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ABSTRACT 

Chitosan is a natural polysaccharide of biotechnological interest occurring in the cell walls of fungi 

(Zygomycetes) and derived from chitin by deacetylation forming a higher proportion of polymer 

chain units β1,4-2-amino-2- deoxy-D-glucose, and a smaller number of units β1,4-2-acetamido-2-

deoxy-D-glucose chitin. Due to structural versatility, chitosan is a polymer of great biotechnological 

interest, considering its solubility properties, viscosity. Lack of toxicity were performed with 

biocompatibility. Studies were done about Rhizopus arrhizus biomass and chitosan production and 

optimization, through the use of the agro-industrial wastes as substrates, applying 2² factorial 

design, having as independent variables corn steep liquor  and glycerin derived from biodiesel 

process, and as a response variable biomass and chitosan by R. arrhizus. The fungus was grown in 

250ml Erlenmeyer flasks containing 100ml of medium containing industrial residues, according to 

the planning, with the inoculum of 6 disks of 40 mm in diameter fungus grown on YMA (Yeast 

Malt Agar), incubated at 28°C under an orbital agitation of 150 rpm for 72 hours. The biomass was 

obtained by centrifugation at 5,000 g for 15 min, followed by washing with water and subsequent 

inactivation by autoclaving at 121°C. The efficiency of biomass as a sorbent was evaluated in the 

process of bleaching a textile dye congo red. The best results have demonstrated an optimized 

production of biomass 22,5g/l, a bleaching ability to 80.85% of the textile dye. Chitosan was 

obtained from biomass, characterized by Fourier transform infrared (FTIR) spectra and X-ray 

diffraction to determine the crystallinity index (CI). The isolated chitosan showed a yield of 44.46 

mg/g biomass degree of deacetylation (DD) of 74% and 44% crystallinity index, confirming the 

amorphous nature of the polymer. Investigations were carried out with the chitosan characterized by 

evaluating the efficiency of the polymer as an antifungal in tomatoes protection (Solanum 

lycopersicum var. Cerasiforme) the attack of pathogen Botrytis cinerea. Cell viability study of 

pathogen B. cinerea by light microscopy showed that 70% had germinated tubes 16h of incubation. 

Microbiological chitosan showed an MIC of 100μg/ml against pathogen B. cinerea. The processing 

of tomatoes against B. cinerea with chitosan concentration in the MIC showed satisfactory results 

until 19 days after inoculation, when compared to controls. Promising results demonstrate the 

excellent biotechnological potential of R. arrhizus as an effluent sorbent from bleaching in the 

textile, in the production of chitosan, as well as in inhibiting the pathogen B. cinerea, causing 

degradation of fruits and vegetables, in particular postharvest, proved to be an important crop 

protection. 

 

Keywords: agro-industrial wastes, Rhizopus arrhizus, biomass, chitosan, sorbent, antifungal 

activity. 
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RESUMO 

A quitosana é um polissacarídeo natural, de interesse biotecnológico, ocorrendo nas paredes 

celulares de fungos (zygomycetes), bem como pode ser obtido da quitina através da desacetilação, 

formando uma maior proporção de cadeia polimérica com unidades de β1,4-2-amino-2-desoxi-D-

glicose, e um menor número, de unidades β1,4-2-acetamino-2-desoxi-D-glicose da quitina. 

Considerando as suas propriedades fisco-químicas e bibiocompatibilidade), a quitosana é um 

polímero de grande interesse biotecnlógico.  Visando esse interesse estudos foram realizados para a 

produção e otimização da produção de biomassa e quitosana por Rhizopus arrhizus, através da 

utilização de resíduos agroindustriais, como substratos, aplicando planejamento fatorial de 2², tendo 

como variáveis independentes milhocina (água de maceração de milho) e glicerina, oriunda do 

processamento do biodiesel, e como variáveis respostas produção de biomassa e de  quitosana por 

R. arrhizus. Foi preparado um pré-inóculo do fungo contendo 40 discos de 6mm de diâmetro em 

50mL de YMB (Yeast Malte Broth) durante 24h em Erlenmeyers de 250mL, após esse pré-inóculo 

foram transferidos para frascos de Erlenmeyers de 250mL contendo 100mL do meio com resíduos 

agroindustriais, de acordo com planejamentos, incubados a 28° C, sob agitação orbital de 150 rpm, 

durante 72h. A biomassa foi obtida por centrifugação a 5.000 g, por 15 min, seguido de lavagens 

com água, e posterior inativação por autoclavagem a 121ºC. A eficiência da biomassa como 

sorbente foi avaliada no processo de descoloração do corante têxtil vermelho congo. Os resultados 

demonstraram uma produção otimizada da biomassa de 22,5g/L e uma habilidade de descoloração 

de 80,85% do corante sintético de vermelho congo. A quitosana obtida da biomassa foi 

caracterizada por Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) e difração de raio X para 

determinar o índice de cristalinidade (IC). A quitosana isolada apresentou um rendimento de 44,46 

mg/g de biomassa,  Grau de Desacetilação (DD) de 74% e índice de cristalinidade 44%. 

Investigações foram realizadas com a quitosana caracterizada, avaliando a eficiência do polímero 

como antifúngico, na proteção de tomates (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) pelo ataque do 

fitopatógeno Botrytis cinerea. Estudos das condições de cultivo do fitopatógeno B. cinerea através 

de microscopia de luz demonstraram que 70% apresentavam tubos germinativos com 16h de 

incubação. A quitosana microbiológica demonstrou um CMI (Concentração mínima inibitória) de 

100µg/mL contra o fitopatógeno  B. cinerea. O tratamento de tomates contra o B. cinerea com 

quitosana na concentração do CMI apresentou resultados satisfatórios até com 19 dias de 

inoculação, quando comparado aos controles. Os resultados promissores obtidos demonstraram o 

excelente potencial biotecnológico de R. arrhizus como sorbente na descoloração de efluente têxtil, 

na produção de quitosana, bem como na inibição do crescimento do fitopatógeno B. cinerea, 

causador da degradação de frutos e hortaliças, em especial, pós-colheita, demonstrando ser um 

importante bioproduto biotecnológico para aplicação pela agroindústria.  

 

Palavras-chave: Resíduos agroindustriais, Rhizopus arrhizus, biomassa, quitosana, sorbente, 

atividade antifúngica. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

O século XXI é considerado a era da convergência de tecnologias. Neste 

contexto, investir em novas estratégias tecnológicas normalmente implica em custos, 

mas não implica em investimentos de valor mais elevado. Assim, a redução do custo 

global de bioprocessos depende normalmente de melhoramento genético e do uso de 

matéria-prima de baixo-custo, como resíduos agroindustriais, ampliação de escala de 

processo e de uso de técnicas computacionais avançadas para controle e otimização 

(HAMANO et al., 2006; KARIMI et al., 2013; ZANG et al.,2014).  

A integração entre as tecnologias, em especial, a engenharia e a biotecnologia, 

tecnologia da informação e a nanotecnologia, como exemplos, além de ressaltar os 

pontos fortes de cada uma, tem ajudado a resolver problemas que isoladamente não 

teriam soluções. Assim, avanços recentes nestas áreas têm conduzido ao 

desenvolvimento de novas técnicas de coletas de dados, modelagem, controle e 

otimização de processos biotecnológicos baseados em Redes Neurais (modelo similar 

do processamento do cérebro humano). Desta forma, ferramentas computacionais como 

algoritmos genéticos, buscam imitar o processo evolucionário pelo qual sistemas se 

auto-organizam e se adaptam, enquanto que a Lógica Fuzzy, simula a habilidade do 

cérebro humano permitindo se obter conclusões e respostas baseadas em informação 

(POLLASTRI, PRZYBYLSKI  et al., 2002CAVALHEIRO, 2007; MORAIS et al., 

2010).  

A otimização de processos empregando análise univariada frequentemente usada 

em biotecnologia para obtenção de elevados rendimentos do produto é uma estratégia 

para minimizar o tempo e recursos, valorizando as interações entre os parâmetros físico-

químicos. Assim, a análise de regressão multivariada quando associada a planejamentos 

fatoriais e Metodologia de Superfície de Resposta (MSR), não só reduz tempo e 

recursos, como também permite a avaliação dos fatores efetivos, construindo modelos 

de interações, que além de avaliar as condições ótimas das variáveis dependentes, 

avaliam também em relação às variáveis respostas (JAYATI et al., 2004; PAREEK et 

al., 2011).  

Com a ampliação dos conhecimentos sobre a capacidade biossintética dos 

micro-organismos observou-se a necessidade de expansão da biotecnologia, na 

aplicação de processos e produtos. Neste sentido, vêm sendo geradas perspectivas 
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associadas aos produtos de elevado valor agregado, e de interesse industrial que 

constituem as novas bases da biotecnologia. Contudo, um fator importante para 

ampliação de escala é minimizar o custo de produção. De forma que, as linhas industrais 

com produção otimizada tem um efeito profundo sobre o investimento direto na sua 

realização (CAMPOS–TAKAKI, 2005; BINUPRIYA  et al., 2007; CONTI, 2012).  

O polímero quitosana oriundo de crustáceos é atualmente produzido em volume 

industrial; no entanto, devido à sazonalidade não é possível produzir quantidadades 

constantes desse produto e disponibilizá-lo ao mercado, além do custo elevado do 

processo e produtos químicos recalcitrantes. Em contrapartida, a produção 

microbiológica de quitina e quitosana tem se mostrado vantajosa, considerando a 

obtenção dos co-biopolímeros, sendo um processo simples, econômico e de baixo custo.  

Além disso, a quitosana devido as propriedade de biocompatibilidade e  

biodegradabilidade é amplamente usada na agricultura, na medicina, na área 

farmacêutica e alimento, entre outras (BECERRA-JIMENEZ et al., 2011; CARDOSO 

et al., 2012; DHILLON et al., 2013; BERGER et al., 2014). 

Desta forma,  a literatura ressalta o uso de filmes de quitosana na conservação e 

manutenção da qualidade de frutos frescos, congelados ou processados, devido à sua 

natureza biodegradável e segura (SHAHIDI et al., 1999). A proteção de frutos pós-

colheita contra podridões também vem sendo investigada através de várias técnicas 

alternativas de controle, garantindo segurança do produto e o período de conservação. 

Quanto às uvas vem sendo observado perdas significativas durante o armazenamento e a 

comercialização, especialmente, frente à ocorrência do Botrytis cinerea (CAMILI et al., 

2007; PANKAJ et al., 2014).  

Considerando, a ampla aplicação biotecnológica de quitosana em diversas áreas 

do conhecimento, como têxtil, cosméticos, medicamentos, materiais compósitos, 

nanomateriais, alimentos e produtos neutricêuticos, investigações extensivas devem ser 

realizadas  no sentido de encontrar respostas adequadas para o aumento da produção  de 

quitosana, quanto ao peso molecular, comprimento da cadeia e grau de desacetilação. 

Por outro lado, torna-se preocupante o uso de quitosana por pessoas com alergia a 

crustáceos, surgindo assim uma demanda industrial por quitosana de origem 

microbiológica.  Neste sentido, estudos foram realizados com o potencial de Rhizopus 

arrhizus (ordem Mucorales, classe Zygomycetes) na produção de biomassa e quitosana 

empregando métodos quimiométricos, e na avaliação das propriedades dos produtos 

obtidos, gerando perspectivas futuras na reserva de direitos autorais.               
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2. OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Realizar estudos com a otimização de processos de produção de biomassa e  quitosana 

por Rhizopus arrhizus, utilizando como meio de cultura substratos agroindustriais 

(glicerina  oriunda do excedente da produção do biodiesel) e milhocina (resíduo do 

beneficiamento do milho), empregando métodos quimiométricos (planejamentos 

fatoriais e Metodologia de Superfície de Resposta) e avaliar o potencial biotecnológico 

da biomassa na descoloração do azo corante vermelho congo em efluente têxtil, bem 

como, os efeitos da quitosana na aplicação de quitosana como revestimento contra o 

fitopatógeno Botrytis cinerea.  

2.2 Específicos 

 Avaliar o crescimento de R. arrhizus em diferenes concentrações substratos 

agroindustriais (glicerina e milhocina), aplicando planejamentos fatoriais 

completos e sequênciais; 

 Investigar estatisticamente a condição selecionada, a partir dos efeitos e 

interações das concentrações de glicerina e milhocina sobre a produção de 

biomassa; 

 Realizar a cinética de crescimento de R. arrhizus na condição selecionada com 

os substratos agroindustriais (glicerol e milhocina); 

 Realizar a produção de biomassa por R. arrhizus com a condição otimizada do 

meio contendo glicerina e milhocina, a partir da condição selecionada pelos  

planejamentos fatoriais e metodologia de superfície de resposta; 

 Aplicar a biomassa obtida do processo fermentativo submerso por R. arrhizus na 

descoloração do azo corante vermelho congo;  

 Extrair quitosana de biomassa obtida por R. arrhizus a partir das condições 

selecionada pelos  planejamentos fatoriais empregados; 

 Caracterizar através de métodos físico-químicos a quitosana obtida; 

 Realizar a otimização da produção de quitosana em relação ao grau de 

desacetilação; 

 Avaliar o efeito direto e indireto da quitosana em diferentes concentrações na 

proteção da tomate frente a fungos patógenos, em especial contra B. cinerea. 
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3. REVISÃO DA 

LITERATURA 

3.1  Fungos  

A parede celular fúngica ocupa aproximadamente 40% do volume da célula e é 

uma capa rugosa que rodeia o protoplasto. É uma matriz extracelular de carboidrato 

polimérico entrelaçado com muitas proteínas das quais tem carboidratos adicionados. A 

composição da parede celular fúngica é dinâmica e apresenta crescimento, morfologia e 

alterações originadas por fatores ambientais. A transmissão de micrografias eletrônicas 

proporciona evidência clara de que ela não é homogênea, sendo organizada em capas 

(Figura 1), cada uma de diferente densidade eletrônica que geralmente corresponde à 

concentrações de monoproteínas sobre a superfície de quitina e β-glucano (LEVITZ Y 

SPECHT, 2009).  

O crescimento de qualquer organismo pode ser definido como o “aumento 

ordenado dos constituintes celulares que levam a um aumento da biomassa” 

(PROSSER, 1995). Nos fungos com morfologia filamentosa de crescimento e talo 

cenocítico, não micelial, o crescimento se produz por aumento celular, divisão nuclear, 

divisão celular e síntese de protoplasma. Finalmente, os fungos filamentosos com 

micélio verdadeiro crescem por combinação de aumento e de divisões celulares, mas se 

diferenciam do que ocorrem nos leveduriformes porque esse crescimento não é um 

processo reprodutivo, já que implica no aumento do tamanho da população 

(GALVAGNO & FORCHIASSIN, 2010). 

São poucos os polissacarídeos presentes na parede celular dos fungos. O glucano se 

encontra em 29%, o mananas 30 % e a quitina entre 25-30 %.  A função da quitina é dar 

uma delineada e espessa conformação à célula, assim como conferir força mecânica à 

parede celular (BARDALAYE Y NORDIN, 1976; ARBIA et al., 2013).  
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Figura 1- Esquema da parede celular fúngica 

 

           A quitina está amplamente distribuída nos fungos Basidiomicetos, Ascomicetos, 

Zigomicetos e Ficomicetos (POCHANAVANICH & SUNTORSUK, 2002). Ela se 

encontra na parede celular do micélio, esporos e talo. Sua concentração na parede 

celular depende de sua fisiologia, meio ambiente e condições de fermentação, por tanto, 

as características químicas da parede celular fúngica têm levado a estudar esta fonte 

para produzir de derivado funcionais da quitina que é a quitosana. Recentemente, 

avanços na tecnologia das fermentações sugerem a produção em grande escala de 

cultivos de micro-organismos que contêm quitosana e podem ser uma atrativa rota desse 

biopolímero (KHALAF, 2004). 

 

 

3.2  Zigomicetos  

A maioria dos membros deste grupo de fungos são sapróbios por excelência em 

matéria orgânica em decomposição e em fezes de herbívoros, sendo conhecidas espécies 

coprófilas obrigatórias e facultativas. Alguns poucos gêneros são reconhecidos como 

apresentando espécies parasitas de plantas superiores, outros podem atacar grãos, 

legumes e frutos estocados (ALEXOPOULOS et al., 1996; TRUFFEM, 2000). Os 

Zygomycetes são representados por seis ordens, dentre elas encontra-se a Mucorales 

(Figura 2) sendo também conhecidas como fungos do açúcar, uma vez que sua 

capacidade de degradação limita-se às moléculas de estruturas mais simples, como a 

glicose e sacarose. Os representantes dessa ordem são os primeiros fungos a colonizar 

um substrato, crescendo rapidamente com o micélio denso e conspícuo, chegando a 

atingir 2 – 3 cm de altura (HESSELTINE &  ELLIS, 1973).  
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3.3 Rhizopus arrhizus 

 

 Rhizopus são fungos filamentosos, cosmopolitas, sendo encontrados no solo ou 

decompondo frutas, legumes, fezes de animais e alimentos. Algumas espécies deste 

gênero são contaminantes comuns. Também são ocasionais causadores de sérias, e 

frequentemente fatais, infecções em humanos. Além disso, outras espécies desse gênero 

são consideradas fitopatgênicas (TRUFEM, 2000; MALLER, 2008). 

