatados
na literatura, inclusive em comparação com cepas mutantes. Destaca-se ainda que
o hidrolisado enzimático das cascas de mandioca apresentou-se como excelente
meio para o crescimento e produção de carotenoides pelas leveduras em estudo,
principalmente considerando que os resultados foram obtidos sem qualquer
suplementação nutricional do meio.
Assim, para selecionar as leveduras com maior potencial carotenogênico,
foram determinados os parâmetros fermentativos nos dois tipos de hidrolisados de
casas de mandioca, utilizados para o cultivo das leveduras. Os resultados estão
apresentados na Figura 3.4.
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Figura 3.4 – Parâmetros fermentativos determinados para as cepas cultivadas em
hidrolisado enzimático (A) e ácido (B) das cascas de mandioca.
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Nota-se, que para todas as leveduras avaliadas o fator de conversão do
substrato em biomassa celular (Yx/s) foi favorecido em hidrolisado enzimático. Os
maiores valores deste parâmetro foi de 0,49 g/g para a levedura Rh RNA no
hidrolisado enzimático e de 0,36 g/g para a levedura Rh S2 no hidrolisado ácido.
Com relação à conversão de substrato em produto (Yp/s), nota-se que os maiores
valores foram observados no hidrolisado enzimático, com exceção para as
leveduras Rh S2 e Rh S4, que apresentaram melhor desempenho no hidrolisado
ácido. O maior valor de Yp/s (0,24 mg/g) foi obtido no hidrolisado enzimático, para a
levedura Rh RNA, enquanto que o maior valor de Yp/s no hidrolisado ácido foi de
0,20 mg/g para a levedura Rh S2.
Considerando a produção específica de carotenoides (Yp/x), observa-se
que os cultivos em hidrolisado ácido apresentaram os maiores valores deste
parâmetro foi de 0,61 mg/g para a levedura Rh S2 em hidrolisado ácido e de 0,49
mg/g para Rh RNA em hidrolisado enzimático. Estes resultados mostram que
enquanto produção de carotenoides totais foi maior em hidrolisado enzimático, a
produção específica foi melhor em hidrolisado ácido, podendo-se inferir que este
hidrolisado é mais adequado à produção de carotenoides.
Com relação á produtividade em biomassa (Qx), pode ser observado que
os valores obtidos em hidrolisado enzimático foram superiores ao hidrolisado ácido.
O valor maior de Qx foi obtido para a levedura Rh RNA (0,24 g/l.h) em hidrolisado
enzimático. Já em hidrolisado ácido as leveduras Rh S1, Rh S4 e Rh A1, foram as
que apresentaram maior Qx (0,14 g/l.h). Quanto á produtividade em carotenoides
totais (Qp), foi observado que a levedura Rh RNA cultivada em hidrolisado
enzimático, apresentou o a maior produtividade específica (0,12 mg/L.h), este foi o
maior valor obtido em todos os cultivos, tanto em hidrolisado enzimático quanto
ácido. Nos cultivos em hidrolisado ácido, observa-se que o maior Qp foi de 0,08
mg/L.h para a levedura Rh S2.
Comparando o desemprenho das leveduras nos dois hidrolisados, pode-se
concluir que Rh RNA em hidrolisado enzimático e Rh S2 em hidrolisado ácido,
apresentaram maior destaque quanto aos parâmetros fermentativos avaliados.
Embora Rh S2 tenha apresentado maior Yp/x, a maior concentração em
carotenoides totais foi obtida para Rh RNA em hidrolisado enzimático das cascas
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de mandioca. O que mostra que Rh S2 produziu maior quantidade de carotenoides,
porém menor produção de biomassa, indicando o potencial carotenogênico dessa
levedura. Já Rh RNA apresentou maior produção de biomassa e carotenoides
totais, o que também mostra o potencial desta levedura.
Dessa forma, observando que as leveduras apresentam comportamentos
diferentes quando cultivadas em hidrolisado ácido e enzimático das cascas de
mandioca e que a composição do meio pode atribuir características distintas aos
carotenoides produzidos pelas leveduras, optou-se por selecionar uma levedura em
cada meio de cultivo. Sendo assim, foram selecionados os conjuntos: Rh
RNA/hidrolisado enzimático e Rh S2/hidrolisado ácido.
Os resultados obtidos no estudo de produção dos carotenoides a partir dos
parâmetros fermentativos obtidos para as leveduras selecionadas, foram
comparados com dados disponíveis na literatura, estes dados estão apresentados
na Tabela 3.3.
Analisando as produtividades volumétricas em carotenoides verifica-se
queos valores determinados pelos autores são inferiores às obtidas no presente
trabalho, exceto no trabalho de Kurtzman et al. (2013), porém neste trabalho a fonte
de carbono utilizada não foi a glicose. Já no trabalho de Lin et al., (2017), os autores
determinaram concentrações de carotenoides específicos maiores que no presente
trabalho, no entanto, a produção em massa celular foi inferior e o tempo de cultivo
foi muito mais longo que o utilizado no presente trabalho, o que levou a obtenção
de baixa produtividade, por esses autores.
Esses dados confirmam que as leveduras selecionadas apresentam
grande potencial para a produção de carotenoides quando cultivadas em
hidrolisados de cascas de mandioca. Considerando que não foi realizado nenhuma
suplementação nutricional no meio ou qualquer modificação genética nas levedura,
pode-se inferir que a utilização dos hidrolisados de cascas de mandioca para o
cultivo de leveduras produtoras de carotenoides, apresenta-se como uma fonte de
carbono alternativa, capaz de promover o crescimento e a produção destes
pigmentos.
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Tabela 3.3 – Estudo comparativo dos parâmetros fermentativos obtidos no
presente trabalho e dados disponíveis na literatura.

Cepa

Fonte de
Carbono.

Condições de
cultivo

Parâmetros
fermentativos
Ct (mg/L)
Yp/x (mg/g)
Qp (mg/L.h)

Rh RNA

Glicose
(~48 g/L)

pH: 6;
Temperatura 30
°C; 200 rpm;
Tempo: 96 h

11,60
0,49
0,12

Presente
estudo

Rh S2

Glicose
(~48 g/L)

pH: 6;
Temperatura 30
°C; 200 rpm;
Tempo: 96 h

7,60
0,61
0,08

Presente
estudo

R. toruloides
(selvagem)

Glicose
(20 g/L)

pH: 6;
Temperatura 28
°C; 200 rpm;
Tempo: 216 h

2,35
0,94
0,01

Lin et al. 2017

R. toruloides
(mutante)

Glicose
(20 g/L)

pH: 6;
Temperatura 28
°C; 200 rpm;
Tempo: 216 h

2,15
1,14
0,009

Lin et al. 2017

R. mucilagenosa
(mutante)

Glicose
(31,8 g/L)

pH: 7;
Temperatura 28
°C; 180 rpm;
Tempo: 96 h

0,22
0,01
0,002

Wang et al.
2017

R. aurantiaca

Hidrolisado
hemicelulósico
de pinos
(Glicose 40
g/L e outros
carboidratos)

Temperatura 25
°C; 90 rpm;
Tempo: 80 h

9,35
1,7
0,12

Haronikova et
al. 2018

Glicerol
(20 g/L)

Frascos agitados Kla: 0,33 S-1;
Temperatura 30
°C; 150 rpm;
Tempo: 72 h

15,9
0,78
0,19

Kutzu et al.
2013

R. glutinis

Fonte: Autoria própria

Referência
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Segundo Braunwald et al. (2013), uma das principais limitações para
aplicação de processos comerciais utilizando microrganismos para a obtenção de
bioprodutos, incluindo assim os pigmentos carotenoides, é alto custo do processo,
que estão relacionados principalmente com as etapas de downstream que
envolvem a separação desses produtos. Como alternativa para a redução de
custos, tem-se buscado por matérias-primas de baixo custo, que possam ser
utilizadas como fonte de carbono nesses processos, assim a utilização de
subprodutos agroindustriais, como as cascas de mandioca, conforme observado no
presente trabalho, apresenta-se como uma fonte alternativa de meio de cultivo para
leveduras produtoras de pigmentos carotenoides.

