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Autor: LAURO MARQUES CANOILAS 

Orientador: PROF. DR. ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA 

RESUMO 

O objetivo da presente pesquisa consistiu em 

verificar a influência da temperatura, pH e inóculo, no 

desenvolvimento microbiano por fermentação semi-sólida do residuo 

proveniente da industrialização da farinha de mandioca, de modo a 

conseguir o enriquecimento proteico do mesmo, tornando-o assim, um 

subproduto que além de maior valor biolÓgico, possa trazer um certo 

retorno econ6mico para a indústria. 

A linhagem de levedura isolada do prÓprio residuo de 

mandioca e classificada como Cãndidã sorboxylo5ã foi utilizada como 

in6culo no processo de fermentação semi-sÓlida. 

Amostras nos tempos O, 12, 24, 36, 48 e 60 horas de 

fermentação foram retiradas, secas em estufa e analisadas, para 

carboidratos totais e nitrogênio insolúvel em ácido tricloroacético 

(TCA). 
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Na fermentação conduzida à temperatura ambiente o 

efeito dos niveis de pH e in6culo, não foi significativo CP ~ 0,05) 

com relação ao consumo médio de carboidrato, o Qual foi de 9,68% para 

o periodo de 60 h de fermentação, o mesmo ocorrendo para a temperatura 

o de 32 C, onde o consumo máximo de carboidrato foi de 12,11%. Com 

relação a produção média de nitrogênio à temperatura ambiente, os 

niveis de in6culo não interferiram significativamente (P ~ 0,05) na 

referida produção, porém houve diferença significativa (P ~ 0,05) 

entre os niveis de pH, sendo Que para o pH = 4,53, a produção média de 

nitrogênio foi maior (17,554). Para a produção média de nitrogênio à 

t t d 72 °c, empera ura e ~ os nlveis de in6culo e pH apresentaram 

diferenças significativas (P $ 0,05) com relação à produção, sendo Que 

para o in6culo de 10% e para o pH = 4,53, as produções de nitrogênio 

foram maiores, 20,744 e 23,024, respectivamente. 

A fermentação conduzida à temperatura de 

apresentou um maior consumo médio de carboidrato e maior produção 

média de nitrogênio do que a fermentação conduzida à temperatura 

ambiente. 
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PROTEIC ENRICHMENT OF BY-PRODUCTS FROM CASSAVA FLOUR 

PRODUCTION BY VEAST GROWTH 

SUMMARY 

Author: LAURO MARQUES CANOILAS 

Adviser: PROF. DR. ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA 

The objective oi this research was to check the 

influence of temperature, pH and inoculum on microbic development in 

the semi-solid fermentation of residue from cassava flour manufacture 

to obtain its protein enrichment, thus making it a by-product which, 

besides having a greater biological value, could give a certain 

economic return to the industry. 

The strain of yeast isolated irom the cassava residue 

itself and classified as Cdndidd sorboxylosd was used as inoculum in 

the semisolid fermentation processo 

Samples were taken at intervals of 0, 12, 24, 36, 46 

and 60 hours of fermentation, oven-dried and analysed for total 

carbohydrate and insoluble nitrogen in trichloracetic acid (TCA). 

In the fermentation conducted at roam temperature, the 

effect of pH and inoculum leveIs was not significant (P ~ 0,05) in 

relation to the average consumption of carbohydrate, which was 9,68% 

for the 60 hour period of fermentation. the same occurring for the 
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temperature of 32 De, where the maximum consumption of carbohydrate 

was 12,11%. With reference to the average production of nitrogen at 

room temperature, the leveIs of inoculum did not affect significantly 

(P $ 0,05) its production, however, there was a significant difference 

(P $ 0,05) between the leveIs of pH, since for pH = 4,53, the average 

production of nitrogen was higher (17,55%). For the average 

production Df nitrogen at a temperature of 32°C, the inoculum and pH 

leveIs showed significant differences (P $ 0,05) in relation to 

production, since for 10% inoculum and for pH = 4,53, the productions 

of nitrogen were higher, i.e., 20,74% and 23,02% respectively. 

Fermentation conducted at 32 DC showed a greater 

average consumption of carbohydrate and a greater average production 

of nitrogen than fermentation conducted at room temperature. 



1 . 

1. INTRODUÇÃO 

A mandioca é uma importante cultura por 

constituir a base alimentar de uma parte considerável da 

população, em extensas regiões da África, Ásia e América 

Latina, embora seja um alimento pobre em proteina 

21.). (SALES, 1972) 

(1 a 

A raiz da mandioca pode ser 

industrialmente para a obtenção de produtos, 

utilizada 

tais como, 

farinha, fécula doce, fécula fermentada e tapioca, sendo 

que na obtenção desses produtos, alguns residuos são 

obtidos. Na industrialização da farinha temos a casca, 

crueira, descarte e varredura como residuos sólidos e a 

água da lavagem da raiz e a manipueira (água de prensa ou 

água residual) como residuos 

fécula doce e/ou fermentada, 

liquidas. Na extração da 

temos a casca, descarte e 

farelo como os residuos sólidos e água residual 

residuo liquido. 

como 

Há, atualmente, uma preocupação mundial com 

a ecologia na Terra, devido a agressão de vários fatores 

poluentes ao seu ecossistema, entre eles, podemos destacar 

os residuos agro-industriais como potencial poluidor. 



2. 

Portanto, torna-se importante estudar formas económicas de 

tratamento e recuperação desses residuos. Sendo o Brasil 

um dos maiores produtores de mandioca, onde seu consumo 

culinário e na forma de produtos industrializados é 

bastante representativo, podemos estimar que a quantidade 

de reslduos produzidos anualmente é suficiente para tornar 

preocupante com o seu potencial poluidor. 

Vários trabalhos têm surgido ultimamente com 

respeito à utilização do residuo liquido do processamento 

de mandioca, via_fermentação submersa, (BALAGOPAL et alii, 

1977; LA MO & MENEZES, 1979; FIORETTO, 1987); porém a 

literatura torna-se escassa quanto aos trabalhos de 

utilização dos residuos s6lidos de mandioca via fermentação 

semi-s6Iida, visando a obtenção de um residuo proteico. A 

escassez de trabalhos com fermentação semi-s6lida no 

ocidente se deve provavelmente ao fato de que após a 11 

Guerra Mundial, com o advento das técnicas de fermentações 

submersas, somado ao acelerado desenvolvimento da indústria 

de antibi6ticos, houve uma tendência a substituir quase que 

totalmente os processos de fermentação semi-sólida pelos 

processos de fermentação submersa. O mesmo não ocorreu no 

Japão, onde se investiu intensamente no desenvolvimento de 

processos automatizados de fermentação semi-s6lida. 

(THIEMANN, 1987). Apesar do desenvolvimento que este tipo 

de fermentação alcançou no Japão~ pouca ou nenhuma 

informação sobre engenharia desses processos é 
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disponi vel. 

o objetivo da presente pesquisa, consistiu 

em-verific~r a influência da temperatura~ pH e in6culo, no 

desenvol vimen to mi crºbiano por fermen t,ação semi-s6l ida do 

residuo proveniente da industrialização da farinha de 

mandioca, de modo ~ conseguir o enriquecimento proteico do 

mesmo,_tornando-s~ assim, um subproduto que além de maior 

valor biológico, possa trazer um certo retorno econÔmico 

para a indústria. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Composição quimica dos residuos de mandioca e seu 

potencial uso na alimentação animal 

Segundo o RELÁTORIO DA REUNIÃO T~CNICA SOBRE 

TRATAMENTO E APROVEITAMENTO DE RES1DUOS INDUSTRIAIS DE 
-~-----

MANDIOCA (1988), são obtidos-~s seguintes res1duos durante 

o processamento da farinha de mandioca: casca (7 a 101.), 

crueira (residuo obtido após apeneiragem da massa Úmida 

~~ a 41.), descarte (7 a 101.), varredura (residuo equivalente 

ao produto final sedimentado nos pisos, maquinários e 

estrutura fisica da indÚstria), água de lavagem da raiz e 

manipueira (água de prensa ou água residual 301.) • Na 

extração da fécula, para produção de polvilho doce e/ou 

azedo, foram identificados os seguintes residuos: casca (7 

a 101.), descarte (11.), farelo (residuo celul6sico, 

energeticamente não esgotado que representa mais de 1001. do 

peso da matéria-prima em virtude da absorção de água) e 

água residual. Por outro lado, nem todos esses residuos têm 

a sua composição quimica bem definida. 
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MELOTTI (1972) determinou a composição 

qu1mica de quatro tipos de residuos provenientes da 

industrialização da mandioca: 

a) Farelo de Bagaço (subproduto da 

industrialização da fécula): umidade 10~15%; prote1na bruta 

1,64%; extrato etéreo 0~48%; fibra bruta 9,70%; 

mineral 1,487.; extrato não nitrogenado 76,56%; 

0,42%; f6sforo 0,027.; celulose 9,827.. 

matéria 

cálcio 

b) Farelo de Farinha de Mesa (crueira): 

umidade 9~05%; proteina bruta 3,71%; extrato etéreo 0,86%; 

fibra bruta 6~921.; matéria mineral 1,85%; extrato não 

_nitrogenado 77,627.; cálcio 0,32%; f6sforo 0,02%; 

6~461.. 

celulose 

c) Farelo do Lavador (amostras coletadas em 

indústria que fabricavam farinha de raspas): umidade 6,29%; 

proteina bruta 2,96%; extrato etéreo 0,70%; fibra bruta 

4,84%; matéria mineral 38,23%; extrato não nitrogenado 

47,00%; càlcio 0,4%; f6sforo 0,02%; celulose 5~18%; 

36,087.. 

silica 

d) Farelo de Varr~dura (amostras coletadas 

em indústrias que fabricavam farinha de raspas): umidade 

7,42%; proteina bruta 3~11%; extrato etéreo 0,92%; fibra 

bruta 7,58%; matéria mineral 2,75%; extrato não nitrogenado 

78,227.; cálcio 0~36%; fÓsforo 0,031.; celulose 7,76%. 
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CEREDA & FIORETTO (1983) determinaram a 

composição qui mica do residuo liquido da mandioca 

(manipueira) e FIORETTO (1987) determinou a composição do 

farelo, ambos os residuos provenientes da industrialização 

da fécula: 

a) Manipueira: umidade 94,21%; cinzas 4,84%; 

carboidratos solúveis 1,19%; cianeto livre total 

0,06%; nitrogênio 0,17%; cál cio 0,02%; f6sforo 0,02%; 

potássio 0,17%. 

b) Farelo: umidade 9,42%; amido 69,76%; 

lipideos 0,65%; nitrogênio total 0,24%; proteina 1,51%; 

fibra 11,08%; cinzas 0,83%. 

Segundo KOK (1942), o farelo de mandioca é 

um alimento incompleto devido as suas deficiências em 

proteina, matéria graxa, matéria mineral e vitaminas A e D, 

sendo muito rico em extrativos não nitrogenados (amido, 

principalmente). Determinaç~es quantitativas de ácido 

cianidrico indicaram apenas a presença de leves traços 

desse principio t6xico. O autor realizou experiências com 

vacas leiteiras e relatou a possibilidade de substi~uição 

total do fubá, em rações para esses animais, por uma 

mistura de 83 partes de farelo de raspas de mandioca e 17 

partes de farelo de algodão, com ligeiras vantagens para a 

produção leiteirac Em um outro experimento, onde foi 

comparado o farelo de mandioca com o fubá na alimentação de 

porcos, o autor citou que a eficiência das rações, expressa 
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em quilos de alimentos por quilo de aumento de peso, foi 

praticamente idêntica para os dois alimentos testados. 

VELLOSO et alii (1966) estudaram a 

substituição parcial e total do milho pelo farelo de 

mandioca em rações de suinos em crescimento e engorda, e 

observaram, dentro do limite estudado, que o crescente 

aumento do farelo de mandioca na ração implicou numa queda 

acentuada no ganho de peso e no indice de conversão 

alimentar. 

2.2. Produção de proteina microbiana a partir da 

mandi~ca e/ou res1duos do seu processamento 

Segundo RATTAKUL (1976), o residuo do pro

cessamento de mandioca tem recebido pouca atenção como po

tencial substrato para a produção de proteina microbiana. 

O autor sugere, baseado em vários fatores e observações ex

perimentais, que há possibilidade de produzir proteina mi

crobiana a partir de reslduos amiláceos de mandioca a baixo 

custo, primeiro, devido ao pouco ou nenhum valor ou mesmo 

valor negativo desses residuos (problema de poluição). 

Segundo, porque o emprego de leveduras amiloliticas diminui 

o custo do processo, por não exigir do pré-tratamento 

de hidrólise. Em terceiro lugar, as fontes de 
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nitrogênio (orgânica e inorgânica) a serem incorporadas ao 

sistema são relativamente baratas. 

STRASSER et alii (1970) relataram os 

experimentos desenvolvidos em escala piloto pela Central 

Engineering Laboratories of F.M.Ca Corpo !I para 

enriquecimento proteico de mandioca via fermentação 

submersa. Três diferentes linhagens de leveduras foram 

crescidas em mandioca hidrolisada e os seguintes teores de 

proteina foram obtidos: Mandioca + Candida utilis 357. 

proteina bruta; Mandioca + Rhodotorula gracilis 

proteina bruta; Mandioca + Hansenula saturnus 

26,7'1. 

15,5'1. 

proteina bruta. 