No gênero Rhizopus são descritas várias espécies, sendo as mais comuns 

Rhizopus arrhizus, Rhizopus azygosporus, Rhizopus microsporus, Rhizopus schipperae 

e Rhizopus stolonifer. Algumas características morfológicas, como o comprimento dos 

rizóides e esporangioforos, o diâmetro dos esporângios, a forma da columa, o tamanho, 

a forma e a textura dos esporangiosporos auxiliam na diferenciação das espécies do 

gênero. A temperatura de crescimento é variável entre elas (ALEXOPOULOS et al., 

1996). 

A morfologia do gênero Rhizopus é realizada em relação ao crescimento rápido 

(quatro dias), a textura da colônia, a coloração inicialmente branca, passando para cinza 

com a idade, hifas não septadas (cenocíticas) e estruturas de reprodução, como 

esporângio, esporangiosporos e os esporos (NASCIMENTO, 2006). 

Estudos realizados por Pochanavanich e Suntornsuk (2002), descrevem a 

significativa produção de quitosana por R. arrhizus evidenciando o potencial 

biotecnológico desse fungo na produção desse biopolímero ao comparar com os 

resultados obtidos por fungos das espécies Aspergillus niger, Zygosacharomyces rouxii 

e Candida albicans. 
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Figura 2 – Classificação taxonômica dos Zygomycetes (HOLLMAN et al., 2008). 

 

 

3.4 Aplicação Biotecnológica do R. arrhizus  

 

 O R. arrhizus pertence  a  classe  morfológica  dos  Ficomicetos  da subclasse  

dos  Zigomicetos  (ATLAS,  1981; PELCZAR,  1980).  São de interesse na 

biotecnologia devido à sua utilização na indústria alimentícia na preparação de 

alimentos fermentados (SOCCOL, 1986).  É também utilizado na produção de ácidos 

orgânicos, como o ácido fumárico (RHODES  et al., 1959)  e o  ácido  lático (HANG  et  

al.,  1989),  assim  como  na  produção  de  enzimas  como  as  lipases (LABOUREUR 

et al.,  1966).  Ele tem atuado em biotransformações, como a hidroxilação da 

progesterona (PETERSON  et  al.,  1952)  e  do  fenil-ciclohe.xano (FONKEN  et  al.,  

1967)  e  em  processos  de  biodegradação  e  biossorção  de poluentes industriais  

como a absorção do urânio (TSEZOS  et al., 1981). 
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3.5 Viabilidade da produção de quitina e quitosana por fungos   

 

Atualmente, as fontes de obtenção da quitina e quitosana exploradas a nível 

comercial têm sido a carapaça de caranguejos e cascas de camarão, oriundas de resíduos 

da indústria pesqueira que processa estes crustáceos (FAI et al., 2008;           

GAVHANE et al., 2013). Entretanto, existem algumas limitações à utilização desses 

recursos, tais como: necessidade de ser bem triturado para obtenção de um fino pó; uso 

de soluções alcalinas fortes para realizar a desacetilação da quitina, que podem poluir o 

meio ambiente; dificuldade de adaptação das espécies de crustáceos a um determinado 

ambiente e possibilidade de os resíduos de proteínas causarem reações alérgicas 

(FRANCO et al., 2000; AMORIM et al., 2001). A produção de quitina e quitosana, a 

partir da biomassa micelial de fungos da ordem Mucorales, pode ser uma alternativa, 

uma vez que é um processo fácil e economicamente viável, podendo-se efetuar a 

extração simultânea de quitina e quitosana. Além disso, esses biopolímeros não 

apresentam contaminação por proteínas e o cultivo do fungo é independente dos fatores 

de sazonalidade, pode ser realizado em larga escala, com fácil controle do pH e da 

concentração de nutrientes no meio fermentativo (FRANCO et al.,2000; AMORIM et 

al., 2006; STAMFORD et al., 2007). 

 

4  Resíduos industriais  

4.1 Subprodutos Agroindustriais 

 

        A utilização de subprodutos industriais vem se tornando importante para a 

economia e o meio ambiente, uma vez que podem evitar possíveis impactos ambientais. 

Pesquisas foram realizadas utilizando resíduos industriais para crescimento de micro-

organismos e recuperação de biomassa em diversas áreas da biotecnologia, como saúde, 

agricultura, energia e meio ambiente (SANTOS, 2012; SILVA, 2012). Essas aplicações 

trouxeram consequências de melhorias no saneamento e na implantação de indústrias 

secundárias (SANTOS et al., 2006). 

       Órgãos governamentais e indústrias estão em constante preparo para aplicação 

de uma política ambiental que possibilite diminuir os impactos ambientais negativos à 

natureza. Os resíduos apresentam perda de matéria-prima e energia, exigindo 

investimentos significativos em tratamentos para posteriormente serem lançados em 
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corpos hídricos, podendo criar problemas ambientais caso não tratados. Alguns desses 

resíduos podem ser convertidos em outros produtos ou matérias primas para outros 

processos aplicando-se uma tecnologia adequada (PELIZER, 2007). 

 

4.1.1 Processamento do Milho 

Quando cortado na vertical, o grão de milho revela alguns componentes básicos, 

como endosperma e que correspondente à maior parte do grão, compõe-se basicamente 

de amido (61 %), glúten (7 %), água 16 % e película. Esta última trata-se da parte que 

recobre o grão pode ser utilizada para rações de animais. O gérmen (11 %) e a parte 

vegetativa do grão e fonte de óleo de milho, sendo importante para indústrias de 

alimentos. Outras substâncias como vitaminas e fibras (5 %) são também importantes 

devido a sua serventia nutritiva. A figura 3 representa os componentes do milho 

(ABIMILHO, 2011). 

 

Figura 3 – Partes que contém o grão de milho (ABIMILHO, 2011) 

 

 

Existem dois processos para industrialização de milho: a seco e a úmido. No 

processo a seco, o milho, após limpeza e secagem, é degerminado e separado em 

endosperma e gérmen, no qual o primeiro é moído e classificado para a obtenção de 

produtos finais, e o segundo, passa por um processo de extração para produção de óleo e 

farelo.  No processamento via úmida,  o milho,  após limpeza e secagem, é macerado e 

separado em gérmen, fibras e endosperma,  e estes ainda  podem ser separados em 
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amido e glúten. Do amido obtêm-se xaropes e outros tipos de amidos especiais. O 

glúten  pode ser incorporado  às  fibras (ABIMILHO, 2011). 

O estado do Paraná é o maior produtor de milho do Brasil, correspondendo a 24 

% do total produzido no país; a produção brasileira de milho em grãos tem dois 

destinos. O primeiro, é o consumido no estabelecimento rural e, refere-se àquela parcela 

do milho que é produzida e consumida no próprio estabelecimento, destinando-se ao 

consumo animal. O segundo destina-se a oferta do produto no mercado consumidor, 

onde se tem fluxos de comercialização direcionados para fábricas de rações, indústrias 

alimentícias, mercado de consumo in natura e exportações (EMBRAPA, 2010). 

 

 

4.1.2 Resíduo do Processamento do Milho 

A milhocina é um subproduto de beneficiamento de milho. Também chamado de  

corn steep liquor (em inglês), ela contém grande quantidade de nitrogênio, aminoácidos 

entre outros nutrientes, sendo utilizada principalmente como alimento, complementar na 

fabricação de ração para aves e ruminantes (AMARTEY & LEUNG, 2000). 

Algumas características físico-químicas do resíduo:  o valor de  pH  pode variar 

de 3,5 a 4,1, a concentração de nitrogênio está entre  3,8 % a 4,5 % no efluente bruto, os 

teores de açúcares (glicose) e ácido lático são bastante variados, normalmente os teores 

de  açúcares não ultrapassam de 5 %  e os de ácido lático estão entre 5 – 15 % devido à 

já estarem em processo de fermentação nessa faixa de  pH. A quantidade de matéria 

orgânica presente pode ser elevada, tornando-se um dos grandes problemas de 

tratamento para as indústrias (LIGGETT & KOFFLER, 1998). 

 

 

4.2 Glicerina 

Com o aumento da produção de biodiesel ocorreu maior disponibilidade de 

subprodutos oriundos dessa produção, destacando-se a glicerina bruta. Este resíduo é 

utilizado na forma de glicerol após passar por um processo de purificação nas indústrias 

farmacêuticas, nas indústrias de cosméticos, na síntese de resinas (ésteres), no uso 

alimentício e outros. O glicerol constitui-se em um composto orgânico de característica 

líquida-viscosa de sabor açucarado, também conhecido por 1,2,3- propanotriol, podendo 

ser denominado de glicerina, trihidroxipropano, glicil álcool, gliceril e 1,2,3 – 
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trihidroxipropano; é encontrado em vegetais oleaginosos, como a soja, mamona, 

babaçu, girassol, palma, algodão, côco, dendê, pinhão manso e em tecidos animais 

associados aos ácidos graxos (RIVALDI et al., 2007). 

A glicerina bruta vegetal originada da produção do biodiesel pode apresentar 

diversos tipos de impurezas que podem ser residuais dos processos catalíticos, de 

transesterificação e/ou em função da matéria-prima utilizada. De fato, o óleo de 

mamona possui proteínas que dificultam a purificação da glicerina bruta comparado ao 

óleo de soja (ÁVILA FILHO et al., 2006). 

Alguns autores (BENAZZI, 2005; MOREIRA & CARVALHO, 2009) 

esclarecem que o termo glicerina é utilizado para compostos com 95% ou mais de 

glicerol em sua composição, mas a glicerina bruta obtida no processamento do biodiesel 

é composta de 80 a 95% de glicerol. Outros autores (RIVALDI et al., 2007) citam que 

dependendo da tecnologia empregada na recuperação dos reagentes utilizados na reação 

de transesterificação a glicerina bruta pode apresentar níveis de até 60% de glicerol em 

sua composição. Este fato, aliado ao grande volume estocado, torna o seu valor 

comercial baixo, entre R$ 0,20 a R$ 0,40 /kg. 

Desde maio de 2008, de acordo com a Resolução nº 2/2009 do Conselho 

Nacional de Política Energética (CNPE), publicada no Diário Oficial da União (DOU), 

a adição de biodiesel ao diesel passou de 3% para 4%. Isso resultou na produção de 

aproximadamente 120 mil toneladas de glicerina bruta, trazendo a preocupação a 

respeito do seu destino. 

Nesse trabalho a glicerina bruta, resíduo industrial proveniente do 

processamento do biodiesel foi utilizada como fonte de carbono para o meio de 

produção da quitosana pelo fungo filamentoso Rhizopus arrhizus, pertencente a ordem 

Mucolares. 

 

 

5. Técnica de Inteligência artificial utilizada na otimização de processos 

 

5.1 Metodologia de Superfície de Resposta 

 

A Metodologia de Superfície de Resposta é um método para otimização de 

processos, baseado em análise de superfícies polinomiais, que produz um modelo, que 

embora empírico, descreve matematicamente as relações existentes entre as variáveis 
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independentes e dependentes do processo em consideração. O modelo resultante pode 

ser usado tanto para otimização quanto para análise de sensibilidade da variável de saída 

contra cada variável de entrada (PANDA et al., 2007).  

Segundo Myers et al. (1995), a Metodologia de Superficie de Resposta (RSM) é 

normalmente utilizada para refinar modelos obtidos por meio do planejamento de 

experimentos fatoriais, especialmente se durante o processo de desenvolvimento da 

experiência o pesquisador suspeitou que a resposta tem comportamento não linear. A 

diferença entre uma equação que segue um modelo quadrático do planejamento de 

Superfície de Resposta é a que segue um modelo linear de um planejamento fatorial e a 

adição de termos quadráticos que permitem ao pesquisador modelar também superfícies 

que apresentam curvatura (LOURENCO, 2008). 

Nos últimos anos, a Metodologia de Superfície de Resposta vem sendo aplicada 

com sucesso na otimização de diversos processos de produção de quitosana. Entretanto, 

apesar da habilidade das Redes Neurais Artificiais em mapear relações não lineares e de 

seu grande uso na modelagem de outros bioprocessos (IMANDI et al., 2008). 

 

6.  Biopolímeros 

 

6.1.Quitina 

Os polímeros naturais apresentam ampla aplicabilidade em diversas áreas de 

estudo devido a sua fácil obtenção e as suas propriedades, tais como biocompatibilidade 

e biodegradabilidade. Entre estes polímeros destacam-se a quitina e a quitosana 

(AZEVEDO  et al.,2007). A quitina é um biopolímero formado por unidades 

monoméricas repetidas de β-1,4-N-acetilglucosamina e, após a celulose, é considerada o 

biopolímero mais abundante e largamente distribuído na natureza, estando presente 

como elemento estrutural em animais invertebrados, na maioria dos artrópodes e na 

parede celular de fungos, principalmente os da classe Zygomycetes, ordem Mucorales 

(FRANCO et al., 2000; LARANJEIRA et al., 2009; SILVA et al., 2010). Este 

polissacarídeo natural possui uma estrutura cristalina altamente organizada, comprovada 

por difração de raios-X. A quitina é insolúvel em meio aquoso e na maioria dos 

solventes orgânicos, tem baixa reatividade química e não é digerível por animais 

vertebrados (LARANJEIRA et al., 2009). 
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6.2 Quitosana 

A quitosana é um polímero de D-glucosamina, derivada da desacetilização da 

quitina (Figura 4), sendo encontrada naturalmente na parede celular de fungos, 

principalmente os da classe Zygomycetes (SATAMFORD et al., 2007; FAI et al.,2008; 

BUETER et al., 2013; BERGER et al., 2014) que podem apresentar até 50% deste na 

sua estrutura (ZAMANI et al., 2010).  

Esse polissacarídeo é solúvel em soluções aquosas quando diluídas de ácidos 

orgânicos e inorgânicos, devido a protonação dos grupos amino da posição C2 da 

unidade repetitiva da glucosamina e o resultado é uma carga positiva, sendo que  a 

solubilidade da quitosana depende da quantidade de grupos N-acetil presentes na cadeia 

do polissacarídeo (ALVARENGA et al., 2010). Além disso, apresenta uma excelente 

biocompatibilidade; quase nenhuma toxidade ao ser humano e animais; alta 

bioatividade; biodegradabilidade; reatividade do grupo amino desacetilado; 

permeabilidade seletiva; ação polieletrolítica; atividade antimicrobiana; habilidade em 

formar gel e filme; habilidade de quelação e capacidade adsortiva (NESIC, 2012; 

SCHUEREN, 2012; THARANATHAN et al., 2003; SINGH et al., 2006;  STAMFORD 

et al., 2014). 

 

 

Figura 4 - Desacetilação parcial da quitina 

 

Dependendo da fonte, a quitina pode ser encontrada em duas formas 

cristalográficas diferentes: a ea as quais podem ser identificadas por ressonância 

magnética nuclear (RMN) e difração de raio X. Existe uma terceira forma, a mas 

depois de terem realizados estudos minuciosos, descobriu-se que ela tem sido 

considerada como uma variedade da família  RINAUDO, 2006). 

A forma   é encontrada em crustáceos, insetos e fungos possuindo um arranjo 

de cadeias alternadas e antiparalelas, considerada a forma mais comum e mais estável 

frente a processos químicos (Figura 5). A forma ocorre em organismos como algas 

microscópicas e em lulas em que está associada à proteínas e possui um arranjo de 
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cadeias paralelas (Figura 6). Comparada com a quitina, a forma possui solubilidade 

em um número maior de solventes, maior reatividade em reações químicas (WAHAB; 

ABDOU, 2010). 

 

Figura 5 - Estrutura de quitina. Em (a)  projeção ac; (b) projeção bc; (c) projeção ab. 

(RINAUDO, 2006) 

 

Figura 6 - Estrutura de quitina. Em (a) projeção ac; (b) projeção bc; (c) projeção ab. 

(RINAUDO, 2006) 

 

 

 



15 

 

7. Potencial biotecnológico da Quitosana 

 

7.1 Biofilmes 

Produtos vegetais têm o tempo de armazenamento extendido quando revestidos 

com quitosana. Esse biopolímero forma um filme semipermeável que regula as trocas 

gasosas e reduz as perdas por transpiração, consequentemente o amadurecimento do 

fruto é retardado. Diferentes frutos revestidos com quitosana geralmente têm suas taxas 

de respiração e perdas de água reduzidas, dentre os quais tomates, morangos, maçãs, 

mangas, bananas e pimentas (DU et al., 1997, 1998; EL GHAOUTH et al., 

1991a,1992c;  KITTUR et al., 2001; JIANG & LI, 2001). A eficácia de quitosana na 

redução da produção de CO2 interno é descrito em tomates e pêras (EL GHAOUTH et 

al., 1992c; DU et al., 1997).  

Revestimentos de quitosana associados à temperatura de armazenamento podem 

estar diretamente ligados com a redução da produção de CO2. Pepinos e pimentas 

tiveram menores taxas de respiração a 13°C do que a 20°C (EL GHAOUTH et al., 

1991a). Além da inibição de CO2 resultante do revestimento de quitosana, a produção 

de etileno em frutos é também reduzida. Ambos efeitos inibitórios foram observados em 

pêssegos e tomates revestidos com quitosana (EL GHAOUTH et al., 1992c; LI & YU, 

2000). Frutos como morangos, framboesas, tomates, pêssegos, mamões e outros frutos 

tiveram suas perdas de firmeza retardadas durante o armazenamento quando tratados 

com quitosana (EL GHAOUTH et al., 1991b, 1992c; BAUTISTA-BAÑOS et al., 2003; 

LI e YU, 2000).  