3.3.3.

Avaliação do efeito da luminosidade sobre a produção de

carotenoides.

Para avaliar o efeito da luminosidade sobre a produção dos
carotenoides, foram utilizadas as leveduras previamente selecionadas no
hidrolisado enzimático (Rh RNA) e no hidrolisado ácido (Rh S2). Os cultivos
foram realizados em frascos erlenmeyers recobertos com papel alumínio
(ausência de luz) e sem qualquer material envoltório (presença de luz). Os
perfis de consumo de glicose, crescimento celular e variação de pH do meio
nas condições avaliadas estão apresentados na figura
Figura 3.5.
Observa-se que para ambas as leveduras o consumo de glicose foi menor
na ausência de iluminação. Nota-se ainda, que a ausência de iluminação afetou
mais acentuadamente o consumo de glicose pela levedura Rh RNA em hidrolisado
enzimático do que para a levedura Rh S2 em hidrolisado ácido das cascas de
mandioca. Ao final de 96 horas o consumo de glicose na ausência de luz foi 61 para
a levedura Rh S2 e de 51% para Rh RNA, enquanto na presença de luminosidade
o consumo total de glicose foi de 78% e 98%, respectivamente.
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Figura 3.5 – Perfis de consumo de glicose, crescimento celular e variação de pH
durante os cultivos das levedura Rh S2 em hidrolisado ácido (A) e Rh RNA em
hidrolisado enzimático (B) das cascas de mandioca, cultivadas em claro e escuro.

Fonte: Autoria própria
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Quanto ao crescimento celular, foi observado que a ausência de
luminosidade influenciou de forma negativa, sendo obtidas densidades óticas
inferiores em relação aos cultivos sob iluminação, sendo Rh RNA a mais afetada
negativamente. Enquanto nos cultivos sob iluminação as densidade óticas obtidas
foram de 24 unidades para Rh S2 e 36 unidades para Rh RNA, os ensaios sem
luminosidade apresentaram valores de 17 e 18 unidades, respectivamente.
Em relação ao pH, nota-se menor variação para os cultivos realizados no
escuro. Ao final de 96 horas do cultivo sem iluminação, o pH final do meio foi de 5,9
para a levedura Rh S2 em hidrolisado ácido enquanto o cultivo sob iluminação
apresentou pH final de 5,20. Já para o cultivo de Rh RNA em hidrolisado enzimático,
o pH do meio não apresentou diferença entre claro e escuro.
Com base nestes resultados, pode-se inferir que a luminosidade tem efeito
positivo nos cultivos das leveduras Rh S2 em hidrolisado ácido e Rh RNA em
hidrolisado enzimático das cascas de mandioca.
Os resultados referentes ao efeito da luminosidade sobre a produção de
carotenoides estão apresentados na Tabela 3.4. Nesta tabela estão apresentados
os parâmetros fermentativos das leveduras Rh S2 cultivada em hidrolisado ácido e
de Rh RNA em hidrolisado enzimático das cascas de mandioca, na ausência e
presença de luminosidade.
Tabela 3.4 – Parâmetros fermentativos dos cultivos de Rh S2 e Rh RNA na
ausência e presença de luminosidade, após 96 horas.
Biomassa
∆S
Ct
Yx/s Yp/s Yp/x
Qx
Qp
Cepa
Ilumin.
(g/L)
(g/L) (mg/L) (g/L) (g/g) (g/g) (g/L.h) (g/L.h)
Escuro

7,75

28,13

2,67

0,27 0,09 0,33

0,08

0,03

Claro

13,4

35,62

7,15

0,38 0,20 0,59

0,14

0,07

Escuro

11,75

22,81

3,41

0,51 0,15 0,29

0,12

0,03

Claro

22,67

45,86

11,44 0,49 0,24 0,49

0,24

0,12

Rh S2

Rh RNA

Fonte: Autoria própria
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Como pode ser observado na Tabela 3.4, a ausência de iluminação
influenciou de forma negativa, não somente o crescimento, mas também a
produção de carotenoides. Observa-se que nos cultivos sob luminosidade a
concentrações de carotenoides foram maiores em relação aos cultivos sem
iluminação, sendo ao maiores valores obtidos para que de 63% e 70% maiores em
relação aos cultivos sem iluminação, sendo estes valores obtidos para Rh S2 (7,15
mg/L) e Rh RNA (11,44). Nota-se também, que a luminosidade influenciou de forma
positiva a conversão de substrato em massa celular (Yx/s), a conversão de substrato
em produto (Yp/s), a produção específica de carotenoides (Yp/x) e as produtividades.
Em trabalho realizado por Zhang et al. (2014), foram avaliadas três
condições diferentes de irradiação luminosa, sendo: 1) ausência de iluminação; 2)
iluminação com 2 lâmpadas e 3) iluminação com 3 lâmpadas, sobre a produção de
carotenoides pela levedura R. glutinis em meio contendo 40 g/L de glicose. Os
resultados obtidos por essas autores mostram que a concentração de biomassa
aumentou com a irradiação luminosa, sendo obtidas 15,9 g/L para o ensaio no
escuro, 17,4 g/L quando utilizada uma lâmpada e 17,7 g/L quando utilizadas duas
lâmpadas. Porém a produção de carotenoides praticamente dobrou a concentração
com o aumento da irradiação, passando de 1,2 mg/L para 2,6 m/L, após 96 horas
de cultivo.
No presente trabalho, não foram utilizadas lâmpadas para aumentar a
luminosidade no ambiente dos cultivos, sendo utilizado apenas a luminosidade
ambiente. No entanto, foi observado o mesmo efeito relatado por Zang et al. (2014),
onde a produção de carotenoides foi fortemente afetada pela presença de
luminosidade.
Os resultados obtidos no presente estudo, são importantes para a
realização de estudos futuros, principalmente em relação à escolha do biorreator
na definição de atividades futuras, como a escolha do biorreator, que deverá ser
confeccionado a partir de material que permita a passagem de luz ou ainda que
permita o acoplamento de sistemas de iluminação.
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3.3.4.

Avaliação do efeito da relação C:N na produção de

carotenoides pelas leveduras selecionadas.
Inicialmente, foi determinado o teor de nitrogênio nos hidrolisados
enzimático e ácido obtidos das cascas de mandioca. Para o hidrolisado enzimático
foi determinado a concentração de nitrogênio total de 8,75 g/L e para o hidrolisado
ácido 6,6 g/L, o que correspondeu à uma relação C:N de 2:1 e 3:1, respectivamente.
Para manter a mesma concentração inicial de glicose em todos os hidrolisado
utilizados, optou-se por adicionar apenas o sulfato de amônio como fonte de
nitrogênio. Assim, foram avaliadas as relações C:N de 2:1, 3:1, 3:2 e 3:3, conforme
descrito na Tabela 3.5.
Tabela 3.5 – Relações C:N e concentrações das fontes de carbono e nitrogênio
adicionadas ao meio.
Hidrolisado enzimático

Hidrolisado ácido

Glicose

(NH4)2SO4

Glicose

(NH4)2SO4

(g/L)

(g/L)

(g/L)

(g/L)

2:1

50,0

-

50,0

1,0

3:1

66,0

-

50,0

-

3:2

50,0

4,1

50,0

3,1

3:3

50,0

11,3

50,0

6,2

Relação C:N

Fonte: Autoria própria
A influência da relação C:N sobre o crescimento, consumo de glicose e
variação do pH, para a levedura Rh RNA em hidrolisado enzimático está mostrado
na Figura 3.6. Observa-se que o consumo de glicose variou com a C:N a medida
que a relação C:N foi aumentando o consumo foi decrescente, sendo observado
que ao final do cultivo 98%, 83%, 70% e 67% da glicose foi consumida para os
cultivos com as relações C:N de 2:1, 3:1, 3:2 e 3:3, respectivamente.
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Figura 3.6 – Perfis de consumo de glicose, crescimento celular e variação do pH
para o cultivo da levedura Rh RNA em hidrolisado enzimático de cascas de
mandioca com diferentes relações de C:N.