Três linhagens de leveduras amiloliticas 

(Endomycopsis capsulata, Endomycopsis 'f i bu 1 i g e r a e 

Schwanniomyces alluvius) foram desenvolvidas em substrato 

de mandioca parcialmente hidrolisado via fermentação 

submersa. Os teores de proteina obtidos e a composição 

qui mica dos aminoácidos foram comparados com aqueles de 

Rhodotorula gracilis ( levedura não amiloli tica) !I 

desenvolvida em substrato hidrolisado de mandioca, sendo 

que o maior teor de proteina foi obtido para Schwanniomyces 

alluvius (31,367.), ligeiramente maior que o teor para 

Rhodotorula gracilis (31,157.) e quanto à composição em 

aminoácidos foi semelhante para as leveduras amiloliticas e 

não amiloliticas (MENEZES et alii 5 1972). 
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SCOTT (1975) desenvolveu um processo 

bioquímica (hidr6lise enzimática do amido e/ou celulose e 

posterior cultivo de Candida utilis varo maJor) para 

síntese de proteína a partir de plantas contendo amido e 

celulose. Através da aplicação desse processo em substrato 

de mandioca, o autor conseguiu desenvolver um produto 

enriquecido com 45-701. de proteína. 

NGA et alii (1976) executaram ensaios com 

duas linhagens de leveduras (Torula utilis e Endomycopsis 

fibuligera) em amido de mandioca via fermentação submersa. 

Os autores obtiveram um produto enriquecido com 4,761. de 

proteina quando foi utilizada Endomycopsis fibuligera e 

4,301. de proteina para Torula utilis. 

SALES & MENEZES (1976 ) estudaram a 

consorciação entre leveduras amiloliticas (Endomycopsis 

fibuligera, Endomycopsis capsularis e Schwanniomyces 

alluvius) com Candida utilis e Rhodotorula gracilis em 

fermentação submersa utilizando mandioca como substrato, 

tendo como objetivo obter uma boa relação entre açúcar 

consumido e biomassa produzida. Os autores observaram que 

a consorciação de Endomycopsis fibuligera com Candida 

utilis foi a que apresentou melhor rendimento em biomassa 

(11,0 g matéria seca/l), com um teor de proteína de 48~60% 

na matéria seca. 
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AZOULAY et alii (1980) estudaram o 

crescimento de Candida tropicalis em mandioca desidratada 

em p6, via fermentação submersa, tendo como objetivo o seu 

enriquecimento proteico. Deste experimento foi obtido um 

produto de mandioca enriquecido com 18,8% de protelna, além 

de nlveis de lisina e metionina relativamente balanceados. 

Cinco linhagens de fungos imperfeitos foram 

inoculados em meio contendo raiz integral de mandioca 

fresca e as culturas incubadas por quatro dias sob aeração. 

Ao final da fermentação, as hifas foram colhidas e ap6s 

análises qulmicas, apresentaram os seguites teores de 

protelna bruta: 13,31% para Cladosporium sp.; 18,92% para 

Brachysporium oosporum; 20,32% para Linderina pennispora; 

20,32% Cladosporium ladosporoides; 23,82% para 

elegans (GRAY & ABOUT-EL-SEOUD, 1966). 

Spicaria 

BROOK et alii (1969) estudaram o crescimento 

de várias linhagens de fungos em farinha de mandioca via 

fermentação submersa, tendo como objetivo a obtenção de 

protelna microbiana para posterior enriquecimento da mesma. 

As linhagens mais promissoras foram: He terocepha 1 um 

aurantiacum, Cladosporium cladosporoides, Mucor racemosus e 

Rhizopus stolonifer, onde foram encontrados teores de 

protelna bruta de 33,60%, 

respectivamente. 

21,20%, 21,50% e 
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SALES et alii (1983) estudaram o crescimento 

de sete linhagens de fungos (Rhizopus oligosporos~ Rhizopus 

sp.~ Aspergil1us niger~ Aspergillus orizae F Aspergillus 

wentii~ Aspergillus fumigatus e Neurospora sitophila) para 

produção de biomassa em meio de mandioca via fermentação 

submersa e encontraram teores de proteina variando de 27,3 

a 37,8%. 

DAUBRESSE et alii (1987) desenvolveram um 

processo para enriquecimento proteico de mandioca via 

fermentação em substrato sólido a nivel de planta piloto. 

Os autores utilizaram Rhizopus oligosporos como agente 

inoculante e obtiveram um produto enriquecido com 

aproximadamente 11% de proteina, além de mencionarem que o 

processo desenvolvido ofereceu vantagem de ser simples, 

confiável e econômico. 

Estudos para tratamento biolÓgico de 

efluentes de fábricas de processamento de fécula via 

fermentação submersa, através do uso de leveduras do gênero 

Candida, foram conduzidos na lndia. Os autores conseguiram 

um rendimento em biomassa de 100 a 403 mg/l00 ml de 

efluente contendo 34,707. de protelna, além de uma redução 

global na Demanda Bioquimica de Oxigênio (DBO) de cerca de 

707. (BALAGOPAL et alii, 1977). 

LAMO & MENEZES (1979) investigaram a 

conversão fúngica das águas residuais da mandioca para 

reduzir seu potencial poluidor e produzir biomassa. Foi 
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verificado que, entre as diversas linhagens fúngicas que se 

desenvolvem nesse res1duo, linhagem Glioclt!!ildium 

deliquescens foi a mais eficiente para converter a matéria 

orgânica em biomassa (2450 mg/l), proporcionando em regime 

descontinuo e em condiç~es assépticas uma redução de 79~31. 

na Demanda Bioqu1mica de Oxigênio (DBO). 

FIORETTO (1987) estudou a viabilidade de 

cultivo de Trichosporon sp. em manipueira (res1duo liquido 

proveniente da industrialização da farinha de mandioca), 

através dos 

semi-s6lido 

seguintes 

(farelo 

processos: 

de mandioca 

cultivo em meio 

proveniente do 

processamento da fécula), cultivo submerso agitado e aerado 

e cultivo em superficie. De acordo com os resultados 

obtidos, o autor concluiu que o cultivo em meio semi-s6lido 

não apresentou bons resultados, provavelmente devido as 

caracteristicas do agente e teor de umidade do sistema, 

além da ausência de enzimas amilol1ticas e celulo11ticas na 

levedura utilizada, sendo que o cultivo submerso e em 

superf1cie foram os que apresentaram melhores resultados, 

embora o processo submerso seja economicamente mais viável. 

Com relação ao potencial poluente e t6xico da manipueira, 

observou-se que a levedura utilizada nos experimentos não 

atuou efetivamente na remoção do cianeto e da diminuição da 

Demanda Quimica de Oxigênio (DQO) desse residuo. 
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READE & GREGORY (1975) , pesquisaram e 

desenvolveram um processo simples, não assépico e de baixo 

custo para a conversão da mandioca em proteína microbiana 

via fermentação submersa, tendo como objetivo o uso na 

alimentação animal. Os testes preliminares culminaram no 

isolamento de um fungo termoresistente e produtor de 

amilase, designado 1-21, identificado como Aspergillus 

fumigatus. 

45°C e 

A fermentação foi conduzida 

pH =3,5, sendo obtido um 

à temperatura de 

produto fermentado 

contendo 36,9% de proteína bruta por litro. A conversão de 

carboidrato para proteína bruta foi de 22,1%. 

SALES (1982) estudou o crescimento de 

espécies de Rhizopus sp e Aspergillus niger IZ-9 em 

fermentação semi-sólida utilizando mandioca como substrato, 

sendo obtido teores proteicos na biomassa seca de 8~05 e 

10,85/., respectivamente. o autor cita que embora o 

Aspergil1us niger IZ-9 tenha apresentado um teor mais 

elevado de proteina, este não poderia ser utilizado nem 

mesmo para ração animal, devido ao odor desagradável que 

este apresentou ao final da fermentação. A avaliação 

quimica e nutricional do micélio de Rhizopus sp foi obtida, 

onde foi constatado que este micélio constitui-se numa boa 

fonte de riboflavina e niacina, porém a proteina era 

deficiente em amimoácidos sul furados. O micélio mostrou 

PER de 1,82, digestibilidade in vivo da proteina de 73% e 

valor proteico relativo, RPR, em relação à Caseina, de 811.. 
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SANTOS & SOMES (1983) realizaram uma 

avaliação nutricional de proteina fÓngica (Aspergillus 

Tumigarus !-21A) obtida a partir da fermentação de raizes 

frescas ou farinha de mandioca. A biomassa produzida foi 

seca ao sol e apresentou a seguinte composição-percentual: 

proteina bruta (N x 6,25), 34,3; extrato etéreo,3,1; fibra 

bruta, 20,0; cinzas, 4,3; extrato não nitrogenado, 27,9; 

cálcio, 0,20; fósforo, 0,79. A taxa de eficiência proteica 

(PER) e a taxa liquida de proteina (NPR) foram obtidas a 

partir do ensaio biológico com ratos, sendo administrados a 

estes, raç~es com proteina fúngica + DL-metionina e 

casei na. Através dos resultados obtidos, os autores 

concluiram que não houve diferença significativa (p < 0,05) 

entre a ração com proteina fóngica + DL-metionina e a ração 

com caseina para os seguintes parâmetros: ração total 

consumida, ganho total de peso, consumo ração/ganho de 

peso, PER e NPR. Os autores também elaboraram um ensaio 

biológico utilizando suinos em fase de crescimento e final 

de crescimento (15,8 a 95,0 Kg), sendo administrada as 

seguintes dietas: 1) controle: farinha de soja + sorgo, 

2) farinha de mandioca + farinha de soja + sorgo + 3% 

DL-metionina, 3) farinha de mandioca + proteina fúngica e 

4) farinha de mandioca + proteina fúgica + 3% DL-metionina. 

Os suinos que receberam a dieta baseada em proteina fóngica 

sem adição de metionina, demoraram mais tempo (p < 0,05) 

para atingir o peso de mercado e apresentaram uma conversão 
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alimentar inferior CP < 0,05) aos suinos que receberam as 

outras dietas. A suplementação comDL-metionina, melhorou 

significativamente (P < 0,05) a qualidade nutritiva da 

proteina fúngica com resultados comparáveis aos obtidos com 

as dietas baseadas em farinha de soja. Os autores 

concluiram que o uso de proteina fúngica como substituto 

total da farinha de soja não afetou as condições físicas 

normais dos animais. 

MUINDI & HANSSEN (1981) conduziram um estudo 

com frangos para estabelecer a quantidade de energia 

metabolizável, produção e digestibilidade aparente da 

proteina bruta e quantidade de aminoácidos em farinha de 

mandioca enriquecida com fungo (Trichoderma harzianum). Os 

autores encontraram para a farinha de mandioca enriquecida 

um valor de energia metabolizável de 9,1 MJkg- t (em base 

seca), sendo este valor significativamente mais baixo (P < 

0,05) do que o valor encontrado para a farinha de mandioca 

-i 
não enriquecida (12,2 MJkg em base seca). O conteúdo de 

proteina bruta para a farinha de mandioca enriquecida foi 

maior (37,6%) do que para a farinha de mandioca não 

enriquecida (2,4%). O coeficiente de digestibilidade 

aparente da proteína bruta foi cerca de 60%, enquanto que 

para os aminoácidos foi de 81%. Os autores concluiram que 

os dados obtidos a partir deste estudo indicam que a 

farinha de mandioca enriquecida com Trichoderma harzianum 

pode ser utilizada na alimentação de frangos. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Mate .... ial 

3.1.1. Maté .... ia-p .... ima 

Fo .... am utilizadas no p .... esente t .... abalho, 

casca c .... uei .... a e .... epique p .... ov~niente do lavado .... -descascado .... , 

esta .... elado .... -desmemb .... ado.... e .... epinicagem (eliminação de 

pedaços de caules .... emanescentes e pa .... tes lesadas da .... aiz) , 

.... espectivamente. Esses .... esiduos p .... ovinientes da 

industrialização da fa .... inha de mandioca tive .... am as 

seguintes p .... ocedências: 

3.1.1.1.C .... uei .... a, casca e .... epique 

Fo .... am fo .... necidos pela Indúst .... ia de Fa .... inha 

de Mandioca São Paulo LTDA, situada em A .... a .... as/SP • Esses 

.... esiduos encont .... avam-se úmidos, sendo pa .... cialmente secos ao 

1 t d t f 60 °C ::!: 1 °C. sol e comp e a a a secagem em es u a comum a 
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3.1.1.2. Casca e crueira 

Fornecidos pela Indústria de Produtos de 

Mandioca Primavera LTDA, localizada em Santa Maria da 

Serra/SP. A Crueira foi fornecida seca (secagem ao sol), 

sendo que a casca (Úmida) foi parcialmente seca em estufa 

o o 
com circulaç~o forçada de ar (60 C ± 1 C) e completada a 

secagem, ao sol. 

3.1.1.3. Repique 

Fornecido pela Fábrica Piloto de 

Processamento de Farinha de Mandioca pertencente a 

Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu/SP. Esse 

res1duo encontrava-se úmido, sendo seco em estufa com 

circulação forçada de ar a 60 °c ± 1 °C. 

Os residuos de mandioca citados 

anteriormente pOdem ser visualizados na Figura 1. 



Figura 1 - Residuos de 

industrialização 

mandioca provenientes 

da farinha: repique 

18. 

da 

( A) , 

casca (B) e crueira (C). 

Cada residuo foi individualmente misturado e 

homogeneizado manualmente. 

Com auxilio de um Desintegrador-Picador e 

Moedor-Nogueira (DPM-4) foi promovida a moagem dos residuos 

de mandioca separadamente, e após essa operação os residuos 
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foram pesados, sendo obtidos 3520 9 de casca (8,39 I. de 

umidade), 6055 9 de repique (10,91 I. de umidade) e 10720 9 

de Crueira (9,63 I. de umidade), perfazendo um total de 

20295 9 de residuos. 