Pulverizações de quitosana nas pré-colheitas nas concentrações 2,4 e 6 g/L-1 em 

plantas de morangos, não causaram fitotoxidade e os frutos tratados com o tempo e 

temperatura de armazenamento se tornaram mais firmes que os não tratados 

(BHASKARA REDDY et al., 2000). Em geral, a degradação de antocianinas em frutos 

tratados com quitosanas é retardada, de mesmo modo foi demonstrada em lichia, 

morango e framboesa (LI e CHUNG, 1986; ZHANG e QUANTICK, 1997, 1998). 

Porém outro estudo relatou um efeito oposto ao descrito anteriormente, no qual foi 

mencionado haver síntese de antocianinas em morangos tratados com quitosana (EL 

GHAOUTH et al., 1991b). Morangos, tomates e pêssegos tratados com quitosana após 

armazenamento, apresentaram maior acidez titulável comparada à dos frutos controle, 

enquanto outros frutos como mangas tiveram acidez titulável reduzida lentamente (EL 
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GHAOUTH et al.,1992c; LI & YU, 2000; JIANG & LI, 2001; SRINIVASA et al., 

2002). Os teores de açúcar redutor de frutos são também afetados por revestimento de 

quitosana: menores teores de açúcar redutor em bananas tratadas com quitosana foram 

observados em comparação frutos não tratados no final do período de armazenamento 

(DU et al., 1997; KITTUR et al., 2001; SRINIVASA et al., 2002;  BAUTISTA-

BAÑOS et al., 2003). 

Uma provável explicação para isto poderia estar relacionada ao modo de 

aplicação de quitosana na superfície do fruto. No primeiro estudo, os frutos de manga 

foram embalados em caixas de papelão e cobertos com filme de quitosana, neste caso os 

teores de açúcares redutores foram maiores que os dos frutos controle, enquanto que no 

segundo estudo, os frutos de manga foram imersos em uma solução de quitosana, e 

estes frutos tiveram menores teores de açúcares redutores o que os frutos controle 

(KITTUR et al., 2001; SRINIVASA et al., 2002) indicando que os frutos imersos 

tiveram redução do metabolismo comparado aos frutos não tratados com quitosana.  

O teor de ácido ascórbico em mangas e pêssegos tratados com quitosana também 

foram avaliados (LI & YU, 2000; SRINIVASA et al., 2002). Nestes estudos, o teor 

desta vitamina em mangas tratadas decresceu gradualmente durante o período de 

armazenamento e foi menor que em frutos não tratados. Porém, em pêssegos, os teores 

de ácido ascórbico foram maiores nos frutos tratados com quitosana do que os dos 

frutos controle e também tratados com fungicida Prochloraz depois de doze dias de 

armazenamento. Embora poucos estudos relatem o efeito de quitosana nos atributos 

sensoriais dos produtos vegetais tratados, geralmente, o sabor e gosto permanecem 

inalterados. Mangas e morangos tratados com quitosana obtiveram maiores pontuações 

nos atributos sensoriais comparados com os frutos não tratados armazenados por 21 e 

15 dias, respectivamente (LI & CHUNG, 1986; KITTUR et al., 2001). Em outros 

estudos morangos revestidos com quitosana e armazenados por 12 dias a 7°C tiveram 

um gosto levemente amargo somente no dia zero (DEVLIEGHERE et al., 2004). 
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7.2 Antifúngico   

Após a descoberta da atividade antimicrobriana de quitosana e seus derivados 

por Allan & Hadwiger (1979), Kendra & Hadwiger (1984) e Uchida et a (1989), muitos 

pesquisadores têm feito estudos neste campo. Neste contexto a atividade antimicrobiana 

de quitina, quitosana e seus derivados contra diferentes grupos de micro-organismos 

como bactérias, leveduras e fungos receberam considerável atenção (TEZZOTO-

ULIANA et al., 2014; SAJOMSANG , 2012; YALPANI et al., 1992). 

A deterioração pós-colheita devido à ação de fungos limita o valor econômico de  

vegetais armazenados. Embora os fungicidas sejam extensivamente usados no controle 

de doenças pós-colheita, há interesse público na redução destes resíduos em alimentos 

bem como aos patógenos resistentes a fungicidas. 

Métodos não convencionais de controle de fitopatógenos pós-colheita têm sido 

relatados na literatura. Além dos estudos com controles de fungos fitopatogênicos por 

fungicidas (GRIFFIN, 1994), outros métodos têm sido empregados, como por exemplo: 

Controle biológico (MELO, 2002), associação de controle biológico a CaCl2 

(WISNIEWSKI et al., 1995; TIAN et al., 2001; TIAN et al., 2002), associação de 

controle biológico à atmosfera modificada (QIN et al., 2004), tratamento térmico pós-

colheita (COUEY, 1989; FALLIK et al., 1995), associação de tratamento térmico e 

etanol (KARABULUT et al., 2004) e de quitosana (SHAHIDI et al., 1999; 

BAUTISTA-BAÑOS et al., 2006;). 

Há uma forte evidência que o crescimento miceliano fúngico pode ser inibido 

completamente ou retardado quando quitosana é adicionada ao meio de cultura de 

fungos. Ao se aumentar à concentração de quitosana de 0,75 a 6,0 mg/mL.  El Ghaouth 

et al (1992a) observaram diminuição do crescimento radial dos fungos Alternaria 

alternata, Botrytis cinerea, Colletrotichum gloeosporioides e Rhizopus stolonifer. O 

mesmo efeito foi observado contra Sclerotinia sclerotiorum ao se aumentar a 

concentração de quitosana de 1 a 4% (m/v) (CHEAH & PAGE, 1997). Na Tabela 1 são 

listados alguns estudos nos quais foram avaliados os efeitos de quitosanas in vitro no 

crescimento de fungos fitopatogênicos. 
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TABELA 1 Efeitos de quitosana in vitro na inibição do crescimento de fungos 

 
 

Allan & Hadwiger (1979) observaram que a quitosana possui forte atividade 

antifúngica contra um grande número de fitopatógenos. Porém, os resultados de Roller 

& Covill (1999) mostraram que o fungo Mucor racemosus, cujas paredes celulares são 

constituídas de quitosana, teve inibição do seu crescimento a uma concentração de 

quitosana de 1 g/L, contrariando a proposição de Allan & Hadwiger (1979) que incluía 

cepas de Mucor spp. 

                                

 

7.3 Infecção de frutas por fitopatógenos 

   

O desenvolvimento de fungos durante o armazenamento e transporte de uvas de 

mesa é a maior causa de perdas pós-colheita, sendo Botrytis cinerea, agente causal 

dessa infecção (BULIT et al., 1990).  B. cinerea causa perdas de importância 

econômica, não apenas na pré-colheita, mas também durante o transporte e 

armazenamento, portanto, por mais eficiente que seja o tratamento fitossanitário 

efetuado no campo, o mesmo não é suficiente para dispensá-lo na pós-colheita. Nessa 

situação, importantes medidas de controle incluem manuseio cuidadoso, resfriamento 

rápido e uso de SO2, aliados ao armazenamento refrigerado, sob temperaturas próximas 

a 0ºC. Porém, alternativas ao SO2 são necessárias, principalmente devido ao sulfito ser 

alérgico para algumas pessoas (LICHTER et al., 2002), e o mesmo estar sendo banido 

ou restrito para uso em certos produtos de origem vegetal. A ênfase em proteção de 

frutos pós-colheita contra podridões tem sido desviada do uso de produtos químicos 

para várias técnicas alternativas de controle, que garantam a segurança do produto e que 

não coloque em risco a saúde dos consumidores, minimizando ou substituindo o uso de 

fungicidas e, prolongando o período de conservação dos frutos. 
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Os frutos, devido ao seu baixo pH, elevado teor de umidade e composição de 

nutrientes, são muito susceptíveis à ação de patógenos fúngicos, os quais em adição a 

sua ação deteriorante, podem tornar os produtos impróprios para o consumo devido à 

produção de micotoxinas (MOSS et al., 2002; LIU et al., 2007). A presença de fungos e 

seus metabólitos está entre as principais causas biológicas primárias de perdas de 

produtos perecíveis de origem vegetal. Eckert & Ratnayake (1994) estimaram que, de 

aproximadamente cem mil espécies fúngicas reconhecidas, menos de 10% são 

fitopatógenos, enquanto que em torno de cem espécies são responsáveis pela maioria 

das doenças pós-colheita. Agências internacionais de monitoramento dos recursos 

alimentares no mundo reconhecem que a opção mais viável para alcançar a futura 

necessidade de alimentos seria a redução de perdas pós-colheita (TRIPATHI et al., 

2004). Penicillium digitatum, Botrytis cinerea, Alternaria alternata,  A. solani, 

Rhizopus stolonifer, Aspergillus niger e Colletotrichum gloeosporioides destacam-se 

como fungos patógenos em frutos pós-colheita (DAFERERA et al., 2003; 

TZORTZAKIS et al., 2007). 

A atividade antimicrobiana de substâncias naturais bioativas como a quitina, 

quitosana e seus derivados contra diferentes grupos de micro-organismos, tais como, 

bactérias, leveduras e fungos tem recebido atenção nos últimos anos (SHAHIDI et al., 

1999; MOUSSA et al., 2013). O tratamento de frutos com quitosana, um polissacarídeo 

catiônico de alto peso molecular, solúvel em ácidos orgânicos, tem se mostrado 

promissor no controle de doenças em pós-colheita de frutos (EL GHAOUTH et al., 

1997; JIANG et al., 2001), por apresentar atividade antifúngica contra vários patógenos, 

inclusive B. cinerea (EL GHAOUTH et al., 1991; REDDY et al., 2000; ROMANAZZI 

et al., 2002, 2003; BAUTISTA-BAÑOS et al., 2003). 

 

 

7.4 Mecanismo de atividade antimicrobiana da quitina e quitosana 

 

O mecanismo de ação da atividade antimicrobiana de quitina, quitosana e seus 

derivados não é ainda bem esclarecido, entretanto diferentes mecanismos têm sido 

propostos. Acredita-se que a quitosana interfira nos grupos carregados negativamente 

das macromoléculas expostas na superfície da parede celular fúngica e, desta maneira, 

há modificação da permeabilidade da membrana plasmática (BENHAMOU, 1996) o 

que conduz a liberação de proteínas e outros constituintes intracelulares (HADWIGER 
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et al., 1986; SEO et al., 1992; FANG et al., 1994; CHEN et al., 1998; JUNG et al., 

1999). A interação eletrostática entre as moléculas de quitosana e os grupos 

negativamente carregados encontrados na membrana celular ocorre devido à carga 

positiva no carbono dois (C-2) dos monômeros de glicosamina a pH abaixo de 6, que 

torna o polímero quitosana mais solúvel e com melhor atividade antimicrobiana 

comparado a quitina (CHEN et al., 1998). Esta importante propriedade do polímero 

quitosana, a capacidade de se protonar em soluções ácidas, é devido à presença de 

aminas na molécula que se ligam a prótons como mostrado na equação (1) abaixo: 

 

 

 

O valor de pKa de quitosana é de aproximadamente 6,3. A quitosana se 

solubiliza quando mais que 50% dos grupos amino está protonado (RINAUDO et al., 

1999); desta maneira, a solubilidade de quitosana diminui agudamente quando o pH 

aumenta acima de 6,0 a 6,5 (VÅRUM et al., 1994). 

Sudarshan et al (1992) e Papineau et al (1991) observaram aglutinação 

bacteriana ao se usar baixas concentrações de quitosana menores que 0,2 mg/mL devido 

provavelmente à ligação do polímero policatiônico à superfície bacteriana carregada 

negativamente; todavia em altas concentrações, a aglutinação não foi observada, o que, 

segundo os autores, podem estar relacionadas ao número elevado de cargas positivas 

que podem ter formado uma rede de carga positiva na superfície bacteriana, mantendo-

as em suspensão. 

A interação entre quitosana e a célula também pode alterar a permeabilidade da 

membrana celular. Por exemplo, a fermentação de leveduras usadas em panificação é 

inibida por certos cátions que agem em sua superfície e previnem a entrada de glicose 

(RABEA et al., 2003). A interação entre quitosana e células de Pythium oaroecandrum 

foi estudada por Leuba & Stossel (1985), os quais usaram a técnica de UV e observaram 

que houve considerável liberação de material protéico das células a pH 5,8. Quitosana 

age também como agente quelante que seletivamente se liga a traços de metais e desta 

forma inibe a produção de toxinas e crescimento microbiano (CUERO et al., 1991). 

Liu et al. (2004) avaliaram a atividade antibacteriana de solução de acetato de 

quitosana contra Escherichia coli e Staphylococcus aureus. A integridade da membrana 
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celular de ambas espécies foi investigada por determinação da liberação de materiais 

intercelulares que absorvem na faixa de 260 nm. Foi observado aumento gradativo de 

material intercelular das suspensões de bactérias tratadas com acetato de quitosana (0,5 

e 0,25% m/v) durante duas horas de monitoramento. Os autores também observaram 

que de acordo com os resultados dos espectros de infravermelho e dos perfis de 

termogravimetria e termogravimetria diferencial, houve formação de ligação iônica 

entre o grupo NH3
+ do acetato de quitosana e o grupo fosforila da fosfatidilcolina. Este 

resultado parece confirmar a interação eletrostática entre acetato de quitosana e 

fosfatidilcolina que é um dos componentes da membrana celular bacteriana. 

 

 

8. Efluente e corante Têxtil   

 

A indústria têxtil é um dos maiores segmentos produtores de efluentes líquidos, 

sendo necessários cerca de 150 litros de água por cada quilo de tecido acabado, do quais 

80% desse volume são descartados como efluente, e apenas 12% do total compõem as 

perdas por evaporação. Sendo assim, o alto consumo de água demandado por esse 

segmento industrial é devido às operações de lavagem, tingimento e preparação dos 

tecidos, sem qualquer recuperação deste líquido após cada operação (IMMICH, 2006; 

ASGHER & BHATTI, 2012; OLIVEIRA et al., 2014).                                                             

Por sua vez os efluentes têxteis contêm inúmeras substâncias contaminantes, 

devido a intensa utilização de produtos químicos, os quais podem causar danos ao meio 

ambiente se não forem adequadamente removidas ou tratados (SIDDIQUE et al., 2011).  

Dependendo da origem, os efluentes apresentam normalmente vazões, cargas orgânicas, 

condutividade, cor, pH normalmente alcalino, com contaminação na forma solúvel 

(RAMOS, 2002).  

A composição de um efluente misto da indústria têxtil contém cor intensa, alta 

temperatura, alta concentração de matéria orgânica, grande quantidade de DQO e altas 

concentrações de AOX (Organo Halogenados Adsorvíveis) (BITENCOURT, 2002; JOE 

et al., 2011).  

Portanto, os efluentes têxteis se caracterizam por serem altamente coloridos 

devido a presença de corantes que não se fixam nas fibras durante o processo de 

tingimento.  Os corantes são moléculas normalmente orgânicas, altamente estruturadas e 

de difícil degradação biológica. Sua concentração é muitas vezes menor do que de 
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outros produtos químicos encontrados nos despejos, mas sua cor é visível, mesmo em 

baixas concentrações (SARASA et al., 2005; SOUZA, 2009).  

Contudo, descarte dos corantes para o ambiente depende do tipo do corante, do 

tipo de fibra e do grau de fixação (RAMOS, 2002). A poluição de corpo de água 

juntamente com outros compostos, como produtos auxiliares e o amido provocam além 

da poluição visual, alterações em ciclos biológicos afetando, principalmente, o 

fenômeno da fotossíntese. Além deste fato, as pesquisas têm mostrado que algumas 

classes de corantes, principalmente azo corantes, e seus subprodutos, podem ser 

carcinogênicos e mutagênicos (BARCELLOS et al., 2009). Novos estudos vem sendo 

realizados a fim de minimizar o impacto que esses compostos causam ao meio 

ambiente.  

 

 

8.1 Corantes Azóicos   

 

São compostos insolúveis em água, que são sintetizados sobre a fibra durante o 

processo de tingimento. Nesse processo a fibra é impregnada com um composto solúvel 

em água, naftol, que apresenta alta afinidade por celulose. A adição de um sal de 

diazônio provoca uma reação com o agente de acoplamento já fixado na fibra e produz 

um corante insolúvel em água. A insolubilidade do corante formado determina alta 

solidez do tingimento, principalmente na resistência à luz e à umidade. O fato de usar 

um sistema de produção do corante diretamente sobre a fibra, através da combinação de 

um corante precursor sem grupos sulfônicos e a formação de um composto solúvel, 

permite um método de tingimento de fibras celulósicas com alto padrão de fixação 

(GUARATINI & ZANONI, 2000; ALMEIDA, 2006; GULNAZ et al., 2011; NEVES et 

al., 2014). 
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RESUMO 

O setor têxtil tem uma enorme responsabilidade na contaminação ambiental devido ao 

lançamento de efluentes em corpos hídricos, sem o tratamento adequado, o que causa graves 

danos ao meio ambiente. Esse problema, que envolve grandes quantidades de corantes nos 

lançamentos de efluentes, tem se agravado nos últimos anos atraindo cada vez mais a atenção de 

especialistas na área. Diante do contexto, investigações foram realizadas utilizando 

planejamentos fatoriais sequenciais, em fermentação submersa por Rhizopus arrhizus, através 

da qual foi obtida biomassa, aplicando-se como variáveis independentes resíduos agroindustriais 

(milhocina proviniente do beneficiamento do milho e glicerina oriunda do processamento do 

biodiesel), tendo como variável resposta a produção de biomassa para posterior aplicação como 

biossorvente na descoloração do vermelho congo solúvel em água. O fungo filamentoso foi 

cultivado a 28°C em meio YMA (Yeast Malt Agar) e utilizado como inóculo para fermentação 

de acordo com o planejamento fatorial. As amostras foram dispostas em 100mL em  

Erlenmeyers de 250mL e incubadas num agitador orbital a 150 rpm durante 72h. A biomassa 

produzida foi inativada em autoclave a 121ºC e aplicada na descoloração do vermelho congo a 

2% obtendo-se um grau de descoloração de 80,85%. Face do que foi exposto, R. arrhizus 

apresenta alto potencial biotecnológico na obtenção de biomassa e quitosana em substratos 

agroindustriais do mesmo modo que a biomassa inativada de R. arrhizus mostra-se um 

promissor adsorvente para aplicação na descoloração de efluentes constituído de azocorantes.  