Fonte: Autoria própria
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Quanto ao crescimento celular, pode ser observado que em todos os
cultivos o crescimento foi similar, com leve destaque para o cultivo contendo a
relação 2:1, que era o cultivo controle, ou seja, com o hidrolisado sem qualquer
adição de fonte de nitrogênio. Ao final dos cultivos, observa-se uma leve variação
no crescimento celular, que também decresceu com o aumento do incremento da
fonte de nitrogênio, sendo o valor máximo de 38,12 unidades de absorbância para
o cultivo na relação 2:1 e o mínimo de 31,12 unidades para o cultivo contendo a
relação 3:3.
Em relação ao pH, foi observado o mesmo perfil já relatados durante a
seleção e a avaliação da influência da luminosidade, onde foi observado que o pH
pouco variou ao longo dos cultivos.
A influência da relação C:N sobre o desemprenho fermentativo da levedura
Rh S2 em hidrolisado ácido de cascas de mandioca está apresentado na Figura
3.7, onde são apresentados os perfis de consumo de glicose, crescimento celular
e variação de pH. Pode ser observado, que o incremento da fonte de nitrogênio no
hidrolisado ácido, influenciou de forma negativa o consumo da glicose. Observa-se
que o ensaio controle, na relação de 3:1, a levedura Rh S2 consumo de 82% da
fonte de carbono, já para as relações 2:1, 3:2 e 3:3, o consumo foi de 46%, 45% e
43%, respectivamente. O mesmo comportamento foi observado para o crescimento
celular, onde todos os cultivos com incremento na fonte de nitrogênio,
apresentaram menor crescimento.
Ainda com relação ao crescimento, observa-se que para todas as relações
C:N avaliadas em hidrolisado ácido com a levedura Rh S2 apresentou perfil similar
até 24 horas, sendo observado que após esse período, os cultivos com incremento
na fonte de nitrogênio apresentam crescimento celular menor. Ao final dos cultivos
a maior densidade optica foi obtida para o tratamento controle (21,8 unidades de
absorbância) e para os demais tratamentos a absorbância de aproximada 13
unidades.

139

Figura 3.7 – Perfis de consumo de glicose, crescimento celular e variação do pH
para o cultivo da levedura Rh RNA em hidrolisado ácido de cascas de mandioca
com diferentes relações de C:N.

Fonte: Autoria própria
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Para a variação de pH foi observado um perfil semelhante em todos os
cultivos, onde nas primeiras 24 horas observa-se uma queda mais acentuada do
pH e a partir deste período ocorre a estabilização do pH do meio. No entanto, o
tratamento controle apresentou uma variação um pouco mais acentuada durante
todo o cultivo em relação aos demais tratamentos.
Com relação à produção biomassa e carotenoides totais, os resultados
obtidos podem ser observados a partir da Tabela 3.6. Quanto à produção de
biomassa celular, é possível observar que o incremento da fonte de nitrogênio no
hidrolisado enzimático das cascas de mandioca (HE), favoreceram o crescimento
celular, sendo observado que o maior fator de conversão do substrato em biomassa
(Yx/s), foi obtido para o tratamento com relação C:N de 3:2, já o menor fator de
conversão foi obtido para a relação C:N 3:1.
Já para o cultivo da levedura Rh S2 em hidrolisado ácido das cascas de
mandioca, observa-se que o incremento da fonte de nitrogênio no hidrolisado,
afetou de forma negativa a produção de biomassa celular. Observando os dados
apresentados na Tabela3.6, nota-se que quanto maior o incremento de nitrogênio
no meio, menor foi a biomassa obtida. O mesmo é observado para a conversão de
substrato em biomassa (Yx/s), onde o menor fator de conversão (0,22 g/g) foi obtido
para o tratamento com o maior incremento da fonte de nitrogênio.
Com relação à produção volumétrica de carotenoides totais, observa-se
que esta foi afetada de forma negativa quando o meio foi incrementado com fonte
de nitrogênio. Tanto o cultivo da levedura Rh RNA em hidrolisado enzimático e da
levedura Rh S2 em hidrolisado ácido, apresentaram menores concentrações em
termos de carotenoides totais à medida que a relação de nitrogênio foi aumentada,
sendo observado que em ambos os cultivos na relação 3:3 a concentração de
carotenoides totais foi reduzida acima de 60% em relação ao controle, que refletiu
na produtividade dos pigmentos carotenoides obtidos, onde o maior Qp foi também
obtido para o tratamento controle e o menor para o tratamento com relação C:N de
3:3, para ambos os cultivos.
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Tabela 3.6 – Parâmetros fermentativos dos cultivos de Rh RNA em hidrolisado
enzimático e Rh S2 em hidrolisado ácido das cascas de mandioca, com diferentes
relações de C:N.
Parâmetros fermentativos
Cepa

Rh RNA
HE

Rh RS2 HÁ

Relação C:N

Biomassa
(g/L)

Ct
(mg/L)

Yp/x
(g/g)

2:1 (*Ref.)

21,9

11,6

0,53

0,23

0,12

3:1

17,67

5,68

0,32

0,18

0,06

3:2

16,47

5,4

0,32

0,17

0,06

3:3

15,47

4,56

0,29

0,16

0,05

2:1

4,9

4,52

0,92

0,05

0,04

3:1 (*Ref.)

12,88

7,34

0,57

0,14

0,07

3:2

6,55

4,6

0,70

0,07

0,05

3:3

4,66

2,72

0,58

0,04

0,03

Qx
Qp
(g/L.h) (g/L.h)

*apenas hidrolisado sem suplementação de fonte de nitrogênio
Fonte: Autoria própria
Os resultados obtidos no presente trabalho, são corroborados com as
considerações realizadas por Braunwald et al. (2013). Estes autores avaliaram a
influência da relação C:N em meio sintético, tendo glicose como fonte de carbono,
utilizando uma cepa de R. glutinis para a produção de carotenoides. Neste trabalho,
os autores avaliaram as relações de 20:1 (16,2 g deglicose:1,0 g de (NH4)2SO4),
70:1 (57,0 g de glicose:1,0 de (NH4)2SO4) e 120:1 (97,4 g de glicose:1g de
(NH4)2SO4), visto que utilizaram de meio definido, foi possível para avaliar relações

com maiores teores de carbono.
No entanto, os autores também relatam que a maior produção em
biomassa foi obtida na menor relação C:N, onde foi obtido 11 g/L de biomassa. Os
autores reportam o maior crescimento nesta relação, devido a maior concentração
de nitrogênio, que pode ter favorecido o acúmulo de biomassa. Já para os
carotenoides totais, os autores relatam que as menores relações C:N não
promoverem a maior produção volumétrica de carotenoides. Sendo obtido a maior
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concentração em carotenoides totais, para o tratamento realizado na relação C:N
de 120:1, onde foi obtido 1,25 mg/L de carotenoides totais.
Diante dos resultados obtidos, e visto que as relações C:N utilizadas no
presente trabalho não favoreceram a produção de carotenoides, o tratamento
controle, ou seja os hidrolisados de cascas de mandioca sem qualquer adição de
fonte de nitrogênio ou outra suplementação nutricional, apresentaram-se como os
melhores meios de cultivo para a obtenção de pigmentos carotenoides utilizando
as cepas Rh RNA em hidrolisado enzimático e Rh S2 em hidrolisado ácido das
cascas de mandioca.
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3.4