Os residuos de mandioca foram acondicionados 

individualmente em sacos plásticos com éapacidade para 

2000 g, os quais eram vedados com fita crepe. Todo o 

material acondicionado foi colocado dentro de um freezer 

doméstico vertical e deixado por um tempo de 

aproximadamente 68 horas a temperatura de -18°C. Este 

procedimento foi adotado para evitar a proliferação de 

1 insetos no residuo devido a eclosão dos ovos'. 

Após a retirada do freezer, os residuos 

(casca, crueira e repique) foram colocados na estufa por 20 

minutos a 60°C ± 1 °c e logo após deixados a temperatura 

ambiente para esfriar, sendo a seguir misturados e 

homogeneizados manualmente. Após a homogeneização, o 

material foi acondicionado em saco de linhagem com 

capacidade para 60000 9 e conservado a temperatura 

ambiente. Esse material foi utilizado em todos os ensaios,' 

como substrato para desenvolvimento microbiano. 

1 .CEREDA, M.P. (Faculdade de Ciências Agronômicas 

Botucatu) Comunicação pessoal, 1989. 

de 
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3.1.2. Microrganismo 

Foi ensaiada para o enriquecimento do 

reslduo de mandioca uma linhagem de levedura: C~ndid~ 

sDrboxylDS~ (Apêndices 1, 2, 3, 4 e 5), isolada de uma 

mistura de reslduos de mandioca (casca, crueira e repique), 

pelo Setor de Microbiologia do Departamento de Ciência e 

Tecnologia Agroindustrial - ESALQ/USP, e classificada pela 

Fundação Tropical de Pesquisas e Tecnologia "André 

Tosello". Esta linhagem foi cultivada em meio YEPD 

(extrato de levedura 10 g, peptona 10 g, dextrose 20 g e 

água destilada 1000 ml) a 32°C ± 1 °C/48 horas e mantida 

sob refrigeração, sendo repicada a cada 30 dias. 

3.1.3. Equipamentos 

3.1.3.1. Bandejas de aluminio. 

Para o crescimento microbiano foram 

utilizadas 24 bandejas de alumlnio (29 cm x 17 cm x 

2,5 cm), com capacidade para 624 g de residuo de mandioca 

úmido (70,15 I. de umidade)/ bandeja. 
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3.1.3.2. Coletor de amostra 

Para a coleta de amostra, foi utilizado um 

amostrador composto de um tubo de PVC (0. = 1,5 em; 
~ 

comprimento = 26 em), conectado a um suporte de madeira 

contendo uma haste de metal (êmbolo) , com um disco de 

borracha na extremidade com o mesmo diâmetro do tubo de PVC 

(Figura 2). 

3.2. Métodos 

3.2.1. Preparo do in6culo 

Foi utilizado inicialmente um erlenmeyer de 

3000 ml contendo 1000 ml de meio YEPD, sendo inoculado com 

uma suspensão de 10 ml de levedura em YEPD com 

48 horas/32 °c ± 1°C. o erlenmeyer de 3000 ml foi 

colocado em a um banho maria a 32°C ± 1 °c e conectado a 

um sistema de arejamento (Figura 3). Ap6s aproximadamente 

50 horas de propagação, foi acrescentado ao erlenmeyer de 

3000 ml mais 300 ml de meio YEPD. A multiplicação 

prosseguiu por mais ou menos 13 horas. A seguir foi 

realizada a contagem do número de células de leveduras por 

microscopia com auxilio de uma câmara de Neubawer. 
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3.2.2. Preparo dos substratos 

Para os ensaios com fermentação semi-s6lida 

(8 tratamentos) foram utilizadas 24 bandejas, sendo que 

para cada tratamento foram utilizadas 3 bandejas. 

Para a primeira bateria de bandejas (12 

unidades), foram pesados em cada unidade, 209 g de res1duo 

composto de mandioca (10,28 7. de umidade) e acrescentados 

365 ml de água. Ap6s a homogeneização da massa, 

encontrou-se um valor de pH de 5,29. 

Para a segunda bateria de bandejas (12 

unidades), também foram pesados 209 g de reslduo composto 

de mandioca (10,28 7. de umidade), acrescentados 344 ml de 

água e 21 ml de HZS04 0,1N, sendo que ap6s a homogeneização 

da massa, esta apresentou um pH de 4,53. 

3.2.3. Inoculação 

Foram retirados do erlenmeyer de propagação 

(3000 ml), 31,2 ml de suspensão de levedura (1,06 x 10
8 

células/ml), centrifugada a 3000 rpm por 15 minutos e 

descartado o sobrenadante. Foram adicionados 50 ml de água 

destilada esterilizada para a ressuspensão da massa 

celular. Em cada un~dade com capacidade para 624 9 de 

residuo úmido. num total de 12 bandejas (6 unidades com pH 
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= 5,29 e 6 com pH 4,53), foi vertida a suspensão de 

levedura, correspondente a 5 f. de in6culo (V/P) (5,30 x 106 

célulasl g substrato). A outra bateria de 12 bandejas (6 

unidades com pH = 5,29 e 6 com pH = 4,53), foi inoculada 

com a mesma suspensão de levedura, porém representando 10 f. 

de in6culo (V/P) 7 (1,06 x 10 célulal g substrato). 

A primeira bateria de bandejas (12 unidades) 

foi coberta individualmente com papel alum1nio e colocada 

em estufa a 32°C ± 1 °c por -60 horas. A segunda bateria 

de bandejas (12 unidades), tambóm recoberta com papel 

alumínio, foi mantida à temperatura ambiente (temperatura 

média de 21,8 cC) e incubadas pelo mesmo espaço de tempo. 

3.2.4. Coleta de amostras 

Com o auxilio do amostrador (Figura 2), 

foram retiradas de cada bandeja, várias amostras do residuo 

de mandioca úmido em periodos de 12 em 12 horas (Figura 4), 

até úm total de 60 horas. As várias amostras coletadas de 

cada bandeja, foram misturadas e homogeneizadas, sendo 

obtida aproximadamente 25 g de amostra composta/bandeja/12 

horas. 
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Figuro 4- Bandeja + resíduo de mandio~o fermentado 



3.2.5. Preparo das amostras para 

quimicas 

as 

As amostras do residuo de mandioca 

27. 

análises 

(70,15 r. 

de umidade) coletadas ao longo dos periodos (0, 12, 24, 36, 

48 e 60 h) foram secas em estufa (60 °c ± 1 °C) até 

atingirem um teor de umidade de aproximadamente 10 'lo, sendo 

então moidas (moinho ARTHUP H. THOMAS CO. - USA) e passadas 

numa peneira de 1 mm acoplada ao próprio moinho. A seguir 

as amostras foram acondicionadas em frascos de vidro (tampa 

rosqueada) e guardadas a temperatura ambiente. 

3.2.6. Análises quimicas 

3.2.6.1. Resíduo de mandioca (casca + 

crueira + repique) 

As análises de umidade, acidez em soluto 

alcalino normal, extrato etéreo, açucares redutores totais, 

residuo mineral fixo foram determinadas segundo metologia 

de LARA et alii (1976). Para os minerais: Cu, Zn, Fe, Mn, 

Na, K, Ca e Mg, o extrato foi preparado segundo a metologia 

de LARA et alii (1976) e lido num espectrofotômetro de 

absorção atômica (VARIAN modelo 175 Feixe Simples). A 

análise de fósforo foi determinada de acordo com SARRUGE 

(1974) 
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As determinações de fibra em detergente 

neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) foram feitas 

segundo a metodologia de SILVA (1981), sendo que para 

carboidratos totais, foi utilizada a metologia de OSBORNE & 

VOGT (~978). Para a análise de cianeto total foi -empregada 

a metodologia da COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL (1978). 

Para a análise de nitrogênio insolúvel em 

ácido tricloacético (TCA), foi utilizado TCA a 20 'lo, 

seguida de agitação por 15 minutos e centrifugação 

(3000 rpm/15 minutos). A determinação de nitrogênio foi 

feita no precipitado através do método Macro Kjeldahl, 

(SILVA, 1981). 

3.2.6.2. Res1duo de mand~oca fermentado 

As análises de umidade, carboidratos totais, 

cianeto total, nitrogênio insolúvel em TCA, fibra em 

detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA), 

foram feitas segundo as metodologias adotadas no item 

3.2.6.1. 

A produção de nitrogênio (1.) foi calculada 

pela seguinte equação: 

At = (Xt - Xo) I Xo 

At = produção de nitrogênio ('lo) no tempo t 
Xl = % nitrogênio ao longo do tempo t 
Xo = % nitrogênio no tempo t = O 
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Para o consumo de carboidrato (%) foi 

utilizada a mesma equação anterior. 

3.2.7. Análise estatística. 

o experimento consistiu de um delineamento 

inteiramente ao acaso com parcelas subdivididas no tempo. 

Na análise de variância foi aplicado o teste F para avaliar 

o efeito da ação dos tratamentos sobre a produção de 

nitrogênio e consumo de carboidratos. Pela análise de 

regressão foram encontradas as equações que melhor se 

adaptam aos dados observados em cada caso (GOMES, 1982). A 

comparação das médias foi feita pelo teste de TUKEY e para 

a verificação da correlação entre a produção e nitrogênio e 

consumo de carboidrato foi adotado o teste de Student 

(GOMES, 1982). 
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4. RESULTADOS 

4.1. Análises quimicas 

4.1.1. Residuo de mandioca 

Os resultados das análises químicas do 

residuo de mandioca com teor de umidade de 10,40%, são 

apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Composição química do resíduo 

(expresso em matéria seca). 

Parâmetros 

Acidez (I.) * 
Nitrogênio Insolúvel em TCA (I.) 

Extrato etéreo (I.) 

Carboidratos totais (I.) 

Açúcares redutores totais (1.) 

Residuo mineral fixo (I.) 

FDN (1.) 

FDA (I.) 

Cianeto total (ppm) 

de mandioca 

Resultados 

5,57 

0,25 

0,70 

67,61 

7,66 

5,28 

33,90 

17,19 

8,55 



Tabela 1 - Composição qu1mica do res1duo 

(expresso em matéria seca). 

Parâmetros 

Cu (ppm) 

Zn (ppm) 

Fe (ppm) 

Mn (ppm) 

Na (ppm) 

K (ppm) 

Ca (ppm) 

Mg (ppm) 

p (ppm) 

* em soluto alcalino normal ( I. ) 

4.1.2. Residuo de Mandioca Fermentado 

31. 

de mandioca 

Resultados 

12,72 

8,26 

311,00 

27,90 

324,00 

3783,48 

279,00 

75,78 

700,00 

Os resultados das análises quimicas 

apresentados na Tabela 2, são referentes ao res1duo de 

mandioca fermentado com teor de umidade de 10,011., obtido 

do tratamento 8 (Temperatura de 32°C, in6culo de 101. e pH 

= 5,29) com 60 horas de incubação. 
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Tabela 2 - Composição qu1mica do reslduo de mandioca 

fermentado (Temperatura de 32°C, in6culo de 101. 

e pH = 5,29) com 60 horas de incubação 

(expressos em matéria seca). 

Parâmetros 

Nitrogênio insolúvel em TCA (I.) 

Carboidratos totais (I.) 

FDN (I.) 

FDA (I.) 

Cianeto total (ppm) 

Resultados 

0,33 

59,04 

25,51 

17,69 

6,69 

4.2. Consumo de carboidratos totais em periodos de tempo 

pré-determinado à temperatura ambiente e influência 

dos niveis de inóculo e pH. 

A análise de variância (Tabela 3) revelou 

que os n1veis de inóculos (5 e 101.) utilizados nas 

fermentações não apresentaram diferenças significativas com 

relação ao consumo de carboidrato, sendo que o mesmo se 

verificou para os niveis de pH experimentados (4,53 e 5,29) 
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e também para a interação In6culo >: pH. Com relação aos 

perlodos (12, 24, 36, 48 e 60 horas), observou-se que houve 

diferança significativa a nivel de 1X de probabilidade, no 

consumo de carboidrato ao longo dos periodos analisados. 

(Figura 6). 

A interação in6culo x periodo não foi 

significativa, porém a interação pH x periodo revelou que 

houve diferença significativa a nlvel de 1X de 

probabilidade e de acordo com o teste de Tukey (Tabela 4), 

observou-se que apenas o perlodo de 60 horas é que 

apresentou diferença significativa a nlvel de 1X de 

probabilidade para os nlveis de pH experimentados (4,53 e 

5,29), mostrando que houve uma resposta dos in6culos ao 

consumo de carboidratos nos referidos pHs, sendo que para o 

pH = 5~29 verificou-se um maior consumo médio de 

carboidrato (12,34X) quando comparado com o pH = 4,53 

(7,90%) • 
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Tabela 3 - Análise de variância referente ao consumo de 

carboidrato (7.) à temperatura ambiente, com dois 

níveis de in6culo (5 e 107.) e pH (4,53 e 5,29) 

em periodos de tempo pré-determinado (12, 24, 

36, 48 e 60 h). 

CAUSAS DA G.L. s.a. a.M. VALOR F PROBa >- F 
VARIACAO 

In6culo 1 4,931 4,931 0,268 0,62284NS 

pH 1 3,011 3,011 0,164 ° 69711
NS 

li 

Inoc. i: pH 1 75,130 75,130 4,081 0,07592
NS 

Residuo (A) 8 147,280 18,410 

Parcelas 11 230,351 

Periodo 4 467,875 116,969 39,529 0,00001 .* 
Inoc. * Per. 4 25,693 6,423 2,171 0,09405NS 

pH * Per. 4 66,404 16,601 5,610 0,00184 * 

Inoc.*pH*Per. 4 10,116 2,529 0,855 0,50325NS 

Residuo (B) 32 94,691 2,959 

TOTAL 59 895,130 

NS Não significativo 

* - Significativo p ~ 0,05 C.V. (A) = 33,237. 

