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1. RESUMO

Experimentos foram conduzidos visando o aproveitame� 

to. total ou parcial, do licor residual da pré-hidrólise do bagaço 

da cana-de-açúcar como matéria prima para a produção de proteína 

monocelular. Concentrações crescentes de licor tratado e nao trata 

do, em substituição ao meio sintético, e diferentes condições nu

tricionais do licor, foram utilizadas. Com base em ensaios prelimi 

nares foi selecionado e usado como microrganismo teste o fungo AJ

pe�gillu� n�ge� van Tieghem, catalogado na Micoteca do Instituto 

Zimotécnico da ESALQ-UPS sob o número IZ-9. 

Todos os experimentos foram conduzidos obedecendo ao 

esquema experimental inteiramente casualizado, com três repetições. 

Procedeu-se a determinações do peso da matéria seca do micélio, te 

or e produção de proteína total, e análise quantitativa dos amino

ácidos. 
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Foi observada uma diferença altamente significativa 

das concentrações crescentes do licor e entre as diferentes cond! 

ções nutricionais ensaiadas. A melhor concentração, quando em sub� 

tituição pura e simples, foi de 40% tanto para o licor tratado c� 

mo para o nao tratado. A maior produção de biomassa foi obtida 

quando utilizado licor tratado com carbono e nutrientes balancea

dos e pH ajustado a 5,0. 

Considerando-se a substituição pura e simples, o l! 

cor tratado possibilitou a produção de massa micelial por A-0pen

gillu.6 nigen van Tieghem até o nível de 90%, enquanto o licor não 

tratado inibiu o crescimento do fungo a partir do nível de 45% de 

substituição. 

Os resultados dos experimentos com diferentes condi 

çoes nutricionais mostraram que o principal fator limitante do 

crescimento fÚngico foram os nutrientes. com indicação de certa in 

fluência do pH. 

Foi observada uma correlação altamente significati

va entre o carbono cedido pelo licor e a produção de bio-massa,s� 

gerindo que o mesmo pode ser usado como fonte de carbono para o 

crescimento de A-0penglllu� nige� van Tieghem. 

O efeito das concentrações do licor tratado e nao 

tratado na produção de proteína total foi também verificado. sen

do os resultados sempre crescentes com o aumento da concentração 
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do licor. Finalmente, foi observado o efeito das concentrações do 

licor na qualidade protéica, avaliada pela análise dos amino-áci

dos, com os teores mais altos no nível de 40% de substituiç�o u

sando o licor tratado, com carbono e nutrientes balanceados e pH 

ajustado a 5,0. 



2. INTRODUÇÃO

E grande a preocupaçao do mundo moderno com a produ

ção de alimentos e à medida que cresce a população mais cresce a 

demanda, em proporção cada vez maior que a oferta. De acordo com 

estatísticas da FAO, a produção agrícola aumentará em 28% até 1983 

mas a população deverá dobrar até as proximidades do século 21. 

Novas técnicas agropecuárias,aproveitamento de areas 

inexploradas ou tidas como não utilizáveis, são os artifícios uti 

lizados para aumentar a produtividade e a produção de g�neros ali 

mentícios. Incentivo da pesca, incremento do consumo de pequenos 

animais, métodos especiais de criação de gado, consumo de concen

trados protéicos vegetais de elevada qualidade são algumas das téc 

nicas propostas que abrem novos campos à produção de alimentos. 

mentas. 

Ao lado das fontes convencionais de produção de ali

surge uma nova possibilidade: a utilização de microrganis 
. 

-
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mos como produtores de proteínas e vitamines. cujos valores nutr.!_ 

tivas assemelham-se muito, aos dos alimentos normalmente utiliza

dos, nas dietas animal e humanas. 

O interesse no estudo dos microrganismos produtores 

de alimentos não se limita ao aspecto produtividade, mas procura 

auxiliar a solução de outro grande problema deste século: a polu! 

çao ambiental. A esse respeito os microrganismos agiriam como de� 

truidores de resíduos da indústria e agricultura, que normalmente 

seriam desprezados pelo hornern,e que no entanto, podem ser trans-

formados pela açao dos microrganismos em componentes altamente nu 

tritivas. 

No Brasil, atualmente, a matéria prima mais importa� 

te é melaço de cana-de-açúcar, seguindo-se os resíduos de desti

laria. 

Em outros países, os melaços de beterraba� os li co-

res sulfíticos de fábricas de papel, resíduos lenhosos de indús

tria de madeira, sabugos de milho, casca de aveia, alinham-se co

mo importantes matérias-primas de baixo preço de aquisição. 

Em países onde a indústria petroquímica está bem a

vançada, as pesquisas se intensificaram na busca de microrganis

mos capazes de sintetizar proteínas a partir de hidrocarbonetos 

corno fonte de carbono, 

Na IV Conferência sobre os Impactos Globais da Micro 

biologia Aplicada (GIAM-IV) em 1973, muitos trabalhos foram apre-
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sentados sobre a produção de proteínas pela conversao de hidrocar 

bonetos. os quais refletem o estágio atual das pesquisas sobre o 

assunto. 

Embora a alimentação no Brasil seja deficiente em 

muitas regiões. por ser constituída, geralmente, de alimentos de 

baixo valor protéico e vitamínico, nao houve ainda uma produção 

sistemática e em escala industrial de proteína monocelular. Algu

·mas tentativas de produção nas regiões norte e sul do país foram

abandonadas por nao haver, por parte dos 

menta real do produto.

consumidores. conheci-

Um ponto importante a ser salientado e que os mi-

crorganismos apresentam uma velocidade de multiplicação celular 

aproximadamente 500 vezes maior que a dos produtos agrícolas e 

10.000 vezes maior que a do gado. Isso significa que os microrga

nismos são melhores conversores que as plantas e os animais, pois 

são capazes de produzir proteína a partir de hidratos de carbono 

e sais de amônia, de forma análoga às plantas cultiváveis. que a 

produzem pela assimilação dos sais empregados como adubo. Contu-

do. as plantas necessitam de um ciclo vegetativo longo, enquanto 

que as leveduras e as bactérias podem produzir proteína em poucas 

horas e, ainda, em uma forma mais concentrada. Além disso, os fa

tores climáticos, que são decisivos para a produção agrícola, nao 

interferem no crescimento dos microrganismos. A produção da pro

teína monocelular é conseguida em locais que tomam pouco espaço, 

com características de uma indústria moderna, em equipamentos que 

permitem um controle rigoroso de produção. 
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O presente trabalho foi realizado tendo como base um 

projeto que está sendo desenvolvido na ESALQ-USP, visando o apro

veitamento do bagaço da cana-de-açúcar como matéria prima p ara pr� 

dução de celulose, rayon e proteína. Usamos o licor residual da 

pré-hidrólise do bagaço de cana-de-açúcar, com vistas à produção 

de proteína monocelular. procurando contribuir nao somente para 

resolver os problemas de nutrição mas também como tentativa para 

solucionar os problemas da poluição por deposição dos resíduos que 

afligem os grandes centros industriais. 



3. REVISÃO DE LITERATURA

Esta revisão. para cobrir os propÓsitos·do presente 

trabalho, será dividida em três itens: Produção de Alimento Pro

téico por Microrganismos, Características Gerais do A�pe4g{llu� 

nigen van Tieghem e Aproveitamento de Resíduos Industriais. 

3�1 - Produção de Alimento Protéico por Microrganismos 

Uma grande parcela dos alimentos que têm contribuí

do para a nutrição do homem, vem sendo obtida através das ativida 

des dos microrganismos, cujos exemplos mais conhecidos são: pao, 

queijo, iogurte, cacau, molho de soja, vinagre e bebidas alcoóli

cas. Na maioria dos casos, esses produtos são apenas o resultado 

da atividade bioquímica dos microrganismos. Algumas vezes.os pró

prios microrganismos são ingeridos juntamente com os seus prod� 

tos, contribuindo assim, com grande parcela do valor nutritivo, 

que consiste,principalmente,de um alto teor protéico e vitaminico. 
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Os nativos da República do TCHAD, na África,vêm des 

de tempos remotos, cultivando a alga verde-azul, Spi�uUna máxima 

fornecedora de proteína de alto valor nutritivo. 

D homem aprendeu a utilizar certos congumelos supe

riores, como os Ag�ieu-0 e os Boletu�. em sua alimentação, desde 

a mais remota antiguidede. Estas espécies continuam, atualmente, 

muito apreciadas em numerosos países e seu emprego corno parte in

tegrante da dieta, vem sendo difundido cada vez mais. Sua cultura 

está em continua expansão e, beneficiada agora pela moderna tecno 

logia, atinge Índices bastante elevados. 

Nos dias de hoje, além desses cogurnalos devemos in 

cluir sob a denominação de "fungos comestíveis" as leveduras, o 

micélio de certos fungi impe�óeeti e o próprio micélio dos cogu

melos superiores, dos quais apenas o carpÓforo era usado para fins 

alimentares. Estes fungos vêm sendo estudados como produtores de 

alimentos em grande escala, com vistas � necessidade de produção 

rápida de proteínas, para fazer frente ao grande crescimento dem� 

gráfico de nossa época. Ao lado das chamadas fontes semi-conven

cionais de proteínas, constituídas por concentrados protéicos de 

peixe, farinha de soja, algodão, etc., cuja disponibilidade pote� 

cial possui limitações devido à quantidade que se exige, surgem 

as fontes não convencionais de proteínas comestíveis, representa

das por algas, bactérias, leveduras e fungos filamentosos. 

A produção sistemática da proteína monocelular em 

escala industrial ocorreu na Alemanha, no decorrer da Primeira 
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Grande Guerra, culturas puras de To�ulop-0i-0 foram usadas para a �

limentação humana. quando da necessidade crítica de proteínas(HA� 

N EBERG, 1926). 

A partir do trabalho de TAKATA (1929), os microrga

nismos despertaram grande interesse como fonte de proteínas. Vá

rias espécies foram analisadas quanto ao teor de proteínas e tam

bém quanto à sua qualidade, como mostraram CLU1TERBUCK �� alii $ 

1932. 

A matéria seca dos microrganismos. com altos teores 

de aminoácidos essenciais, está sendo utilizada em vávios países 

como os Estados Unidos da América do Norte, a Inglaterra, França, 

Japão e a Rússia, com a finalidade de suplementar a dieta cereal 

dos animais, tendo em vista que a maioria dos cereais.componentes 

dessas rações, possuem baixas concentrações dos principais aminoá 

cidos, especialmente lisina e triptófano. 

Em 1946 VON LOESECKE considerou que, a principio d� 

ve-se utilizar as leveduras, principalmente To�ula sp, para supl� 

mentar deficiências de aminoácidos e vitaminas dos graos de ce

reais. Além do seu alto conteúdo protéico, as leveduras sao uma 

das fontes mais ricas de vitaminas do complexos B e contém grandes 

quantidades de minerais essenciais. 

THATCHER (1954), apresentou uma revisão sobre as 

substâncias de valor nutricional produzidas pelas leveduras e sua 

contribuição na suplementação dos alimentos que apresentam defici 
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ências específicas. Este mesmo autor considerou a possibilidade 

do uso de microrganismos como fonte alimentar fundamentada em 

três aspectos principais: a necessidade crítica de alimentos 1 par

ticularmente os protéicos; as vantagens econômicas da elaboração 

de alimentos ou vitaminas a partir de matérias-primas relativamen 

te baratas; e a redução dos custos de produção das indústrias dis 

poníveis de produtos de fermentação. 

No melhoramento para c aracteres quantitativas em  1� 

veduras, JAMES et alll (1965) descreveram que o objetivo de au

mento da produção poderia ser alcançado pela técnica da mutação 

seguida da seleção e TANNENBAUM e MILLER (1967),mostraram que ou

tros aspectos poderiam também ser levados em conta, no sentido de 

melhorar a qualidade de proteínas monocelulares. Estes pesquisa

dores demonstraram que a parede celular intacta limita o valor 

nutritivo da proteína monocelular obtida da Baclllu-0 megate�lum. 

Por uma técnica de fragmentação celular adequada à preparaçao em 

larga escala, mostraram que o valor nutritivo pode ser aumentado. 