 

Palavras-chave: Resíduos industriais, R. arrhizus, biomassa, corante têxtil, adsorção. 
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1. INTRODUCÃO 

Estudos biotecnológicos sugerem que fungos da classe Zygomicetes sob 

condições de cultivo selecionadas, são excelentes produtores de biomassa e contêm 

quitosana como componente da parede celular. Esses microrganismos podem ser 

facilmente cultivados usando nutrientes de baixo custo e o material da parede celular 

pode ser obtido por procedimentos químicos simples [1,2,3].  

Vale ressaltar que experimentos promissores comprovam que a biomassa obtida 

do processo de fermentação submersa pode ser empregada no processo de descoloração 

de efluentes industriais através da adsorção. Os processos que utilizam ou produzem 

corantes em alguma de suas etapas requerem um grande volume de água;  a geração 

desses produtos tóxicos é atualmente um dos mais importantes assuntos em controle de 

poluição, o que tem levado pesquisadores a desenvolver novas técnicas e ferramentas 

mais poderosas para diminuir ou eliminar a toxicidade dos efluentes líquidos formados, 

sempre levando em conta a eficiência, baixo custo, as regulamentações e legislações 

ambientais [4,5,6]. 

Os corantes são utilizados em diferentes indústrias, como têxteis, de plásticos, 

borrachas, couro, cosméticos e papel, resultando numa intensa produção de efluentes 

com componentes altamente tóxicos e de sério impacto ambiental. Devido à maioria dos 

corantes ser de origem sintética, apresentar em sua estrutura anéis aromáticos e 

grupamentos azo, ser pouco susceptível ao catabolismo oxidativo e não ser 

biodegradável são necessárias técnicas para remoção desses componentes dos efluentes 

industriais [7,8,9,10].  

 Neste trabalho foi investigado o potencial do fungo filamentoso R. arrhizus, 

pertencente a classe Zigomicetos  na produção otimizada de biomassa utilizando 

resíduos industriais como meio de baixo custo, através da metodologia de superfície de 

resposta. Dentro desta perspectiva, a biomassa obtida foi inativada e utilizada na 

descoloração do efluente sintético constituído por vermelho congo. 
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2.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1.Microrganismo 

Foi utilizado nesse trabalho o fungo filamentoso Rhizopus arrhizus UCP1295 isolado de 

solo da Caatinga do estado de Pernambuco, e mantido em meio YMA (Yeast Malt 

Agar) [ágar 20g, extrato de malte 3g, extrato de levedura 3g, peptona 5g, glicose 10g, 

água destilada 1000 mL e pH 5,8] à 5ºC. 

 

2.2.Meio de produção de biomassa  

Foram utilizados a glicerina, co-produto da produção de biodiesel, fornecida pela Usina 

Piloto de Biodiesel do CETENE (Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste), e a 

milhocina, cedido pela empresa Corn Products Brasil, como fonte de nitrogênio, para o 

meio de produção de biomassa. 

 

2.3. Produção de biomassa e quitosana  

O fungo R. arrhizus foi crescido em placas de Petri (9cm de diâmetro), contendo o meio 

YMA. Em seguida, as placas foram incubadas à temperatura de 28ºC, por 120h até 

ocorrer o processo de esporulação. Os esporos foram coletados e transferidos para 

frascos de Erlenmeyers com 125mL capacidade, contendo 50mL de solução salina 

tamponada a 0,9% [fosfato sódico monobásico 0,45g, fosfato de sódio dibásico 

5,8125g, cloreto de sódio 2,25g, água destilada 250mL], contados em hematocitômetro 

para uma concentração de 107 esporos/mL. Logo após L da suspensão espórica 

foram vertidos e espalhados na superfície do meio YMA em placas de Petri. As placas 

foram encubadas em estufa a 28ºC durante 24h. Da cultura jovem foram cortados, com 

auxílio de um furador de rolhas 7 discos correspondendo a um pré inoculo de 3,2g, 

sendo transferidos para frascos de Erlenmeyer de 250mL de capacidade, contendo 

50mL de meio YM (extrato de malte 3g, extrato de levedura 3g, peptona 5g, glicose 

10g, água destilada 1000 mL e pH 5,8), encubados a uma temperatura de 28ºC, sob 

agitação de 150 rpm por 24h, servindo de pré-inóculo. Em seguida os respectivos 

cultivos foram transferidos para frascos de Erlenmeyers de 250 mL, contendo o meio de 

produção de biomassa, preparados  de acordo com as especificações do planejamento 
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fatorial completo de 2² (Tabelas 1 e 2). Os frascos foram encubados sob agitação orbital 

de 150rpm, à temperatura de 28ºC, por um período de 72 horas. Ao final da fermentação 

a biomassa foi separada por filtração (papel whatman nº 01), sendo lavado, congelado e 

liofilizado. O teor de biomassa foi estimado por gravimetria. Os ensaios foram 

realizados em duplicata. 

 

2.4.Determinação da glicose e cinéticas de crescimento Rhizopus arrhizus 

As cinéticas de crescimento e de produção de biomassa por Rhizopus arrhizus foram 

acompanhadas através de retiradas de alíquotas do meio de crescimento e produção, a 

cada 6 horas inicialmente, durante 120 horas. O consumo de glicose foi determinado a 

partir do líquido metabólico livre de células, pelo método enzimático colorimétrico (Lab 

Test), utilizando D-glicose como padrão e absorbância a 500nm.  

 

 

2.5.Descoloração de efluente sintético contendo vermelho congo a partir da biomassa 

inativada de R. arrhizus 

 

A biomassa obtida de R. arrhizus foi inativada em autoclave a 121ºC durante 15min. 

Logo após foi utilizada em ensaios para avaliar a remoção de cor de efluente sintético 

vermelho congo 0,02%, apresentando inicialmente uma absorbância de 2,612nm, os 

quais foram realizados em frascos de Erlenmeyrs de 250mL de capacidade, contendo 

100mL de solução nas seguintes condições: estática, 75 e 150 rpm de agitação; 4, 8 e 

12g/L de biomassa por 100ml de solução de vermelho congo 0,02% a 28ºC. Após o 

período de 24h estabelecido foram retiradas alíquotas de 10mL para cada amostra e em 

seguida determinada a cor em espectofotômetro a 450nm (de acordo com scanner da 

solução mãe do vermelho congo realizada previamente). A porcentagem de 

descoloração foi calculada como recomenda o Standard Methods for the Examination of 

Water Wasterwater (1998) [12]: 

  (1) 

Na qual A = Absorbância do efluente bruto 

              B = Absorbância do efluente após tratamento  
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3.RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

3.1.Produção de biomassa 

Visando otimizar a produção de biomassa, realizou-se  inicialmente um planejamento 

fatorial completo 22 para investigar os efeitos individuais das concentrações de glicerina 

e de milhocina e de suas interações  sobre a  produção de biomassa. Os resultados 

obtidos estão apresentados na Tabela 1. A maior produção de biomassa (21,32 g/L) foi 

obtida no ponto central do planejamento,   em um meio  contendo 6% de glicerina e 6% 

de milhocina. Por outro lado, a menor produção de biomassa (13,00 g/L) ocorreu no 

ponto central do planejamento, em meio contendo 5%  de glicerina e  4% de milhocina. 

 

 

Tabela 1. Matriz do Planejamento Fatorial Completo 22 descodificada e resultados de 

concentração de biomassa e C/N (carbono/nitrogênio)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise do diagrama de Pareto (Figura 1) mostra que apenas o aumento da 

concentração de milhocina exerceu um efeito positivo significativo sobre o aumento da 

concentração da biomassa.  Teste de curvatura foi realizado e revelou falta de ajuste do 

Ensaios 
Glicerina 

(%) 

Milhocina 

(%) 

Biomassa 

(g/ L) 
C/N 

1 5,00 4,00 13,000 4,70/0,25 

2 7,00 4,00 15,325 6,00/0,25 

3 5,00 8,00 20,000 6,22/0,519 

4 7,00 8,00 20,800 7,52/0,519 

5 6,00 6,00 21,250 6,16/0,389 

6 6,00 6,00 21,000 6,16/0,389 

7 6,00 6,00 21,325 6,16/0,389 
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modelo linear.  O efeito da curvatura cruzou o nível de confiança de 95% indicando a 

proximidade do ponto ótimo e a necessidade de realização de um planejamento 

composto central, capaz de incorporar o efeito quadrático dos dados experimentais. 

 

Dependent Variable: Biomass

-4.48077

9.181915

30.08693

36.6542

p=.05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

1by2

(1)Glycerin

Curvatr.

(2)Corn steep

 
 

Figura 1 - Diagrama de Pareto para planejamento fatorial 22 tendo como variáveis 

independentes as concentrações de (1) glicerina (glycerin)  e (2) milhocina (corn steep) 

e como variável resposta (dependent variable) a produção de biomassa por R. arrhizus.  

 

A linha tracejada em vermelho indica o ponto (p=0,05)  a partir do qual  os efeitos 

estimados são considerados estatisticamente significativos. 

 

 

 

 

3.2.Perfil de crescimento de R. arrhizus 

A partir da identificação da melhor condição de produção da  biomassa de R. arrhizus 

obtida em meio  de cultivo constituído de 6% de glicerina, 6% de milhocina (ponto 

Central do planejamento fatorial 2² - Tabela 1) essa condição foi utilizada para construir 

o perfil de crescimento do fungo em estudo. Os perfis de consumo de glicose e 

crescimento de R. arrhizus no referido meio estão ilustrados na Figura 2. Os resultados 

obtidos evidenciaram que na fase de adaptação celular, correspondente ao período de 0 

a 12 h, houve um baixo consumo de glicose e que na fase exponencial (24 - 72 h) este 

consumo foi de aproximadamente 30%.  A maior produção de biomassa, 21g/L, ocorreu 
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com 72h, no fim da fase estacionária, coincidindo com o aumento do pH e consumo de 

(glicose). 
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Figura 2 - Perfil crescimento de R. arrhizus 

 

 

 

3.3.Planejamento Composto Central  com 2 Fatores 

Com o objetivo de otimizar a produção  de biomassa, , com base nos resultados obtidos 

no planejamento fatorial completo 22 (Tabela 1), realizou-se um planejamento composto 

central  com dois fatores, cuja matriz descodificada  e resultados  obtidos para produção 

de  biomassa são apresentados na Tabela 2.   
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Tabela 2. Matriz descodificada do Planejamento Composto Central com dois fatores 

e resultados de concentração de biomassa, C/N  

 

Ensaios 
Glicerina 

(%) 

Milhocina 

(%) 

Biomassa 

(g/L) 
C/N 

1 5,00 4,00 13,000 4,70/0,250 

2 7,00 4,00 15,325 6,00/0,250 

3 5,00 8,00 20,000 6,22/0,519 

4 7,00 8,00 20,800 7,52/0,519 

5 4,59 6,00 19,000 2,89/0,389 

6 7,41 6,00 21,750 4,83/0,389 

7 6,00 3,18 13,750 5,11/0,200 

8 6,00 8,82 22,500 7,24/0,570 

9 6,00 6,00 21,25 6,16/0,389 

10 6,00 6,00 21,000 6,16/0,389 

11 6,00 6,00 21,325 6,16/0,389 

 

 

 

3.4.Otimização de Biomassa  

Para analisar a relação entre os componentes dos meios para produção de biomassa, os 

resultados obtidos no planejamento composto central foram ajustados a seguinte 

equação polinomial de segunda ordem:  

 

z=21,20+1,76x-1,81x2+6,22y-4,08y2-0,76xy                                                               (2) 

 

O qual z é a resposta prevista para a concentração de biomassa e x e y são 

respectivamente os valores codificados da glicerina e da milhocina. O modelo permite a 

avaliação dos efeitos lineares, quadráticos e combinados das concentrações de glicerina 

e milhocina sobre a concentração de biomassa. As significâncias  de cada coeficiente da 

equação de regressão  foram determinadas pelo teste t de student  e  pelos valores  p 

(probabilidade de significância), que estão representados graficamente no diagrama de 

Pareto ilustrado na Figura 3.  
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Variável Dependente: Biomassa

-4,48077

-12,6131

14,57029

-28,3537

51,62805

p=,05

Efeito Estimado Padronizado (Valor Absoluto)

1L e 2L

Glicerina(Q)

(1)Glicerina(L)

Milhocina(Q)

(2)Milhocina(L)

 

Figura 3. Diagrama de Pareto para planejamento composto central  tendo como 

variáveis independentes as concentrações de (1) glicerina  e (2) milhocina e como 

variável resposta a concentração de biomassa por R. arrhizus. A linha tracejada em 

vermelho indica o ponto (p=0,05) a partir do qual os efeitos estimados são 

considerados estatisticamente significativos. 

 

 

A análise dos resultados ilustrados na Figura 3 mostra que, se por um lado,  nas 

condições estudadas,  os efeitos lineares  da milhocina e da glicerina, nesta ordem, 

contribuíram com significância estatística para  o aumento da concentração de 

biomassa; por outro lado, os efeitos quadráticos da milhocina  e da glicerina, nesta 

ordem, desfavoreceram com significância estatística, o aumento da concentração de 

biomassa. A contribuição linear da interação entre a glicerina e a milhocina  exerceu um 

efeito negativo sobre a concentração de biomassa, mas sem  significância estatística. 

O valor ótimo para concentração de biomassa previsto pela equação (2) é igual a 

22,48g/L  para concentrações de 6,33% de glicerina  e 7,46% de milhocina. Este 

resultado encontra-se ilustrado na Figura 4, através de um gráfico tridimensional da 

concentração de biomassa em função das concentrações de glicerina e milhocina.    A 

análise de variância do modelo quadrático, apresentada na Tabela 3, indica que o 

modelo é significativo do ponto de vista estatístico (Fcalculado > Ftabelado, i.e., p<0.05). O 

valor do coeficiente de determinação (R2=0,93), indica que 93% da variabilidade  na 

resposta pode ser explicada pela equação (2).  
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Uma correlação entre os valores preditos e experimentais foi obtida uma vez que 

o coeficiente de correlação (0,97) é aproximadamente igual a 1.  Apesar destes bons 

resultados o modelo apresentou uma pequena falta de ajuste (p<0,005), indicando a 

necessidade de um novo planejamento para aumentar a confiabilidade da produção de 

biomassa prevista. No entanto esses resultados foram satisfatórios em comparação aos 

listados na literatura. 

Cardoso et al [16] utilizando 8% de milhocina como meio para crescimento de R. 

arrhizus obteve produção de 16,8 g/L de biomassa em 72h de cultivo submerso.  

Investigações realizadas por Andrade et al [17] empregando o mucorales Cunningamela 

elegans em diferentes concentrações de D-glicose, L-asparagina e tiamina,  

demonstraram rendimento de biomassa, 11g/L.  

Dias et al [18] utilizando C. elegans em meio YPD (20 g/L de glicose, 10 g/L de extrato 

de levedura e 20 g/L de peptona) obteve 2,6g/L de rendimento da massa micelial. 

Utilizando substrato sólido de palha de milho, Omogbai et al [19]  cultivaram o 

Rhizopus oryzae durante 16 dias para produção de biomassa obtendo 14,6g/Kg de 

substrato. 

Berger et al [20] obtiveram um rendimento de biomassa de 9,93g/L ao aplicar 

zigomicetos em cultura submersa constituída de milhocina 8% e manipueira 5% durante 

96h de cultivo. 

Em estudo comparativo do crescimento de Rhizopus arrhizus e Absidia corymbifera em 

meio contendo milhocina a 6%, Silva et al [21] obteve 1,52 g/L e 1,5 g/L de biomassa a 

28ºC durante 72 e 96h, respectivamente. 
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Figura 4. Superfície de resposta da concentração de biomassa mostrando a interação 

entre as concentrações de glicerina e milhocina por R. arrhizus. 

 

Tabela 3. Análise de Variância para os resultados do Planejamento Composto Central 

 
Soma 

Quadrática 

Grau 

Liberdade 

Média 

Quadrática 
F p 

(1)Glicerina(L) 6,1477 1 6,14767 212,293 0,004677 

Glicerina(Q) 4,6070 1 4,60700 159,091 0,006227 

(2)Milhocina(L) 77,1872 1 77,18715 2665,456 0,000375 

Milhocina(Q) 23,2805 1 23,28050 803,931 0,001242 

1L e 2L 0,5814 1 0,58141 20,077 0,046370 

Falta de ajuste 7,6903 3 2,56343 88,521 0,011191 

Erro Puro  0,0579 2 0,02896   

Total  115,5442 10    
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3.5.Descoloração de efluente sintético do vermelho congo a partir da biomassa 

inativada de R. arrhizus 

 

A descoloração de efluente sintético constituído por vermelho congo através da 

biomassa inativada de R. arrhizus após 24h de contato estão listados na tabela 4 e 

ilustrados na Figura 5, das quais se destaca a condição 4 que apresentou uma eficiência 

de descoloração de 80,85% em relação a remoção de cor inicial medida em 2,612nm.  