** Significativo p ~ 0,01 C.V. (B) = 29,797. 
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Tabela 4 - Teste de Tukey para médias de consumo de 

carboidrato ('lo) dentro da interação pH x per1odo. 

pH 

4,53 

5,29 

12 

2,2930-

2,4680. 

Per1odo (horas) 

24 

3,3820-

3,4950. 

36 

** - Significativo p ~ 0,01 

48 60 

7,9030. ** 

12,342b ** 

- Médias seguidas por letras distintas diferem entre si 

As equaç~es de regressão (referentes a 

interaão pH x periodo) que melhor estimam o consumo de 

carboidrato e suas respectivas curvas estão apresentadas na 

Tabela 5 e Figura 5. 

Tabela 5 - Equaç~es de regressão que melhor estimam o 

consumo de carboidrato (I.) pelos microrganismos 

relativa à interação pH x per1odo. 

pH 

4,53 

5,29 

Equaç~es de Regressão 

Y = 0,8198 + 0,1314 * X 

Y = 3,9140 0,1566 * X + 0,0049 * X2 

** - Significativo p ~ 0,01 

Probo > F 

0,00001** 

0,00102** 
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Figura 5 - Consumo de carboidrato ('lo) pelos microrganismos 

a pH = 4,53 e pH = 5,29 ao longo dos periodos 

(12, 24, 36, 48 e 60 horas) relativo à interação 

pH x periodo. 
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4.3. Consumo de carboidratos totais (%) em periodos de 

t é d t . d à t t de 3? °c empo pr - e erm1na o empera ura _ e 

influência dos niveis de in6culo e pH. 

A análise de variância (Tabela 6) revelou 

que os niveis de in6culo (5 e 107.) não apresentaram 

diferenças significativas com relação ao consumo de 

carboidrato (7.), sendo que o mesmo se verificou para os 

niveis de pH experimentados (4,53 e 5,29) e também para a 

Interação In6culo x pH. Com relação aos periodos (12, 24, 

36, 48 e 60 h), observou-se que houve diferenças 

significativas a nivel de 1% de probabilidade e de acordo 

com a Figura 6, verificou-se que o consumo médio de 

carboidrato (%) aumentou ao longo dos periodos analisados. 

As interações In6culo x Periodo e pH x 

Periodo não foram significativas, ou seja, os niveis de 

in6culo (5 e 107.) e pH (4,53 e 5,29) não afetaram de 

maneira significativa o consumo de carboidrato (7.) nos 

periodos estudados. 
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Tabela 6 - Análise de variância referente ao consumo de 

carboidrato (7.) à temperatura de 32 °C_ com dois 

niveis de in6culo (5 e 107.) e pH (4,53 e 5,29) 

em periodos de tempo pré-determinado (12, 24, 

36, 48 e 60 h). 

CAUSAS DA 

VARIAÇ2i:O 

In6culo 

pH 

Inoc. * pH 

Residuo (A) 

Parcelas 

G.L. 

1 

1 

1 

8 

11 

Periodo 4 

Inocm * Per. 4 

pH * Perc 4 

Inoc.*pH*Per. 4 

Residuo (B) 32 

TOTAL 59 

0,463 

5,539 

6,228 

94~995 

107,225 

G.M. 

0,463 

5,539 

6,228 

11,874 

VALOR F PROBa > F 

0,039 O, 84204NS 

0,467 O, 51923NS 

0,524 0,50503NS 

461,725 115,431 22,750 

13,646 3,411 0,672 

32,429 8,107 1,598 

67,892 16,973 3,345 

** 0,00001 

O, 61866NS 

O, 19808NS 

* 0,02110 

162,368 5,074 

845,284 

NS Não significativo 

* - Significativo p $ 0,05 

** Significativo p $ 0,01 

C.V. (A) = 18,80% 

C.V. (B) = 27,48% 
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As equações que melhor estimam o consumo de 

carboidrato às temperaturas ambiente e 32°C e suas 

respectivas curvas estão apresentadas na Tabela 7 e 

Figura 6. 

Tabela 7 - Equações de regressão que melhor estimam o 

Temperatura 

( cC) 

Ambiente 

32 

consumo de carboidrato (f.) pelos microrganismos 

às temperaturas ambiente e 32°C ao longo dos 

periodos (12, 24, 36, 48 e 60 horas). 

Equações de Regressão 

Y = -0,0902 + 0,1629 * X 

Y = 2,3388 + 0,1628 * X 

Probo > F 

0,00001** 

0,00001** 

** - Significativo p ~ 0,01 

As taxas do consumo de carboidrato ('l./h) às 

temperaturas, ambiente e 32°C, foram obtidas derivando as 

equações de regressão da Tabela 7, sendo encontrado um 

valor cosntante de 0,16'l./h para ambas as temperaturas, o 

que significa que o consumo de carboidratos aumentou ao 

longo dos per1odos analisados a taxa constante de 0,16 'l./h. 
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Figura 6 - Consumo de carboidrato (I.) pelos microrganismos 

às temperaturas ambiente e 32°C ao longo dos 

periodos (12, 24, 36, 48 e 60 h). 

4.4. Produção de nitrogênio insolúvel em TCA (I.) em 

periodos de tempo pré-determinado à temperatura 

ambiente e influência dos n1veis de in6culo e pH. 

A análise de variância (Tabela 8) revelou 

que os n1veis de in6culo (5 e 101.) não apresentaram 

diferenças significativas com relação a produção média de 

nitrogênio, porém os niveis de pH experimentados (4,53 e 

5,29) influenciaram a produção de nitrogênio, uma vez que 

houve diferença significativa nivel de lr. de 
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probabilidade, sendo que no pH = 4,53 a produção média de 

nitrogênio foi maior (17,55%) quando comparada com o pH = 

5,29 (14,11%). (Tabela 11). 

A interação In6culo x pH foi significativa ao 

nível de 5% de probabilidade (Tabela 8), indicando que a 

variação ocorrida na produção de nitrogênio não foi causada 

pela ação isolada do pH, mas por uma ação conjunta dos dois 

fatores, ou seja, pelo menos um dos niveis de in6culo se 

comportou de maneira distinta do outro com relação aos 

valores de pH experimentados. o teste de Tukey (Tabela 9) 

para a interação in6culo dentro pH, revelou que para o pH = 

4,53, o in6culo de 5% apresentou uma produção média de 

nitrogênio de 19,63'l., enquanto que com o in6culo de 10'l. a 

produção média de nitrogênio foi significativamente (p S 

1%) menor (15,47%). Porém com relação ao pH = 5,29, a 

produção média de nitrogênio foi a mesma para os dois 

niveis de in6culo. Ainda analisando a Tabela 9 para a 

interação pH dentro de in6culo, o teste de Tukey revelou 

que para o in6culo de 5%, os niveis de pH experimentados 

(4,53 e 5,29) apresentaram diferenças significativas ao 

nivel de 1% de probabilidade, sendo que no pH = 4,53, a 

produção média de nitrogênio foi maior (19,637.) quando 

comparada com o pH = 5,29 (13,31%). Para o in6culo de 10%, 

o teste de Tukey revelou que os ni veis de pH e:<perimentados 

(4,53 e 5,29) não apresentaram diferenças significativas 

com relação a produção média de nitrogênio. 
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Os periodos (12, 24, 36, 48 e 60 h) 

apresentaram diferenças significativas ao nivel de 17. de 

probabilidade (Tabela 8), sendo possivel afirmar que pelo 

menos em um dos periodos. a produção média de nitrogênio 

foi diferente em relação aos demais, apresentando um 

aumento na produção média de nitrogênio (7.) ao longo dos 

periodos analisados. (Figura 10). 

A interação In6culo x Periodo foi 

significativa ao nivel de 17. de probabilidade (Tabela 8) e 

o teste de Tukey (Tabela 10) revelou que apenas no periodo 

de 36 horas é Que houve diferença significativa ao nivel de 

17. de probabilidade para os niveis de inóculo 

experimentados (5 e 10%); sendo Que com 57. de in6culo a 

produção média de nitrogênio foi maior (21,707.) Quando 

comparada com o in6culo de 107. (14~607.). 



Tabela 8 - Análise de variância referente a produção de 

nitrogênio (7.) à temperatura ambiente, com dois 

niveis de in6culo (5 e 107.) e pH (4,53 e 5,29) 

em periodos de tempo pré-determinados (12, 24, 

36 ~ 48 e 60 h). 

CAUSAS DA 

VARIACAO 

In6culo 

pH 

Inoc. * pH 

Residuo (A) 

Parcelas 

G.L. 

1 

1 

1 

8 

11 

Periodo 4 

Inoca * Pera 4 

pH * Per. 4 

Inoc.'pH*PerD 4 

Residuo (B) 32 

TOTAL 59 

S.G. 

24~538 

177,195 

124,387 

156,956 

483~076 

G.M. 

24,538 

177,195 

124,387 

19,620 

VALOR F 

1,251 

9,032 

6,340 

4145,926 1036,481 131,173 

131,531 32,883 4,162 

4,462 1,116 0,141 

66,282 16,571 2,097 

252,853 7,902 

5084,131 

NS Não significativo 

PROBo > F 

0,29622NS 

0,01647* 

0,03465* 

** ,0,00001 

** 0,00810 

0,96295
NS 

O,10351
NS 

* 

** 

Significativo p ~ 0,05 

Significativo p 5 0,01 

CaVo (A) = 12,52% 

C.V. (B) = 17,76% 
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Tabela 9 - Teste de Tukey para as médias de produção de 

nitrogênio (I.) dentro da interação in6culo x pH. 

pH 
In6culo (I.) 

4,53 5,29 

** ** ** 
5 19,62530. Á 13,30870.B 

** 
10 15,4667b Á 14, 9093OÃ 

** - Significativo p ~ 0,01 

Médias seguidas por letras minúsculas distintas diferem 

entre si nas colunas. 

- Médias seguidas por letras maiúsculas distintas diferem 

entre si nas linhas. 

Tabela 10 - Teste de Tukey para as médias de produção de 

nitrogênio (I.) dentro da interação in6culo x 

periodo. 

In6culo 
Período (horas) 

( I. ) 12 24 36 48 60 

5 3,6950. 8,8330. 21,6950.** 22,3620. 25,7500. 

10 3~917Q. 8,5770. 14,600b ** 23,5350. 25,3120. 

** - Significativo p ~ 0,01 

- Médias seguidas por letras distintas diferem entre si 
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Tabela 11 - Médias de produção de Nitrogênio (I.) dentro dos 

niveis de pH. 

pH 

4,53 

5,29 

Médias (I.) 

17,546 

14,109 

Tabela 12 - Equações de regressão que melhor estimam a 

produção de nitrogênio ( I. ) pelos 

microrganismos relativa a interação in6culo x 

per1odo. 

In6culo Equações de Regressão 

( I. ) 

5 Y = -8,6720 + 1,0409 * X - 0,0078 * X2 

10 Y = -2,1365 + 0,4812 * X 

** - Significativo p $ 0,01 

Prob. > F 

0,00123** 

** 0,00001 
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Figura 7 - Produção de nitrogênio para os in6culos de 5% e 

10% ao longo dos periodos (12, 24, 36, 48 e 

60 h), relativo a interação in6culo x periodo. 

4.5a Produção de Nitrogênio Insolúvel em TCA (%) em 

Periodos de Tempo Pré-Determinado à Temperatura de 

32°C e Influência dos Niveis de In6culo e pH. 

A análise de variância (Tabela 13) revelou 

que houve diferença significativa a nivel de 5% de 

probabilidade para os niveis de in6culo (5 e 10%) e a maior 

produção média de nitrogênio foi para o in6culo de 10% 
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(20,747.), enquanto que com 57. de in6culo esta foi de 17,31% 

(Tabela 14). Os niveis de pH experimentados (4,53 e 5,29) 

apresentaram respostas diferentes com relaç~o a produç~o 

média de nitrogênio, sendo essa diferença significativa ao 

nivel de 17. de probabilidade e constatou-se que no pH = 

4,53 houve uma maior produç~o média de nitrogênio (23,027.) 

quando comparado ao pH = 5,29 (15,037.). (Tabela 15). 

A interaç~o in6culo x pH foi significativa 

ao nivel de 57. de probabilidade (Tabela 13), indicando que 

a variaç~o ocorrida na produç~o de nitrogênio n~o foi 

causada pela aç~o isolada dos in6culos ou pH, mas por uma 

ação conjunta dos dois fatores, ou seja, pelo menos um dos 

niveis de in6culo se comportou de maneira distinta do outro 

com relaç~o aos valores de pH experimentados. O teste de 

Tukey (Tabela 16) para interação pH dentro de in6culo 

revelou que para o in6culo de 57., os niveis de pH 

experimentados (4,53 e 5,29) apresentaram 

significativas ao nivel de 17. de probabilidade, 

diferenças 

sendo que 

no pH = 4,53, a produção média de Nitrogênio foi maior 

(23,017.) quando comparado ao pH = 5,29 (11,607.). Para o 

in6culo de 107., o teste de Tukey (tabela 16) revelou que os 

niveis de pH experimentados (4,53 e 5,29) não apresentaram 

diferenças significativas, ou seja, os niveis de pH n~o 

afetaram a produção média de Nitrogênioc Para interaç~o 

in6culo dentro de pH, o teste de Tukey (Tabela 16) revelou 

que para o pH = 5,29, o in6culo de 10% apresentou uma maior 



produção média de Nitrogênio (18,457.) quando comparado com 

o in6culo de 51. de levedura (11,601.), sendo essa diferença 

significativa ao nivel de 17. de probabilidade; porém com 

relação ao pH = 4,53, a produção média de Nitrogênio não 

foi significativa para os dois niveis de in6culos 

experimentados (5 e 10%). 