WASLI�N et alil (1968), citam um, obstáculo para o 

uso de proteínas de microrganismos para o consumo humano: a bio

massa protéica tem um conteúdo relativamente alto de ácidos nu

clé!cos. Estes mesmos autores em 1969, examinando a tolerância hu 

mana a alimento produzido por bactérias, encontraram distúrbios 

gastrointestinais, supostamente devido a alguma substância da pa

rede celular. Já EDOZIEN et alll( 19701 não encontraram estes in

convenientes quando administraram alimento produzido por levedu-

ra. 
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CAMARG0 (1978) em excelente revisão sobre os aspec

tos nutricionais dos produtos de SCP ("Single Cell Protein") mos

tra que os principais problemas ocorrentes são: presença de fato

res tóxicos nas células de algas e b actérias; alto teor de ácido 

nucléico em todos os microrganismos; e menor digestibilidade. 

Segundo HEOEN e M0LIN (1971),o conteúdo de ácido nu 

cléico nas células microbianas, pode ser reduzido com o desenvol

vimento de métodos econômicos para extração em larga escala de á

cidos nucléicos e nucleotideos de microrganismos, contribuindo 

para incrementar o uso da biomassa de leveduras e bactérias para 

o consumo humano. Alguns trabalhos têm sido realizados neste sen

tido, como o de MAUL et alii (1970), os quais usando processos en 

zímicos de redução de ácido nucléico chegaram a remover mais de 

85% dos ácidos nucléicos de leveduras. 

A busca de novas fontes de produção de alimentos, 

além das convencionais, têm sido constante nos Últimos anos, moti 

vada pela falta de alimentos e principalmente pelo aumento popul� 

cional, (BHATTACHARJEE. 1970). Este mesmo autor afirmou que os m_!. 

crorganismos são importantes como fonte potencial de alimentos, 

porque o material celular microbiano é especialmente rico na mai� 

ria das vitaminas do grupo B e em proteínas que contêm aminoáci

dos essenciais. Além disso, os microrganismos podem contribuir pa 

ra o enriquecimento potencial das dietas deficientes, desde que 

suas proteínas são comparáveis com fontes protéicas convencionais 

como: ovos, leite, carne e peixe em termos do todos os padrões de 

nutrientes. 
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Além das vantagens já citadas, acrescentam-se outras 

inerentes ao microrganismo. Assim, KIHLBERG (1972) comentou que os 

microrganismos têm um tempo de geração muito curto, podendo forne

cer rápidos aumentos de massa; podem ser, com facilidade, modifica 

dos geneticamente; o seu crescimento e produtividade independem de 

mudanças climáticas, e alta produtividade pode ser conseguida em 

espaços relativamente pequenos. 

Uma perfeita revisão sobre o assunto poderá ser en

contrada em TAVARES (1974) que focali zou a questão sob dois aspec

tos principais: produção de alimento protéico por microrganismos , 

visando o seu emprego na alimentação humana. e considerações so-

bre o melhoramento das espécies microbianas, a exemplo do que se 

faz nas plantas e animais superiores. 

Naturalmente, mais pesquisas serao necessárias visan 

do transformar a produção microbiana em alimentos aceitáveis e ade 

quados para o uso nas dietas animais e humanas mas, os dados con-

firmam a certeza de que, um novo horizonte se abre para a solução 

do problema da fome, que existe em muitos países subdesenvolvidos 

ou em desenvolvimento. 

3.2 - Características gerais do A�pe�gillu� nige� van Tieghem. 

A�pe�gillul nige� van Tieghem possui conideos predo

minantemente binucleados (60 a 80%), seu ciclo vital é rápido, po-

dendo crescer em meios de composição definida como em meios mais 

complexos. O ciclo sexual é ausente, mas é possível fazer-se análi 
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ses genéticas através do ciclo parassexual (PONTECORV0,1952; PON

TECORVO et alii, 1953), A haploidização mitÓtica de deplÓides po-

de ser induzida através de para-fluorfenilalanina (LHOAS, 

1967; 1968) facilitando desse modo a análise genética. 

1961;

STEINBERG em 1939 estudou a influência de diversos 

compostos no crescimento de linhagem de A�pe�gillu-0 nige� van Tie 

ghem em meio de cultura liquidó, sendo o crescimento estimado pe

lo peso da matéria seca do micélio. O autor verificou que a adi

ção de extrato de leveduras em meio com sacarose aumentou o cres

ciment� assim comoi a adição de peptona em meio com glicerol.Atri

buiu estes efeitos à presença de elementos contaminantes não iden 

tificados nos compostos adicionados. 

O fungo A-0pe�gillu-0 nige� van Tieghem apresenta va� 

tagens sob o ponto de vista industrial, uma vez que e largamente 

usado para a produção comercial de ácido cítrico, 

A produção de ácido cítrico por fermentação e conhe 

cida desde que WEHMER (1893) citado por PERLMAN e SIH (1960) rela 

tau 9 sua ocorrência em Cit�omyce-0 póeóóe�lan-0 e C. glabe�. fun

gos que são atualmente classificados no gênero Penieillium.Depois 

deste trabalho pioneiro, outros fungos.principalmente espécies do 

gênero A-0pe�gillu-0, foram relatados como acumuladores desse impo� 

tante metabÓlito. 

,Atualmente linhagens selecionadas de A.nige�,em co� 

diçÕes apropriadas. são as responsáveis por quase toda a produção 
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mundial de ácido cítrico, que é estimada em 90.000 toneladas anu

ais (LOCKWOOD, 1975). A sua importância pode também ser evidenci� 

da pela grande utilização nas indústrias de alimentos, refrigera� 

tes e farmacêuticas. 

As indústrias de fermentação. inclusive no campo das 

vitaminas, evoluiram rapidamente durante e apos a Segunda Guerra 

Mundial, com o uso de novos microrganismos mais produtivos e de 

técnicas mais precisas e avançadas (VOGEL . 1950).

Microrganismos que produzem diretamente o ácido as

c5rbico, sao, entre outros, o B�cillu-0 p�ocUgioJM e o A-0pe�gillu-0 

nige� (VAN L ANEN e TANNER, 1948).

Muitas enzimas microbianas comercialmente úteis têm 

sido produzidas por linhagens do grupo A-0pe�gillu-0.Entre estas p� 

demos citar as enzimas pectinoliticas, largamente empregadas na in 

dÚstria de alimentos (ENDO, 1962), e as enzimas amilolfticas como 

a d-amilase fúngica estudada por BALANKURA e� alii, 1946; POOL e 

UNDERKOFLER, 1953; PARK ez alii, 1971.

Recentemente, maior atenção às condições de ma e de 

subnutrição, a que estão sujeitos largos contingentes de popula

ção, associada a prognósticos autorizados e pouco tranquilizado

res concernentes ao problema do aumento populacional frente às d! 

ficuldades de correspondente aumento da produção de alimento, têm 

despertado profunda preocupação. Esta resultou num grande volume 

de trabalhos buscando fontes não usuais de proteína. Entre estes, 
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os que se referem ao desenvolvimento de microrganismos como fon

tes potenciais de proteína sao bastante numerosos.Microalgas, bac 

térias, leveduras e fungos têm sido extensivamente estudados e a 

vantagem da produção de proteína microbiana sobre a produção de 

proteína animal e vegetal tem sido realçada. 

Há contudo, indicações na literatura que os fungos 

filamentosos possuem certas características tais como: rápida ve

locidade de crescimento e textura,os quais os fazem preferíveis em 

casos particulares. Entre fungos filamentosos as espécies de A.6-

pe4gillru e Fu.6a.J'tiu.m estão entre as mais estudadas neste sentido 

(SPICER, 1971; SEKERI - PATARYAS et a.ili, 1973). 

HANG et a.R.Ll ( 1975). verificaram que o A.6pe4gLf.lru 

nigen foi capaz de converter rapidamente cerca de 97% do açucar 

do licor residual de cervejaria para massa fÚngica. A produção de 

micélio seco baseado no açúcar consumido foi apr0ximadamente 57%. 

3.3 - Aproveitamento de resíduos industriais 

Os resíduos industriais e agrícolas. que de outro 

lado se constituem em problemas ambientais, são exemplos de subs

tratos para a produção de biomassa (CAMARGO, 1978). 

Muitos fungos, graças à complexidade de seus siste

mas enzímicos, podem utilizar vários substratos, como lignina,ce

lulose. hemicelulose, pectina e outros polímeros, além de hexases 

e pentases. Podem também, multiplicar-se em substratos glicÍdi-
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cos, que existem em grande quantidade em muitos países, freqÜent� 

mente como resíduos industriais ou subprodutos, tais como: 

ço, vinhaça e licores sulfÍticos residuais. 

mela-

BLOCK e.t alii(1953),mostraram a possibilidade de pr� 

duzir micélio de Aga.Jr.ic.u..6 blaze.i em cultura submersa, usando água 

resultante de prensagem de cítricos, bem como em meios sintéti-

cos. O micélio assim obtido mostrou ter o mesmo valor nutritivo que 

as leveduras. 

REUSSER e.t aUi, em 1953 e 1961, estudaram a conce� 

tração de proteínas e gordura em 10 espécies de cogumelos cultiv� 

dos em meio sintético, no melaço e em licor sulfÍtico. Verifica

ram que maiores concentrações de nitrogênio no meio de cultura fa

voreciam a produção de proteínas. A lifoJr.c.he.lla hyb�da. e o TJr.ic.hoR.oma. 

nudum foram os que apresentaram maior conteúdo protéico(37%). O 

micélio seco deste Último apresentou o mesmo conteúdo protéico e 

vitamínico das leveduras. Suas vitaminas foram suficientes para 

manter o crescimento normal de camundongos, quando o micélio seco 

era adicionado a ração numa concentração ao nível de 5� o • 

No Brasil, FALANGHE (1962) estudou a utilização do 

melaço e da vinhaça, subprodutos respectivamente da indústria do 

álcool e aguardente. Entre as variedades de Aga.Jr.ic.u.6, Bole.tu-0 e TJr.i 

c.holoma. empregadas, conseguiu. em cultura submersa, altos rendi

mentos em micélio e proteínas com A. c.a.mpe.-0tJr.i1.-i, B. inde.c.itiu.ti e T.

nu.dum. 

Embora, como até aqui relatado, vários cogumelos te 
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nham sido desenvolvidos com sucesso em sua forma micelial. em cul 

tura submersa, apenas AgaJz,,lc.u-6 sp e �foJz,c.he.R....ta sp foram cultivados 

em larga escala em fermentadores-piloto e dos dois, apenas o Últi 

mo é explorado comercialmente (KLIS, 1963). 

FALANGHE e.t a.til, 1964, trabalharam com s oro de so

ja envolvendo a produção de micálio de TJz,,lc.holoma nudum e verifi

caram que a fonte de nitrogênio utilizada no meio de cultura tam

bém influi sobre a forma em que o micélio é produzido. 

Além do micélio de cogumelos, micélio de outros fun 

gos têm sido estudados com relação a sua composição em proteína. 

Assim, em época bem anterior ao desenvolvimento do interesse da 

produção de micélio de cogumelos em cultura submersa, vários fun

gos dos gêneros A.õpe.Jz,glllM e Penlc.llüum foram estudados com re

lação a seu conteúdo de proteína e gordura. 

THATCHER (1954), em sua revisão sobre alimentos de 

fungos, descreveu urna série de trabalhos que trataram de substra-

tos usados para produção de alimento microbiano. A esse respeito. 

foram citados como substratos para leveduras: restos de queija-

ria e soro, resíduos de bebida alcoólica, hidrolizado de madei 

ra, melaço e resíduos da agricultura. Nos experimentos, nos quais 

esses substratos foram utilizados, a ToJz,ula ut..lU-6 foi considera

da a espécie mais produtiva. 

Em 1946, HEINES e NORD, descreveram um sistema mui

to interessante que envolve uma associação de microrganismos, Fu-
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-0a.1tium lin,t e leveduras, com bons resultados na fermentação do 

hidrolisado de madeira. 