 

Tabela 4. Descoloração de vermelho congo 0,02% a 28ºC por biomassa inativada de 

R. arrhizus após 24h de contato. 

 

 

Utilizando biomassa fúngica de Acremonium, Silva et al [22] realizaram ensaios para 

adsorção dos corantes índigo e azul brilhante de remazol a uma temperatura de 29ºC e 

150rpm durante 7 dias de incubação, dos quais obtiveram uma descoloração de 74% e 

22%, respectivamente.  

Seguindo essa mesma perspectiva Henriques et al [23] realizaram ensaios com 

biomassa microbiana do Rhizopus arrhizus no processo de descoloração de amarelo de 

remazol (0,05mM) a uma temperatura de 28ºC e 150rpm. Os resultados obtidos 

indicaram uma eficiência de 80% na remoção do corante em estudo. 

Pereira et al. [24], testando o fungo Lentinula edoddes verificaram que esse degradou o 

corante Remazol Brilliant Blue (RBBR) com eficiência de 70%, em 15 dias. No 

entanto, Almeida et al [25] descreveram na literatura que Penicillium ochrochloron 

Ensaios 
Biomassa 

(g/L) 

Agitação 

(rpm) 

Absorbância 

(nm) 

Eficiência na descoloração 

(%) 

1 8 75 0,556 77,20 

2 12 75 0,556 78,71 

3 8 150 0,668 73,66 

4 12 150 0,500 80,85 

5 4 0 2,428 7,74 

6 4 0 2,360 9,64 

7 4 0 2,470 8,70 

8 4 0 2,423 7,98 
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MTCC 517 degradou 93% do corante trifenilmetano, em condição estática, com 

temperatura  a 25°C e pH 6,5, num período de 2,5h de cultivo. 

Estudos realizados por Silva et al [26] utilizando Aspergillus  aculeatus para 

descoloração do corante têxtil preto intenso N®, demonstraram resultados satisfatórios 

no processo de degradação do corante indicando 90% de eficiência. 

Araújo et al [27] avaliando a capacidade de descoloração do corante têxtil índigo 

carmine por Aspergillus terreus e Aspergilllus sclerotiorum, incubou amostras em meio 

líquido sob condição estática, no escuro, a 28ºC durante 10 dias. Aspergillus terreus 

degradou 100% do corante têxtil em 5 dias de experimento, em 10 dias ambas espécies 

degradaram 100% do corante. 

Recentes estudos realizados por Lopes et al [28] sobre a descoloração do corante FD&C 

azul nº2 indigotina pelo processo combinado de filtração lenta com o fungo Trametes 

versicolor, avaliados em um comprimento de onda de 610nm, apresentaram um 

percentual de remoção do corante de 44,74% após 24 horas. Resultados esses inferiores 

aos estudos apresentados. 

 

 

 

4.CONCLUSÕES  

R. arrhizus é capaz de produzir através de processos fermentativos  biomassa em 

condição otimizada, com auxílio da ferramenta computacional metodologia de 

superfície de respostas, nos substratos glicerina  associada a milhocina, possibilitando a 

formulação de um meio alternativo. Some-se a isto a capacidade adsortiva da biomassa 

inativada de R. arrhizus proveniente de processo fermentativo,  de modo pela qual pode 

ser percebida através dos testes realizados na descoloração de efluente têxtil. Sob esta 

visão a biomassa inativada de R. arrhizus possui potencial biotecnológico promissor 

para aplicação na descoloração de efluentes de corantes bem como é possível otimizar o 

processo produtivo da fermentação de R. arrhizus através da metodologia de superfície 

de respostas . 

Agradecimentos: Os autores agradecem a  CAPES,CNPq, FACEPE, e a Universidade 
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RESUMO 

Foi investigada a otimização da produção de biomassa e do grau de desacetilação de quitosana 

produzida por Rhizopus arrhizus utilizando resíduos agroindustriais. Inicialmente, uma 

estratégia sequencial, em duas etapas, baseada em Metodologia de Superfície de Resposta - 

constituída por um planejamento fatorial completo 2² seguido por um planejamento composto 

central, ambos tendo como variáveis independentes a milhocina (resíduo da maceração de 

milho) e a glicerina (oriunda do processamento do biodiesel) - foi implementada para otimizar a 

produção de biomassa e produção de quitosana de qualidade. Os resultados experimentais 

atingiram uma produção de biomassa de 22,48 g/L e quitosana de 44,46 mg/g com grau 

desacetilação (DD) 74% e índice de cristalinidade 44. Os valores ótimos de glicerina e 

milhocina para máxima produção de biomassa (22,48 g/L) previstos pelo modelo  foram iguais 

respectivamente a 6,33%  e 7,46% (v/v).  A seguir, baseado nos resultados obtidos no processo 

de otimização de biomassa, um planejamento composto central tendo como fatores a milhocina 

e a glicerina foi realizado para otimizar o grau de desacetilação da quitosana produzida. Para 

concentrações otimizadas de 4,98 % de glicerina e 14,66% de milhocina o valor  máximo para o 

grau de desacetilação previsto pelo modelo foi  igual a  80,57%. Para validar o modelo 

experimentos em triplicata usando as concentrações otimizadas dos componentes do meio foram 

realizados. A diferença entre o valor previsto pelo modelo e os valores experimentais foi 

inferior a 10%. 

.  

Palavras-chave: Milhocina, glicerina, R. arrhizus, biomassa, quitosana. 
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1. INTRODUCÃO 

A quitosana é conhecida e obtida pela desacetilação da quitina (poli- (1-4)-2-

acetamida-2deoxi–β–D–glicano), podendo o grupo N-acetil sofrer vários graus de 

desacetilação, gerando assim, diversos derivados da quitosana. A molécula da quitosana 

(poli – beta – (1-4)-D-Glicosamina) tem um grupo amino e um grupo hidroxila, os quais 

podem ser modificados, alterando as propriedades físico-químicas.  O processo da  

biotransformação da quitina em quitosana pode ocorrer por reações de desacetilação 

catalisadas pela enzima quitina deacetilase, sendo o processo inverso regulado 

metabolicamente, ou seja, a acetilação pela enzima quitinase, transformando a quitosana 

em quitina caracterizando, assim estes polissacarídeos como co-polímeros 

interdependente[1,2].   

            O grande potencial biotecnológico da quitosana é devido à possibilidade de 

obtê-la purificada em larga escala, junto à sua habilidade de ser usada em diversas 

formas, como pós, soluções, géis, filmes, fibras, pérolas e membranas e tem sido 

utilizada em muitas aplicações comerciais [3.4.5].  Entretanto, a quitosana, disponível 

comercialmente, obtida pela desacetilação química da quitina de crustáceos por bases 

(hidróxidos) fortes, tem potencial limitado para aplicações industriais devido ao seu 

fornecimento limitado e sazonal e a grande quantidade de solução alcalina concentrada 

produzida e descartada no meio ambiente [6.7]. Estudos biotecnológicos sugerem que 

estes problemas podem ser superados pelo cultivo de fungos produtores de quitosana, 

particularmente Zygomycetes, que são conhecidos por conter quitosana como um 

componente da parede celular [8, 9,10]. Estes micro-organismos podem ser facilmente 

cultivados usando nutrientes de baixo custo e o material da parede celular pode ser 

obtido por procedimentos químicos simples. 

A espectroscopia de infravermelho de quitina e quitosana é um dos métodos 

analíticos utilizados para definir o grau de desacetilação (DD%). Sendo a DD% é um 

parâmetro importante que determina as propriedades físico-químicas da quitosana 

porque está ligada com as propriedades catiônica do biopolímero [11]. O valor DD% é 

diretamente proporcional à densidade de carga positiva na molécula, que confere 

capacidade única e maior para a quitosana e suas aplicações específicas industriais, 

médicos ou farmacêuticos, como a utilização em agente de coagulação nos sistemas 

físico-químicos de tratamento de resíduos e como um agente antimicrobiano [12,13,14]. 
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 Neste trabalho foi investigado o potencial biotecnológico do fungo filamentoso 

R. arrhizus, pertencente a classe Zigomicetos  na produção de biomassa e de quitosana,  

utilizando resíduos agroindustriais (glicerina e milhocina). Uma estratégia sequencial 

baseada em Metodologia de Superfície de resposta foi aplicada, em duas etapas. Na 

primeira ocorreu a otimização da produção de biomassa em processo de produção de 

quitosana por R. arrhizus  para  verificar a existência de relação direta entre produção de 

biomassa e produção de quitosana.  Em uma segunda foi relacionada à produção de 

biomassa e quitosana em relação com o grau de desacetilação. Um planejamento 

composto central foi também realizado para otimização do grau de desacetilação da 

quitosana produzida. 
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2.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1.Micro-organismo 

Rhizopus arrhizus isolado de solo da Caatinga do estado de Pernambuco, 

depositado na coleção de culturas do  Núcleo de Pesquisas em Ciências Ambientais e 

Biotecnologia da Universidade de Pernambuco - Brasil, registrada  na Federação 

Mundial para Coleção de Cultura (World Federation for Culture Collection-WFCC 

UCP 1295).  O fungo foi mantido a 5ºC, em meio YMA (Yeast Malt Agar): ágar 20g, 

extrato de malte 3g, extrato de levedura 3g, peptona 5g, glicose 10g, água destilada 

1000 mL e pH 5,8. A partir do estoque foi iniciada uma nova cultura para ser utilizada 

durante os experimentos. 

 

2.2.Resíduos Agroindustriais  

Glicerina, obtida como co-produto da produção de biodiesel, fornecida pela Usina 

Piloto de Biodiesel do CETENE (Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste), e 

milhocina, procedente do beneficiamento do milho, cedida pela empresa Corn Products, 

Cabo – Pernambuco – Brasil,  foram utilizadas, respectivamente, como fonte de carbono 

e  nitrogênio para  os  meios produção de biomassa e quitosana. 

 

2.3.Produção de biomassa e quitosana  

O fungo R. arrhizus foi crescido em placas de Petri (9cm de diâmetro), contendo o meio 

YMA. Em seguida, as placas foram incubadas à temperatura de 28ºC, por 120h até 

ocorrer o processo de esporulação. Os esporos foram coletados e transferidos para 

frascos de Erlenmeyers com 125mL capacidade, contendo 50mL de solução salina 

tamponada a 0,9% [fosfato sódico monobásico 0,45g, fosfato de sódio dibásico 

5,8125g, cloreto de sódio 2,25g, água destilada 250mL], contados em hematocitômetro 

para uma concentração de 107 esporos/mL. Logo após L da suspensão espórica 

foram vertidos e espalhados na superfície do meio YMA em placas de Petri. As placas 

foram encubadas em estufa a 28ºC durante 24h. Da cultura jovem foram cortados, com 

auxílio de um furador de rolhas 7 discos correspondendo a um pré inoculo de 3,2g, 

sendo transferidos para frascos de Erlenmeyer de 250mL de capacidade, contendo 
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50mL de meio YM (extrato de malte 3g, extrato de levedura 3g, peptona 5g, glicose 

10g, água destilada 1000 mL e pH 5,8), encubados a uma temperatura de 28ºC, sob 

agitação de 150 rpm por 24h, servindo de pré-inóculo. Em seguida os respectivos 

cultivos foram transferidos para frascos de Erlenmeyers de 250 mL, contendo o meio de 

produção de biomassa, preparados  de acordo com as especificações do planejamento 

fatorial completo de 2² (Tabelas 1 e 2). Os frascos foram encubados sob agitação orbital 

de 150rpm, à temperatura de 28ºC, por um período de 72 horas. Ao final da fermentação 

a biomassa foi separada por filtração (papel whatman nº 01), sendo lavado, congelado e 

liofilizado. O teor de biomassa foi estimado por gravimetria. Os ensaios foram 

realizados em duplicata. 

 

 

2.4. Otimização da Produção de Biomassa no Processo de Produção de Quitosana 

Uma estratégia sequencial baseada em Metodologia de Superfície de Resposta foi 

aplicada, em duas etapas, visando a otimização da produção de biomassa em processo 

de produção de quitosana para verificar a existência de correlação entre produção de 

biomassa e produção de quitosana, haja vista que é a partir da massa micelial fúngica 

que normalmente ocorre a extração simultânea de quitina e quitosana (Berger et al 

[23]). Na primeira etapa foi realizado um planejamento fatorial completo 22 para 

investigar os efeitos e interações das concentrações inicias de glicerina e milhocina 

sobre a concentração de biomassa, nos níveis e intervalos especificados na Tabela 1 e 

identificar a melhor condição para produção de biomassa. Na segunda etapa foi 

realizado um planejamento composto central com  dois fatores  para identificar 

concentrações ótimas de glicerina e milhocina para produção  de biomassa no processo 

de produção de quitosana, nos níveis e intervalos apresentados na Tabela 2 e verificar a 

existência de correlação. Os valores ótimos das concentrações de glicerina e de 

milhocina foram obtidos por resoluções de equações de regressão e também pela análise 

da superfície resposta de gráficos de contorno. Para determinar a importância dos 

efeitos, foi utilizada a análise de variância (ANOVA) com limites de confiança de 95%. 

As significâncias dos efeitos das variáveis foram ilustradas graficamente usando 

Diagramas de Pareto.  O diagrama inclui  uma linha vertical  no valor crítico t para o 

nível de confiança de 95%. Efeitos para os quais as barras não ultrapassam o valor t 

crítico são considerados sem significância estatística, não afetando as variáveis resposta. 
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As análises estatísticas (de regressão,  de variância  e gráficas) foram  conduzidas  com 

apoio da versão 8.0 do software Statistica®  (Statsoft.Inc, USA).    

Tabela 1. Níveis e valores dos fatores do planejamento fatorial completo 22 

Fator 
Nível   

-1 0 +1 

Glicerina (%) 5,0 6,0 7,0 

Milhocina (%) 4,0 6,0 8,0 

 

Tabela 2. Níveis e valores dos fatores do planejamento composto central 

Fator 
 Nível    

-1,41 -1 0 +1 1,41 

Glicerina (%) 4,59 5,0 6,0 7,0 7,41 

Milhocina (%) 3,18 4,0 6,0 8,0 8,82 

 

 

2.5.Determinação do consumo da glicose, cinética de crescimento e produção de 

quitosana.  

As cinéticas de crescimento e produção de quitosana por Rhizopus sp. foram 

acompanhadas através de retiradas de alíquotas do meio de crescimento e produção, a 

cada 6h inicialmente, durante 120h. O consumo de glicose foi determinado a partir do 

líquido metabólico livre de células, pelo método enzimático colorimétrico (Lab Test) 

utilizando D-glicose como padrão e absorbância a 500 nm. 

 

2.6.Extração da quitosana 

Foi utilizada a metodologia de extração de acordo com  Hu et al [16], o qual  envolve 

desproteinização por hidróxido de sódio 1M (p/v), seguida de centrifugação, hidrólise 

ácida, com ácido acético 2% (3v/p), centrifugação, para obtenção de quitina e quitosana 

e lavagens sucessivas da quitosana com água, para neutralização.  
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2.7.Caracterização da quitosana 

 

2.7.1.Determinação do grau de Desacetilação da Quitosana extraída 

As análises de espectroscopia na região do infravermelho das amostras de quitosana 

produzidas por R. arrhizus nos ensaios dos planejamentos fatoriais 2² (Tabela 1 e 2), 

foram realizadas para determinação do grau de desacetilação, de acordo com Roberts 

[15]. A quitosana extraída, foi submetida a espectroscopia de infravermelho, utilizando-

se espectrofotômetro Transformada de Fourier (FTIR), Bruker Mod. IFS 66 (Central 

Analítica – Departamento de Química Fundamental – DQF – UFPE). O grau de 

desacetilação foi determinado de acordo com equação:  

DD%  = 100- [(A1655/A3450) 100/1.33]                                                                 (1) 

 

 O qual: A1655 = Absorbância na banda de absorção de amida em 1655 cm-1 

           A3450 = Absorbância na banda de absorção de amida I de 3450 cm-1 

 

 

2.7.2.Índice de Cristalinidade ICR(%) 

O difratograma de raios-x da quitina e quitosana foi obtido no Laboratório de Raios-X 

do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. A medida foi 

realizada usando aparelho de difração de raios-x modelo SIEMENS D5000, radição de 

Cu-Kα sendo λ=1,5406 Ao, em faixa de varredura entre 3o e 80o com taxa de    

0,02o.min-1. Para cálculo do índice de cristalinidade foi utilizada a seguinte equação 

como citado por KITTUR et al [17]: 

 

ICR(%)= {[I(c)- I(a)]/ I(c)}x100                                                                                   (2)   

 

O qual I(c) é a intensidade relativa às regiões cristalinas (2=20º), e I(a) corresponde 

às regiões amorfas (2 =12°), para quitosana. 

 

 

 

 

 



65 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

3.1.Otimização da Produção de Biomassa em Processo de Produção de Quitosana  

Uma estratégia sequencial em duas etapas, baseada em Metodologia de 

Superfície de Resposta foi aplicada para otimizar a  concentração de  biomassa em 

processo de produção de quitosana por R. arrhizus . 