Conclusões

A partir dos resultados obtidos no presente capítulo, pode-se concluir que
as leveduras isoladas do Ambiente Amazônico, são pertencentes ao gênero
Rhodotorula. No entanto para a definição das espécies as quais pertencem, ainda
se faz necessário a finalização da identificação genética, utilizando das técnicas da
biologia molecular para sua elucidação.
Os isolados obtidos, quando cultivados em hidrolisados das cascas de
mandioca apresentaram potencial para a produção de carotenoides. Visto as boas
produtividades apresentadas pelas levedura isoladas, foram selecionadas uma
levedura em cada hidrolisado utilizado, sendo que a levedura Rh RNA foi
selecionado no hidrolisado enzimático das cascas de mandioca e a levedura Rh S2
no hidrolisado ácido das cascas de mandioca.
As leveduras selecionadas apresentaram maior produção de carotenoides
quando cultivadas sob iluminação ambiente e com a maior relação C:N utilizada
(tratamento controle), apresentando assim, as melhores produtividades específicas
e volumétricas em carotenoides.
Considerando que os melhores resultados para a produção de
carotenoides pelas leveduras isoladas, foram obtidas nos hidrolisados das cascas
de mandioca sem qualquer suplementação, pode-se concluir que nas condições de
cultivo utilizadas, os hidrolisados apresentaram-se como uma excelente fonte de
carbono para a produção de pigmentos carotenoides, podendo vir a substituir as
fontes sintéticas normalmente utilizadas nos processos industriais para a obtenção
desses pigmentos.
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CAPÍTULO 4
Aplicações dos carotenoides
Este capítulo apresenta os resultados da avaliação espectrofotométrica e
cromatográfica dos pigmentos extraídos da leveduras Rh S2 Previamente
selecionada em hidrolisado ácido e Rh RNA previamente seleciona da em
hidrolisado enzimático das cascas de mandioca. Os resultados referentes a
capacidade antioxidante e antimicrobiana dos extratos carotenogênicos destas
leveduras, assim como o uso de células secas da levedura Rh S2 como agente
pigmentante em um material polimérico são também apresentados.
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4.1. Introdução

A indústria de corantes é majoritariamente baseada no uso de pigmentos
de origem química, porém devido aos efeitos nocivos à saúde atribuído aos
pigmentos sintéticos, a busca por pigmentos naturais tem se intensificado e
aberto espaço para os pigmentos de origem naturais. Os pigmentos naturais
tem atraído o interesse de muitas pesquisas devido á sua característica á-tóxica
e por apresentarem distintas atividades biológicas. Dentre os pigmentos de
origem microbiana, os carotenoides tem sido largamente estudados, devido à
sua ação como pró-vitamina A, antioxidantes e ainda antimicrobianos.
Tem sido relatado que os carotenóides de levedura podem ser
importantes na proteção contra o estresse oxidativo o que pode estar
relacionado com a diminuição dos riscos de uma variedade de doenças
degenerativas, como câncer, doenças cardiovasculares, degeneração macular
e catarata. No envelhecimento das células de levedura, os carotenóides
preservam a viabilidade, defendendo as células contra os radicais de oxigênio.
O acesso a recursos naturais e econômicos, para produzir suplementos e
drogas antioxidantes, pode ser uma grande ajuda na prevenção e tratamento
dos resultados de oxidantes no organismo humano.
Diante das importantes atividades biológicas e suas potenciais
aplicações atribuídas aos compostos carotenoides, no presente estudo foi
avaliado

a

capacidade

antioxidante

e

antimicrobiana

de

extratos

carotenogênicos obtidos a partir das leveduras. Também foi avaliado a
capacidade de pigmentação das biomassa seca da levedura selecionada
previamente.
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4.2. Metodologia

4.2.1.

Avaliação

dos

extratos

carotenogênicos

por

espectrofotometria e cromatografia líquida de alta eficiência – CLAE.

Os

extratos

carotenogênicos

foram

inicialmente

analisados

por

espectrofotometria utilizando um espectrofotômetro UV/Visível (Hitachi U-1800).
Para isso, os extratos carotenogênico foram filtrados em membrana hidrofóbica
de 0,22 µm e o filtrado coletado foi analisado na região espectral 280 à 650 nm
para avaliação do perfil espectral e da absrotividade (ƛ ) máximos.
O perfil carotenogênico dos extratos também foi analisado por Cromatografia
Líquida de Alta Eficiência – CLAE, utilizando um equipamento Agilent Tecnologies
1260 infinity com detector ultra violeta e coluna Waters Spherisor OD Sβ (5 μm,
100×4.6 mm). Para isso, os extratos carotenogênicos foram filtrados em membrana
hidrofílica de 0,22 µm e o filtrado analisado nas seguintes condições: fase móvel
composta por metanol:acetonitrila (90:10 v/v), fluxo de 0,8 mL/min, temperatura 25
°C, volume de amostra de 20 µL e detecção à 450 nm. A concentração do -caroteno
foi determinada de acordo com a curva padrão para este pigmento.

4.2.2.

Avaliação da atividade anti-oxidante.

A capacidade antioxidante dos extratos carotenogênicos obtidos a partir
da biomassa das leveduras Rh RNA cultivada em hidrolisado enzimático das
cascas de mandioca e Rh S2 cultivada em hidrolisado ácido, foi determinada a
partir do método de captura do radical livre, utilizando o reagente 2,2-difenil-1picril-hidrazina (DPPH), o qual se baseia na redução deste composto de
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coloração violeta na presença de um antioxidante para tornar-se uma molécula
de coloração amarela. Estas análises foram baseadas nos trabalhos de
Fukumoto e Mazza (2000) e Silva et al. (2004).
Os ensaios foram realizados em tubos de ensaio, contendo 200 µL da
amostra e 800 µL da solução de DPPH 150 µM (dissolvido em metanol 80% v/v
para uma absorbância de 0,7 em 515 nm). Os componentes da reação foram
homogeneizados em vórtex e permaneceram por uma hora em ausência de luz
e temperatura ambiente. Em seguida, a absorbância foi medida no comprimento
de onda de 515 nm em espectrofotômetro UV-Vis (Hitachi U-1800), utilizando
metanol 80% (v/v) como branco. A solução controle por sua vez, consistia no
uso de metanol 80% (v/v) em substituição a amostra. A atividade antioxidante
foi calculada pela determinação da porcentagem de inibição do radical DPPH,
de acordo com a Equação 1.
� �çã

% =( −

Em que:

��
)×
�

AA: absorbância da amostra a 515 nm;
Ac: absorbância da solução controle à 515 nm.

4.2.3.