De acordo com a Figura 10, a produção média 

de Nitrogênio aumentou ao longo dos periodos de incubação 

analisados (12, 24, 36, 48 e 60 h), sendo que as diferenças 

entre os periodos foram significativas ao nivel de 11. de 

probabilidade (Tabela 13), para a produção média de 

nitrogênio. 

A interação in6culo x periodo foi 

significativa ao nivel de 57. de probabilidade (Tabela 13) e 

o teste de Tukey (Tabela 17) revelou que os periodos de 36, 

48 e 60 horas apresentaram diferenças significativas de 5,1 

e 17. de probabilidade, respectivamente, para os niveis de 

in6culo experimentado (5 e 107.), sendo que as maiores 

produções médias de nitrogênio verificadas nos periodos 

citados~ ocorreram com o in6culo de 107.D 
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Tabela 13 - Análise de variância referente a produção de 

nitrogênio (7.) à temperatura de 32°C, com dois 

niveis de in6culo (5 e 107.) e pH (4,53 e 5,29) 

em perlodos de tempo pré-determinado (12, 24, 

36, 48 e 60 h). 

CAUSAS DA G.L. S.Q. U.M. VALOR F PROBa )- F 
VARIAÇ~O 

In6culo 1 176,508 176,508 6,167 0,03658* 

pH 1 957,522 957,522 33,453 0,00068** 

Inoc. * pH 1 175,275 175,275 6,124 0,03708* 

Reslduo (A) 8 228,980 28,622 

Parcelas 11 1538,284 

Perlodo 4 3477,158 869,290 ** 121,120 0,00001 

Inoc. * Per. 4 213,937 53,484 7,452 0,00040 ** 

pH * Per. 4 99,056 24,764 3,450 0,01857 * 

Inoc.*pH$Per. 4 40,663 10,166 1,416 0,25021
NS 

Residuo (B) 32 229,667 7,177 

TOTAL 59 5598,766 

NS Não significativo 

* - Significativo p =:; 0,05 C.V. (A) = 12,58% 

** Significativo p =:; 0 51 01 C.V. (B) = 14,08% 
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A interação pH >~ período foi significativa 

ao nível de 5% de probabilidade (Tabela 13) e o teste de 

Tukey (Tabela 18) mostrou que todos os períodos analisados 

(12, 24, 36, 48 e 60 horas) apresentaram diferenças 

significativas de 5% para o período de 12 horas e de 1% de 

probabilidade para os demais períodos com relação aos 

niveis de pH experimentados (4,53 e 5,29), o que implica 

que houve uma resposta dos microganismos sobre a produção 

média de nitrogênio nos referidos pHs. A maior produção 

média de nitrogênio observada ocorreu para os tratamentos 

com pH = 4,53 em todos os períodos experimentados. 

Tabela 14 - Médias da produção de nitrogênio ('lo) dentro de 

niveis de inÓculo. 

In6culo ('lo) 

5 

10 

Médias ('lo) 

17,307 

20,737 

I 
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Tabela 15 - Médias de produção de nitrogênio (f.) dentro de 

niveis de pH. 

pH Médias (f.) 

4,53 23,017 

5,29 15,027 

Tabela 16 - Teste de Tukey para as médias de produção de 

Nitrogênio (f.) dentro da interação In6culo x pH. 

In6culo (f.) 

5 

10 

4,53 

** 
23 0107a.A , 
23, 0227 a.A 

* - Significativo p ~ 0,05 

** - Significativo p ~ 0,01 

pH 

5,29 

** ** 
11,60270. B 

** 
lS,4513b B 

Médias seguidas por letras minúsculas distintas diferem 

entre si nas colunas. 

Médias seguidas por letras maiúsculas distintas diferem 

entre si nas linhas. 
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Tabela 17 - Teste de Tukey para médias de produção de 

nitrogênio (1.) dentro da interação in6culo x 

perlodo. 

In6culo Periodo (horas) 

( I. ) 12 24 

5 7,2670. 15,6430. 

10 5,4420. 15, 368a. 

* - Significativo p ~ 0,05 

** Significativo p ~ 0,01 

36 48 60 

17,7500.* 21,6770.** 24, 197a.** 

22,708 b * 28,763b ** 31,403b ** 

- Médias seguidas por letras distintas diferem entre si 

Tabela 18 - Teste de Tukey para médias de produção de 

nitrogênio (1.) dentro da interação pH x periodo. 

pH 
Perlodo (horas) 

4,53 

5,29 

12 24 

a.** 18,250 

b** 12,762 

* - Significativo p ~ 0,05 

** - Significativo p ~ 0,01 

36 48 60 

25, 057a.** 31,1380.** 31,805a.** 

15,402b ** 19,302b
** 23,795b ** 

- Médias seguidas por letras distintas diferem entre si 
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Tabela 19 - Equações de regressão que melhor estimam a 

produção de nitrogênio ('Y.) pelos 

microrganismos relativa a interação in6culo x 

periodo. 

In6culo Equações de Regressão Probo ) F 
( I. ) 

5 Y = 0,3920 + 0,6858 * X 0,0049 * X2 0,02033* 

10 Y = -6,7877 + 1,1107 * X 0,0079 * XZ 0,00077** 

* - Significativo p ~ 0,05 

** - Significativo p ~ 0,01 

P 35 r 
o 

6 .. d 
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<> 10 % 
c 
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I 
o 

Ofe 
O 

O 12 24 36 48 60 72 
PERIODO (horas) 

Figura 8 - Produção de nitrogênio (I.) a partir dos in6culos 

de 5 e 10% ao longo dos perlodos (12, 24, 36, 48 

e 60 h) relativo a interação in6culo x período. 
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Tabela 20 - Equaç~es de regressão que melhor estimam a 

pH 

4,53 

5,29 

produção de nitrogênio ( I. ) pelos 

microrganismos relativa a interação pH x 

periodo. 

Equações de Regressão 

2 
Y ~~3, 7453 + 1,1412 * X-O, 009.0 * X 

Y = 1,1130 + 0,3865 * X 

Probo > F 

0,00024** 

0,00001** 

** - Significativo p ~ 0,01 

P 35 r 
o 
d • pH-4.5S 
U 30 

<> 
C 

pH-S.29 

a 
25 o 

d 
e 20 

N 
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t 
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o 10 
g 
e 
n 
I 

5 

o 
O 

cre O 12 24 36 48 60 72 
PERIODO (horas) 

Figura 9 - Produção de nitrogênio (I.) pelos microrganismos 

a pH = 4,53 e pH = 5,29 ao longo dos periodos 

(12, 24, 36, 48 e 60 horas) relativo à interação 

pH x periodo. 
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Tabela 21 - Equações de regressão que melhor estimam a 

produção de nitrogênio (% ) pelos 

microrganismos às temperaturas ambi~nte e 
o 

32 C ao longo dos periodos (12, 24, 36, 48 e 

60 horas). 

Equações de Regressão Probo > F 

Ambiente Y =-6,1190 + 0,9120 * X 

32 Y =-3,1978 + 0,8982 * X 

0,0046 li< X2 

0,0064 * X
2 

0,00470** 

0,00024** 

** - Significativo p ~ 0,01 

As taxas de produção de nitrogênio (%/h) nas 

o temperaturas ambiente e a 32 C, foram obtidas derivando as 

equações de regressão da Tabela 21, sendo obtidas as 

seguintes equações expressas na Tabela 22 e que representam 

as referidas taxas. 

Tabela 22 - Taxas de produção de nitrogênio (%/h) às 

temperaturas ambiente e 32 °c ao longo dos 

periodos (12, 24, 36, 48 e 60 h). 

Ambiente 

32 

Derivada das Equações 
de Regressão = Taxas 

de Produção de 
Nitrogênio (%/h) 

Y=0,812-0,009*X 

Y=0,898-0,013*X 

12 

Taxas de Produção de 
Nitrogênio (%/h) nos 
respectivos perlodos 

( h) 

24 36 48 60 

0,70 0,59 0,48 0,37 0,26 

0,74 0,59 0,4~ 0,28 0,13 

\ 

I 
I 
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A Tabela 22 mostra que as taxas de produção 

de nitrogênio (lo/h) diminuiram ao longo dos periodos 

analisados. 

P 30 r 
o 

Ambiente d 
U 25 Ó 92 C c 
a 
o 

20 
d 
e 

N 15 
I 
t 
r 10 
o 
9 
e 6 n 
I 
o 

O 

" O 12 24 36 48 60 72 
PERIODO (horas) 

Figura 10 - Produção de nitrogênio ( I. ) pelos 

microrganismos às temperaturas ambiente e 

32 
o 

C ao longo dos perlodos (12, 24, 36, 48 e 

60 horas). 



57. 

4.6. Influência dos niveis de temperatura (Ambiente e 

32°C) e de suas interações, sobre o consumo de 

carboidratos totais (%) ao longo dos periodos de 

incubaç~o (12, 24, 36, 48 e 60 h). 

A análise de variância (Tabela 23) revelou 

que houve diferença significativa ao nivel de 1% de 

probabilidade para os niveis de temperatura experimentados 

(ambiente e 32°C) e o maior çonsumo médio de carboidrato 

foi verificado à temperatura de 32°C (8,207.), enquanto que 

à temperatura ambiente este foi de 5,777.. (Tabela 24). 

As interações temperatura x 

temperatura x pH e temperatura x periodo n~o 

significativas. 

in6culo, 

foram 
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Tabela 23 - Análise de variância referente ao consumo de 

carboidratos (i.) pelos microrganismos onde 

foram experimentados dois niveis de temperatura 

(Ambiente e 32°C), in6culo (5 e 10i.) e pH 

(4,53 e 5,29) em periodo de tempo 

pré-determinado (12, 24, 36, 48 e 60 h). 

CAUSAS DA 

VARIAÇÃO 

Temperatura 

In6culo 

pH 

Temp * Ino 

Temp * pH 

Inoe. * pH 

Temp*Ino*pH 

Residuo (A) 

G.L. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

16 

Parcelas 23 

Periodo 4 

Temp * Per. 4 

Inoe. * Per. 4 

pH * Per. 4 

Temp*Ino*Per. 4 

Temp.*pH*Per. 4 

Residuo (B) 72 

S.Q. 

176,298 

4,208 

8,358 

1,186 

0,191 

62,309 

19,048 

242,275 

513,873 

917,312 

12,289 

35,131 

55,367 

4,208 

43,466 

335,066 

TOTAL 119 1916,711 

NS - Não significativo 

• - Significativo p $ 0,05 

** Significativo p $ 0,01 

Q.M. 

176,298 

4,208 

8,358 

1,186 

0,191 

62,309 

19,048 

15,142 

229,328 

3,072 

8,783 

13,842 

1,052 

10,867 

4,654 

VALOR F 

11,643 

0,278 

0,552 

0,078 

0,013 

4,115 

1,258 

PROBa > F 

0,00378** 

0,61078 

0,52559 

0,77924NS 

0,90807NS 

0,05690 

0,27833NS 

0,00001 

0,62465NS 

0,12096 

0,02446 

0,92161 

0,06276 

C.V. (A) = 24,911. 

C.V. (B) = 30,881. 



59. 

Tabela 24 - Médias de consumo de carboidrato (X) dentro dos 

niveis de temperatura. 

° Temperatura ( C) 

Ambiente 

32 

Médias (7.) 

5,77 

8,20 

4.7. Influência dos niveis de temperatura (Ambiente e 

32°C) e de suas interaç~es, sobre a produção de 

nitrogênio (insolúvel em TCA) (7. ) ao longo dos 

periodos de incubação (12, 24, 36, 48 e 60 h)~ 

A análise de variância (Tabela 25) revelou 

que houve diferença significativa ao nivel de 17. de 

probabilidade para os niveis de temperatura experimentados 

(Ambiente e 32°C) e a maior produção média de nitrogênio 

foi verificada à temperatura de 32 °c (19,027.), enquanto 

que à temperatura ambiente esta foi de 15,83%. (Tabela 29). 

A interação temperatura x in6culo foi 

significativa ao nivel de 5% de probabilidade (Tabela 25), 

indicando que a variação ocorrida na produção de nitrogênio 

não foi causada pela ação isolada da temperatura, mas por 

uma ação conjunta dos dois fatores, ou seja, pelo menos um 

dos niveis de in6culo se comportou de maneira distinta do 

outro com relação às temperaturas. o teste de Tukey 
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(Tabela 26) para a interação temperatura dentro de in6culo 

revelou Que para o in6culo de 10%, os níveis de temperatura 

. t d (amb;ente e 32 °C) exper~men a os ... apresentaram diferenças 

significativas ao nível de 1% de probabilidade, sendo Que à 

temperatura de 32 
o C, a produç~o média de nitrogênio foi 

maior (20,74%) quando comparada à temperatura ambiente 

(15,19%) • Para o in6culo de 5%, o teste de Tukey 

(Tabela 26) revelou que os níveis de temperatura 

experimentados (ambiente e 32 não apresentaram 

diferenças significativas, ou seja, os níveis de 

temperatura não afetaram a produção média de nitrogênio. 