3.1.2. Etapa 1 – Planejamento Fatorial Completo 22 

 Os resultados obtidos na  primeira etapa da estratégia de otimização, a partir de 

planejamento fatorial completo 22 com três pontos centrais - tendo as concentrações de 

glicerina e milhocina como variáveis dependentes -  estão apresentados na Tabela 3.  

Tabela 3. Matriz do Planejamento Fatorial Completo 22 descodificada e resultados 

de produção de biomassa Após a primeira etapa do planejamento fatorial para 

otimização da produção. 

 

 

 

3.1.3. Identificação  da melhor condição  para produção de biomassa 

A maior produção de biomassa (21,19 ± 0,17 g/L) foi obtida no ponto central  do 

planejamento,   em um meio  contendo 6% de glicerina e 6% de milhocina. Por outro 

lado, a maior produção de  quitosana ocorreu no ensaio 4, em um meio contendo 7% de 

glicerina e 8% de milhocina; ensaio que também apresentou o maior grau de 

desacetilação (66,26%) e a relação C/N igual a 7,52/0,519. As menores produções de 

biomassa (13,00 g/L) e de quitosana (4,08 mg/g) ocorreram no ensaio 1 do 

planejamento, em um meio contendo 5%  de glicerina e 4% de milhocina e com relação 

C/N igual a 4,7/0,25 (Tabela 4). 

 

Ensaios 
Glicerina 

(%) 

Milhocina 

(%) 

Biomassa 

(g/L) 

1 5,00 4,00 13,000 

2 7,00 4,00 15,325 

3 5,00 8,00 20,000 

4 7,00 8,00 20,800 

5 6,00 6,00 21,250 

6 6,00 6,00 21,000 

7 6,00 6,00 21,325 
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3.1.4.Efeitos das concentrações de milhocina e glicerina sobre a produção de 

biomassa 

Nos ensaios do planejamento fatorial completo 22, os aumentos das concentrações de 

glicerina e  milhocina exerceram um efeito positivo estatisticamente significativo sobre 

o aumento da concentração da biomassa (Figura 1).  Teste de curvatura foi realizado e 

revelou falta de ajuste do modelo linear.  O efeito da curvatura cruzou o nível de 

confiança de 95% indicando a proximidade do ponto ótimo e a necessidade de 

realização de um planejamento composto central, capaz de incorporar o efeito 

quadrático dos dados experimentais. 

 

 

Variável Resposta: Biomassa

-4,48077

9,181915

30,08693

36,6542

p=,05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

1 e 2

(1)Glicerina

Curvatr.

(2)Milhocina

 
 

Figura 1 - Diagrama de Pareto para planejamento fatorial 22 tendo como variáveis 

independentes as concentrações de (1) glicerina e (2) milhocina e como variável 

resposta a concentração de biomassa. A linha tracejada em vermelho indica o ponto 

(p=0,05) a partir do qual os efeitos estimados são considerados estatisticamente 

significativos. 

 

 

3.2.Etapa 2- Planejamento Composto Central 

Os resultados da segunda etapa da estratégia sequencial  de otimização foram obtidos 

pela ampliação do planejamento fatorial completo 22  (Tabela 3) para um planejamento 

composto central com dois fatores, concentrações de glicerina e milhocina, cuja matriz 

descodificada  e resultados  obtidos para concentração de  biomassa, rendimento de 
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quitosana, grau de desacetilação e relação C/N (Carbono:Nitrogênio) são apresentados a 

seguir  na Tabela 4.   

 

 

Tabela 4. Matriz descodificada do Planejamento Composto Central com dois fatores 

e resultados de concentração de biomassa, rendimento de quitosana e grau de 

desacetilação e relação C/N (carbono: nitrogênio) referentes ao processo de produção 

de quitosana por R. arrhizus. 

 

Ensaios 
Glicerina 

(%) 

Milhocina 

(%) 

Biomassa 

(g/L) 

Quitosana 

(mg/g) 

Grau de 

Desacetilação 

(%) 

C/N 

1 5,00 4,00 13,000 04,08 60,00 4,70/0,250 

2 7,00 4,00 15,325 12,18 63,00 6,00/0,250 

3 5,00 8,00 20,000 40,85 64,00 6,22/0,519 

4 7,00 8,00 20,800 44,86 66,26 7,52/0,519 

5 4,59 6,00 19,000 25,11 64,00 2,89/0,389 

6 7,41 6,00 21,750 21,29 67,80 4,83/0,389 

7 6,00 3,18 13,750 01,31 67,00 5,11/0,200 

8 6,00 8,82 22,500 25,91 68,00 7,24/0,570 

9 6,00 6,00 21,250 13,55 60,00 6,16/0,389 

10 6,00 6,00 21,000 15,24 60,40 6,16/0,389 

11 6,00 6,00 21,325 14,68 63,00 6,16/0,389 

 

 

3.2.1. Identificação da condição com maior produção de biomassa 

A maior concentração de biomassa (22,5 g/L)  foi obtida no ensaio 8 do planejamento,   

em um meio contendo 6% de glicerina e 8,82% de milhocina. Neste meio, a relação C:N 

foi igual a 7,24/0,570, o rendimento da produção de quitosana foi igual a 25,91 mg/g de 

biomassa  e o maior grau de desacetilação (68%) foi obtido.  Por outro lado, a menor 

concentração de biomassa (13 g/L), ocorreu em um meio contendo 5%  de glicerina e 

4% de milhocina (ensaio 1), no qual  a relação C:N foi igual a 4,70/0,25, o rendimento 

da produção de quitosana foi igual a 4,08 mg/g de biomassa  e o menor  grau de 

desacetilação (60%).  
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3.2.3.Identificação da  condição com maior produção de quitosana e maior grau de 

desacetilação 

O maior rendimento na produção de quitosana (44,86 mg/g) ocorreu no ensaio 4, em um 

meio contendo 7% de glicerina e 8% de milhocina.  Neste meio a relação C:N foi igual 

a 7,52/0,519 e a concentração de biomassa e o grau de desacetilação foram iguais a 

20,80 g/L e 66,26%, respectivamente. Este resultado para produção de quitosana é  

superior a de diversos trabalhos publicados nos últimos cinco anos. Lins et al.[18] 

obteve valor de 12,85 mg/g de quitosana utilizando R. arrhizus em meio contendo 

milhocina. Ramos et al. [19] utilizando R. arrhizus em meio de produção contendo 

Milhocina e Manipueira obteve  rendimento da quitosana igual a  20,51mg/g.  Estudos 

realizados por Cardoso et al. [20], demonstraram que o R. arrhizus em meio de 

produção contendo milhocina e mel de abelha apresentou uma produção de quitosana de 

29,3 mg/g. No presente trabalho, o  menor rendimento da produção de quitosana 

(1,31mg/g) ocorreu no meio 7, contendo 6% de glicerina  e 3,18% de milhocina. Neste 

meio, a concentração de biomassa e o grau de desacetilação foram respectivamente 

iguais a 13,75 g/L e 67%.  

 

3.3.Relação entre Produção de Biomassa, Produção de Quitosana e Grau de 

Desacetilação 

Nas condições investigadas  no planejamento não  foi verificada existência de  relação 

direta entre  (i) aumento da produção   de biomassa e  aumento da concentração de 

quitosana; (ii) aumento da concentração de biomassa e aumento do grau de 

desacetilação e (iii) aumento da concentração de quitosana e aumento do grau de 

desacetilação. 
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3.4.Caracterização de Quitosana 

 

3.4.1. Grau de Desacetilação 

O maior grau de desacetilação (DD%) de quitosana microbiológica  do planejamento 

composto central com dois fatores  foi igual a 68% e foi obtido no ensaio 8, que 

apresentou razão C/N igual a 7,24/0,57 (Tabela 2).  Pode-se observar na Figura 2 que na 

região de impressão digital (1400 – 900 cm-1) do infravermelho são distinguíveis as 

bandas amida I e amida II as quais são bandas características da estrutura química de 

quitosana. 
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Figura 2 - Espectro na região do infravermelho da quitosana na condição 8 do  

Planejamento Composto Central com dois fatores (Tabela 2)  

 

 

 

3.4.2.Índice de Cristalinidade 

O índice de cristalinidade (Icr) da  melhor condição da quitosana produzida  no 

planejamento composto central  (ensaio 8 - Tabela 2)  foi determinado por  análise de 

difração de Raio-X, como sendo igual a  44%. O difratograma de raio-X da  referida 

amostra encontra-se ilustrado na Figura 3. 
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Figura 3 - Difratograma de raio-X da quitosana produzida por R. arrhizus  da  

condição 8 do Planejamento Composto Central com dois fatores 

(Tabela 2)  

 

 

                                3.5. Modelagem da Concentração de Biomassa  

Para analisar a relação entre os componentes dos meios para produção de quitosana e a 

concentração de biomassa, os resultados obtidos no planejamento composto central 

foram ajustados a seguinte equação polinomial de segunda ordem:  

 

z=21,20+1,76x-1,81x2+6,22y-4,08y2-0,76xy     (3)                                                          

 

Na qual z é a resposta prevista para a concentração de biomassa x e y são 

respectivamente os valores das concentrações de glicerina e de milhocina.  

 

O modelo permite a avaliação dos efeitos lineares, quadráticos e combinados das 

concentrações de glicerina e milhocina sobre a concentração de biomassa. As 

significâncias  de cada coeficiente da equação de regressão  foram determinadas pelo 

teste t de student  e  pelos valores  p (probabilidade de significância), que estão 

representados graficamente no diagrama de Pareto ilustrado na Figura 4.  Os efeitos 

lineares  da milhocina  e da glicerina, nesta ordem, contribuíram com significância 

estatística para  o aumento da concentração de biomassa; por outro lado, os efeitos 

quadráticos da milhocina  e da glicerina, nesta ordem, desfavoreceram com 

significância estatística, o aumento da concentração de biomassa. A contribuição linear 

da interação entre a glicerina e a milhocina  exerceu um efeito negativo sobre a 

concentração de biomassa, mas sem  significância estatística. 
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Variável Resposta: Biomassa

-4,48077

-12,6131

14,57029

-28,3537

51,62805

p=,05

 Efeito Estimado Padronizado (Valor Absoluo)

1L e  2L

Glicerina(Q)

(1)Glicerina(L)

Milhocina(Q)

(2)Milhocina(L)

 

Figura 4. Diagrama de Pareto para planejamento composto central  tendo como variáveis 

independentes as concentrações de (1) glicerina  e (2) milhocina e como variável resposta a 

concentração de biomassa em processo de produção de quitosana por R. arrhizus. A linha 

tracejada em vermelho indica o ponto (p=0,05)  a partir do qual  os efeitos estimados são 

considerados estatisticamente significativos. 

 

Os resultados da análise de variância do modelo quadrático ajustado aos dados 

experimentais estão apresentados na Tabela 5. O teste F para a regressão foi 

significativo no nível de 5% (p<0.05), indicando que nas condições estudadas, o modelo 

pode adequadamente explicar a variação observada na biomassa. O coeficiente de 

determinação R2 igual a 0,93 sugere que o modelo é confiável e que 93% da variação da 

produção de biomassa é decorrente da correlação entre as concentrações dos resíduos 

agroindustriais, glicerina e milhocina, ou seja,  apenas 7% da variação total não é 

explicada pelo modelo. O elevado valor do coeficiente de determinação ajustado 

R2
ajustado (0,87) sugere uma alta significância do modelo.  

 

Tabela 5. Análise de Variância para os resultados do Planejamento Composto Central 

 
Soma 

Quadrática 

Grau 

Liberdade 

Média 

Quadrática 
F p 

(1) Glicerina(L) 6,1477 1 6,14767 212,293 0,004677 

Glicerina(Q) 4,6070 1 4,60700 159,091 0,006227 

(2)Milhocina(L) 77,1872 1 77,18715 2665,456 0,000375 

Milhocina(Q) 23,2805 1 23,28050 803,931 0,001242 

1L e 2L 0,5814 1 0,58141 20,077 0,046370 

Falta de ajuste 7,6903 3 2,56343 88,521 0,011191 

Erro Puro  0,0579 2 0,02896   

Total  115,5442 10    

         R2=0,93294  R2
ajustado=0,86588 
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O valor ótimo para concentração de biomassa previsto pelo modelo (Equação 4) é igual 

a 22,48g/L  para concentrações de 6,33% de glicerina  e 7,46% de milhocina e pode ser 

visualizado na superfície de resposta  da concentração de biomassa em função das 

concentrações de glicerina e milhocina  ilustrada na Figura 6.   O modelo apresenta uma 

pequena falta de ajuste (Tabela 3) aos dados experimentais, indicando necessidade de 

novos planejamentos para melhorar o ajuste.  Experimentos em triplicata  foram 

realizados na condição do ponto ótimo para verificar a precisão do modelo e mostraram 

que a diferença entre a média dos valores experimentais  e o valor predito para a 

produção de biomassa por R. arrhizus  foi inferior a 5%.  Nos experimentos para 

validação das condições otimizadas foram obtidos para  biomassa, quitosana, grau 

desacetilação (DD) e índice de cristalinidade,  respectivamente, os seguintes  valores:  

22 ± 0,9 g/L,   44 ±1,9  mg/g,  68% ± 3,2  e 44% ± 2.  Comparado com a literatura os 

resultados obtidos com o meio otimizado. podem ser considerados bons.  

Cardoso et al. [21] utilizando apenas 8% de milhocina como meio para 

crescimento de R. arrhizus obteve produção de 16,8 g/L de biomassa em 72h de cultivo.  

Experimentos realizados por Berger et al. [22] utilizando R. arrhizus em meio contendo 

milhocina e melaço apresentou redimento de 16 g/L de biomassa. 

 20 

 15 

 10 

 5 

 0 

 

Figura 5. Superfície de resposta da concentração de biomassa mostrando a interação 

entre as concentrações de glicerina e milhocina em processo de produção de quitosana 

por R. arrhizus. 



73 

 

 

Investigações realizadas por Andrade et al.[23] e Carvalho[24] utilizando C. 

elegans e Antunes et al.[25] demonstraram altos rendimentos de biomassa, 11, 13 e 

12,68g/L, sendo esses resultados inferiores ao melhor resultado obtido neste trabalho. 

 

 

3.6. Otimização do Grau de  Desacetilação da  Quitosana 

Baseado nos resultados obtidos para variável resposta  grau de desacetilação no 

processo de otimização de biomassa (Tabela 4, Figura 4), um planejamento composto 

central tendo como fatores a milhocina e a glicerina foi realizado para otimizar o grau 

de desacetilação da quitosana produzida por R. arrhizus. A matriz descodificada do 

planejamento composto central proposto e os correspondentes resultados para 

concentração de biomassa, rendimento de quitosana e grau de desacetilação são 

apresentados a seguir na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Matriz descodificada do Planejamento Composto Central com dois fatores 

e resultados de concentração de biomassa, rendimento de quitosana e grau de 

desacetilação. 

 

Ensaio Milhocina 

(%) 

Glicerina 

(%) 

Biomassa 

(g/L) 

Rendimento 

Quitosana 

(mg/g) 

Grau de 

Desacetilação 

(%) 

1 3,00 15,00 12,77 1,72 60,75 

        2   3,00 25,00 0,00 0,00 0,00 

3 7,00 15,00 11,62 0,80 59,43 

4 7,00 25,00 0,00 0,00 0,00 

5 5,00 12,80 21,82 1,37 68,98 

6 5,00 27,20 0,00 0,00 0,00 

7 2,12 20,00 0,00 0,00 0,00 

8 7,88 20,00 0,00 0,00 0,00 

9 5,00 20,00 11,70 1,85 65,47 

10 5,00 20,00 11,50 1,80 64,95 

11 5,00 20,00 11,20 1,78 67,31 
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3.7. Identificação da condição com maior produção de quitosana e maior grau de 

desacetilação 

O meio constituído por 5% de milhocina e 12,80%  de glicerina apresentou produção de 

biomassa  igual a  21,82g/L, rendimento de quitosana  igual a 1,37 mg/g  e grau de 

desacetilação igual a 68,98, o maior do planejamento. Por outro lado, não houve 

produção de quitosana nos ensaios 2, 6, 7 e 8, realizados em triplicatas por duas vezes. 

 

 

3.8. Modelagem do Grau de Desacetilação 

 O  modelo quadrático proposto para  o grau de desacetilação   foi: 

 

z=  -207,03+72,38*x-7,31*x^2+14,63*y-0,50*y^2+0,03*x*y                                     (5),                                                                                                                             
 

No qual:  z é a resposta prevista para o grau de desacetilação  e x e y são 

respectivamente os valores  das concentrações de glicerina e de milhocina.  

 

 As significâncias  de cada coeficiente da equação (5)  foram determinadas pelo teste t 

de student  e  pelos valores  p (probabilidade de significância), que estão representados 

graficamente no diagrama de Pareto ilustrado na Figura 6.  O efeito linear  da glicerina, 

o efeito quadrático da milhocina e o efeito quadrático da glicerina nesta ordem, 

contribuíram com significância estatística para  redução  do aumento do grau de 

desacetilação. A contribuição linear da milhocina e a interação entre a milhocina e a 

glicerina não exerceram efeitos com significância estatística sobre a grau de 

desacetilação. 
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Variáv el Resposta: Grau de Desacetilação
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Figura 6. Diagrama de Pareto para planejamento composto central  tendo como 

variáveis independentes as concentrações de (1) glicerina  e (2) milhocina e como 

variável resposta o grau de desacetilação em processo de produção de quitosana por 

R. arrhizus. A linha tracejada em vermelho indica o ponto (p=0,05)  a partir do qual  

os efeitos estimados são considerados estatisticamente significativos. 