HARRIS e JOHNSON (1948), apresentaram um processo 

modificado de hidrólise da madeira para produção de açucares, on

de 50-85% são fermentáveis por espécies de Sa.c.c.ha.Jtomyc.e.-0, 90 - 95% 

por espécies de ToJtula., Mon.Lt,i,a. ou Ca.n.dida. e 95-96% por Clo-0.tJc.i

dium ou Ae.Jc.oba.c..te.Jt. 

Em 1951, INSKEEP e..t a.lii descreveram uma f;brica 

nos EUA onde To1tuia. u.-tili-0 foi a espécie usada para se obter um 

produto de alto conteúdo vitamínico e cerca de 50% de proteína. 

SANCHEZ-MARROQUIN e..t a.Ui, 1966, trabalharam com o 

suco de diversas espécies de agave suplementado com sais de amo

nio, o qual mostrou-se um bom substrato para as leveduras Sa.c.c.ha.

Jtomyc.e.-0 c.a.1tba.ja.li, C.u..tLti6 e C.pa.Jc.a.p-0ilo.6i-0. 

MOR e FIECHTER, 1968, estudaram o crescimento de 

S. c.e.Jc.e.vi6a.e. em etanol sob várias condições. Foram medidos a ma-

téria seca. concentração do substrato e o conteúdo de proteínas • 

Encontraram que um aumento na produção resultou da adição de áci

do glutâmico ao meio. 

As expensas do licor sulfitico, hidrolisado de ce

lulose e melaço, segundo estima HOOGERHEIOE (1969), no mundo se 

produziam aproximadamente 200,000 toneladas anuais de leveduras. 

BHATTACHARJEE (1970), salientou em sua revisão so-
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bre o assunto. que na Inglaterra cerca de 30.000 toneladas de le-

veduras desenvolvidas sobre resíduos de cervejaria. sao usadas 

anualmente para alimentação animal, extrato de levedura e suple

mentação de dietas. 

Além do alto valor alimentar KIHLBERG (1972) des-

creve outra grande vantagem do uso de leveduras na alimentação. 

que e a sua capacidade em utilizar como substrato resíduos de in

dústria e agricultura de baixo custo que contribuem para a polui

ção ambiental. 

Um estudo comparativo entre as leveduras Saecha40-

myce-0 ce4evi-0iae� C. utili-0 e C. pelliculo-0a foi feito por NAWAWY 

e FOUDA (1973), para a produção de proteína a partir de melaço. 

Fazem estimativas dos custos de produção para o substrato usado e 

apontam que sua utilização contorna o problema da poluição. 

SAVAGE et alii (1973), descreveram a conversao mi

crobiana de dejetos de suinos para produção de raçao, usando C. 

utili-0 e outras espécies e STESSEL, et alil (1973), completaram 

o trabalho. Neste mesmo ano, ARAÚJO NETO e PANEK, cresceram e.

utili-0 em resíduos celulÓsicos das folhas de banana e JOKL e OLI

VEIRA. estudaram o valor nutritivo de suplementos alimentícios 

produzidos por S. ce4evúiae. em meio de milho. 

Em 1964, GRAY et alli, investigaram quanto à possi

bilidade de se usar fungos imperfeitos para a produção de proteí

nas e encontraram que, esta classe de fungos, tem urna taxa rápi

da de crescimento e que também, pode utilizar uma variedade de 
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substratos. MORRIS e,t alii (1973), reportaram o cultivo de A◊pelt

gilluJ nigelt em cultura submersa para a produção de ração animal. 

CHRISTIAS e:t aüi (1975) estudaram o crescimento do 

micélio de duas estirpes de A. nige.Jt, e uma estirpe de F. OXIJ:l 

poltum e uma estirpe de F. monili601tme, comparando com C. -t:Jtopic.a-

Através da avaliação do teor protéico e determinação dos 

aminoácidos dos micélios verificaram ser viável a substituição da 

levedura por espécies filamentosas para produção de proteína mi-

crobiana. 

Alguns trabalhos têm sido publicados usando o re

s íduo de milho como substrato para o crescimento de fungos com a 
/;!; 

finalidade do seu uso na alimentação animal. RAJAGOPAL {1977),usou 

o sabugo de milho como substrato para o crescimento micelial de A.

6umigatuJ, A. 6.tavu.ó, A.nige.Jt e A.Ta.ma1t1ti
1 

com vista a produção de 

proteína, obtendo Ótimos resultados. 

MENEZES, e.t aüi (1976), investigaram a produção de 

biomassa fÚngica em substrato de bagaço de cana, mediante o em-

prego de diversas espécies de fungos celulolÍticos. Concluiram 

que entre as linhagens estudadas. M. ve.1t1tuc.a.1tia NRRL 2003, T. V,<,

Jt-lde. Q M 6 a e Geo:t1tic.hum 5 F· produziram maior rendimento em bio 

massa protéica. sendo que a primeira foi superior às demais. 

Na década de 1950, ROBERTS (1950, 1953), apontou a 

potencialidade das bactérias como produtoras de alimento. Cultu

ras aeradas de EJc.he.1t-lc.h,i,a e.ali, usando glucose e sais de amônia 

como nutrientes, proporcionaram um suplemento protéico altamente 
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satisfatório para alimentação de ratos e galinhas.Porém somente a 

partir da década de 1960 é que a utilização de bactérias foi obj� 

to de maior atenção, graças a possibilidade de emprego de deriva

dos de petróleo como substrato, principalmente depois do trabalho 

de CHAMPAGNAT, et alii (1963). Estes autores mostraram que muitas 

espécies de microrganismos principalmente bactérias dos generos 

Bac.iilu-6, HidJtoge.nomona.6, Me.tha.n.omonaó, �kthylomona.6, P-& e.udomona.-6, 

eram capazes de crescer e se reproduzir ativamente às expensas de 

misturas de hidrocarbonetos, como a gasol�na, n-alcanos refinados, 

gás natural e motano como também produtos da petroquímica como o 

metanol. etanol, ácido acético, etc. As células bacterianas obti

das nesse processo, apresentam um conteúdo satisfatório em aminoá 

cidos e um teor médio de 73,62% de proteína em sua matéria seca. 

JOHNSON (1967), descreve a situação da pesquisa di

rigida para encontrar os microrganismos mais adequados e os proc� 

dimentos para a produção de células. a partir de vários tipos de 

hidrocarbonetos. Observa a possibilidade de utilização de bacté

rias e cita algumas vantagens que esses microrganismos poderiam� 

presentar sobre os microrganismos já produzidos com esse fim ou 

conaiderados promissores, como por exemplo , propagarem-se quatro 

vezes mais rapidamente que as algas. e certas espécies, tais como 

Lac.tobac.iiiU.6 áe.Jtme.ntan.6 e E. e.ali, podem conter mais de 80% de 

proteínas na massa celular seca. Essa excepcional velocidade de 

propagaçao e o excepcional conteúdo de proteínas foram, sem dúvi

da, os fatos que atraíram a atenção sobre esses microrganismos. 
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CALLIHAN e DUNLAP (1969) e HAN et alii (1970},cres-

cerarn com sucesso Cellulomona.ô em bagaço de cana-de-açúcar e con

cluíram que o uso do resíduo celulolftico corno substrato para pr� 

dução de proteína unicelular poderia encurtar o ciclo protéico ce 

lulÓsico/herbívoro e ao mesmo tempo oferecer urna solução para o 

problema da poluição ambiental. 

Considerando que a utilização de celulose poderia � 

presentar urna série de vantagens para a propagaçao de bactérias 

em relação a sua propagação em hidrocarbonetos, HAN et aLU (1971). 

divisaram um processo em que Cellulomona.ô utilizada sozinha ou a� 

saciada com Alcaligene..ô, ambas isoladas do solo e com alta ativi

dade celulolftica, são propagadas em celulose para obtenção de pr� 

teína celular. Ponderaram esses autores que a disponibilidade de 

celulose ultrapassa bastante a de hidrocarbonetos e que, na maio

ria dos países em desenvolvimento, onde há maior escassez de pro-

teina, estes não são disponíveis em qualquer extensão, devido 

inexist ência de exploração petrolífera, enquanto que.por outro la 

do. celulose é largamente encontrada na forma de bagaços,cascas e 

caules. Além do mais, a fermentação de celulose para obtenção de 

proteína contribuiria sobremaneira para a solução do problema de 

eliminação dos ·resíduos celulÔsicos. Adicionalmente.salientam os 

autores que o desenvolvimento de tecnologia da fermentação da ce

lulose traria benefícios que resultariam em rações de maior dige� 

tibilidade e em fibras de melhor qualidade para indústria de papel. 

YANG et a.tii ( 1977) cresceram células de P.ôe.udomona.ô 

JM 127 em meio contendo raspas de madeira mesquita (gênero Pft..O.ôopi.6) 
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como Única fonte de carbono. Determinaram o valor nutritivo da prE_ 

teina microbiana e verificaram que esta proteína continha mais li

sina e metionina do que o padrão da FAO/WHO (1973) e as exigências 

necessárias para crianças e adultos. As medidas de utilização 

da proteína l:Íquida indicaram que o valor biológico da proteína das 

células microbianas intactas foi inferior ao da caseína. A utiliza 

ção da proteina liquida e do nitrogên io digestivo foi significa

tivamente aumentada quando as células foram mecanicamente homoge

neizadasª 

No Brasil se obtém os mais diversos subprodutos e r� 

síduos celulósicos agroindustriais. Em virtude da imediata necessi 

dada de produção de álcool carburante a partir de cana - de - açucar 

avalia-se que, da quantidade de bagaço produzido e utilizado para 

alimentar as fornalhas das destilarias autônomas, haverá um exce

dente correspondente a 33%, CODISTIL (1976). 

� fato conhecido que o bagaço nao e uma matéria-pri

ma uniforme. Em sua composição entram pelo menos dois tipos de ma

teriais celulósicos: um fibroso, denominado fibra e outro nao fi

broso, chamado medula. A separação, p arcial ou total das frações 

celulósicas. fibrosa e medular. é conseguida na prática industrial 

por um número relativamente grande de processos. A composição quí

mica do bagaço mostra ser o material rico em pentasanas. Estas.por 

hidrólise ácida produzem furfural que pode ser separado e concen

trado por destilação. 

Grande número de produtos químicos de utilização in

dustrial sao preparados a partir d o  f urfural - o mais importante 
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aldeído alfa-derivado do furano. É um liquido incolor, de cheiro 

agradável, característico. É um produto de alta estabilidade térmi 

ca. quando protegido contra a ação do  oxigênio. R eage com álcalis 

fortes (NaOH), segundo a reação Cannizaro, liberando álcool furfu

rílico e sal sódico de ácido furóico.Como matéria-prima básica, c! 

tam-se resíduos de cereais contendo pentasanas. que dão um rendi

mento em furfural variando, os principais, entre 12 a 22%. O baga

ço de cana-de-açúcar tem o conteúdo de furfural de 17% (QUEIRÓS et 

alll i 1 9 6 7) • 

As propriedades e uso de furfural e �  tecnologia de 

sua recuperação de resíduos resultantes da pré-hidrólise de madei

ras na manufatura de polpa dissolvida são discutidas por KIN (1965). 

FISCHGOLD et alii, 1964, investigaram as condições 

ideais para a pré-hidrólise de madeira. Pré-hidrólise a 165° c por 

120 minutos produziu 81-3% de hidrolizado depois que o sulfato deu 

contagem de a celulose de 95% e pentasanas 5%.Para obter polpa com 

um maior teor foi necessário diminuir a produção hidrolitica para 

76-9% pelo aumento da temperatura de hidrólise para 170%4 Tempera

turas acima de 170° C promoveu degradação da polpa. 

ST AKHORSKAYA em 19 6 8, afirmou que. a concentração 

permissível de furfural para crescimento de leveduras em meio sin

tético é de 0,1 a 0,2% em meio hidrolizado. 