Avaliação da capacidade antimicrobiana

A avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos carotenogênicos
das leveduras Rh RNA (cultivada em hidrolisado enzimático das cascas de
mandioca) e Rh S2 (cultivada em hidrolisado ácido das cascas de mandioca),
foi realizada a oartir do teste de difusão em ágar, no qual o crescimento de um
microrganismo teste é avaliado frente a uma substância biologicamente ativa
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em meio de cultura sólido, e a zona de inibição do crescimento do
microrganismo é relacionada com a concentração da substancia ativa.
Para a realização dos ensaios de atividade antimicrobiana frente a
fungos e bactérias, foram utilizados como microrganismos teste os fungos:
Candida albicans (CFAM 1186) e Aspegillus fumigatus (CFAM 1490), para
avaliação da atividade antifúngica e as bactérias: Staphylococcus aureus
(CBAM 0324) e Escherichia coli (CBAM 0002), sendo uma representante do
grupo das gram-negativas e outra gram-positiva, respectivamente, para a
avaliação da atividade antibacteriana. Para cada cepa foi preparado uma
suspensão em solução salina equivalente ao tubo 0,5 da escala de McFarland,
o que corresponde a uma concentração de aproximadamente 108 UFC/mL. Sob
a superfície de placas de Petri contendo Ágar Mueller Hinton (para bactérias) ou
Ágar Sabouraud (para fungos), foi adicionado 100 μL de uma das suspensões
celulares, que foi uniformemente distribuídas com auxílio de swabs sob a
superfície da placa de Petri (Martins et al., 1999). Em seguida, poços de
aproximadamente 8 mm de diâmetros foram perfurados sobre o ágar e
inoculados 100 μL de extrato carotenogênico em cada poço. Como controle
positivo foram utilizados os antimicrobianos Cloranfenicol para bactérias e
fluconazol para leveduras. As placas de Petri contendo os microrganismos e os
extratos foram incubadas durante 24 horas a 37 ºC. Os testes foram realizados
em triplicata. Após o término da incubação as placas foram analisadas quanto
à formação de halos de inibição do crescimento e foi considerada atividade
antibacteriana ou antifúngica quando pelo menos em duas placas foi possível
observar a presença de halos (Menezes et al., 2009).
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4.2.4.

Avaliação da capacidade pigmentante de células secas

da levedura Rh S2 na formulação de um compósito polimérico.

Nesta etapa, foi utilizada a biomasa seca da levedura Rh S2 cultivada
em hidrolisado ácido de cascas de mandioca. Para a obtenção da biomassa da
levedura, foi realizado o cultivo conforme descrito no item 3.2.2.2. do Capítulo
2. A biomassa produzida foi recupera por centrifugação (5000 rpm por
10minutos), lavada por três vezes com água destilada esterilizada e seca em
estufa à 50 °C por 4 horas e posteriormente moída em moinho de bolas (IKA
Ultra turrax) por 5 minutos, sendo o material particulado resultante da moagem,
utilizado como carga para a pigmentação dos compósitos poliméricos.
A matriz polimérica foi obtida a partir da resina poliéster insaturada
ARAZYN (Redelease) juntamente com o respectivo endurecedor de base
peroxídica BUTANOX M-50. O preparo da matriz foi realizado conforme a
descrição do fornecedor, sendo empregada a relação enzima/endurecedor de
100/3 em massa.
Para a obtenção do material polimérico pigmentado, foram utilizadas
duas composições em massa de levedura, uma contendo 10% e outra 20%
(m/m) da biomassa da levedura processada. Foi ainda preparado uma
composição na ausência de carga de biomassa, que foi utilizada como
referência padrão.
Para o preparo do compósito polimérico, a biomassa processada foi
pesada,

adicionada

à

resina

e

mistura

manualmente

até

completa

homogeneização. Em seguida, sob agitação manual, foi adicionado o
endurecedor para a cura do material. Após a mistura do material, prosseguiu-se
com a moldagem, para a qual foram utilizados moldes de forma prismática de
122x12x4 mm. Ao final da cura, o material polimérico foi desmoldado, cortados
e entalhados os corpos de prova seguindo as especificações das normas ASTM
D256, DIN 53505 e ISSO 868. Os corpos de prova foram então utilizados para
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os ensaios de impacto Izod e dureza Shore D, executados após 10 dias após o
processamento, a fim de atingir o maior nível de cura do material processado.
O ensaio mecânico de impacto, foi realizado a partir da determinação da
resistência ao impacto Izodd, utilizando um equipamento Time Testing
Machines (modelo XJU-2.75/5.5/11), com um martelo de 2,75 J e seis seis
corpos de prova. Para determinar a dureza dos compósitos, foi utilizado um
equipamento Durômetro (Frank Harteprufercom) com escala de dureza Shore
D, seguindo os critérios das normas DIN 53505 e ISSO 868. Foram realizadas
10 leituras em diferentes locais dos corpos de prova, sendo obtidas as medias
e desvios padrões das leituras.
Para a micrografia de MEV, as amostras as amostras fixadas sobre uma
placa de aço por meio de uma fita de carbono e aplicada uma fina camada de
prata, de aproximadamente 20 nm, utilizando uma metalizadora MED020 (BalTec/MCS Multicontrol System), para o aterramento da superfície da biomassa
seca da levedura. Por fim, as micrografias foram obtidas a partir da emissão do
sinal de elétrons secundários em uma voltagem de 20 kV, utilizando um
microscópio eletrônico de varredura (Hitachi TM 3000).
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4.3. Resultados e discussão

4.3.1.

Avaliação do perfil dos extratos carotenogênicos por

espectrofotometria e cromatografia líquida

Na Figura 4.1, estão apresentados os espectros obtidos para os extratos
carotenogênicos das leveduras Rh S2 cultivada em hidrolisado ácido das
cascas de mandioca e Rh RNA em hidrolisado enzimático das cascas de
mandioca em comparação.com o padrão -caroteno.
Figura 4.1 - Comparação do espectro de absorbância dos extratos
carotenogênicos de Rh Sβ e Rh RNA em relação ao padrão de -caroteno.

Fonte: Autoria própria
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Observa-se que o padrão de

-caroteno apresenta três picos

característicos em distintas regiões (450, 465 e 480 nm). Já os espectros dos
pigmentos extraídos das leveduras Rh S2 e Rh RNA apresentam-se levemente
deslocados em relação ao padrão, apresentando também três picos
característicos, porém nas regiões de 465 nm, 480 nm e 525 nm. Considerando
que tanto o padrão de

-caroteno quanto os extratos carotenogênico foram

solubilizados no mesmo solvente (DMSO), este deslocamento pode ser
explicado pela composição dos carotenoides produzidos pelas leveduras,
indicando uma mistura de carotenoides ou ainda uma menor proporção de caroteno na amostra, indicando que este carotenoide não é o principal pigmento
produzido pelas leveduras Rh S2 e Rh RNA.
Park, Kim e Chu (2007), observaram os espectros de absorção dos
padrões de -caroteno, toruleno e torularodina, os quais são apontados como
os principais carotenoides produzidos por leveduras do gênero Rhodotorula. Os
espectros obtidos por estes autores estão apresentados na Figura 4.2.
Figura 4.2 - Comparação dos espectros de absorbância dos padrões de
caroteno, toruleno e torularodina obtidos por Park, Kim e Chu (2007).

Fonte: Adaptado de Park, Kim e Chu (2007)

-
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Observando os espectros obtidos por Park, pode-se notar que dentre os
três padrões avaliados ( -caroteno ƛmax = 450nm, toruleno ƛmax = 4805nm e
torularodina ƛmax = 515nm), o toruleno coincide com o perfil obtido pelos extratos
carotenogênicos das leveduras Rh S2 e Rh RNA. Estes dados sugerem que os
extratos obtidos no presente trabalho podem conter o toruleno na sua
composição e que provavelmente este pigmento possui maior concentração em
relação ao

– caroteno. Esta composição corrobora com dados da literatura

para extratos carotenogênicos de leveduras do gênero Rhodotorula, onde são
reportados que os principais componentes carotenoides são o toruleno, a
torularodina e o -caroteno.
Tabela 4.1 – Principais carotenoides produzidos por leveduras do gênero
Rhodotorula.
Levedura

Toruleno
(%)

Torularodina
(%)

-caroteno
(%)

Autores

R. glitinis

28,5

38,7

32,8

Schneider et al.
2013

R. glitinis

-

47,7

48,8

Schneider et al.
2013

R. glitinis

17,6

29,4

53,0

Brierová et al.
2018

R. glitinis

3,0/

18,0

79,1

Brierová et al.
2018

R.. Graminis

28,2

5,0

19,1

Buzzini et al.
2007

R minuta

49,9

17,7

14,02

Buzzini et al.
2007

R. mucilagenosa

53,7

34,6

5,2

Buzzini et al.
2007

Rhodotorula sp.