 

Os resultados da análise de variância do modelo quadrático ajustado aos dados 

experimentais estão apresentados na Tabela 7. A significância estatística do modelo foi 

avaliada pelo teste F. O teste F para a regressão foi significativo no nível de 5% 

(p<0.05), indicando que nas condições estudadas, o modelo pode adequadamente 

explicar a variação observada no grau de desacetilação. O coeficiente de determinação 

R2 igual a 0,97 indica que apenas 3% da variação total não é explicada pelo modelo. O  

valor do coeficiente de determinação ajustado R2
ajustado (0,94)  sugere a significância do 

modelo.  O teste F para a falta de ajuste indica a necessidade de  novos planejamentos e 

de introdução de termos de ordem superiores para melhorar o ajuste do modelo.   
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Tabela 7. Análise de Variância para os resultados do Planejamento Composto Central 

 
Soma 

Quadrática 

Grau 

Liberdade 

Média 

Quadrática 
F p 

(1)Milhocina(L) 0,21 1 0,214 0,139 0,745004 

Milhocina(Q) 5077,90 1 5077,904 3302,487 0,000303 

(2)Glicerina(L) 5914,32 1 5914,322 3846,464 0,000260 

Glicerina(Q) 944,85 1 944,846 614,494 0,001623 

1L  e  2L 0,44 1 0,436 0,283 0,647758 

Falta de ajuste 329,67 3 109,891 71,469 0,013831 

Erro Puro 3,08 2 1,538   

Total  11408,56 10    

         R2=0,97083  R2
ajustado=0,94167 

 

 

 

A  Figura 7 apresenta a superfície de resposta  do grau de desacetilação em função das 

concentrações de glicerina e milhocina.  O valor máximo para o grau de desacetilação 

previsto pelo modelo (Equação 1)  foi  igual a  80,57 para concentrações de 4,98 % de 

glicerina  e 14,66% de milhocina.  Para validar o modelo, experimentos em triplicata, 

usando as concentrações otimizadas  dos componentes do meio  foram realizados. Sob 

estas condições o grau de desacetilação médio  foi igual a 73±1% . Os valores preditos 

pelo modelo apresentaram uma boa concordância com os resultados experimentais 

obtidos na validação. A diferença  entre os mesmos foi inferior a  10%.  

 80 

 60 

 40 

 20 

 

Figura 7. Superfície de resposta do Grau de Desacetilação mostrando a interação entre 

as concentrações de glicerina e milhocina em processo de produção de quitosana por R. 

arrhizus. 

 



77 

 

O espectro na região do infravermelho da quitosana - com grau de desacetilação 

de 74% - obtida nas condições otimizadas prevista pelo modelo (4,98241% de 

milhocina e  14,66091%  de glicerina) está representado na Figura 8. O  grau de 

desacetilação da quitosana é  similar aos reportados por Batista et al.[26] e Berger et al. 

[22], que utilizando zigomicetos, obtiveram quitosana com graus de desacetilação iguais 

a  70% e 74,3%, respectivamente. 
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Figura 8 - Espectro na região do infravermelho da quitosana obtida do planejamento 

estrela com grau de desacetilação de 74%. 

 

Bento et al. [27] investigaram a produção de quitosana por Mucor rouxii UCP 

064 cultivado em meio alternativo (feijão), obtendo rendimento na produção de 

quitosana  de 62 mg/g após 48h de cultivo. A quitosana obtida apresentou grau de 

desacetilação de 85%. Pochanavanich e Suntornsuk [28], relatam em seus estudos que o 

fungo filamentosos Rhizopus oryzae TISTR3189, apresentou-se como um grande 

produtor de quitosana em meio de cultura complexo, com rendimento de quitosana de 

140 mg/g, grau de desacetilação de 84%.  

Franco et al.[29] avaliaram a produção de quitosana por via microbiológica 

utilizando amostra de Cunningamella elegans IFM 46109, observando a determinação 

da biomassa e pH do meio. O pH apresentou valor aproximado de 5.0. Nesse estudo, 

conseguiram obter um rendimento de quitosana de 7,8% com grau de desacetilação em 

torno de 80%. 
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Como descrito por Aranaz et al.[30], a aplicabilidade da quitosana é dependente 

de suas propriedades físico-químicas e por esta razão, foram realizadas análises para 

caracterização da quitosana revelando o grau de desacetilação em valores de 78%.  

 Silva et al.[31], realizando estudos da produção de quitosana por A. corymbifera 

usando subtratos agroindustriais, obtiveram quitosana com grau de desacetilação igual a 

82% , determinado através de espectro na região do infravermelho. 

Stamford et al.[32] utilizando meio de cultura alternativo (feijão) para 

crescimento de C. elegans, obtiveram quitosana com grau de desacetilação de 85%. 

Franco et al.[29] e Amorim et al.[33] reportaram em seus trabalhos o grau de 

desacetilação da quitosana de fungos entre 80-90%. 

 Alves et al.[34] caracterizando  quitosana obtida comercialmente,  da marca  

Polymar, observaram que a mesma apresentou grau de desacetilação médio igual a  

74,8%. 
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4.CONCLUSÕES  

Metodologia de superfície de resposta é uma técnica efetiva para otimização da 

produção de quitosana R. arrhizus, usando glicerina (resíduo industrial do excedente da 

produção do biodiesel) e  milhocina (procedente do beneficiamento do milho) como 

substratos,  possibilitando a formulação de um meio de baixo custo.   

Agradecimentos:  Os autores agradecem a  CAPES,CNPq, FACEPE, e a Universidade 

Católica de Pernambuco. 
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RESUMO 

Considerado um polímero catiônico a quitosana é um polissacarídeo natural, de 

interesse biotecnológico que apresenta diversas propriedades destacando-se sua 

atividade antimicrobiana. Quitosana é encontrada naturalmente na parede celular de 

fungos (zygomycetes), bem como pode ser obtida da quitina através da desacetilação, 

formando uma maior proporção de cadeia polimérica com unidades de β1,4-2-amino-2-

desoxi-D-glicose, e um menor número, de unidades de β1,4-2-acetamino-2-desoxi-D-

glicose. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da quitosana fúngica no 

controle de Botrytis cinerea in vitro e em tomates (S. lycopersicum var. cerasiforme). A 

quitosana obtida de Rhizopus arrhizus, foi caracterizada quanto ao grau de desacetilação 

e peso molar através do Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) e 

Viscosimetria, respectivamente. A quitosana de R. arrhizus apresentou grau de 

desacetilação (DD) de 68% e peso molecular de 1,40 x 104 g/mol. Investigações foram 

realizadas com a quitosana de R. arrhizus, avaliando sua eficiência como antifúngico, 

na proteção de tomates pelo ataque do fitopatógeno Botrytis cinerea. Estudos de 

viabilidade celular do fitopatógeno B. cinerea através de microscopia de luz 

demonstraram que 70% dos esporos apresentavam tubos germinativos com 16h de 

incubação. A quitosana microbiológica apresentou concentração inibitória mínima 

(CIM) e concentração fungicida mínima (CFM) de 100µg/mL contra B. cinerea. O 

tratamento de tomates com quitosana na concentração 100µg/mL apresentou ausência 

de crescimento fungico até 19 dias de inoculação, quando comparado aos controles. Os 

resultados promissores obtidos demonstraram o potencial biotecnológico da quitosana 

de R. arrhizus na inibição do fitopatógeno B. cinerea, causador da degradação de frutos 

e hortaliças, demonstrando ser um importante defensivo agrícola.  

 

Palavras-chave: Quitosana microbiológica, Botrytis cinerea, atividade antifúngica, proteção 

pós colheita. 
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 INTRODUCÃO  

 A Quitosana é formada por unidades - amino - 2 - desoxi - D-glucose de 

cadeia β1,4-2 esse polímero é derivado do processo de desacetilação da quitina β1,4-2 - 

acetamido - 2 - desoxi -D- glucose, pode ser encontrado em grandes quantidades na 

casca de crustáceos e insetos e paredes celulares de fungos , em particular Zygomycetes. 

Esse biopolímero tem grande importância biotecnológica, considerando as suas 

propriedades, tais como biocompatibilidade, biodegradabilidade, antimicrobiano e anti - 

inflamatório. Tem possibilidades estruturais imensas para modificações químicas para 

gerar propriedades novas, funções e aplicações especialmente na área agrícola (Cardoso 

et al , 2012; . Ali et al , 2012; . . Fai et al , 2011; Yogeshkumar et al , 2013 . ; Freddo , 

2014) . 

 Micro-organismos patógenos de plantas são consideradas economicamente um 

problema para a agricultura em todo o mundo. Eles induzem perdas em um grande 

número de culturas agrícolas durante o período vegetativo,  em particular pós-colheita. 

O fungo Botrytis cinerea infecta algumas frutas e causar enormes perdas econômicas 

em vários estágios de colheita e pós-colheita. O agente responsável pela infecção é 

difícil de controlar devido à sua actividade saprófitas e que formam estruturas de 

resistências. Uma forma de controlar este patógeno é a utilização de produtos químicos, 

no entanto , a tolerância para os resíduos químicos nos alimentos , é cada vez menos 

desejável do ponto de vista ecológico e da saúde pública (Williamson et al., 2007; 

Badawy and Rabea, 2011). 

 O tomate cereja (Solanum lycopersicum var. Cerasiforme), uma das frutas 

mais importante no mundo, é altamente suscetível a fungos patogênicos necrotróficos 

como Botrytis cinerea e Alternaria solani. Os tratamentos alternativos , tais como o uso 

de extratos vegetais , óleos essenciais e biopolímeros , tais como a quitosana tem sido 

estudados para reduzir o uso de fungicidas sintéticos que não trazem benefícios para a 

saúde dos seres vivos e do meio ambiente (Smith, 2014). 

 Portanto, o objetivo do presente estudo foi a produção de quitosana por 

Rhizopus arrhizus e avaliar a atividade de revestimento de quitosana em tomate cereja 

(Solanum lycopersicum var. Cerasiforme) contra a infecção por Botrytis cinerea. 

Experimentos anteriores foram realizados para avaliar a germinação de esporos,  o 

crescimento radial de B. cinerea, e estabeleceu a concentração inibitória mínima (CIM ) 

e a concentração fungicida mínima (CFM) de solução de quitosana . 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Micro-organismos 

O Mucorales Rhizopus arrhizus UCP/WFCC 1295 foi isolado a partir do solo caatinga 

de Pernambuco, PE, Brasil, pertence à UCP (Universidade Católica de Pernambuco) 

Está registrada na Coleção de Cultura da Federação Mundial  (WFCC) . O fungo foi 

mantida em meio de Sabouraud dextrose a 5 ° C, e foi usado para a produção de 

quitosana. 

 

Foi utilizado cepa do fungo Botrytis cinerea URM 2802 conservada em BDA (batata 

dextrose Agar) a 5ºC, para aplicação como fitopatógeno na tomate (Solanum 

lycopersicum var. cerasiforme), gentilmente cedida pela Micoteca do departamento de 

Micologia da Universidade Federal de Pernambuco. 

 

Substratos Agroindustriais 

A glicerina foi gentilmente cedida pelo CETENE (Centro de Tecnologias do Nordeste, 

Recife, PE, Brasil), e água de maceração de milho foi cedida pela Corn Products ( Cabo 

de Santo Agostinho -PE , Brasil). 

 

Tomate  

Amostras de tomates (S. lycopersicum var. cerasiforme) foram utilizados com 

finalidade experimental no teste contra o Botrytis cinerea. Essas foram coletadas de um 

plantio doméstico na região do Cabo de Santo Agostinho – Pernambuco. As tomates 

foram previamente tratadas com hipoclorito de sódio a 1% e lavadas com água destilada 

estéril. 

Produção de Quitosana Microbiológica 

O fungo R. arrhizus foi cultivado em placas de Petri (9 centímetros de diâmetro) 

contendo meio YMA [ágar de malte de levedura] , e as placas foram incubadas a 28 ° C 

durante 120h até esporulação. Os esporos foram recolhidos e transferidos para frascos 

Erlenmeyers com capacidade de 125 ml , contendo 50 ml de solução salina tamponada 

com 0,9 % [ fosfato de sódio monobásico Fosfato de sódio 0,45 g dibásico 5,8125 g , 

cloreto de sódio 2,25 g 250 mL de água destilada], contados em hematocitômetro a uma 
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concentração de 107 spores/mL, como pré inóculo. A suspensão de esporos R. arrhizus 

foi espalhada em placas de Petri contendo meio YMA e incubadas a 28°C durante    

24h, e discos de 6 mm de diâmetro foi cortado usando um furador de rolhas. Dez discos 

foram transferidos para frascos Erlenmeyers de 250 ml de capacidade, contendo 50 mL 

de meio, com pH ajustado para 5,8, contendo Milhocina a 8,82 %, glicerina a 6 % , 

incubou-se a 28 ° C durante 96 h em agitador orbital a 150 rpm . 

 A quitosana foi obtida a partir de biomassa de R. arrhizus por metodologia de 

acordo com Hu (1999), que envolve por desproteinização de hidróxido de sódio         

1M (w/v), é seguido por centrifugação, hidrólise ácida com ácido acético a 2% (3V/w), 

centrifugação a obtenção de quitosana por neutralização até pH 10. 

 

 

Caracterização da quitosana 

 

Determinação do grau de Desacetilação da Quitosana fúngica 

A quitosana foi submetida à espectroscopia de infravermelho, utilizando-se 

espectrofotômetro Transformada de Fourier (FTIR), Bruker Mod. IFS 66 (Central 

Analítica – Departamento de Química Fundamental – DQF – UFPE). O grau de 

desacetilação foi determinado de acordo com equação descrita por Roberts(1992) :  

DD%  = 100- [(A1655/A3450) 100/1.33]                                                         

 

Peso Molecular 

A massa molar foi determinada por viscosidade, segundo a metodologia proposta por 

Santos et al. (2003). As medidas de viscosidade intrínseca foram realizadas utilizando 

um capilar de vidro tipo Cannon-Fenske (dinterno= 1,01mm) termostatizado a (25± 

0,01)ºC, em um viscosímetro AVS-350 da Schott-Geräte. Para a determinação da 

viscosidade intrínseca, [h], foram preparadas soluções de quitosana (utilizando tampão 

de ácido acético mais acetato como solvente) com concentrações variando de 1,0 x 10-3  

a  8,0 x 10-3 g./mL. Os tempos de escoamento foram determinados em segundos. A 

amostra foi preparada em triplicatas e o valor médio foi calculado. 
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Microscopia eletrônica de Varredura 

No intuito de se observar as microestruturas da quitina e quitosana utilizadas foram 

realizadas análises de microscopia eletrônica de varredura. As amostras de quitina e 

quitosana produzidas pelo Rhizopus arrhizus foram moídas e secas sob vácuo usando 

um liofilizador e sua superfície foi observada utilizando um microscópio eletrônico de 

varredura da série XL 30 (Umax) ESEM (Env. Scan. Electron Micros, Jeol, Tokyo, 

Japan) com filamento de tungstênio, a 20 kV acelerando tensão.  

 

Viabilidade dos esporos de Botrytes cinerea 

Alíquotas de 0,5mL suspensão espórica 105 conídios/mL de B. cinerea URM 2802, 

foram adicionadas em frascos de Erlenmeyers contendo 100mL de meio batata em 

agitação orbital a 28ºC.  Amostras de 2,5 mL foram retiradas em triplicata com auxílio 

de uma pipeta automática estéril em intervalos de tempo de: 0h, 4h, 8h, 12h, 20h e 24h, 

levadas a uma lamínula e visualizadas em microscopia de luz a 40X, para determinação 

da germinação de conídios e viabilidade celular. 

 

Efeito da quitosana no crescimento radial de B. Cinerea 

As placas de Petri de 6 cm de diâmetro contendo um meio de cultura BDA, BDA mais 

ácido acético a 1 %, BDA adicionado  de quitosana nas concentrações de 100μg.mL- 1   

(MIC) , 1000μg.mL- 1 e 2000μg.mL- 1. Após a solidificação dos discos médios de 6 

milímetros de B. cinerea cultivadas em BDA foram inseridos no centro da placa, 

incubadas a 28 ° C durante 72h . O efeito de diferentes concentrações de quitosana no 

crescimento de B. cinerea radial foi determinado . 

 

Determinação CIM e CFM 

Concentração mínima inibitória (CIM) e a concentração mínima fungicida (CFM) de 

quitosana sobre o B. cinerea testado, foram realizadas usando o método de 

microdiluição, como descrito por Alves et al [9].  Para tanto foram utilizadas alíquotas 

de 20 µL do inóculo de B. Cinerea a 105 esporos/mL em poços contendo caldo batata 

com concentração de quitosanas variando entre 100 a 600µg/mL. O sistema foi 

incubado a 28°C durante 24 horas. A CIM foi definida como a menor concentração de 
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quitosana em µg/mL, capaz de impedir a reprodução (multiplicação) microbiana. Já a 

CFM foi determinada com base na metodologia de Santurio et al (2007). A partir dos 

poços nos quais não houve crescimento fúngico visível, retirou-se uma alíquota de  10 

μL, a qual foi inoculada na superfície do meio BDA. As placas foram incubadas a 28ºC 

e, após 24 horas, foi definida a CFM como a menor concentração de quitosana em 

estudo capaz de inibir ou causar a morte do fungo. Os ensaios de CIM e CFM foram 

realizados em triplicata. 