Segundo o trabalho de PETROVIC (1969). em concentrações 

de furfural de 0,04-0,2% em meio sintético houve crescimento, assi 
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milação e atividade bioquímica de leveduras. A adaptação para qua� 

tidades crescentes de furfural (nesta faixa de percentual) foi re� 

lizada gradualmente. Testes comparativos da atividade metabólica fo 

ram realizados com espécies de leveduras e o autor notou que To!Lu.

lop,6,i.,6 u..tLe.i.6 var. ma.jolL e To!Lu.lop.6i.6 u.âli.6 suportavam uma con

centração mais alta de furfural do que a Cand,lda. u.tiü-6. 

GUSANOVA (1970), observou que. o furfural quando ad! 

cionado 0,1% (V/V) em cultura de C • .t!Lopiea.li-6 inibiu a síntese 

protéica com respeito ao estado fisiológico das células de levedu

ras. Já AGRAWAL (1974) discute a viabilidade da extração de furfu

ral e a produção de proteína unicelular do bagaço de cana-de-açú

car como também posterior processai11ento para produção de papel. 

To dos esses estudos, vi sanda a uti 1 izaç ão da re si duo s 

industriais. assumem aspectos importantes; de um lado, como medida 

sanitária e, de outro, devido à possibilidade dessa operação servir 

para obtenção de alimentos particularmente interessantes,como, por 

exemplo, a produção de proteínas com boas características de pala

tabilidade, que poderiam ser usadas como flavorizantes de outras 

fontes não convencionais de proteína, onde um dos problemas que di 

ficultam seu consumo é o gosto estranho que possuem. 



4. MATERIAL E MÉTODOS

Para o conhecimento mais detalhado do microrganismo e 

do material a ser usado como substrato, foram realizadas análises e 

ensaios preliminares. com a finalidade de obter informações para a 

racionalização dos trabalhos definitivos. 

4.1 - Obtenção do Licor Utilizado 

Usou-se o licor residual do bagaço de cana-de-açúcar 

gentilmente cedido pelo Dr. Luiz Ernesto George Barrichelo, Profes

sor-Assistente-Doutor do Departamento de Silvicultura.Seção de Quí

mica - Celulose e Papel - ESALQ-USP. 

O licor foi obtido a partir do bagaço de cana-de-açú-

car, pré-hidrolizado em um digestor rotativo 

dela AU/EA 20, com capacidade para 20 litros. 

AUTOCLAVE REG-MED.Mo 

As condições da pré-hidrólise do bagaço de cana-de

açucar, foram as seguintes: 



- Quantidade de bagaço seco ao ar = 500 g; 

- Relação bagaço/água = 1:10 (Kg/1);

� o - Temperatura maxima = 170 C;

- Tempo à temperatura máxima = 30 minutos. 
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Após o cozimento, o licor residual foi recolhido atra 

ves de uma serpentina de aço inoxidável refrigerada a agua. 

4.2 - Tratamento do Licor 

Nos ensaios preliminares usou-se o licor nas condi

çoes de obtenção, aqui chamado de licor não tratado. 

Tendo em vista constatar-se a ocorrência de furfu-

ral, e possivelmente outros compostos voláteis. interferentes no 

crescimento de microrganismos. resolveu-se proceder a eliminação 

do mesmo, obtendo-se assim o licor tratado. 

O tratamento do licor c onsistiu de �imples evapora

çao em fogo brando, reduzindo-se o volume inicial à metade. a fim 

de promover a eliminação de compostos voláteis como o furfural, re 

tomando-se o volume inicial por adição de água destilada. 

4.3 - Análise dos Licores 

4.3.1 - Análise físicas e químicas 

As análises apresentadas na Tabela 1 foram realiza

das no Depar�amento de Silvicultura, Seção de Química - Celulose e 

Papel - ESALQ-USP. seguindo os "Métodos Analíticos para Hidrolisa-
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dos" (BARRICHELO. 1977), e no Departamento de Química usando os "Mé 

todos de Análises de Resíduos de Usinas de AçGcar e Oestilarias"

{OA GLÓRIA e SANTA ANA, 1975). 

4.3.2 - Análise qualitativa e quantitativa dos açúcares 

nos licores. 

A determinação qualitativa e quantitativa dos açuc� 

res presentes nos l icores usados (Tabela 2) foi feita por Cromato 

grafia de papel (AMORIM. 1976). usando-se para comparação com o Rf 

o solvente n-Butanol/ácido acético glacial/água na relação 4:1:0,5

(V/V) • 

As quantidades das amostras a serem aplicadas no cr.9.. 

matograma foram de 100 µ! do licor tratado e 100 µ! do licor na□ 

tratado. Como padrões utilizou-se sacarose, glicose, frutose. xi

lose e arabinose, sendo a quantidade usada de 150 µi. 
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Tabela 1. Análise física e química do licor tratado e do licor nao 

tratado. (média de 2 repetições) 

Análises 

Físicas 

Peso específico (20/20°
C) • 

Densidade (g/cm 3
) • • •

Concentração de sólidos (g/l) 

Químicas 

pH 
a/ 

. . . . . . . . . . . . 

% de cinzas sobre matéria seca 

Teor de furfural (g/lJ . . . 

Pentases (g/l) . . . . 

% de pentases . 

% e . . . . . . . ' . 

% N . . . . . . . 

% p . . . . . . . . . . . . . 

% K . . . . . . . . . . . 

. 

. . . 

. . . 

. 

. 

. . . 

Licor 
Tratado 

1,010 

1,004 

2 8. 712 

3,48 

3,357 

O, 19 2 

24,81 

86, 42 

L 08 

1. O 1

0.002 

0,030 

Licor 
não Tratado 

1,008 

L 004 

29,494 

3,43 

3,262 

2,256 

20, 72 

70,25 

1, 24 

1,01 

0,001 

0,032 

a/ 
o pH foi determinado no ORION RESEARCH-model 601/digital

IONALYZER. 
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Tabela 2. Análise quantitativa dos açucares presentes no licor tra 

tado e no licor não tratado (média de 3 repetições) 

licor Tratado Licor na o Tratado 
Açúcares 

co nc. g/ l 
% dos 

conc.g/f 
% dos 

açucares açucares 

sacarose 0,25 10. 6 0,29 14,3 

glicose 0,31 13, l 0,30 14,8 

frutose e arabinose 
a/ 

0,15 6,4 0,09 4.4 

xilose 0,69 29,2 0,44 21.7 

polissacarfdeos 0,80 33,9 0,75 36, 9 

o ligas sacar:[ deos 0,16 6, 8 0,16 7.9 

T O T A L 2, 36 100,0 2,03 100,0 

a/ 
A mancha da frutose e arabinose nao s eparo u quando corremos as 

amostras. 
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Com base nos resultados da determinação dos açuca

res dos licores, calculou-se as quantidades de carbono existentes 

nos açucares presentes no licor tratado e no licor não tratado(Ta 

bela 31. com a finalidade de possibilitar o balanceamento do car

bono como fonte de crescimento para os microrganismos. 

4.4 - Material Biológico 

A partir dos ensaios preliminares foi selecionado 

para a realização deste trabalho. o fungo Âlpe..�g.llluõ n.lge.� IZ-9 

da Micoteca do Instituto Zimotécnico do Departamento de Tecnolo

gia Rural da ESALQ-USP, originário do Northern Regional Research 

Laboratory - USO - Illinois, onde tem o numero NRRL-337. 

4.4.1 - Seleção do microrganismo 

Através da análise química verificou-se que o licor 

nao tratado continha 2,25 g de furfural/1.000 ml. Trabalho reali

zado por STAKHORSKAYA em 1968, mostrou que a concentração permis

sível de furfural, para crescimento de leveduras em meio sintéti

co, e de 0,1% e PETROVIC (1969}, demonstrou que houve crescimento,, 

assimilação e atividade bioquímic3 de leveduras com concentrações 

de furfural de 0,04-0,2% em meio sintético e que a adaptação a d� 

ses crescentes de furfural nesta faixa de percentual foi realiza

da gradualmente. 

Em vista disto, procuramos observar o crescimento 

dos fungos Aõpe..ft.g.llluõ n.lge.� IZ-9 (NRRL-337). Fuõa.�.lu.m monLt.lfio�

me. IZ-1418 e IZ 2007 e Fu.õa�um oxyõpo�u.m IZ-2008, todos da mico-



33 

teca do Instituto Zimot�cnico (ESALQ-USP), a níveis crescentes de 

fu rfural, tendo em vista que estas espécies miceliais, s eg undo o 

trabalho de CHRISTIAS et alii (1975 ) . podem compet i r  com leveduras 

para produção de proteín a microbiana. 

Tabela 3. Qu antidade de carbono nos açucares do licor tratado e do 

lico r não tratado. 

Açúca res P.M.

Sacarose cc12H22o11 ) 3 42 

Glicose (C6H 1206 ) 180 

Frutose (C6H1206 ) 180 

e 

Arabinose ccsH 10°
s

) 150 

Xilose (C5H10o5 ) 150 

Polissacarideos (C5H8□4)n 132 

Oligossacarfdeos (C6H10o5)n 162 

T O T A L 

% no 
açucar 

42,1 

40,0 

40.0 

40,0 

45,4 

44,0 

C a r b o n o 

gil licor 

Tratado Nao Tratado 

1,05 1,22 

1,24 1, 20 

0,6 0 O. 36

2,76 1.76 

3. 6 3 3,40 

0,71 0,71 

9,99 8,65 
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4.4.1.1 - Resistência ao furfural 

Através de um ensaio preliminar verificou-se a re

sistência dos fungos A. nlge� IZ-9, f. monitlóo�me IZ-1418, F. mo 

nlti6o�me IZ-2007 e F. oxy-0po�um IZ-2008, a níveis crescentes de 

furfural (Tabela 4). 

Os fungos cresceram em placas de Petri,incubados por 

72 horas a 3□
0
c em estufa retilínea FANEM, utilizando-secamo meio 

de cultivo o meio sólido de CHRISTIAS e� alil (1975). 

4.4.1.2 - Crescimento em meio líquido 

Após a observação do crescimento dos fungos, anteri 

ormente citados, em placas de Petri com meio sólido contendo do

ses crescentes de furfural, foi conduzido um ensaio, fazendo-se 

substituição do meio liquido de CHRISTIAS e� alii (1975), tomado 

como padrão, pelo licor não tratado, para se verificar a produção 

de biomassa. seguindo-se o esquema de montagem da Tabela 5. 

4.5 - Instalação dos Experimentos 

4.5.1 - Local 

O presente trabalho foi realizado no Departamento 

de Tecnologia Rural da Escola Superior de Agricultura "luiz de 

Queiroz" - USP - Piracicaba - São Paulo. 
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4.5.2 - Linhagem utilizada 

Para a realização deste trabalho escolheu-se atra

ves de ensaios preliminares (4.4.1.) o fungo AJpe�gillM nige�, 

que mostrou potencial favorável na síntese de biomassa protéica • 

Tabela 4. Tratamentos usados no ensaio preliminar para verificar 

a resistência dos fungos A. n1ge4 IZ-9. F. moniliáo�me 

IZ-1418 e IZ-2007 e F. OX.fJJpo4um IZ-2008, a níveis cres 

centes de furfural. 

Cone. de furfural 

(% - V/V) 

o.o
a/ 

0,02 

0,04 

0,08 

0,16 

0,24 

0,32 

Furfural 

(mi/placa) 

o.o

o.aos

0.01 

0.02 

0,04 

0,06 

0,08 

Meio de CHRISTIAS e� 

aU1(1975)(m /placa) 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

a/ Tratamento padrão sem adição de furfural. 
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Tabela 5. Substituição do meio líquido CHRISTIAS e� aiii (1975), 

usado corno padrão, por concentrações crescentes do li

cor não tratado. 

Concentração Volume do 

do licor meio sin-

(%) té ti CD 

(mi) 

o 62,5 
a/ 

5 59,4 

10 56,3 

15 5 3, 2 

20 5 O, 1 

25 47,0 

30 43,9 

35 40. 8

40 37,7 

45 34,6 

50 32,5 

55 29,4 

60 26,0 

ai 0 62,5 rn� volume total. 