47,5

30,4

47,7

Buzzini et al.
2007

R. mucilagenosa

38,4

34,6

7,7

Braunwald et al.
2013

Fonte: Autoria própria
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Na Figura 4.3 são apresentados os cromatogramas obtidos por
cromatografia líquida a partir da análise dos extratos carotenogênicos das
leveduras Rh S2 e Rh RNA .
Figura 4.3 – Cromatogramas dos extratos carotenogênicos das leveduras Rh S2
e Rh RNA e do padrão de beta caroteno.

Fonte: Autoria própria
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Observa-se que nas condições de análise avaliadas o padrão de

-

caroteno apresentou um pico no tempo de retenção de 11,5 minutos e que neste
mesmo tempo foi detectado um pico nos extratos das leveduras Rh S2 e Rh
RNA, confirmando a presença de -caroteno. Vale destacar que em ambos os
extratos foi observado a presença de um pico no tempo de retenção de 6,5
minutos, sugerindo a presença de outro pigmento carotenoide nestes extratos.
Podendo este ser o toruleno, uma vez que a análise espectral apresentou perfil
de absorção característico deste pigmento.
A partir da curva padrão de -caroteno foi determinada a concentração
deste pigmento carotenoides nos extratos carotenogênicos das leveduras Rh
S2 e Rh RNA, que estão apresentados na Tabela 4.2. Nesta tabela também
estão as concentrações determinadas a partir da análise da área do pico do
pigmento não identificado. Ainda com base na curva padrão do -caroteno e
considerando as áreas dos picos do pigmento não identificado, foi calculada a
concentração desse pico desconhecido.
Tabela 4.2 – Concentrações dos carotenoides após a análise por cromatografia
líquida.

Espectofotometria
(UV/Vis)
Extrato

CLAE

Carotenoides
totais
(mg/L)

-caroteno
(mg/L)

Desconhecido
(mg/L)

Carotenoides
totais
(mg/L)

Rh S2

7,6

0,712

1,39

2,11

Rh RNA

11,6

0,908

1,84

2,74

Fonte: Autoria própria

158

Observa-se que a concentração determinada para o pico desconhecido
com base na curva de -caroteno partir da análise cromatográfica, apresentou
valores duas vezes superiores à este outro pigmento, em ambos os extratos.
Considerando a concentração de carotenoides totais determinadas por
espectrofotometria, nota-se que a somatória dos valores obtidos por CLAE
foram inferiores. Resalta-se ainda que, considerando a concentração de
carotenoides totais determinados por CLAE, a substancia não identificada podo
representar cerca de 60% dos catorenoides totais presentes em ambos os
extratos carotenogênicos avaliados no presente estudo.
Estes resultados pode dar dois indicicatidos: 1) A determinação por
espectrofotometria pode ter superestimado o valor das concentrações, visto que
nesse método os carotenoides são medidos com base no coeficiente de
extinção molar do -caroteno, a partir do ƛ máximo obtidos para os extratos e β)
Nas condições de análise utilizadas, pode ter ocorrido a separação ou detecção
de outros componentes do extrato carotenogênico, o que pode ter levado à
determinação de concentrações inferiores de carotenoides totais com relação á
espectrofotometria.
Devido à falta de padrões externos para determinar com clareza a
molécula correspondente ao pico observado na cromatografia líquida, não foi
possível afirmar a natureza deste composto. Pórem com base nos dados obtidos
nos espectros de absorbância que apresentou características compatíveis de
máximas absorção e perfil espectral, pressupõe-se que a molécula não
identificada na cromatografia líquida posa ser o toruleno. No entanto, análises
de caracterização química deveram ser realizadas futuramente para a
elucidação precisa da composição química dos extratos carotenogênicos
obtidos a partir das leveduras Rh RNA e Rh S2.
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4.3.2.

Capacidade antioxidante dos extratos carotenogênicos

obtidos a partir da leveduras selecionadas.

Como pode ser observado na Figura 4.4, os extratos carotenogênicos
obtidos a partir da biomassa da levedura Rh S2 e Rh RNA, apresentaram
descoloração do reagente DPPH em comparação ao controle. No entanto, o
extrato Rh S2 foi o que apresentou maior descoloração em comparação, o que
indica que o extrato desta levedura apresenta maior potencial anti-oxidante. De
fato, estas observações foram confirmadas através dos resultados de atividade
anti-oxidante mastrados na Tabela 4.3.
Figura 4.4– Aparência dos extratos carotenogênicos após uma hora da reação
com DPPH.

Extrato Rh S2

Extrato Rh RNA

Controle

Fonte: Autoria própria

Observa-se que o extrato de Rh S2 contendo 7,6mg/L de carotenoides
totais apresentou inibição de 30% do radical DPPH, enquanto apenas 4,9% foi
observado para o extrato da levedura Rh RNA que continha 11,6 mg/L de
carotenoides. Nota-se ainda que a redução do radical DPPH pelo padrão Trolox,
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foi similar ao obtido para o extrato de Rh S2, o que confirma a capacidade
antioxidante deste extrato. Estes resultados sugerem ainda que os extratos de
Rh S2 e Rh RNA possuem composições diferentes em termos de carotenoides.

Tabela 4.3 – Atividade antioxidante dos extratos carotenogênicos das leveduras Rh
S2 e Rh RNA.

Extrato

Ct*
(mg/L)

Inibição do DPPH
(%)

Eq. em Trolox**
(mg/mg)

Rh S2

7,6

29,6 ± 0,18

635,15 ± 0,10

Rh RNA

11,6

4,9 ± 0,89

417,79 ± 0,05

Trolox
(2000 µM)

-

28,4 ± 0,15

-

*Carotenoides totais; **massa de trolox determinada pela curva padrão dividida
pela massa de carotenoides totais na amostra.
Fonte: Autoria própria

Comparando os dados referentes a equivalência em trolox (Tabela 4.3.),
pode-se confirmar a maior capacidade antioxidante do extrato carotenogênico
da levedura Rh S2. Pode ser observado que o extrato carotenogênico da
levedura Rh S2 apresentou maior redução em termos percentuais do radical
DPPH em comparação ao extrato da levedura Rh RNA e em relação ao padrão
de Trolox a inibição do radical DPPH foi similar, tendo o padrão reduzido 28,4%
deste radical. Porém em relação à equivalência do padrão Trolox por massa de
extrato, a menor relação foi obtida para Rh RNA, o que mostra que este extrato
possui de fato menor capacidade redutora.
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Chanchay at al. (2012), avaliando a capacidade antioxidante de extratos
carotenogênicos da levedura Rhodotorula rubra, cultivada em meio semidefinido contendo glicose como fonte de carbono, suplementado com 1 g/L de
extrato de levedura, constataram a inibição de 1,46% do radical DPPH, sendo o
resultado obtido por esses autores inferiores aos observados no presente
trabalho. Já Hanachi e Naghavi (2017), determinaram a atividade antioxidante
para extratos de R. slooffiae e R. mucilaginosa cultivadas em meio YPG (Yeast
Pepton Glucose), os quais apresentaram redução de 58% e 39% de redução do
radical DPPH.
Diante dos resultados obtidos, pode-se inferir que a propriedade
antioxidante de extratos carotenogênicos de leveduras, são influenciadas pelo
ambiente ao qual estas são cultivadas. Podendo ser observado que a
capacidade antioxidante pode variar entre as espécies de leveduras e também
pelas condições de cultivo.
Portanto, As leveduras Rh S2 e Rh RNA, quando cultivadas em
hidrolisados das cascas de mandioca, apresentam potencial antioxidante. Esta
característica apresentada por esses extratos, atribuem a estes pigmentos
ampla aplicação nos setores farmacêutico e cosmético devido a esta importante
atividade biológica apresentada por estes pigmentos.