Para a interação in6culo dentro de temperatura, o teste de 

Tukey (Tabela 26) revelou que para a temperatura de 32°C, 

o in6culo de 10% apresentou uma maior produção média de 

nitrogênio (20,74%) Quando comparado com in6culo de 5% 

(17,31%), sendo essa diferença significativa ao nível de 1% 

de probabilidade, porém com relação à temperatura ambiente, 

a produção média de nitrogênio não foi significativa para 

os dois niveis de in6culo experimentados (5 e 10%). 

A interação temperatura pH foi 

significativa ao nível de 51. de probabilidade (Tabela 25), 

indicando também que a variação ocorrida na produção de 

nitrogênio não foi causada pela ação isolada da temperatura 

ou pH, mas por uma ação conjunta dos dois fatores, ou seja, 

pelo menos um dos níveis de pH se comportou de maneira 

distinta do outro com relação às temperaturas. o teste de 
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Tukey (Tabela 27) para a interaç~o temperatura dentro de pH 

revelou que para o pH = 4,53, os niveis de temperatura 

experimentados (Ambiente e 32 °C) apresentaram diferenças 

significativas ao nlvel de 1% de probabilidade, sendo Que à 

temperatura de 32 o C, a produç~o média de nitrogênio foi 

maior (23,02%) quando comparada à temperatura ambiente 

(17,55%). Para o pH = 5,29, o teste de Tukey (Tabela 27) 

revelou que os niveis de temperatura experimentados 

(Ambiente e 32 °C) não apresentaram diferenças 

significativas, ou seja, os nlveis de temperatura n~o 

afetaram a produç~o média de nitrogênio no referido pH. 

Para a interação pH dentro de temperatura, o teste de Tukey 

(Tabela 27) revelou que à temperatura ambiente e no pH = 

4,53~ houve uma maior produção média de nitrogênio (17,55%) 

quando comparado ao pH = 5,29 (14,117.), sendo essa 

diferença significatuva ao nlvel de 1% de probabilidade. 

o Para a temperatura de 32 C, também a produção média de 

nitrogênio foi maior (23,02%) panLo pH = 4,53 do que para o 

pH = 5,29 (15,037.), sendo essa diferença significativa ao 

nlvel de 1% de probabilidade. 

A interaç~o temperatura x perlodo para a 

produção de nitrogênio foi significativa ao nlvel de 57. de 

probabilidade (Tabela 25) e o teste de Tukey (TAbela 28) 

revelou que apenas o periodo de 24 horas apresentou 

diferença significativa ao nlvel de 1% de probabilidade 

para os ni veis de temperatura e~{perimentados (Ambiente e 
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32 °C), sendo que a maior produção média de nitrogênio 

ocorreu à temperatura de 32 °c (15,511.). 

Tabela 25 - Análise de variância referente a produção de 

nitrogênio (I.) pelos microrganismos onde foram 

experimentados dois niveis de temperatura 

(Ambiente e 32 °C), in6culo (5 e 101.) e pH 

(4,53 e 5,29) em periodos de tempo 

pré-determinado (12, 24, 36, 48 e 60 h). 

CAUSAS DA 

VARIAÇÃO 

Temperatura 

In6culo 

pH 

Temp * Ino 

Temp * pH 

Inoc. * pH 

Temp*Ino*pH 

Residuo (A) 

Parcelas 

G.L. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

16 

23 

Periodo 4 

Temp * Per. 4 

Inoc. * Per. 4 

pH * Per. 4 

Temp*Ino*Per. 4 

Temp.*pH*Per. 4 

Residuo (B) 72 

S.Q. 

306,113 

34,712 

979,265 

166,334 

155,451 

297,486 

2,176 

385,936 

2327,473 

Q.M. 

306,113 

34,712 

979,265 

166,334 

155,451 

297,486 

2,176 

24,121 

VALOR F 

12,691 

1,439 

40,598 

6,896 

6,445 

12,333 

0,090 

7524,867 1881,217 229,780 

98,217 24,554 2,999 

147,473 36,868 4,503 

32,610 8,153 0,996 

197,995 49,499 6,046 

70,909 17,727 2,165 

589,466 8,187 

TOTAL 119 10989,010 

NS - Não significativo 

PROBo > F 

0,00286** 

0,24657 

0,00005 
'* 0,01750'" 

0,02083* 

0,00314 

0,76472NS 

0,00001 

0,02359* 

0,00298 

0,58341 

0,00050 

0,08060 

* - Significativo p S 0,05 C.V. (A) = 12,611. 

** - Significativo p S 0,01 C.V. (B) = 16,421. 
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Tabela 26 - Teste de Tukey para as médias de produção de 

Temperatura 

(oC) 

Ambiente 

32 

nitrogênio ('la) dentro 

temperatura x in6culo. 

5 

16,4670o.A 

** 17,30670.A 

In6culo 

** - Significativo p ~ 0,01 

da interação 

10 

** 15,18800. A 

** ** 20, 7370b 
B 

Médias seguidas por letras minúsculas distintas diferem 

entre si nas colunas. 

Médias seguidas por letras maiúsculas distintas diferem 

entre si nas linhas. 

Tabela 27 - Teste de Tukey para as médias de produção de 

Temperatura 

(oC) 

Ambiente 

nitrogênio ('la) 

temperatura x pHa 

4,53 

17,5460 
** ** o. A 

** ** 23,0167b A 

** Significativo p ~ 0,01 

dentro 

pH 

da interação 

5,29 

** 14!' 1090o.8 

** 15,02700.8 

Médias seguidas por letras minúsculas distintas diferem 

entre si nas colunas. 

Médias seguidas por letras maiúsculas distintas diferem 

entre si nas linhas. 
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Tabela 28 - Teste de Tukey para médias de produçã:o de 

nitrogênio ('lo) dentro da interaçã:o 

temperatura x periodo. 

Temperatura Periodo (horas) 

(oe) 12 24 36 48 60 

.* 
Ambiente 3,806a 8,705a 18,148a 22,948a 25,531a 

** 
32 6,354a 15,506b 20,229a 25,220a 27,800a 

** - Significativo p ~ 0,01 

- Médias seguidas por letras distintas diferem entre si 

Tabela 29 - Médias de produção de nitrogênio (f.) dentro 

dos niveis de temperatura. 

° Temperatura ( C) 

Ambiente 

32 

Médias (I.) 

15,8275 

19,0218 

I 
I 
I 
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o teste de Student revelou que houve uma 

correlação positiva de 55,277. e 53,82% entre o consumo de 

carboidrato e a produção de nitrogênio para os dois n1veis 

de in6culo (5 a 107.) e pH (4,53 e 5,29), aos niveis de 

significância de 1% de probabilidade, referentes às 

temperaturas ambiente e 32°C, respectivamente. 

As equações de regressão referentes aos oito 

tratamentos e Que melhor estimam o consumo de carboidrato e 

produção de nitrogênio e suas respectivas curvas estão 

apresentadas nas Tabelas 30 e 31 e Figuras 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17 e 18. 
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Tabela 30 - Equaç5es de regressão que melhor estimam o 

consumo de carboidrato (%) nos 8 tratamentos. 

Tratamentos 

° t = 21,8 C 
In6culo = 5% 
pH = 4,53 

° t = 21,8 C 
In6culo = 5% 
pH = 5,29 

° t = 21,8 C 
In6culo = 10% 
pH = 4,53 

t = 21.,8°C 
In6culo = 10% 
pH = 5,29 

t = 32°C 
In6culo = 57. 
pH = 4,53 

t = 32°C 
In6culo = 5% 
pH= 5,29 

t = 32°C 
In6culo = 10% 
pH = 4,53 

t = 32°C 
In6culo = 10% 
pH = 5!129 

Equaç5es de regressão 

Y=0,5427 + 0,10006 X 

Y=3,5767 - 0,0794 X + 0,0039 X2 

Y=1,0970 + 0,1628 X 

Y=4,2513 - 0,2338 X + 0,0059 X2 

Y=5,1047 + 0,0661 X 

V=0,7327 + 0,2223 X 

Y=7827 + 0,2089 X 

Y=2,7350 + 0,1537 X 

* - Significativo p $ 0,05 

** Significativo p $ 0,01 

Prob. >F 

** 0,00086 

0,04188* 

** 0,00001 

** 0,00341 

0,05959 

** 0,00001 

** 0,00002 

** 0,00023 
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Tabela 31 - Equações de regressão que melhor estimam a 

produção de nitrogênio (%) nos B tratamentos. 

Tratamentos 

o 
t = 21,B C 
In6culo = 5% 
pH = 4,53 

o 
t = 21,B C 
In6culo = 5% 
pH = 5,29 

o 
t = 21,B C 

Equações de Regressão 

Y=-6,lB87 + 1,0185 X - 0,0069 X
2 

Y=-11,1553 + 1,0632 X - 0,0087 X2 

In6culo = 10% Y=0,6667 + 0,4111 X 
pH = 4,53 

t = 21,8°C 
In6culo = 10% Y=-4,9397 + 0,5514 X 
pH = 5,29 

t = 32°C 
In6culo = 
pH = 4,53 

t = 32°C 
In6culo = 
pH = 5,29 

t = 32°C 
In6culo = 
pH = 4,53 

t = 32°C 
In6culo = 
pH = 5,29 

5% 

5i. 

10% 

10% 

Y=0,7880 + 0,9144 X - 0,0068 X2 

Y=3,0827 + 0!,2367 X 

2 
Y=-8,2787 + 1,3679 X - 0,0113 X 

Y=-0,8567 + 0,5363 X 

* - Significativo p $ 0,05 

** Significativo p $ 0,01 

Probc >F 

* 0!,02BI0 

** 0,00679 

** 0,00001 

0,00001** 

'* 0,02358 

** 0,00002 

** 0,00066 

** 0,00001 
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Figura 11 - Consumo de carboidrato (%) e produção de 

nitrogênio (7.) à temperatura ambiente!, in6culo 

de 5% e pH = 4!,53. 

Tabela 32 - Taxas de consumo de carboidrato (7./h) e 

Periodo (h) 

12 

24 

36 

48 

60 

·produção de nitrogênio (7./h) à temperatura 

ambiente, I = 5% e pH = 4,53. 

Taxas de consumo 
de carboidrato 

(%/h) 

0~10 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

Taxas de produção 
de nitrogênio 

(7-/h) 

0,85 

0,69 

0,52 

0,36 

0,19 
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Tabela 33 

Periodo (h) 
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Consumo de carboidrato (%) e produção de 

nitrogênio (7.) à temperatura ambiente, inóculo 

de 57. e pH = 5,29. 

Taxas de consumo de carboidrato (7.1 h) e 

produção de nitrogênio (%/h) à temperatura 

ambiente, I = 57. e pH = 5,29g 

Taxas de consumo 
de carboidrato 

(7./h) 

0,01 

0,11 

0,20 

0,30 

0,39 

Taxas de produção 
de nitrogênio 

(7./h) 

0,85 

0,65 

0,44 

0,23 

0,02 
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Figura 13 - Consumo de carboidrato (7.) e produção de 

nitrogênio (%) à temperatura ambiente, in6culo 

de 10% e pH = 4,53. 

Tabela 34 - Taxas de consumo de carboidrato ('Y./h) e 

Periodo (h) 

12 

24 

36 

48 

60 

produção de nitrogênio (7./h) à temperatura 

ambiente, I = 10% e pH = 4,53. 

Taxas de consumo 
de carboidrato 

(7./h) 

0,1.6 

0~16 

0,16 

Taxas de produção 
de nitrogênio 

(7./h) 

0,41 

0,41 

0,41 

0,41 
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Figura 14 - Consumo de carboidrato O:') e produção de 

nitrogênio (7.) à temperatura ambiente, in6culo 

de 107. e pH = 5,290 

Tabela 35 - Taxas de consumo de carboidrato (7./h) e 

Periodo (h) 

12 

24 

36 

48 

60 

produção de nitrogênio (7./h) à temperatura 

ambiente~ I = 107. e pH = 5~29E 

Taxas de consumo 
de carboidrato 

(:ia/h) 

-0,09 

0,05 

0,19 

0,33 

0~89 

Taxas de produção 
de nitrogênio 

(7../h) 

0,55 

0,55 

0,55 

0,55 
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Figura 15 - Consumo de carboidrato (i.) e produção de 

nitrogênio (%) à temperatura 32 cC, in6culo de 

5,. e pH = 4,53~ 

Tabela 36.- Taxas de consumo de carboidrato (i./h) e 

Periodo (h) 

12 

24 

36 

48 

60 

produção de nitrogênio (i./h) à temperatura de 

32°C , I = 5i. e pH = 4,53. 

Taxas de consumo 
de carboidrato 

(,./h) 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

Taxas de produção 
de nitrogênio 

(i./h) 

0,75 

0,59 

0,42 

0,26 

0,10 
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Figura 16 - Consumo de carboidrato (%) e produção de 

nitrogênio (%) à temperatura 32°C, in6culo de 

5% e pH = 5,29. 

Tabela 37 - Taxas de consumo de carboidrato (%/h) e 

Periodo (h) 

12 

24 

36 

48 

60 

produção de nitrogênio (%/h) à temperatura de 

32°C, I = 5% e pH = 5,29. 

Taxas de consumo 
de carboidrato 

(%/h) 

0,22 

0,22 

0,22 

0,22 

0,22 

Taxas de produção 
de nitrogênio 

(%/h) 

0,24 

0,24 

0,24 

0,24 

0,24 
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Figura 17 - Consumo de carboidrato (%) e produção de 

nitrogênio (%) à temperatura 32°C, in6culo de 

107. e pH = 4,53. 