Volume do Furfural no 

licor 
# 

licor nao nao 

Tratado Tratado 

(mi) (mg) 

0,0 

3,1 6,97 

6,2 13,94 

9,3 20.91 

12,4 27,88 

15,5 34, 85 

1 8, 6 41, 82 

21,7 48.79 

24,8 55,76 

27,9 62,73 

30,0 69,70 

33.1 76,67 

36,5 83,64 
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4.5.3 - Meio de Cultivo 

Usou-se o meio sintético de composição definida, ori 

ginal de PONTECORVO e� aill (1953), modificado por CHRISTIAS �� 

aili (1975). tendo a seguinte composição: 

glicose 

nitrato de sódio • • a a o a • • • 

fosfato dihidrogenado de potássio 

cloreto de potássio • o • e. • !li 

sulfato de magnésio hepta-hidratado

peptona

extrato de levedura •

ácido casaminado

ácido nucléico hidrolizado

agua destilada

agar • • • . •

pH 

10 g 

06 g

1.52 g 

0,52 g

0,52 g

·2, O g 

1,0 g 

3,0 g 

0,5 g 

1.000 m..e. 

20 g

(quando sólido) 

5,0 

Es�e meio foi usado para manutenção e estoque da li 

nhagern, crescimento da cultura, e nos ensaios e experimentos de 

produção de biomassa. 

A esterilização foi procedida em autoclave a tempe

ratura de 121,5° c, por 15 minutos. 

4.5.4 - Crescimento da Cultura e Padronização do Inôculo 

O A. nlgc� foi isolado de conidios aereos e mantido 
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o em estufa a 30 C por 6 a 8 dias, em agar inclinado contendo meio 

completo para AJpe4glllu� (CHRISTIAS e� aUl, 1975). Fez-se a 

transferência da cultura para placas de Petri e depois de 6 - 8 

dias foram retirados discos de agar com 5 mm de diâmetro cortados 

da periferia da cultura jovem, para posterior inoculação (Figu

ras 1 e 2). 

4.5.5 - Inoculação e incubação 

O A. nlge� cresceu em meio liquido completo (usado 

como padrão), contido em frascos Erlenmeyers de 250 mi, com 62,5 ml 

de meio de acordo com os tratamentos usados. Os meios foram inocu 

lados com 5 discos de agar. cortados da periferia da cultura jo

vem (6-8 dias), e incubados por 72 �oras a aproximadamente 30
°

C em 

Shaker oscilatório - ARTHUR H. THOMAS Co. PHILADELPHIA U.S.A. 115 

volts COCY A, C. 

4.5.6 - Filtração e peso da matéria seca do micélio 

No final do período de incubação o meio liquido foi 

filtrado, com papel de Filtro Qualitativo FRAMA n 9 1, em um kita

sato com trompa a vácuo e um funil de sucção. 

Em seguida os micélios foram pesados em Balança 

METTLER cap. 160 g. e depois conduzidos para secar em estufa PRE

CISION THELCO - MODEL 18 com circulação de ar, a uma temperatura 

o 
de 100 C, por 24 horas. 



Figura 1. Crescimento do Ã. nige.� em meio completo 

par a A-6 pe.�gLifu-6 p ( CH RIS TIAS e,t a.JU_i, 19 7 5) 

Figura 2. Padronização do inóculo a través de dis

cos de agar com 5mm de diâmetro corta

dos da periferia da cultura jovem (6 - 8 

dias). 

39 
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4.5.7 - Delineamento Experimental e Análise Estatística 

Foram conduzidos seis experimentos, nas mesmas con-

diçÕss experimentais. usando concentrações crescentes dos lico-

res e tratamentos com diferentes condições nutricionais compreen

dendo o controle do teor de carbono, nutrientes e pH do meio. 

As concentrações dos licores variaram de 0% (meio 

sintético puro) até 100% em substituição ao meio sintético. 

As diferentes cGndições nutricionais usadas com as 

concentrações dos licores em substituição ao meio sintético encon 

tram-se descritas, em detalhe, nas Tabelas 6, 7 e 8. 

A análise de variância de todos os experimentos foi 

realizada segundo o delineamento inteiramente casualizado.com três 

repetições, sendo feita a comparação entre as médias de acordo com 

o teste de Tukey (GOMES, 1970).

Foram feitas também. as análises de variância entre 

os tratamentos (condições nutricionais) nas mesmas concentrações. 

com a finalidade de verificar qual a melhor concentração para ca

da condição nutricional. 

4.5.8 - Análises Químicas 

4.5.8.1 - Determinação de nitrogênio e proteína 

O nitrogênio total foi determinado pelo método mi

cro-Kjeldahl (BAILEY, 1967). 
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A proteína bruta do micélio foi estimada, multipli

cando-se o teor de nitrogênio total pelo fator 6,25 (AOAC). 

4.5.8.2 - Análise <los aminoácidos 

Os aminoácidos for3m determinados quantitativamente 

pela r eaçao com nihidrina em analisador Beckman, modelo 120 C, do 

Centro de Energia Nuclear na Agricultura. 



Tabela 6. Substituição pura e simples do meio 

sintético, pelo licor tratado e li

cor não tratado (V/V). 

Concentração 

de licor 

(%) 

o 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

80 

100 

Volume do

meio sintético 

Cmll 

62,5 

56,3 

5 0,0 

43,8 

37,5 

31, 3 

25.0 

1 8, 7

12.5 

6,3 

0,0 

Volume dos licores 

Tratado e não Tra 

ta do ( mi) 

0,0 

6,2 

12,5 

18,7 

25,0 

31,2 

37,5 

43,8 

50,0 

56 ,. 2 

62,5 

42 



Tabela 7. Substituição pura e simples do meio 

sintético pelo l icor tratado (V/V), 

mantendo constante o teor dos nutri 

entes. em função do existente no meio 

sintético. 

Concentração Volume dos nu- Volume de Volume 
do licor trientes dissol li cor de 

vi dos em H
2

o tratado H20

( % ) (mi) (mi) Cm-t) 

o 6,25 º ·ºº 56,25 

10 6,25 6,25 50,00 

20 6,25 12.50 43,75 

30 6,25 18,75 37,50 

40 6,25 25,00 31,25 

50 6,25 31,25 25,00 

60 6.25 37.50 1 8, 75 

70 e.25 43,75 12,50 

80 6,25 50,00 6,25 

90 6,25 56,25 º ·ºº

100 º·ºº 62,50 º·ºº

43 
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Tabela 8. Substituição do meio sintético pelo licor tratado e nao 

tratado (V/V), usados como fonte de carbono com níveis 

constantes e crescentes, sem alterar os teores de nu

trientes, com e sem ajuste de pH.ª1

Concentração b/ e-total e-glicose e-açúcares

do licor

(mg) 

Volume do 

licor 

(mi) 

de Licor 

( % ) (mg) (mg)

o 250 250,00 

5 250 218,75 31 , 25 3,12 

10 250 187,50 62,50 6,25 

15 250 156,25 9 3, 75 9,37 

20 250 125,00 125,00 12.so

25 250 9 3, 7 5 156,25 15,60 

30 250 62,50 187,50 18.75 

35 250 31,25 218,75 21,90 

40 250 250,00 25,00 

60 375 375,00 37,50 

80 500 soo.ao 50,00 

100 625 625,00 62,50 

a/ - O pH foi ajustado para 5,0 com NaOH 0,0lN 

b/ - As grandezas indicam quantidades por volume total(62,5m!) 

c/ - Os nutrientes e glicose foram adicionados por dissolução em 

água destilada, usada para completar o volume 62,5ml. No 

tratamento T100, a dissolução foi feita no volume da solu

ção do licor. 



S. RESULTADOS E DISCUSSAO

5.1. Ensaios Preliminares

. Verificou-se que os fungos A-0pe.Jtgillu.-0 nige.Jt IZ-9· 

(NRRL) e FU-6aJtium o xy-6poJtum IZ-2008 (UR) foram os que apresenta

ram maior resistência a concentraç�es crescentes de furfural em 

meio sintético (Tabela 9). Fu.1.>aJtium oxyl.>poJtum apresentou resistên_ 

eia até o nível de O, 16% de furfural e Af..pe.1t9,lt.lu-0 nige.Jt até 0,04%. 

Estes resultados são semelhantes aos obtidos por STAKHORSKAYA( 1968) 

e PETROVIC ( 1969) realizando experimentações com leveduras com fai 

xa de variação de resistência ao furfural de 0,04% a 0,2% em meio 

sintético, 

No ensaio para produção de biomassa usando como tra 

tamentos a substituição pura e simples do meio padrão por concen

trações crescentes do licor, A. nige.Jt foi mais eficiente, tendo 

produzido massa rnicelial com percentagem de substituição do meio 

sintético pelo licor até 45%, enquanto F. oxy.ópoJtum e F.moniUóoJtme. 

IZ-1418 cresceram até o nível de 15% e F. monilióoJtme. IZ-2007 com 

apenas 10% (Tabela 10). 
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Tabela 9. Resultado do ensaio para seleção de microrganismo,atra-

- - a/ - - . 
ves da esporulaçao, em funçao de niveis crescentes de 

furfural. 

Concentração de Furfural (%) 

Microrganismos 

o 0,02 0,04 0,08 

A. n.,i.g e.Jc. IZ-9 (NRRU +++++ ++++ +++ 

F. mon,i.R.,i.áoJc.me. IZ-141 B(NRRU +++++ ++++ ++ 

F. moni..ei6otc.me. I.Z-2007(UR) +++++ ++++ + 

F. o X!f .6 pol!.um IZ-2008( UR) +++++ ++++ +++ ++ + 

a/ es poru lação: excelente = +++++ 

bom = + + + +  

regular = + ++

fraco = + +  

pobre = +
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Tabela 10 - Resultado do ensaio para seleção de microrganismo pr� 

dutor de biomassa, utilizando como substrato o licor 

residual da pré-hidrólise do bagaço de cana-de-açúcar 

em substituição ao meio sint ético. 

Concentração Biomassa (g/62,5 rn.C)

de Licor 

( % ) 
A. n-lge.Jt F. o xy.6 po!r.um F. mo nLt-l 60 Jtme.

IZ-9 IZ-2008 IZ-1418 IZ-2007 

o 0,34 0.20 0,30 O. 32

5 0,36 0.11 O. 32 0,37 

10 0,37 0,13 O, 30 0,03 

1 5 O, 35 0,24 0,19 e 

20 0,37 e 0 e 

25 0,42 o 0 e 

30 0,43 e e 0 

35 0,47 e 0 0 

40 0,48 e e 0 

45 0,08 e 0 e 

50 0 e 0 e 

55 e e 0 e 

60 e 0 e 0 



48 

Estes resultados foram concordantes com os obtidos 

por CAMARGO (1975) em ensaios preliminares com o licor em estudo. 

Usando três fungos filamentos os e duas 1 eve duras foi encontrado que 

A. nige� mostrou melhores resultados para produção de massa micro

biana. 

Com base nestes resultados A. nige� IZ-9 (NRRL) foi 

selecionad'.J como microrganismo para estudar a viabilidade do uso 

do licor obtido da pré-hidrólise do b agaço de cana-de-açúcar para 

produção de biomassa protéica. 

5.2 - Experimentos com o Licor 

5.2.1. Produção de massa micelial 

Os resultados da produção de massa micelial de A. 

nige� desenvolvendo-se em concentrações crescentes de licor subs

tituindo o meio sintético, nos experimentos com diferentes condi

ções nutricionais, aqui consideradas como tratamentos.estão suma

rizados nas Tabelas 11 e 12. As Figuras 3, 4 e 5 mostram compara

ções entre tratamontos com licor tratado e nao tratado. Na Figura 

6 observa-se correlação positiva altamente significativa(r= 0,99) 

de massa micelial em função do teor d e  carbono no licor tratado. 