4.3.3.

Capacidade anti-microbiana

Na Tabela 4.5, estão apresentados os resultados referentes aos testes
de difusão em ágar dos extratos carotenogênicos de Rh S2 cultivada em
hidrolisado ácido e Rh RNA cultivada em hidrolisado enzimático das cascas de
mandioca, contra as bactérias Escherichia coli e Staphyloccocus aureus e os
fungos Aspergillus fumigatus e Candida albicans. Estes testes tiveram caráter
qualitativo, a fim de descriminar entre positivo ou negativo, a partir da
observação formação de halos de inibição do crescimento microbiano. Como
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pode ser observado, os extratos brutos de Rh S2 e Rh RNA não inibiram o
crescimento de S. aureus e C. albicans, porém os dois extratos apresentaram
halos de inibição do crescimento para E. coli e A. fumigatus.
Observa-se que os extratos carotenogênicos das leveduras Rh S2 e Rh
RNA apresentaram atividade anti-bacteriana para gram-negativas (E. coli), com
halos de inibição do crescimento de 23 e 26 mm de diâmetro, o que foi
classificada como leve inibição frente ao antibacteriano padrão. Com relação à
representante bacteriana das gram-positivas (S. aureus), não foi observado
inibição do crescimento, ou seja a cepa utilizada apresentou-se resistente aos
extratos carotenogênicos de Rh S2 e Rh RNA.
Tabela 4.5 – Avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos carotenogênicos
das leveduras Rh S2 e Rh RNA.

Levedura

Zona de inibição (mm)

Conc. Ct*
(mg/L)

E. coli

23
Rh S2

C. albicans

A. fumigatus

-

-

33

-

-

40

7,6

26
Rh RNA

S. aureus

11,6

- : Sem zona de inibição; Conc. Ct: concentração em carotenoides totais.
Fonte: Autoria própria.
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Também foi observado, que tanto o extrato carotenogênico da levedura
Rh S2 quanto Rh RNA, apresentaram atividade antifúngica para A. fumigatus,
exibindo halo de inibição do crescimento fúngico de 33 e 40 mm de diâmetro
para o extrato de Rh S2 e Rh RNA, respectivamente. Porém, nenhum dos dois
extratos apresentaram ação antifúngica para a cepa de C. albicans.
Em trabalho realizado por Yolmeh, Hamedi e Khomeiri (2016), que
avaliaram a ação antimicrobiana do extrato carotenogênico de uma cepa de R.
glutinis sob diferentes cepas de bactérias e fungos, os autores também
determinaram que o extrato carotenogênico desta levedura, apresentou ação
antibacteriana e antifúngica contra os microrganismos avaliados, apresentando
zonas de inibição de 19,9 e 11,8 mm de diâmetro contra B. Cerus e A. citri,
respectivamente. Entre as bactérias, as gram-negativas apresentaram menor
sensibilidade em relação as gram-positivas, o que representa maior resistência
das bactérias gram-negativas.
Manimala et al. (2014), também avaliaram atividade antimicrobiana do
pigmento carotenóide produzido a partir da levedura Rhodotorula mucilaginosa
YP187 e relataram que os pigmentos apresentaram excelente atividade
antibacteriana em relação ao padrão de cloranfenicol, apresentando inibição do
crescimento de B. subtilis e S. aureus.
Segundo Gould (2009), os microrganismos gram-negativos tendem a
ser mais resistentes aos antimicrobianos, uma vez que sua parede celular se
encontra protegida por uma camada de lipopolisacarídeos, que podem impedir
o influxo de compostos ativos na membrana citoplasmática. Porém, como
observado os carotenogênicos obtidos das leveduras Rh S2 e Rh RNA,
apresentaram atividade contra um microrganismo representante do grupo dos
gram-positivos, o que pode levar a inferir que estes extratos possuem princípio
ativo capaz de ultrapassar essa barreira e inibir o crescimento dessas bactérias.
Yolmeh, Hamedi e Khomeiri (2016), também determinaram ação
antifúngica do extrato de Rhodotorula glutinis frente à Penicilium digitatum e
Aspergillus citri, porém apenas foi determinado atividade antifúngica para P.
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digitatum. Estes resultados são similares aos obtidos no presente trabalho, onde
também foi observada atividade antifúngica para um fungo filamentoso.
Diante dos resultados apresentados, e considerando que os extratos
carotenogênicos de Rh S2 e Rh RNA, possuem diferentes concentrações em
carotenoides totais, pode-se inferir que a atividade antimicrobiana apresentada
por estes extratos está relacionada com as diferentes composições de parede
celular apresentadas pelos microrganismos testes, uma vez que os halos de
inibição do crescimento microbiano não foram muito diferentes entre os extratos.
Vale ressaltar, que a capacidade antimicrobiana de pigmentos
carotenoides obtidos a partir de leveduras do gênero Rhodotorula tem sido
pouco reportada, o que torna relevante estudos mais aprofundados sobre a ação
destas biomoléculas como agentes antimicrobianos com aplicação em
diferentes setores.

4.3.4.

Características mecânicas do compósito polimérico

elaborado com carga de biomassa de levedura seca.

Na elaboração do compósito polimérico foi utilizada a biomassa
produzida pela levedura Rh S2, quando cultivada em hidrolisado ácido. Para
determinar as características físicas da biomassa a ser empregada na
composição do material polimérico foram obtidas micrografias em microscopia
eletrônica de varredura, conforme a Figura 4.5 (A – H). Nota-se que o tamanho
das partículas oscilaram em uma faixa de aproximadamente 0,5 à 0,02 mm (A,
B, C e D) e que a morfologia das partículas se mostraram irregulares, com
presença de bordas com cantos acentuados, arredondados e superfícies planas
e curvas. Além disso, observa-se nas diferentes superfícies das partículas uma
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topografia àspera, como formato similar à pele de laranja, que dependendo da
partícula pode se encontrar ou não em presença de porosidade (F, G e H).
Figura 4.5- Micrografias MEV da biomassa seca da levedura Rh S2 empregada
como carga nos compósitos.
A

B
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D
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Fonte: Autoria própria
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Ainda sobre as características físicas da biomassa seca da levedura Rh
S2, empregada como carga para pigmentação do compósito polimérico,
observa-se a partir do difratograma de raios X mostrado na Figura 4.6Figura 4,
a presença de picos suaves característicos, indicando uma leve cristalinidade
da amostra. Cabe destacar que o difratograma do material se apresenta como
um material semicristalino predominantemente amorfo.
Figura 4.6 - Difratograma de raios X da biomassa seca da levedura Rh S2.

Fonte: Autoria própria
O potencial de pigmentação do material polimérico com a carga de
biomassa da levedura Rh S2, foi avaliada com base nas fotografias dos corpos
de prova (Figura 4.7). Nota-se que para os diferentes tipos de iluminação
empregados (branco, amarelo e azul), variação significativa de coloração entre
os corpos de prova dos compósitos contendo 10 e 20% de biomassa seca em
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relação ao padrão, sendo observado que os compósitos apresentaram um
padrão alaranjado de coloração, devido aos carotenoides presentes na
biomassa. No entanto, não houve variação significativa da coloração entre os
compósitos contendo 10 ou 20% de biomassa.
Figura 4.7 – Fotografias dos compósitos processados recém desmoldados obtidas
com diferentes tipos de luz. A) Referência Padrão, B) 10% de biomassa e C) 20%
de biomassa.
A

B

Fonte: Autoria própria.
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Quanto aos resultados de dureza dos materiais processados
apresentado Figura 4.8, nota-se uma leve queda, quase linear, na dureza Shore
D com o aumento da carga de biomassa. Os valores na queda de dureza foram
de aproximadamente 3,2 e 6,8 % dos compósitos de 10 e 20 % respectivamente,
indicando que a maior carga de biomassa contribuiu para a redução da dureza
do compósito. Observa-se ainda que os valores dos desvios padrões em todas
as composições permanecem quase constantes mostrando a confiabilidade das
amostras em relação ao processamento do compósito.