Tab~la 38 - Taxas de consumo de carboidrato (7./h) e 

Periodo (h) 

12 

24 

36 

48 

60 

produção de nitrogênio (7./h) à temperatura de 

32°C, I = 5% e pH = 4,53. 

Taxas de consumo 
de carboidrato 

(4/h) 

0,21 

0,21 

0,21 

T~xas de produção 
de nitrogênio 

(7./h) 

1,10 

0,83 

0,55 

0,28 

0,01 
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Figura 18 - Consumo de carboidrato (%) e produção de 

nitrogênio (%) à 
o 

temperatura 32 C, in6culo de 

10% e pH = 5,29. 

Tabela 39 - Taxas de consumo de carboidrato (%/h) e 

Periodo (h) 

12 

24 

36 

48 

60 

produção de nitrogênio (%/h) à temperatura de 

32 °C, I = 10% e pH = 5,29. 

Taxas de consumo 
de carboidrato 

(%/h) 

0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

Taxas de produção 
de nitrogênio 

(X/h) 

0,54 

0,54 

0,54 

0,54 

0,54 
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5. DISCUSSÃO 

5.1. Composição qulmica do reslduo de mandioca n~o 

fermentado e fermentado. 

Os dados sobre a 'composição qulmica do 

reslduo de mandioca não fermentado (Tabela 1) mostram que 

este é constituldo por um alto teor de carboidratos totais 

(67,611.), celulose, hemicelulose, lignina e protelna 

lignificada expressos como Fibra em Detergente Neutro 

(33,901.), porém apresentam um baixo teor de protelna (1,571. 

- calculado como nitrogênio insolúvel em TCA x 6,25), 

cálcio (279 ppm), fósforo (700 ppm) e magnésio (75,78 ppm). 

KOK (1942) determinou a composição qulmica do farelo de 

raspas (pelas caracterlsticas apresentadas pelo autor 

quanto a obtenção deste farelo, este é bem similar a 

crueira): protelna bruta, 2,741.; matéria graxa, 0,561.; 

fibras, 2,071.; extrativo não nitrogenado, 74,781.; cinzas, 

1,701.; cálcio, 0,291. e f6sforo, 0,091. e concluiu que o 

farelo é muito pobre em protelna, matéria graxa e f6sforo, 

sendo rico em extrativos não nitrogenados (amido, 

principalmente). O alto teor de material fibroso no 

residuo de mandioca não fermentado foi devido a 
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incorporação de cascas nesse reslduo, o que pode ser 

evidenciado no trabalho de MELOTTI (1972) para o farelo de 

farinha de mesa (Crueira) o qual apresentou um teor médio 

de fibra de 5,561., sendo que este mesmo farelo mais o 

acréscimo de cascas moldas elevou o teor de fibra para 

15,081.. Os dados apresentados sobre o teor de fibra 

presente na casca marrom (41,001.) e entre 

pertencentes ao RELATóRIO DA REUNIÃO 

APROVEITAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS DA 

casca 

T~CNICA 

MANDIOCA 

(6,001.) 

SOBRE 

(1988) 

reforçam as evidências comentadas anteriormente com relação 

a maior contribuição da fibra ser proveniente das cascas. 

Através da análise de Fibra em Detergente 

Neutro (FDN) obtem-se basicamente celulose, hemicelulose, 

lignina e protelna lignificada, sendo que a determinação de 

Fibra em Detergente Ãcido (FDA) obtem-se na quase 

totalidade lignina e celulose, e conhecendo a porcentagem 

de FDN e FDA, por diferença é posslvel calcular a fração de 

hemicelulose, que se constitue de pollmeros de pentoses, e 

especialmente de D-xilanas, que são pollmeros de D-xilose 

em ligação ~ (1 ~ 4) com as cadeias laterais de arabinose 

e outros açÚcares (SILVA, 1981 e LEHNINGER, 1978). 

Por meio das Tabelas 1 e 2, foi posslvel 

calcular o teor de hemicelulose do r~slduo de mandioca não 

fermentado (16,711.) e para o reslduo de mandioca fermentado 

(7,821.), sendo verificada uma redução de 53,20% no teor de 

hemicelulose, o que pode ser devido à atividade dos 
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microrganismos presentes naturalmente no res1duo, uma vez 

que este não foi tratado termicamente. Caso tenha havido a 

liberação da D-xilose a partir da quebra da hemicelulose é 

bem provavel que a levedura utilizada como in6culo (Candida 

sorboxylosa) tenha assimilado a referida pentose, por ser 

xilose positiva. (Apêndice 4). A degradação de vários 

res1duos celul6sicos a partir da atividade dos 

microrganismos via processos fermentativos foram relatados 

em vários trabalhos (KUMAR & SINGH, 1990; TOYAMA, 1976; 

MENEZES et alii, 1989; ULMER et alii, 1981; VIESTURS et 

a I i i, 1981). o teor de celulose e lignina expressos como 

FDA apresentaram praticamente o mesmo valor para os 

res1duos de mandioca não fermentado e fermentado. 

O teor de cianeto total presente no res1duo 

de mandioca não fermentado e fermentado (Tabelas 1 e 2) 

apresentou uma redução de 18,251., que pode ser devido a uma 

operação a mais de secagem sofrida pelo resíduo de mandioca 

fermentado, bem como às atividades dos microrganismos ao 

longo da fermentação. O ácido cian1drico tem como origem 

um glicosidico cianogênico, Linamarina, que pela ação da 

enzima end6gena I inamarase , libera ácido cian1drico, 

glicose e acetona (SALES, 1972). o ácido cian1drico também 

pode ser liberado pela secagem da raiz ao 

solou pelo cozimento (PEREIRA, 1987) , bem como 

pela atividade de microrganismos; o que pode ser 



evidenciado no trabalho de LE6RAS et alii (1990)~ onde foi 

utilizado Brevibacterium sp R312 para a detoxificaç~o de 

polpa de mandioca in natura, sendo observado uma redução de 

70-80'Y. dos compostos nitrilos, em particular os 

cianoglucosideos e a-hidroxinitrilos. 

5.2. Consumo de carboidrato e produção de nitrogênio 

Analisando os dados da Tabela 3 e 8, 

observou-se a não significância dos niveis dein6culo com 

relação ao consumo de carboidrato e produção de nitrogênio 

à temperatura ambiente, pode ser explicado devido ao fraco 

desenvolvimento da levedura a essa temperatura, permitindo 

deste modo o desenvolvimento de outros microorganismos 

presentes naturalmente no residuo, fato este que pode ser 

observado quando se constatou que no periodo final de 
) 

fermentação (60 horas), o consumo de carboidrato a pH = 

5,29 foi maior do que a pH = 4,53, o qual é mais favorável 

ao desenvolvimento da levedura e menos favorável ao 

desenvolvimento de outros microorganismos, principalmente 

bactérias. STRASSER (1968) relata algumas condiç~es de 

processo para a propagação de leveduras: pH 6timo, 4-4,5; 

necessidades de ar, 0,5-1,2 vezes o volume do meio por 

minuto; temperatura, para inicio do processo de propagação: 

26°C, mais tarde 30 o maior consumo de 

carboidrato a pH = 5,29 não implicou numa maior produção de 

nitrogênio~ quando comparada ao pH = 4,53. A provavel 
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explicação para este fato é que no pH = 5,29, o 

desenvolvimento de outros microorganismos prevaleceu sobre 

a levedura, sendo que o consumo de carboidrato por esses 

microorganismos seguiu uma via fermentativa (produção de 

ácidos, por exemplo), sendo o pH = 4,53 mais favorável para 

o desenvolvimento da levedura, a produção de biomassa foi 

maior, acarrentando portanto uma maior produção de 

nitrogênio. Esse resultado esta de acordo com o trabalho 

de VAN6 (1988), que consistiu na condução de experimentos 

com fermentação semi-s6lida a pH = 4,50 e residuos de 

batata doce como substrato e levedura amilolitica como 

in6culo, sendo obtidos teores de proteina de 16,11 a 

20,827.. Os autores também relataram uma baixa contagem de 

bactérias contaminantes ap6s a fermentação. Outros autores 

(RAIMBAULT et alii, 1985; 6RE60RV et alii, 1977; READE & 

6RE60RY, 1975; RAIMBAULT & ALAZARD, 1980; CARRIZALEZ et 

alii, 1981) também obtiveram aumentos significativos no 

teor de proteina por fermentação semi-s6lida e submersa de 

substratos à base de mandioca, usando fungos como in6culo e 

pH do meio 5 4,5. 

Na fermentação conduzida à temperatura de 

32°C, os niveis de in6culo e pH não apresentaram 

diferenças significativas com relação ao consumo de 

carboidrato (Tabela 6), porém esses mesmos fatores 

apresentaram diferenças significativas (p 5 0,05) para a 

produção de nitrogênio (Tabela 13), sendo verificado uma 
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maior produção com o in6culo de 10%. Estes resultados 

estão em conformidade com os de YAN6 (19B8), 
r 

onde foi 

experimentado no processo fermentativo dois n~veis de 

in6culo (Saccharomyces sp IF01426), sendo que para os 

in6culos com 1,Oxl0
7 

células/ml e 1,Oxl0
B 

células/ml, foram 

obtidos produtos fermentados com teores de proteina de 

16,11 a 20,82%, respectivamente. 

Analisando os dados da Tabela 23, 

observou-se que houve uma diferença significativa 

(p ~ 0,01) para os niveis de temperatura experimentado com 

relação ao consumo de carboidrato, sendo verificado um 

maior consumo à temperatura de 32°C, porém de modo geral, 

esse consumo foi muito baixo, principalmente com relação ao 

amido, o qual foi estimado a partir das Tabelas 1 e 2 e foi 

encontrado um valor quase desprezivel (0,917.) • A razão 

desse baixo consumo de amido é devido a ausência de enzimas 

amiloliticas presentes na levedura utilizada como in6culo, 

sendo que a maior contribuição para a produção de 

nitrogênio foi a partir do consumo de açúcares redutores 

totais (7,667.) presentes no residuo e dos açúcares 

provenientes da degradação da hemicelulose (51,207.) , 

principalmente a D-xilose, açúcar assimilável por essa 

espécie de leveduras. Esse relato está de acordo com a 

afirmação de TUSÉ (1984), segundo o qual, os materiais 

liberados a partir da quebra da biomassa da planta 

(celulose, proteina, amido, etc.) não são assimilados a 
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taxas iguais, sendo que os aminoácidos, proteinas, açúcares 

solúveis etc, podem ser preferenciamente utilizados, 

seguidos pela hemicelulose, amido e finalmente a celulose e 

lignina serão utilizados mais vagarosamente. 

Os niveis de temperatura experimentados 

(Tabela 25) apresentaram diferenças significativas (p ~ 

0,01) com relação a produção de nitrogênio, sendo 

verificada uma maior produção à temperatura de 32 oCo 

Mesmo considerando as melhores condições (pH = 4,5, in6culo 

de 101. e temperatura de 32 °C) para a produção de 

nitrogênio, foi constatado que esta produção não 

satisfatória, o que está relacionado com a baixa capacidade 

da levedura empregada de utilizar carboidratos~ o que 

segundo PHAFF et alii (1978) é fator limitante para o 

desenvolvimento de leveduras, uma vez que estes se 

constituem na principal fonte de carbono e energia. 

Observando a Figura 6 e 10 notamos que o 

consumo de carboidratos para os dois niveis de 

(ambiente e 32 °C) obedeceu o comportamenteo e 

temperatura 

uma reta 

crescente com taxas de consumo iguais para as duas 

temperaturas experimentadas, sendo que a produção de 

nitrogênio obedeceu uma parábola (taxas de produção 

decrescente), ou seja, ao final de 60 horas de fermentação 

já existe uma tendência a e~tabilização na produção de 

nitrogênio, sendo que esses resultados estão de acordo com 

o trabalho de VARGHESE et alii (1977), onde foram 
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conduzidos diversos experimentos com fermentação 

semi-s6lida da mandioca com fungos (Rhizorus, Aspergillus e 

Neurospora) isolados a partir da mandioca e seus derivados. 

Neste trabalho foi encontrado uma pequena produção de 

proteina, elevando-se de 2,54% inicial para 3,07.. Os 

autores conduziram os mesmos experimentos, porém fizeram 

uma suplementaç~o do substrato com 357. de esterco de 

galinha e obtiveram uma elevação nos niveis de proteína de 

8-10,5%, sendo que com soja, amendoim e farelo de abacaxi a 

25%, os níveis de proteína foram 40, 10 e 7%, 

respectivamente. 

Um fator que pode ter contribuido para a 

baixa eficiência do processo de fermentação semi-s6lida do 

resíduo composto de mandioca, foi a constatação de que os 

teores dos microelementos (Tabela 1) presentes no residuos 

composto de mandioca estavam acima daqueles necessários ao 

desenvolvimento de fungos, que segundo MOORE-LANDECKER 

(1972) podem variar de 0,001 a 0,5 ppm, afirmando o mesmo 

autor que quantidades muito maiores que a requerida, 

geralmente são t6xicas. Esse fato também pode ser 

comprovado no trabalho de BROOK et alii (1969), onde foram 

conduzidos experimentos com fermentação semi-s6lida da 

mandioca, sendo utilizados Rhizopus oligosporus M175 como 

in6culo. Os autores concluiram que zinco (0,2 ppm), ferro 

(0,2 ppm) e manganês (0,2 ppm) foram inibidores para o 

processo. 
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6. CONCLUSõES 

Os resultados obtidos no presente trabalho 

permite concluir que: 

Os nlveis de in6culo e pH não afetaram 

significativamente o consumo de carboidrato referentes às 

fermentações conduzidas às temperaturas ambiente e 32°C. 

ambiente, os 

- A fermentação conduzida à 

niveis de in6culo, não 

temperatura 

interferiram 

significativamente na produção de nitrogênio, porém os 

niveis de pH interferiram significativamente (p ~ 0,05) na 

produção de nitrogênio, sendo que no pH = 4,5 foi obtido 

melhor resultado. 