Os resultados parciais (teste F) das análises de va 

riânciA dos experimentos com concentrações crescentes do licor 

substituindo o meio sintético e entre os tratamentos cow diferen

tes condições nutricionais são apresentados nas Tabelas 13 e 14. 
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Tabela 11 - Pro dução de massa mi celial (g/62,5 ml),por A-0pe�gillu-0 

nig2�, em função das concentrações de licor tratado e 

� a/ -
nao tratado dentro de cada tratamento do licor (me-

dias de 3 repetições) 

Concentração 

de Licor 
(%) 

ss 

exp.1 

Licor Tratado 

Nutr. 
exp.2 

e e Nutr. 
exp. 3 

C,Nutr. e pH 
exp.4 

licor nao Tratado 

ss 

exp.5 
C,Nutr. e pH 

exp.6 

o 

10 

20 

30 

40 

60 

80 

100 

0,34d 

O ,39cd

0,48b

o ,soªb

o.s6ª 

0,45bc

0,33d

e 

0,398 

0,44cd

0,53c 

O, 55c 

0,59bc

0,71 ª 

0,68ab 

0,44cd

0,34bc

0,32bc

0,30
c 

0,35bc

0,40b

b/ 

0,30f

0,29f

0,348f

0,39de

0,45d 

0 e

e e 

e e 

0,34b

0,32b 

0,38b

0,45ª 

e e 

e e 

C.V.(%) 6. 40 5 , 8 4 8 ,76 6,91 4 ,03 7,34 

a/ - Tratamentos de acor do com as Tab elas 6. 7 e 8 ,  sen do: 

SS = substituição pura e simples do meio sintético pelo licor; 

C = nível de carbono; 

Nutr. = balan ceamento dos níveis de nutrientes .de acor do com 

o existente no meio sintético; e

pH = �juste de pH para 5,0. 

b / - Não foi usado o tratamento com 100% de licor. 
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Tabela 12. Produção de massa micelial (g/62,5 ml), por A. nlge�, 

a/ 
em função dos tratamentos do licor • usando cornpara-

çoes em cada concentração do licor (média de 3 repeti

ções). 

Tratamento 

do Concentração do Licor ( % ) 

Licor 
o 10 20 30 40 60 80 100 

Licor Tratado 

ss 0,34 0,39 0,48 0,50 0,56 0,45 0,33 o 

í\lutr. 0,39 0,44 0,53 0,55 0,59 0,71 0,68 0,44 

e e Nutr. 0,34 0,32 O. 30 0,35 0,40 0,56 0,61 b/ 

e, Nutr. e pH 0,30 0,29 0,34 0,39 0,45 0,61 0,72 0,85 

Licor nao 

Tratado 

ss 0,34 0,37 0,37 0,43 0,48 o o o 

e, Nutr. e pH 0,34 0,32 0,38 0,45 0,48 0,46 o o 

C.V.(%) 1,36 1,76 2.01 2,58 1,64 0,45 0,48 1,80 

ai - Tratamentos de acordo com as Tabelas 6, 7 e 8, sendo: 

SS = substituição puro e simples do meio sintético pelo 

licor; 

C = nível de carbono; 

Nutr. = balanceamento dos níveis de nutrientes, de acordo 

com o existente no meio sintético; e 

pH = ajuste de pH para 5,0. 

b/ - Não foi usado o trat�mento com 100% de licor. 
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Pelos resultados da Tabela 11 a produção de massa 

micelial variou com a adição das quantidades crescentes de licor

em substituição ao meio sintético. Esta variação, de uma maneira 

geral. foi mais notante com o licor tratado, havendo produções 

mais elevadas de massa micelial, o que está de acordo com o espe

rado, tendo em vista que pela evaporação foram eliminados compos

tos voláteis; possíveis interferentes para o crescimento de mi

crorganismos. Constatou-se que quando usou-se o licor tratado o 

crescimento de A. nigen se verificou até o limite máximo de subs

tituição do meio sintético pelo licor (100%) nos tratamentos com 

balanceamento de nutrientes, e com balanceamento de nutrientes, 

carbono e ajuste de pH. 

A massa micelial produzida por A.nige� crescendo no 

meio sintético (padrão) mostrou variação nao significativa, de

monstrando assim que o controle das condições ambientais foi sa

tisfatório (Tabela 12). 

Verificou-se pela Figura 3, que a produção de massa 

micelial de A. nige� usando o licor tratado e nao tratado em subs 

tituição pura e simples ao meio sintético mostrou diferença bas

tante acentuada. O licor tratado possibilitou o crescimento do fun 

go até o nível de substituição de 90%, enquanto no licor não tra

tado o crescimento foi inibido a partir do nível de 45% de subs

tituição. E interessante observar que a produção máxima de bio

massa foi obtida com o licor tratado e não tratado na concentra

ção de 40% em substituição ao meio s intético. 

Na Tabela 2 encontram-se os resultados da análise 

quantitativa dos açucares presentes no licor tratado. Trabalhos 
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realizados por STEINBERG (1939b / e 1942) e AGNIHOTRI(1964) também 

mostraram que sacarose, glicose, frutose e maltose são excelentes 

fontes de carbono para o crescimento de A. nige4. 

De acordo com a Tabela 11, comparando o crescimento 

de A. nige4 usando o licor não tratado em substituição pura e si� 

ples com a substituição com balanceamento de nutrientes,carbono e 

ajuste do pH, verificou-se que não houve diferença quando consid� 

radas as mesmas concentrações, signiTicando que o inibidor conti

nuou ativo prejudicando o crescimento do microrganismo. 

Com e licor tratado os dados indicaram que o princi 

pal fator de crescimento em deficiência no licor diz respeito aos 

nutrientes, tendo em vista que A. nigen desenvolveu massa micel1-

al até a substituição total do meio sintético pelo licor(Figura4). 

Por outro lado, é interessante observar na Figura 5, que o cresci 

menta máximo foi obtido na concentração 100% com o balanceamento 

dos nutrientes, carbono e ajuste do pH, indicando também a impor

tância do controle deste Último fator. 

O cálculo da equaçao de regressao entre o peso de 

matéria seca do micélio e o teor de carbono no meio por adição de 

quantidades crescentes do licor (Figura 6) permitiu avaliar o efei 

to deste Último na produção de biomassa.observando-se relação po

sitiva altamente significativa. Estes resultados permitem conclu

ir que o licor pode ser utilizado como excelente fonte de carbono 

para o crescimento de A. nige4. 
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Pela análise de variância parcial (teste F) verifi

cou-se que todos os experimentos (tratamentos com diferentes con

dições nutricionais do licor) mostraram diferença altamente sign_!. 

ficativa para a produção de massa micelial, de acordo com as con

centrações crescentes do licor em substituição ao meio sintético 

(Tabela 13). A maior variação ocorreu no tr�tamento usando licor 

tratado com nutrientes e carbono balanceados e com ajuste do pH. 

onde se observou crescimento continuo do micélio de A. nige� até 

100% de substituição (Tabela 11). 

Pela Tabela 14, onde encontram-se os resultados pa� 

ciais da análise de variância, comparando as concentrações dentro 

dos tratamentos, constatou-se diferenças altamente significativas 

para produção de massa micelial. com as variações máximas nas con 

centrações 80% e 100% de licor em substituição ao meio sintético. 

Observou-se pelos dados dos coeficientes de varia

çao apresentados na Tabela 14, que todos os experimentos mostra

ram boa precisão. 
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Tabe l a  13. Resu l tados par ciais da análise de variância d o  peso da 

massa micelial, percentagem de pro teína e pro teína to

t al dos experimen t os c om diferentes c ondiçõe s nut ricio 

nais.ª1

Tratamento 

elo Li c or 

Licor nao tratado 

Substituição Simples 

Licor não tratado 

Nutrientes.carbono e 

pH balanceados 

Licor tratado 

Substituição simples 

Licor tratado 

Nutrientes balanceados 

Licor tratado 

Nutrientes e carbono 

balanceados 

Licor tratado 

f�utrientes, car bono 

a pH balanceados 

Matéria seca 
( g) 

22,74□** 

• '4.,,. 

30, 829"" 

8, 243i; 

Valor F 

Proteína 

106,656�';* 

...... , .. 
43, 853"º 

0,216n.s. 

4, 469* 

Pr oteína t o tal 
Cg / l) 

20,279** 

a/ Nas análises so for am c onsi der a das as par ce l as onde houve de

senvol vimento de A. n�gen. 
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Tabela 14. Resultados parciais da análise de variância do peso da 

massa micelial, percentagem de proteína e proteína to

tal, comparando os tratamentos do licor dentro de cada 

- a/concentraçao. 

Concentração 
Valor F 

de Licor 
Matéria Proteína Proteína total seca 

( % ) ( g) ( % ) (g/t) 

10 2,695 1,524 5,318�'; 

20 4,212 20,719** 6,272* 

30 2,143 19,563idt 2,890 

40 23,901�'n': 11.1as�b-: 3,152 

60 13,225,':* 4,318�'; 1,347 

80 32,536 ,H 30,384,':* 22, 35 3,':* 

100 227,804in': 159,625, ... * 125,618)H: 

a/ Nas análises so foram consideradas as parcelas onde houve desen 

volvimento de A. n�ge�. 
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No licor tratado com nutrientes balanceados obser

vou-se resultados superiores aos encontrados com o mesmo licor com 

nutrientes, carbono e pH ajustado, com exceçao do tratamento com 

100% de licor que apresentou 29.7% de proteína e massa micelial 

máxima (0,85g/62,5ml) como se verificou na Tabela 11. Este resul

tado permitiu admitir que o ajuste de pH teve influência na prod� 

çao de massa micelial, o que está em desacordo com os dados obti

dos por AGNIHOTRI (1964) que não observou efeito do pH na produ

çao de massa micelial usando várias espécies de Á-0pe�gillu-0. Por 

outro lado, MOHYUODIN et alii (1976) encontraram correlação nega

tiva entre a biomassa produzida por A-0pe�gillu-0 6lava-0 e o teor 

protéico da massa micelial o que está concordando com os resulta

dos obtidos, para a concentração 100% de licor. Vale considerar, 

entretanto, que no presente trabalho, de maneira geral, não obser 

vou-se correlação entre estes dois parâmetros. 

Pelos resultados parciais da análise de variância 

com relação a percentagem de proteína (Tabelas 13 e 14) pode-se 

constatar que todos os experimentos tiveram boa precisão. a jul

gar pelos baixos valores dos coeficientes de variação. 

Pelo exame da Tabela 13 verificou-se que os valores 

obtidos para o teste F foram altamente significativos.para o teor 

e produção de proteínas, principalmente nas concentrações mais e

levadas de licor em substituição ao meio sintético. 

5.2.2. Produção de Proteína 

Verificou-se que A. nlge� desenvolvido em licor re-
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sidual do bagãço de cana-de-açúcar produziu. após 72 horas de in

cubação a 3 □
0
c, uma massa micelial com 29,7% de proteína (Tabela 

15). correspondendo a 4,06g/l de proteína (Tabela 16). quando ut! 

lizou o meio com 100% de licor tratado com balanceamento de nutri 

entes, carbono e ajuste do pH. Estes resultados foram superiores 

ao obtido por MENEZES e� alii (1976) trabalhando com Mq�o�hecium 

ve��uca�ia crescendo em bagaço de cana submetido apenas a moagem 

e peneiragem. cujos valores foram respectivamente 7,7% de proteí

na que correspondeu a 0,30g/l de proteína. Estes autores encontra

ram o dobro destes valores quando o bagaço de cana foi tratado com 

NaOH a 4% durante 10 minutos e a 120° c. Estes rendimentos foram 

considerados baixos, admitindo-se como causa provável que o trata 

menta térmico tenha sido insuficiente ou que outras condições não 

tenham sido totalmente otimizadas. 

As variações da concentração do licor tratado e nao 

tratado influenciaram em relação a produção de proteína total(g/l) 

nos diversos tratamentos, sendo estes resultados de uma maneira g� 

ral, sempre crescentes. como pode-se observar na Tabela 16. 

Comparando-se os dois tipos de licores usados. pod� 

se verificar que a melhor produção foi obtida com o licor tratado 

substituindo integralmente o meio sintético, com carbono, nutrien 

tes balanceados e ajuste do pH, produzindo 4,06g/l,enquanto que o 

licor não tratado apresentou 3,9g/l, na concentração de 60% de li 

cor substituindo o meio sintético. 
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Tabela 15. Percentagem de proteína produzida por A. nige� 1 u sa ndo 

c oncentrações crescentes de licor tratado e não trata

do, em função dos tratamentos do licor (médi a de 3 re 

petições). 