Figura 4.8 - Dureza Shore D dos compósitos com carga de biomassa da levedura
Rh S2.

Fonte: Autoria própria
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Em relação á resistência do material, a Figura 4,9 apresenta os
resultados gerais da resistência ao impacto dos materiais processados.
Observa-se que em todos os materiais processados, independentemente do
teor da carga de biomassa, a resistência permanece constante, mostrando que
a biomassa na matriz polimérica não afeta esta propriedade. No entanto, por se
tratar de um material com diferentes componentes (resina + carga de biomassa),
pode-se inferir que a carga de biomassa atua como reforço físico, estabilizando
suas propriedades em todas as composições processadas.
Figura 4.9 - Resistência ao impacto dos compósitos com carga de biomassa de
levedura.

Fonte: Autoria própria
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Ao analisar conjuntamente as duas propriedades mecânicas (dureza e
resistência ao impacto) pode-se observar que a biomassa nos compósitos não
altera significativamente estas propriedades mecânicas, permitindo a seleção
de diferentes teores de biomassa e resina segundo critérios custo/benefício que
possa favorecer a produção deste compósito. Além disso, deve-se ressaltar que
o desenvolvimento destes compósitos tem um alto potencial no que se refere a
aplicações de uso estético, uma vez que a coloração (característica dos
pigmentos carotenoides presentes nas células secas da levedura) foi mantida
ao longo do processamento do compósito.
Na Figura 4.10 (A-E), estão apresentadas micrografias MEV da superfície
fraturada obtida no ensaio de impacto da resina poliéster insaturada curada e
dos compósitos obtidos com as diferentes cargas de biomassa. Nota-se para a
amostra referência (resina), um perfil homogêneo em ausência de qualquer
partícula, Figura 4.10 (A e B). Já para as superfícies fraturadas obtida no ensaio
de impacto dos compósitos com carga de 10 % em massa de biomassa, notase a presença de algumas partículas, sugerindo que este material suporta o
processamento do compósito (C e D). Por outro lado, a Figura 4.10 (A e B)
mostra partículas de biomassa dispersa na matriz polimérica que permite a
coloração do compósito. Além disso, na Figura 4.10 (C, D e E) pode-se observar
a interface entre a biomassa e a resina indicando uma adequada
compatibilidade entre as fases, esta compatibilidade observada é verificada pelo
adequado encapsulamento das partículas dentro da matriz polimérica. Nota-se
ainda na Figura 4.10 (F e G), a presença de trincas na matriz polimérica no
contorno de algumas das partículas de biomassa, as quais provavelmente foram
geradas durante o ensaio mecânico de impacto. Este fenômeno sugere a
existência de tensões interfaciais que facilitam sua propagação próximo às
partículas de biomassa levando à falha do material.
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Figura 4.10 - Micrografias MEV da resina poliéster insaturada curada sem e
com carga de biomassa da levedura Rh S2.
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4.4. Conclusões

Com os resultados obtido,s pode se concluir que os extratos
carotenogênicos o btidos a partir das leveduras Rh RNA e Rh S2, apresentam em
sua composição ao menos dois diferentes tipos de caroteoides, o que foi
evidenciado pela obtenção de dois diferentes picos na análise por cromatografia
liquida, sendo que apenas o pico correspondente ao -caroteno foi quantificado,
visto a indisponibilidades de padrões para a determinação do outro pico.
Observando as semelhanças dos espectros de absorção dos extratos
carotenogênicos das leveduras em estudo, pode-se inferir que além de o

-

caroteno, há ainda a presença de outros carotenoides e que estes estejam em
maior proporção que o o -caroteno.
Em relação a capacidade antioxidante e antimicrobiana, dos extratos
avaliados, pode-se concluir que ambos extratos apresentaram atividade de inibição
do radical DPPH e inibiram também o crescimento microbiano, revelando assim,
potencial aplicação os setores cosméticos e farmacêutico
Quanto a capacidade pigmentate, pode-se concluir que a biomassa seca
da levedura Rh S2, apresentou potencial para aplicação como carga pigmentante
em materiais resinosos.
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5.

Conclusões gerais

Neste trabalho foi avaliada a produção de carotenoides a partir de
hidrolisados de cascas de mandioca obtidos por via ácida ou enzimática,
empregando 7 cepas de leveduras pertencentes ao gênero Rhodotorula, as quais
foram isoladas da Região Amazônica. Além da capacidade de pigmentação da
biomassa produzida, a qual foi testada em resinas poliméricas, as atividades
biológicas dos extratos carotenogênicos obtidos, incluindo atividade antioxidante e
antimicrobiana foram também avaliadas.
Com base nos resultados experimentais obtidos neste trabalho pode-se
concluir que:
 A casca de mandioca, oriunda do processamento manual, constitui uma
matéria-prima em potencial para uso em diferentes processos
biotecnológicos, uma vez que seu principal componente é o amido;
 Os processos de hidrólise ácida e enzimática, nas condições adotadas
neste estudo, são eficazes para a solubilização de glicose no licor. A
eficiência de hidrólise do método enzimático foi cerca de 19% maior do
que a obtida no ácido, atingindo um rendimento de 80%;
 A via de obtenção do hidrolisado de cascas de mandioca mostrou
influência sobre o desempenho fermentativo das leveduras avaliadas.
No hidrolisado ácido, a maior produção de carotenoides totais (7,6 mg/L)
foi obtida com a cepa Rh S2, enquanto que no hidrolisado enzimático,
os maiores níveis foram obtidos com a cepa Rh RNA, a qual atingiu um
valor de 11,2 mg/L.
 A adição de sulfato de amônio aos hidrolisados (ácido e enzimático),
assim como a ausência de luminosidade afetaram negativamente o
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crescimento

e

a

produção

de

carotenoides

pelas

leveduras

selecionadas;
 O espectro de absorção dos pigmentos extraídos da cepa Rh S2
cultivada em hidrolisado ácido e da Rh RNA cultivada em hidrolisado
enzimático, sugere a presença de pelo menos dois tipos de
carotenoides, sendo as absortividades máximas características do
toruleno e -caroteno;
 Nas condições analíticas de cromatografia líquida de alta eficiência
(CLAE) empregadas neste estudo, foi identificado dois picos de
pigmentos a partir dos extratos carotenogênicos avaliados, porém
apenas o

-caroteno foi quantificado devido a disponibilidade de um

padrão analítico;
 Os extratos carotenogênicos das cepas Rh S2 e Rh RNA apresentaram
significativas atividades anti-oxidante e antimicrobiana, revelando uma
grande aplicabilidade na formulação de produtos farmacêuticos e
cosméticos, assim como como aditivo em alimentos;
 A biomassa seca da levedura Rh S2 pode ser empregada como agente
de pigmentação de resinas poliméricas, o que amplia as possibilidades
de aplicação desta biomolécula, especialmente na área de novos
materiais;
A produção de pigmentos carotenoides, por via biotecnológica, a
partir de cascas de mandioca, além de agregar valor a este resíduo, poderá
contribuir para a redução dos custos do bioprocesso; permitindo ainda uma
diversificação de aplicabilidade em diferentes setores industriais.
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