- A fermentação conduzida à temperatura de 

os nlveis de in6culo e pH afetaram 

significativamente (p ~ 0,05) a produção de nitrogênio, 

sendo que os melhores resultados foram obtidos para inóculo 

de 10/. e para o pH = 4,53, respectivamente. 
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- Os niveis de temperatura afetaram 
, 

significativamente (p $ 0,01) o consumo de carboidrato e a 

produção de nitrogênio, sendo que os resultados mais 

promissores foram obtidos à temperatura de 32 oCo 

- Mesmo adotando as melhores condições 

experimentadas nesse trabalho, a produção de nitrogênio 

obtida foi muito baixa, sugerindo-se portanto a necessidade 

de otimização do processo, como por exemplo, a consorciação 

de leveduras amilollticas e não amiloliticas, suplementação 

do substrato com minerais, principalmente N, Mg, etc., para 

torná-lo viável biológica e economicamente. 
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APt:NDICES 



Apêndice 1 - Dados referentes a classificaç~o da levedura 

ColÔnia em 

meio sólido 

Meio: GYPA 

Incubaç~o: 

20o C/3 dias 

Colônia em 

meio s6lido 

Meio: GYPA 

Incubação: 

20oC/3 dias 

Cultura em 

meio li quido 

Meio: GYP 

Incubação:: 

2SoC/21 dias 

Candida sorboxylosa fornecidos pela Fundação 

Tropical de Pesquisas e Tecnologia "André 

Tosello" • 

Caracterlsticas Macromorfológicas 

Forma Superf1cie Borda Elevaçã:o 

CIRCULAR RUGOSA CILIADA ELEVADA 

Caracterlsticas Macromorfológicas 

Pigmentaç~o Opacidade Consistência 

AUSENTE OPACO MACIA 

Caracterlsticas Macromorfo16gicas 

Sedimento 

Escasso 
e 

coerente 

Pel1cula 

Ausente 

Ilhas Anel 

Ausente Ausente 
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Apêndice 2 Dados referentes a classificaç~o da levedura 

Candida sorboxylosa fornecidos pela Fundação 

Tropical de Pesquisas e Tecnologia "André 

Tosello". 

Morfologia Caracteristicas Micromorfol6gicas 

e 
Reproduç~o Esporos Citologia Forma . celular Micélio Sexuais 

Meio: 6YP Subglobosa!l Pseudo- Ascosporos micélio 
Incubação: Elips6ide e Multipolar tipo Ausente 
2SoC/48 h Cil1ndrica Candida 

Caracteristicas Teste 

de Crescimento Positivo Negativo 

Crescimento a 37°C x 

Tolerância a 107. de NaCl x 

Tolerância a 50% de 6licose x 



99. 

Apêndice 3 Dados referentes a classificação da levedura 

Candida sorboxylosa fornecidos pela Fundação 

Tropical de Pesquisa de Pesquisa e Tecnologia 

Fermentação 
de 

Açúcares 

Glicose 

6alactose 

Sacarose 

Mal tose 

Lactose 

Rafinose 

f1elibiose 

Trealose 

Celobiose 

Melezitose 

Amido 

"André Tosello". 

1 2 3 4 

a a a a 

a a a a 

a a 

(a): ~cidez fora do tubo de Durham 

Dias 

7 

A 

a 

a 

(A): Acidez dentro e fora do tubo de Durham 

(b): Produção de gás 

(*): Volume de gás formado (escala de O a 5) 

(-): Negativo 

B 

A 

a 

11 

A 
Q 

15 

A * 
0.5 
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Apêndice 4 - Dados referentes a classificaç~o da levedura 

Candida sorbox)'losa fornecidos pela Fundação 

Tropical de Pesquisas e Tecnologia "André 

Tosello"a 

Assimilação de Fontes, Semanas 

de Carbono Primeira Segunda Terceira 
, 

Glicose +++ +++ +++ 

Galactose + + + 

Sacarose 

Mal tose 

Lactose 

Celobiose 

Trealose + + + 

Rafinose 

Melizitose 

Amido 

Inulina 

D-Xilose +++ +++ +++ 

L-Arabinose 

D-Arabinose 

D-Ribose 

L-Ramnose + + ++ 
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Apêndice 4 - Dados referentes a classificação da levedura 

Candida sorboxylosa fornecidos pela Fundação 

Tropical de Pesquisas e Tecnologia "André 

Tosello". 

Assimilação de Fontes 

de Carbono 

Etanol 

Glicerol 

Adonitol 

Dulcitol 

D-Manitol 

D-Sorbitol 

Salicina 

Ãcido Láctico 

Ãcido Succ1nico 

Ãcido C1trico 

Inositol 

Metanol 

- ou + : negativo 

++ ou +++ : positivo 

Semanas 

Primeira Segunda Terceira 

+++ 

++ ++ +++ 

++ 

+ 
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Apêndice 5 - Dados referentes a classificação da levedura 

Candida sorboxylosa fornecidos pela Fundação 

Tropical de Pesquisas e Tecnologia "André 

Tosello". 

Assimilação de Fontes 

de Nitrogª,nio 

NaN02 

KN09 

Etilamina 

L-Lisina 

- : negativo 

++ : positivo 

Testes complementares 

VFB 

Hidrólise de uréia 

Hidrólise de arbutina 

Produção de ácidos 

Semanas 

Primeira Segunda 

++ 

Teste 

Positivo Negativo 

x 

x 



Apêndice 6 - Consumo de carboidratos totais (7.) e produção 

de nitrogênio (7.) ao longo dos periodos (12, 

24, 36, 48 e 60 h) referente ao tratamento 1 

(temperatura ambiente, in6culo de 57. e pH = 

Consumo de carboidratos totais 
C6digo das 

(média de 3 repetições) 
bandejas em % nos periodos (horas) 

amostradas 
12 24 36 48 60 

24A 1,01 3!,O3 3,84 7,94 4,08 

24B 0,81 3,64 5,89 6,33 6,84 

24C 2:;35 2,26 2,34 6,44 5,37 

Produção de nitrogênio 
C6digo das (média de ~ repetições) ~. 

bandejas em % nos periodos (horas) 
amostradas 

12 24 36 48 60 

24A 8,33 12,50 25,00 25,00 29,17 

24B 1,88 8,00 20,00 24,00 28,00 

24C 8,33 12,50 29,17 29,,17 33 !i 33 
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Apêndice 7 - Consumo de carboidratos totais (7.) e produção 

de nitrogênio (7.) ao longo dos periodos 

(12, 24:; 36, 48 e 60 h) referente ao 

tratamento 2 (temperatura ambiente, in6culo de 

107. e pH = 4,53). 

Consumo de carboidratos totais 
C6digo das (média de 3 repetiçê5es) 

bandejas em % nos perlodos (horas) 
amostradas 

12 24 36 48 60 

23A 2,41 4,07 9,90 11,02 10,90 

23B 6,15 6,60 10,00 9,09 13,65 

23C 1,03 0,69 5 11 49 6,76 6,58 

Produção de nitrogênio 
C6digo das (média de ~ repetiçê5es) -.J 

bandejas 
em 'l.. nos perlodos (horas) 

amostradas 
12 24 36 48 60 

23A 4,00 12,00 16,00 20,00 20,00 

23B 8,00 12,00 16,00 24,00 24,00 

'">-;:r 4,,00 8,00 12,00 24,00 28,00 ..:..-_.~ 
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Apêndice 8 - Consumo de carboidratos totais (%) e produção 

de nitrogênio (%) ao longo dos periodos (12, 

24, 36, 48 e 60 h) referente ao tratamento 3 

(temperatura de in6culo de 5% e pH = 

4,53) • 

Consumo de carboidratos totais 
C6digo das (média de "':1" repetições) ~. 

bandejas em /. nos periodos (horas) 
amostradas 

12 24 36 48 60 

4A 3,74 3,26 6,01 9,25 5,06 

4B 6,10 7,35 7,33 7,97 11,45 

4C 5,50 10,97 10,69 9,36 8,23 

Produção de nitrogênio 
Código das (média de 3 repetições) 

bandejas em 'Y. nos periodos (horas) 
amostradas 

12 24 36 48 60 

4A 12,00 20!'00 20!'00 28,00 28,00 

4B 12,50 20,83 29,17 33!i 33 33 9 33 

4C 8,00 16,00 24,00 28,00 32,00 
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Apêndice 9 - Consumo de carboidratos totais (%) e produção 

de nitrogênio (%) ao longo dos periodos (12, 

24, 36, 48 e 60 h) referente ao tratamento 4 

(temperatura de in6culo de 10% e pH = 

4,53) a 

Consumo de carboidratos totais 
C6digo das 

(média de 3 repetiçe5es) 
bandejas 

em % nos periodos (horas) 
amostradas 

12 24 36 48 60 

3A 1,24 4,66 5~15 6~91 19,57 

3B 3,77 10,12 12,04 11,55 12,02 

3C 1~54 8,50 8,60 7,84 11~06 

Produção de nitrogênio 
C6digo das (média de 3 repetiçe5es) 

bandejas 
em % nos periodos (horas) 

amostradas 
12 24 36 48 60 

3A 4,00 16,00 24,00 28,00 28,00 

3B 12,50 16,67 29,,17 37,50 37;50 

3C 4,00 20,00 24,00 32,00 32,00 
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Apêndice 10 - Consumo de carboidratos totais (%) e produção 

de nitrogênio (%) ao longo dos perlodos 

(12, 24, 36, 48 e 60 h) referente ao 

tratamento 5 (temperatura ambiente, in6culo 

de 5% pH = 5!'29). 

Consumo de carboidratos totais 
C6digo das 

(média de "'1" repetições) • ...J' 

bandejas 
em % nos perlodos (horas) 

amostradas 
12 24 36 48 60 

21A 3,98 5,31 6,69 9,63 13,05 

2.1B 4,21 5,03 5,51 11,78 16,64 

2iC 1,40 1,89 3,00 6,62 7,72 

Produção de nitrogênio 
C6digo das (média de 3 repetições) 

bandejas em % nos perlodos (horas) 
amostradas 

12 24 36 48 60 

2iA 0,47 4,00 16,00 20,00 20,00 

2iB 1,08 8,00 20,00 16,00 24,00 

21C 2,08 8,00 20,00 20,00 20,00 
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Apêndice 11 - Consumo de carboidratos totais (%) e produç~o 

de nitrogênio (%) ao longo dos períodos 

(12, 24, 36, 48 e 60 h) referente ao 

tratamento 6 (temperatura ambiente~ in6culo 

de 107. e pH = 5,29). 

Consumo de carboidratos totais 
C6digo das (média de 3 repetições) 

bandejas 
em 7- nos períodos (horas) 

amostradas 
12 24 36 48 60 

22A 1,64 4,72 5,03 6,88 8~75 

22B 3,41 3,45 6,57 6,57 12,58 

22C 0~17 0,57 0,86 0,98 15,31 

Produção de nitrogênio 
Código das (média de 3 repetições) 

bandejas em % nos períodos (horas) 
amostradas 

12 24 36 48 60 

22A 2~49 7,81 6,31 25,73 25,45 

22B O~75 10,58 21,15 24,39 28,53 

22C 4;26 1,07 16,14 23,09 25,89 
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Apêndice 12 - Consumo de carboidratos totais (%) e produção 

C6digo das 

bandejas 

amostradas 

lA 

lB 

lC 

Código das 

bandejas 

amostradas 

lA 

lB 

1e 

de nitrogênio (%) ao longo dos períodos 

(12, 24, 36, 48 e 60 h) referente ao 

tratamento 7 (temperatura de 32 °c , 
de 5% e pH = 5,29). 

Consumo de carboidratos totais 

(média de ~ repetições) ".J 

em % nos períodos (horas) 

12 24 36 48 

1,78 4,95 5,80 13,63 

8,10 9,08 9~22 10,20 

1,75 3,73 8,07 12,25 

Produção de nitrogênio 

(média de ~ repetições) "-' 

em % nos períodos (horas) 

12 24 36 48 

3,70 11,11 11,11 11,11 

3,70 11,11 11,11 14,81 

3,70 14,81 11,11 14,81 

in6culo 

60 

14,79 

14,64 

13,06 

60 

14,81 

18,52 

18,52 
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Apêndice 13 - Consumo de carboidratos totais (%) e produção 

de nitrogênio (%) ao longo dos perfodos (12~ 

24, 36, 48 e 60 h) referente ao tratamento 8 

(temperatura de 32°C, in6culo de 10% e pH = 

5,29) . 

Consumo de carboidratos totais 
C6digo das 

(média de 3 repetições) 
bandejas 

7-em nos perfodos (horas) 
amostradas 

12 24 36 48 60 

2A 6,39 6,75 12,62 11,17 12,15 

2B 3,06 3,40 6,23 10,67 9,73 

2C 4,21 6,37 8,87 11,23 11,17 

Produção de nitrogênio 
C6digo das 

(média de -:r 
--1 repetições) 

bandejas 
em % nos perfodos (horas) 

amostradas 
12 24 36 48 60 

2A 8,00 16,00 24,00 24~00 32,00 

2B 4,00 12,00 12,00 28,00 32,00 

2C 0,15 11,54 23,08 23,08 26,92 