Concentração Licor Tratado Licor nao Tratado 

do Licor ( % ) s. s. Nutr. C e Nutr. C.Nutr. e pH s.s C,Nutr. e pH 

oª/ 3l,27ab 31,27d 31,27 e 31,27bc 31, 27 e 31,27bc 

10 36,19a 37,79b 35,40abc 33,42ab 33,07 e 30,96bc 

20 35,62a 36,81b 34,38bc 33,35bc 38,48b 31,39bc 

30 29,31b 36,63b 37,92a 33,41b 38, 04b 32,SOabc 

40 29,44b 36,48b 35,79abc 36,20a 45,23a 35,85ab 

60 31,79ab 34,19c 37,2lab 32,24bc o d 37.21a 

80 33,33ab 33,79c 35,86abc 29,63c o d o d

100 O e 44,13a 
b/ 

29,69c o d o d

C.V.(%) 3,90 1,06 3,10 1.73 2.10 3,96 

a/ padrão - média de 6 repetições, representadas por uma amostra 

de cada experimento. 

· b/ nao foi u sado o tratamento na concentração 100% de licor.
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Tabela 16. Produ ção de p roteína tota l (g/l), por Áõpe�gillu4 n�

ge� 1 em fu nção d as co nce ntrações de licor tratado e 

não tratado e dos trata mentos do li cor (méd ia de 3 r e

petições), 

Concentração Licor Tratado Licor nao Tratado 

do Licor (%)

s.s. Nutr. e e Nutr. e, Nutr. e pH s.s. e, Nutr. e pH

o 1,82 cd 1,94 e
L 74 

c 1,55 8 
1,74

8 

L 71 c 

10 2,24 
bc 2, 64cd 1,68 c

L 52 
e 1,94d 2,20 

c 

20 2, 78 
a 3, lücd

L 67
c 

1,83  e 2,30c 2,68 bc 

30 2,34 b 3,24bc 2,2lbc 2,34 de 2,60b 3,3 9 ab 

40 2,66ab 
3,46abc 2,28bc 2,59 

cd 
3,47

ª 3,92 
a 

60 2,27 b 3,88ª 
2,72b 3,13 

bc
� 

f 3,90 a

80 1,76 d
3,66ab 3,53

ª 
3, 57 

ab 
e 

f 
a 

d 

100 o 
8 

3, 08cd 
a/ 4,06 a 

e 
f 

e 
d 

C.V. (%) 7, 57 6,24 13, 53 7,63 5,02 12,4 5 

a/ nao foi u sado o t�a tamento na co nc entração 100%. 
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5.2.3. Análise dos aminoácidos 

Examinando-se o perfil de aminoácidos da proteína 

de A. n..lge.4 (Tabela 17) desenvolvido em licor residual da pre-

hidrólise do bagaço de cana-de-açúcar, e comparando com as exigê� 

cias em aminoácidos essenciais para o homem, verificou-se que os 

mais limitantes sao os aminoácidos sulfurados como a metionina e 

a meia cistina. O perfil de aminoácidos do A. nige.JL foi superior 

a outras espécies fúngicas utilizadas para a produção de biomas

sa, como o �,irJ!LO:the..c.iu.m ve.JLJLuc.a.Ji..la crescido em bagaço de cana-de

açúcar (MENEZES e.:t ati..l, 1976), exceção feita aos aminoácidos me

tionina, meia cistina e treonina. 

Observou-se que os resultados da análise dos aminoá 

cidos de A. n..lge.JL crescido em 40% do licor tratado com carbono, 

nutrientes e pH balanceados foram os que apresentaram teores mais 

altos em todos os 16 aminoácidos analisados, com exceção da alan! 

na e glicina, que foram inferiores ao encontrado para /1 .• nige.JL cres 

cido no meio padrão. 

Pela Tabela 18 comparou-se os aminoácidos essenci

ais encontrados no micélio de A. nige.JL crescido no licor.com o de 

outros microrganismos usados para produção de biomassa protéica, e 

também com os aminoácidos do ovo e o necessário para o desenvolvi 

manto normal de crianças (FAO). Verificou-se que, com exceçao da 

metionina. a proteína do micélio de A. nigeJL pode ser tornada como 

de boa qualidade e possivelmente usada em dieta infantil, ap6s os 

testes prévios de eficiência protéica. 
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Tabela 17. Composição de aminoácidos (g/100 g proteína) no micé

lio de A. nige4 crescido om meios com quantidades eras 

centes de licor e diferentes teores de carbono total , 

com nutrientes e pH ajustados. 

Aminoácido 

Lisina 

Histidina 

ArgininJ 

A,aspártico 

Treonina 

Serina 

A,Glutâmico 

Prolina 

Glicina 

Alanina 

1/2 Cistina 

Valina 

Metionina 

Isoleucina 

Leucina 

Tirosina 

Fenilalanina 

(100%) 

2,58 

1, 50 

3,87 

7,33 

3,10 

2,79 

11, 46 

4,56 

6,92 

5,34 

4,81 

O, 17 

3,55 

5,80 

1,09 

3,44 

Quantidade de Licor 

Tratado 

( 4 0%) 

6,52 

2,65 

6,88 

11, 23 

5,14 

4,18 

18,90 

6,18 

7,42 

8,63 

7, 59 

0,34 

5,33 

9,17 

4,07 

5,73 

(30%) 

5,37 

2,16 

5,70 

8, 98 

4,31 

3,53 

13,78 

4,91 

7,82 

7,02 

6,20 

0,17 

4,40 

7,46 

2, 53 

4,70 

Não 
Tratado 

( 4 O%) 

4,95 

1,85 

5,01 

10,31 

4,68 

3,139 

15,87 

4,82 

7,48 

7, 51 

7,20 

0,21 

5,00 

8,40 

2,84 

5,26 

Padrão 

(0%) 

4,08 

1, 50 

3, 87 

8,15 

3,87 

3,62 

17,39 

5,28 

7, 59 

9,13 

6 ., 00 

4. 03 

7,10 

L 19 

2, 54 
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Tabela 18. Comparação dos aminoácidos essenciais em A. nlgen, Can 

dlda utlli-0, Ba.c.illu6 .6p, ovo e exigências necess�rias 

para crianças. 

Aminoácidos g/lOOg de proteína 

essenciais a/ b/ c/ d/ Exigências de 
C. utLLi..1.i B a. e. il l u-0 A. n-i..g en ovo crianças e/ 

Isoleucina 7,9 6,1 5,3 6,8 5,7 

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

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

Metia nina L 8 2,7 0,3 3,1 2,0 

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

Treonina 5, 5 4,3 5,1 5,0 4.0 

Triptofano 1.4 n.d, n. d. 1, 7 1,0 

Valina 6,3 6,7 7,6 7,4 4,8 

ai Segundo INSKEEP e.,t a.l,i,,i., (1951). 

b/ Segundo MATELES et. a.l,i.,,i., (1967).

c/ 
A .n.-i..ge.n c rescido meio contendo 40% de licor tratado em com car

bono, nutrientes e pH ajustado, 

d/ BURTON (1966) considerado padrão pela FAO.

e/ Exigências consideradas pela FAO, segundo HEGSTEO (1969).

n.d. = não determinado



6. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos nestes experimentos 

inferir as seguintes conclusões: 

permitem 

1. A. nigen pode ser usado para produzir biomassa protéica utili

zando como substrato o licor residual da pré-hidrólise do bag�

ço de cana-de-açúcar, tendo em vista que este licor contém aç�

cares fermentáveis que permitem sua utilização como fonte de

carbono:

2. A produção de massa micelial variou com a adição de licor em

suostituição ao meio sintético, com influência mais notante

quando usou-se o licor após o tratamento térmico(licor tratado);

3. A produção máxima de biomassa protéica por A. nigen foi obtida

quando usou-se 100% de licor tratado em substituição ao meio

sintético, na condição nutricional com balanceamento de carbo

no e nutrientes e pH ajustado para 5,0,
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4. A produção de proteína total de uma maneira geral aumentou com

a adição de quantidades crescentes do licor em substituição ao

meio sintético;

5. A maior produç�o de proteína total foi obtida quando usou-se o

licor tratado na concentração 100%, com carbono 

balanceados e pH ajustado para 5,0;

e nutrientes

6. Os aminoácidos sulfurados metionina e meia cistina presentes

na massa micelial produzida por A. nige� crescendo no licor fo

ram os mais limitantes comparando com as exigências de aminoá

cidos essenciais para o homem;

7. A. nigek crescendo em meio com 40% do licor tratado, com carbo

no e nutrientes balanceados e pH ajustado para 5,0 apresentou

os teores mais altos em aminoácidos;

8. Comparando o perfil da aminoácidos de A. nige� crescido em li

cor, com os aminoácidos do ovo e o necessário para o desenvol

vimento normal de crianças. verificou-se que, com exceçao da

metionina. a proteína do micélio pode ser considerada como de

boa qualidade;

9. Finalmente, os resultados obtidos sugerem a realização de pes

quisas visando verificar quais os nutrientes realmente limitan

tes para o crescimento de A. nige� crescendo no licor, e a a

plicaç5o dos testes de efici�ncia protãica que poder�□ possib!

litar a pr�tica do uso desta biomassa prot�ica em dieta infan

til.



7. SUMMARY

Experiments were carried out in arder to study total ar 

partial utilization of pre-hydrolysed residual liquor of sugar-e� 

ne bagasse as raw material for the production of monocellular 

protein. Increasing concentrations of treated and non-treated li

quor replacing the synthetic media. and different liquor nutritional 

conditions were utilized, Based on preliminary trials, the fungus 

A�pe�glllu� nlge� Van Tieghen cataloqued under no. IZ-9 in the type 

collection of the Instituto Zimotécnico of ESALQ-USP was selected 

and utilized as the test microorganism. 

All experiments were carried out using a completely ra� 

domized experimental design, with 3 replications. The weight of the 

mycellium dry matter, total protein production and quantitative 

aminoacid analyses were determined. 

Results of the test showed that there was a highly sign! 

ficant difference batween increasing liquor concentrations and also 

between the different nutritional conditions studied. 

The best results were obtained with a 40% concentration 
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level for both treated and non-treated liquor, under conditions of 

a simple replacement. Highest biomass production was obtained when 

liquor treated with carbon and balanced nutrients and pH adjusted 

at 5.0 was utilized. 

Considering a simple replacement of the synthetic media 

by liquor the treated liquor enabled production of mycellial mass 

by A. nige4 to the level of 90%, while the non-treated liquor inh! 

bited mould growth starting from the 45% lavel of replacement. 

Results of the experiments with different nutritional 

conditions showed that nutrients were the main limiting factor of 

A. nige4 growth, with indication of some influencely pH.

A highly significant correlation was shown between the 

carbon content of the liquor and bio-mass production, suggesting 

that the liquor can be used as a source of carbon for A. nige4 

growth. 

The effect of concentration of treated and non-treated 

liquor in the production of total protein was also verified. Re

sults showed an increase with increasing liquor concentration. 

Finally, the effect of liquor concentration on protein quality was 

assessed by analyzing the aminoacids. utilizing treated liquor with 

balanced carbon and nutrients and pH adjusted 5.0, the highest 

content of arninoacids w□s obtained at a 40% replacement level. 
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APÊNDICE 

1. Resultados da produção de massa micelial A. nlge� (g/62,5 ml),

dos experimentos com diferentes condições nutricionais. nos ní

veis de substituição do meio sintético pelo licor.

1.1. Substituição pura e simples (Licor nao Tratado). 

Concentração do licor Repetições média 

( % ) 
I II III X 

o 0,34 0,34 0,33 0,34 

5 0,34 0,41 0,32 0,36 

10 0,36 0,39 O, 3 5 0,37 

15 0,34 0,34 0,36 O, 3 5 

20 0,37 0,35 0,40 0,37 

25 0,42 0,40 00,42 O, 41 

30 0,44 0,43 0,41 0,43 

35 0,48 0,47 0,47 0,47 

40 O, 49 0,48 0,47 0,48 
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1.2. Substituição pura e simples (Licor Tratado) 

Concentração do 1 icor Repetições média 

( % ) 
I I I  III X 

o 0,36 0,32 0,32 0,34 

10 0,40 0,38 0,38 0,39 

20 o 1 4 9 0,49 0,47 0,48 

30 O ,49 0,48 0,53 0,50 

40 0,58 0,55 0,56 0,56 

50 0,50 0,50 0,47 0,49 

60 0,41 0,51 0,43 O, 4 5 

70 0,35 0,39 0,42 0,39 

80 0,34 0,31 0,34 0,33 

90 0,26 0,29 0,26 0,27 

1.3. Substituição pura e simples com sáis balanceados (Licor Tra

tado) 

Concentração do licor 
Repetições média 

( % ) 
I II III X 

o 0,35 0,35 0,38 O, 3 6 

10 0,43 0,44 0,44 0,44 

20 0,51 O, 52 0,55 0,53 

30 0,56 O, 52 0,58 0,55 

40 0,61 O 1 57 0,60 0,59 

50 0,73 0,61 0,63 0,66 

60 0,66 0,67 0,80 0,71 

70 O, 7 6 0,80 0,73 0,76 

80 0,67 0,67 0,69 0,68 

90 0,65 0,69 0,69 0,68 

100 O, 4 5 O, 4 2 0,44 0,44 
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1.4. Substituição com balanceamento de nutrientes e carbono (Li-

cor Tratado) 

Concentração do licor Repetições média 

( % ) 
I II III x 

o 0,34 O, 3 6 O. 3 O 0,34 

5 0,33 0,32 0,34 0,33 

10 0,31 0,32 0,32 0,32 

15 0,30 0,30 0,28 0,29 

20 0,30 0,31 0,30 0,30 

25 0,32 0,33 0,32 0,32 

30 0,36 0,35 0,38 0,36 

35 0,40 0,41 0,39 0,40 

40 0,39 O, 4 2 0,38 0,40 

60 0,53 0,55 O, 59 0,56 

80 0,70 O, 55 0,59 O, 61 

1. 5. Substituição com balanceamento de nutrientes e carbono e aju� 

te do pH ( Licor Tratado) 

Concentração do licor Repetições média 

( % ) 
I II III X 

o 0,30 0,29 O, 3 2 0,30 

5 0,28 0,28 0,30 O, 29 

10 0,29 0,29 0,30 0,29 

1 5 0,32 0,33 0,31 0,32 

20 O, 3 5 0,34 0,34 0,34 

25 0,38 0,37 0,38 0,38 

30 0,44 0,43 0,44 0,44 

35 O, 4 9 O. 4 5 0,41 O, 4 5 

40 0,48 O, 4 2 0,44 O, 4 5 

60 0,59 0,60 0,63 O, 61 

80 0,67 0,80 0,69 O, 7 5 

100 0,85 0,91 0,80 0,85 
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1.6. Substituição com balanceamento de nutrientes, carbono e aju! 

te do pH (Licor não Tratado} 

Concentração do licor Repetições média 

(%) 
x I II III 

o 0,36 O, 3 2 0,32 0,34 

5 0,28 0,29 0,28 0,28 

10 0,34 O, 3 3 0,29 O, 3 2 

15 0,33 0,36 O, 3 5 0,35 

20 0,31 0,38 0,38 0,38 

25 0,38 O, 40 0,41 0,40 

30 0,44 O, 4 6 0,48 O, 4 6 

35 O, 57 0,64 0,50 0,57 

40 0,46 0,53 O, 4 5 0,4B 

60 0,45 0,44 O, 4 9 O, 4 6 
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2. Resultados da proteína % no micélio de A. nlge� dos experimen

tos com diferentes condições nutricionais, nos níveis de subs

tituição do meio sintético pelo licor.

2.1. Substituição pura e simples (Licor nao Tratado).

Cone ent ração do licor Repetições 

( % ) 
I II III 

o 31, 37 31,37 31.37 

5 30,56 29,19 30,19 

10 33,19 32,63 33,38 

15 34,56 34,69 3 5, 63 

20 4 O, 31 38,39 36, 7 5 

25 34, 94 35,00 3 5, 31 

30 38,06 37,94 38,13 

35 41, 06 42,13 40,00 

40 45,56 43,63 46,50 

2. 2. Substituição pura e simples (Licor Tratado) 

Concentração do 1 icor Repetições 

( % ) 
I II III 

o 34,10 34,10 34,10 

10 34,88 36,56 37,13 

20 3 5, 81 36,06 3 5, 00 

30 28,31 30,00 29,63 

40 32,81 26,31 29,19 

50 33,19 32,75 27,19 

60 34 .. 31 27,25 33,81 

70 34,69 33,78 32,94 

80 32,94 34, 50 32,56 

90 26,06 24,00 25,63 

média 

X 

31, 37 

29,98 

33,07 

34,96 

38,48 

35,08 

38,04 

41,06 

4 5, 23 

média 

X 

34,10 

36,19 

35,62 

29,31 

29,44 

31, 04 

31,79 

33,80 

33,33 

25,23 
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2.3. Substituição pura e simples com sáis balanceados (Licor Tra 

tado). 

Concentr ação do licor Repetições média 

( % ) 
I II III x 

o 31,11 31,11 31,11 31, ll 

10 37,69 37,25 38,44 37,79 

20 36,00 36,69 37,75 36,81 

30 36,94 35,88 37,06 36,63 

40 36,06 37,06 36,31 36, 48 

50 35,31 36,09 36,06 35,82 

60 34,31 34,13 34, 13 34,19 

70 34,44 34,88 34,25 34, 52 

80 34,13 33,31 33,94 33,79 

90 36,44 35,13 34,75 35,44 

100 42,69 44,69 45,00 44,13 

2 . 4 . Substituição carbono, 
� . 

com sais balanceados sem ajuste de pH 

(Licor Tratado) 

Concentração do 1 icor Repetições média 

( % ) 
I II III x 

o 31,54 31,84 31,84 31,84 

5 26,75 31, 56 29,94 29,42 

10 33,94 32,00 33,44 33,13 

15 34, 63 33,75 35,13 34,50 

20 3 5, 19 33,50 34,44 34,38 

25 34,94 35,63 36,81 3 5, 7 9 

30 35,19 38,38 40,19 37,92 

35 3 5, 19 36,38 36,00 35,56 

40 33 ·' 25 39,69 34,44 3 5, 7 9 

60 36,50 36,94 38,19 37,21 

80 37,19 35,00 35,38 3 5, 8 6 
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2. 5. Substituição carbono, 
� .

balanceados ajuste de pH com sais com 

(Licor Tratado) 

Concentração do licor 
Repetições média 

( % ) 
I II III X 

o 31,91 31,91 

5 32,56 31,31 32,31 32,06 

10 32,62 33,43 31,06 32,37 

15 33,50 31, 44 33,87 32,94 

20 33,63 32,56 33,B7 33,35 

25 34,25 34,06 32,51 33,71 

30 33,37 33,69 33,18 33,41 

35 36,31 32,37 33,50 34,06 

40 35,81 3 6, 4 3 36,37 36,. O 

60 33,62 32,68 30,44 32,24 

BO 29,68 29,811 29,40 29,63 

100 31,43 29,50 28,13 29,69 

2. 6. Substituição com carbono, sáis balanceados com ajuste de pH

(Licor nao Tratado) 

Concentração do licor Repetições média 

( % ) 
I II III x 

o 31, 97 31,97 

5 30,38 26,56 30,88 29,27 

10 30,38 3 O, 13 30,00 30,17 

15 31,69 28,94 32,50 31,38 

20 31, 56 31,06 31,56 31.39 

25 3 D, 94 3 2, 5 0  30,56 31,33 

30 33,88 33,25 30,38 32,50 

35 33,69 29,50 38,00 33,73 

40 39,75 36,06 31,75 35,85 

60 3 5, 7 5 3 6, 1 9 39,68 3 7, 21 
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3' Resultados da proteína total (g/litro) de A. n,i,g i?.lt, dos exper_!. 

mentos com diferentes condições nutricionais, n os níveis de su 

bstituição do meio sintético pelo licor. 

3.L Substituição pura e s imples (Licor nao Tratado)

Concentração do licor Repetições média 

( % ) 
I II III x 

o 1, 71 L 71 L 66 1, 69 

5 1,66 1, 91 1, 55 1, 71 

10 1, 91 2,04 1, 87 1,94 

15 1. 88 1, 89 2,05 1,94 

20 2,39 2,15 2, 3 5 2,30 

25 2,35 2,24 2,37 2,32 

30 2,68 2,61 2,50 2,60 

35 3,15 3,17 3,00 3,11 

40 3, 57 3,35 3, 50 3,47 

3. 2, Substituição pura e simples ( Licor Tratado)

Concentração do licor Repetições média 

( % ) 
II III X 

o 1, 96 L 7 5 1, 7 5 1,82 

10 2,23 2,23 2,26 2,24 

20 2,81 2,83 2,71 2,78 

30 2,22 2,30 2, 51 2,34 

40 3,05 2,32 2,62 2,66 

50 2,66 2,62 2,04 2.44 

60 2,25 2,22 2,33 2,27 

70 1, 94 2,08 2,21 2,08 

80 1, 79 L 71 L 7 7 1, 7 6 
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3.3. Substituição pura e simples com sáis balanceados (licor Tra

tado) 

Concentraçbo do licor 
Repetições média 

( % ) 
I II III x 

o l, 89 1, 89 2. 04 1, 94 

10 2,59 2,62 2,71 2,64 

20 2,94 3, O 5 3,32 3,10 

30 3,31 2,98 3,44 3, 24 

40 3,52 3,38 3,49 3,46 

50 4,12 3. 58 3, 64 3,78 

60 3,62 3, 66 4,37 3,88 

70 4,19 4,46 4,00 4,21 

80 3,66 3, 57 3, 7 5 3,66 

90 3,79 3,88 3,84 3,83 

100 3, 07 3, 00 3,17 3, 08 

3. 4. Substituição com carbono, sáis balanceados sem ajuste de pH 

(licor Tratado) 

Concentração do licor 
Repetições média 

( % ) I II III X 

o 1. 73 L 83 1,53 1, 70 

5 1,41 1, 62 1, 63 L 55 

10 l, 68 1, 64 1,71 l, 68 

15 l, 66 L 62 l, 57 1, 62 

20 1, 69 L 66 l, 65 1, 67 

25 l, 78 1,88 L 88 1, 8 5 

30 2, 03 2, l 5 2,44 2, 21 

35 2,25 2,39 2,25 2,30 

40 2,07 2, 67 2,09 2,38 

60 2, 51 2,56 2,99 2,72 

80 4.17 3,08 3,34 3, 53 
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3. 5. Substituição carbono - .

balancaados ajuste da pH com 8 sais com 

(Licor Tratado) 

Concentração do licor Repetições média 

(%) 
I II III X 

o 1,53 1.48 1, 63 L 55 

5 1,46 1, 4 O L 55 L 47 

10 L 51 L 55 1,49 L 52 

15 1,71 1,66 L 68 1,68 

20 L 88 1,77 1,84 1,83 

25 2,08 2,02 2,00 2,03 

30 2,35 2,32 2,34 2,34 

35 2,85 2,33 2,20 2,46 

40 2,75 2, 4 5 2,56 2,59 

60 3,17 3,14 3, 07 3,13 

80 3,18 3,82 3,71 3, 57 

100 4,28 4,29 3,60 4,06 

3. 6. Substituição carbono, - .
balanceados ajuste de pH com sais com 

(Licor nao Tratado) 

Concentração do 1 icor 

( % ) 
I II III x 

o 1,84 1, 64 1, 64 1,71 

5 L 93 1, 7 5 L 86 1. 88

10 2, 3 5 2,26 1,98 2,20 

15 2,38 2, 4 5 2, 58 2,47 

20 2,66 2, 68 2,72 2,69 

.25 2,67 2.95 2,85 2,82 

30 3,39 3,48 3,31 3,39 

35 4,36 4,29 4,32 4,32 

40 4,16 4,35 3,24 3,92 

60 3,66 3,62 4, 4 2 3,90 