 

Tratamento das tomates com solução de quitosana 

Para avaliação do efeito direto da quitosana sobre o desenvolvimento de B. cinerea, as 

tomates foram inoculadas com suspensão de conídios na concentração de                    

105 conídios/mL, determinada pela contagem em hemacitômetro, de acordo com 

metodologia descrita por Camili et al (2007),  após 4h imersos em solução de quitosana 

na concentração da CIM em seguida, dispostos sobre placa de Petri estéril  em uma 

bandeja coberta com papel filme a 28ºC. Em cada tratamento foi controlada a perda de 

peso fresco das tomates; controle sem quitosana, com ácido acético 1% e revestida com 

quitosana, sendo realizados monitoramento do fruto em intervalos de 24h. A perda de 

peso foi calculada em  percentagem em relação ao peso inicial das amostras analisadas 

Meng et al. (2008). 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Caracterização da quitosana  

Grau de desacetilação  

Análise por espectroscopia de infravermelho da região da quitosana produzida 

por R. arrhizus foi realizada para determinar o grau de desacetilação (DD%), com a 

finalidade de caracterização, de acordo com Roberts (1992). 

O espectro de absorção no infravermelho da quitosana mostrou bandas sobre OH-

estiramento axial entre 3396 e 2931 centímetro-1, sobreposto ao alongamento banda NH, 

com a deformação axial da amida C = O de cerca de 1,650 centímetro-1, NH deformação 

angular a cerca de 1,575 centímetros-1; deformação axial da amida -CN em cerca de 

1.415 centímetros-1, a deformação angular simétrica em CH3 a 1379 cm-1, -CN 
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deformação axial dos grupos amino de 1,078 a 1250 cm-1 e as estruturas de 

polissacarídeos bandas no intervalo entre 597-1150 cm-1 (Figura 1). 

No entanto, os mesmos resultados foram observados por Mario et al. (2008) o qual 

descreveu que a N-desacetilação está associada a um enfraquecimento progressivo da 

banda em 1.655cm-1 ocorrendo (modo vibracional amida I), e o desaparecimento da 

banda a 1550cm-1 (modo vibracional amida II). Os nossos resultados mostraram grau de 

desacetilação da quitosana microbiológica de 68%, e pode ser visto, na região da 

impressão digital. A DD% é um parâmetro importante que determina as propriedades 

físico-químicas da quitosana porque está ligada com as propriedades catiônicas da 

mesma (Fai et al. 2011). 

 

 

Figure 1 – Espectro na região do infravermelho da quitosana fúngica obtida de : R. 

arrhizus  

 

 

 

Peso molecular 

A avaliação de viscosimetria da quitosana obtida por fermentação submersa de R. 

arrhizus em meio contendo água de maceração de milho e glicerina proveniente da 

produção de correspondeu ao peso molecular mais baixo (1,40 x 104g/mol-1). Os 

resultados obtidos a partir de R. arrhizus são similares ao relatado por Pochanavanich e 

Suntornsuk (2002) e Berguer et al. (2014) para o peso molecular da quitosana fúngica 

que varia de 5,00 × 103 para 9.4 × 105 . 
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Microscopia eletrônica de varredura 
 

A Figura 2 (A e B) mostram a morfologia da quitosana produzida por R. arrhizus e 

quitosana de crustáceos por microscopia eletrônica de varredura. A quitosana de fungo 

também exibiu uma estrutura amorfa que era mais densa e compacta, e nenhum esporo 

foi observado. Este biopolímero também mostrou desintegrar camadas de flocos e foi 

detectado como morfologia similar observada em quitosana de crustáceos e alguns 

flocos agregados formaram uma estrutura densa e firme, sem porosidade, tal como 

descrito na quitosana fúngica pela literatura (Yen e Mau, 2007; Yen et ai ., 2009; Berger 

et al., 2014). 

 

 

Figure 2 – Microscopia eletrônica de varredura (MEV) quitosana (A) e (B) produzida 

por R. arrhizus. 

 

 

Estudos bioquímicos com Botrytis cinerea  

Viabilidade do esporo 

Os estudos anteriores sobre a viabilidade das células por microscopia de luz mostrou 

que a cultura de B. cinerea cultivada em caldo de batata na concentração de 105 

esporos/mL parece ser exequível para o uso como um fungo fitopatogenico. Após 8 a 12 

horas de cultivo foi observado que 100% dos esporos aumentaram de tamanho. O 

crescimento dos tubos germinados foram formados correspondendo a 70% de 

viabilidade em 16 horas. No entanto, no final do cultivo, os esporos (30%) germinaram 

entre 20h e 24h. Estes resultados são semelhantes aos apresentados por Gull e Trinci 

(1997), os quais revelam que houve germinação dos esporos com um tubo de germe de 
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Botrytis cinerea cultivado; a germinação manteve-se estável em valores de 50% a partir 

de 20h a 24h. Tratci e Beettiol (1997) descreveram nos seus estudos a acção de 

biofertilizantes sobre o crescimento micelial e germinação de fungos patogênicos, a 

germinação de esporos de B. cinerea obtido de (104 esporos/.mL) em água, resultando 

em valores de 50% após 20h de incubação a 20°C. 

 

 

Determinação microbiológica de MIC e MFC da quitosana 

 

B. cinerea apresentou inibição superior por quitosana microbiológica e na concentração 

inibitória mínima (MIC) e a concentração fúngica mínima (MFC) foi encontrado 

100μg/mL. Estudos realizados por Oliveira et al. (2014) com quitosana obtido a partir 

Cunninghamella elegans UCP 0542 contra infecção fitopatogênica em uvas, exibiu um 

valor de CIM de 15 mg/mL contra B. cinerea e Penicillium expansum. No entanto, 

Coqueiro e Piero (2011), avaliaram o efeito da quitosana comercial isolada de 

crustáceos com diferentes pesos moleculares para Alternaria solani mostrou efeito 

fungico de inibir o crescimento micelial e germinação de esporos nas concentrações de 

0,125 e 0,5 mg/mL, respectivamente. O efeito antimicrobiano da quitosana fúngica de 

R. arrhizus e Cunninghamella elegans foi observado nas concentrações de 300 μg/mL. 

Recentemente, em estudos com o MFiguraIC e MFC de quitosana foram observados 

valores semelhantes (500 μg/mL) para inibir o crescimento e a morte de Salmonella e 

Staphylococcus aureus (Berger et al., 2014). A quitosana de crustáceos com 85% DD 

mostrou aumentar as taxas de inibição em quantidades que variam de 0,25 a 0,5 g/L de 

acordo com a concentração de polímero contra Aspergillus flavus e Aspergillus 

parasiticus (Souza et al., 2013). 

Os testes foram realizados utilizando ágar de dextrose de batata (BDA) adicionado a 

concentração de quitosana baseada no CMI (100 mg/mL) e os discos inoculados de B. 

cinerea, incubados a 28°C e o crescimento radial foi avaliada em comparação com 

controle (sem quitosana), no entanto, a forma sólida em que o fungo sujeitado inibiu 

totalmente crescimento. 

Os resultados obtidos com B. cinerea, por inibição do crescimento de quitosana são 

corroborados por Liu et ai. (2007), Camili et al., (2007), Liu (2007), e Botelho et al., 

(2010). Recentemente, Freddo et al., (2014) mostraram que a quitosana em 

concentrações de 0,25, 0,5, 1 e 2% reduziu o crescimento do micélio de R. solani em 
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cultura in vitro, e a diminuição progressiva do crescimento micelial relacionada com o 

aumento da concentração de quitosana. 

 

 

Avaliação da quitosana microbiológica como revestimento de proteção em tomate 

cereja  

O tomate cereja foi tratado com concentração MIC / MFC contra a infecção de 

culturas de B. cinerea e foi acompanhado durante 19 dias a temperatura ambiente (28° 

C). Os testes dos tomates cereja revestidos foram avaliados e o controlados com 

contaminação de esporos de B. cinerea (105esporos/mL) durante este período e 

avaliadas visualmente, perdendo peso a cada 24h. 

Acredita-se que o carácter catiônico colabora para o acionamento da quitosana 

uma vez que as suas cargas positivas podem interagir com os resíduos carregados 

negativamente de macromoléculas expostas na superfície da célula patógena causando 

alterações na permeabilidade da membrana celular, Benhamou (1996). Através de 

experiências de Olsen et al., (1989) eles relataram que os grupos amina da quitosana 

em, contacto com os fluidos intracelulares, são protonados e ligam-se fortemente aos 

grupos aniônicos de microorganismos, o que aumenta o processo de ligação entre eles, 

impedindo o seu desenvolvimento. Camili et al., (2007), utilizando quitosana 

proveniente de crustáceos contra a infecção do agente patogênico B. cinerea em uvas, 

menciona que a quitosana pode ligar-se ao DNA e síntese de ARNm e a inibição ocorre 

através da penetração do produto no núcleo do microrganismo também interferir na 

síntese de proteínas. O mecanismo de inibição do crescimento de agentes patogênicos 

através de quitosana difere do mecanismo utilizado pelos fungicidas sintéticos. 

Além de ser aplicado isoladamente, há muitos relatos sobre os pedidos de 

quitosana combinados com outros compostos antifúngicos. Yu et al., (2007) 

encontraram que a quitosana aplicada isoladamente ou Cryptococcus laurentii pode 

eficazmente inibir a infecção provocada por Penicillium expansum em fruto de maçã 

depois de sete dias de incubação a 20°C. Quando aplicado por si só, o tratamento com 

quitosana na concentração mais elevada (1%) e baixa viscosidade (12 cP) foi o mais 

eficaz. Usado em combinação, o tratamento de Cryptococcus laurentii com quitosana 

numa concentração de 0,1% e de baixa viscosidade (12 cP) foi o mais eficaz. 

Como mencionado por Zang et al., (2011), a quitosana de baixo peso molecular 

tem sido estudada para controlar as doenças pós-colheita de fruta. Os resultados 
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indicaram que a quitosana debaixo peso molecular inibiu significativamente a 

decomposição de frutos causados por Penicillium digitatum, Penicillium italicum, 

Botrydiplodia lecanidion e Botrytis cinerea, após 14 dias de armazenagem a 25°C, 

sendo mais eficaz do que a quitosana de peso molecular elevado. 

Resultados apresentados por Liu et al. (2007) demonstraram que a aplicação de 

quitosana de baixo peso molecular proveniente de crustáceo mostraram maior efeito 

sobre a inibição do crescimento de Penicillium expansum e Botrytis cinerea. Lauzardo 

et al., (2008) também relataram maior efeito inibidor quando aplicado a partir de 

quitosana de baixo peso molecular em Rhizopus stolonifer, com modificações nas 

estruturas reprodutoras fúngicas. 

A monitoração de cereja tomate durante 19 dias a temperatura de 25°C foi 

relacionada com o peso inicial e mostrou perda de peso da amostra de controle (sem 

quitosana e com 1% de ácido acético), com valores de 3,36% (controlo) e 3,58% (ácido 

acético tratados), respectivamente. No entanto, observou-se que o tratamento do 

revestimento de tomate cereja com quitosana perda de menor peso foi muito inferior 

(2,75%). Nossos resultados são corroborados por Oliveira et al. (1997), os quais 

relataram que os frutos oriundos da quitosana de R. arrhizus revestindo uvas e 

realizados através do controle do peso que os frutos revestidos tiveram com quitosana 

apresentaram perda de peso húmido percentual menor do que as amostras de controle. 

Estudos semelhantes realizados por Pastor et al., (2011) constataram que houve 

menos perda de peso com uvas tratadas com extrato de própolis e o composto 

hidroxipropilmetilcelulose foi evidenciado. De acordo com a capacidade do 

revestimento comestível para prevenir a perda de peso do fruto, isso é baseado nas suas 

propriedades higroscópicas, que permite a formação de barreiras de água entre o 

ambiente e fruta (Morillon et al, 2002;. Xu et al., 2007). 

 

 

Conclusão 

O recurso a produtos com interesse de atividade antifúngica ocorre naturalmente como 

quitosana e seus derivados tem recebido mais atenção nos últimos anos para realizar 

lucros, garantindo uma agricultura sustentável. As estratégias foram utilizadas para 

produção de quitosana microbiológica por Rhizopus arrhizus e sua aplicação contra o 

fitopatógeno Botrytes cinerea. Os resultados obtidos mostram que R. arrhizus é um 

produtor de polímero de quitosana com 68% de grau de desacetilação e de peso 
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molecular mais baixo. O polímero mostrado apresenta atividade antifúngica e que CMI 

e CMF são semelhantes (100 mg/mL). A solução de quitosana a CMI foi capaz de inibir 

o crescimento do micélio do fungo Botrytis cinerea. A aplicação de revestimento do 

tratamento da quitosana proporcionou uma protecção eficaz para o pós-colheita de 

tomate cereja (S. lycopersicum var. cerasiforme) à infecção contra B. cinerea. Os 

resultados obtidos fornecem suporte adicional para a protecção das culturas. 
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CONCLUSÃO GERAL  

 

 

Os resultados experimentais obtidos reafirmam a capacidade da nova cepa de R. 

arrhizus, isolada do solo da Caatinga e pertencente a classe dos Zigomicetos, em 

produzir biomassa e  quitosana  em meio proveniente de resíduos agroindustriais 

constituídos de milhocina e glicerina.  

Experimentos posteriores foram realizados com o intuito de otimizar o 

rendimento da biomassa e o grau de desacetilação da quitosana em meio de baixo custo 

utilizando metodologia de superfície de resposta, alavancando assim a importância da 

recuperação de  resíduos agroindustriais, diminuindo os custos de produção bem como o 

potencial poluidor desses resíduos relativo ao meio ambiente, fator altamente 

importante para a viabilidade de um processo.  Além disso, a biomassa obtida da 

otimização do processo foi aplicado na descoloração do vermelho congo, resultando em 

valores satisfatórios e a quitosana obtida do processo de produção otimizado foi 

utilizado como antifúngico em tomates contra fitopatógeno, apresentando como uma 

das principais vantagens a biodegradabilidade frente aos agrotóxicos geralmente 

utilizados, bem como o pontencial não tóxico o que aumenta a importância desse 

biopolímero em face a saúde pública  . 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

ANEXO  

 

Trabalhos complementares (2011) 

 
1- Resumos publicados em anais de congressos  
 

YURI MAX, F.S.; R.F. SILVA ANDRADE; MARQUES SILVA, A.; RIBEIRO, 

D.L.R; A.M.A.T. JARA; ALENCAR, A.A.; G.M. DE CAMPOS-TAKAI; GUSMÃO, 

N.B. Biosurfactant production by Rhodotorula glutinis: emulsifying property and 

stability. IV Internationa Conference on Environmental, Industrial and Applied 

Microbiology – BioMicroWorld2011. 

 

D.L.R. RIBEIRO; R.F. SILVA ANDRADE; A.A.ANTUNES; A. MARQUES SILVA; 

F.S. YURI max and G.M. DE CAMPOS-TAKAKI. Biosurfactant production by 

Rhodotorula glutinis1555 using industrial wastes. IV Internationa Conference on 

Environmental, Industrial and Applied Microbiology – BioMicroWorld2011. 

 

Marques, A.M, Henriques, MLOMF, Barboza, AGSDF, Lins, CIM, Ribeiro, DLR, 

Albuquerque, CDC, Campos-Takaki, GM. Color removal of Algodoais river water by 

chitosan obtained from Absidia corymbifera.  IV Internationa Conference on 

Environmental, Industrial and Applied Microbiology – BioMicroWorld2011. 

 

M.L.O.M.F. Henriques; A.M. Silva; A.M.A.T. Jara; A.A. Antunes; G.M. Campos-

Takaki; C.D.C. Albuquerque. Bioemulsifier/biosurfactant production by Candida 

lipolytica UCP 0988 in acid or alkaline seawater with low oxygenation. IV Internationa 

Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology – 

BioMicroWorld2011. 

 

SILVA, AM ; HENRIQUES, M.L.O.M.F ; JARA, A.M.A.T. ; ALBUQUERQUE, 

C.D.C. ; PAIVA, S. ; Galba Maria de Campos Takaki . Chitosan Production by Absidia 

corymbifera and Application in decolorization of soft drink industry effluent. In: 

Simpósico de Microbiologia Aplicada, 2011, Rio Claro. Simpósio de Microbiologia 

Aplicada, 2011. 

 

JARA, A.M.A.T. ; MARQUES, A. ; A CARDOSO ; Rosileide Fontenele da Silva 

Andrade ; SANTOS, E. R. ; TAKAKI, G. M. C. . Biosurfactant Productions by 

Geobacillus stearothermophilus on Low Cost Medium Using Coconut Oil as Carbon 

Sources. In: Simpósico de Microbiologia Aplicada, 2011. 

 

Santos, Y.M.F. ; Rosileide Fontenele da Silva Andrade ; SILVA, AM ; Campos-Takaki 

GM ; GUSMÃO, N.B. . Biossurfactant Production by Rhodotorula glutinis Using 

Agroindustrial Substrates as Carbon and Nitrogen Sources. In: Simpósico de 

Microbiologia Aplicada, 2011. 

 

HENRIQUES, M.L.O.M.F ; MARQUES SILVA, A. ; Campos-Takaki GM ; 

ALBUQUERQUE, C.D.C. . Biosurfactante/Bioemulsifier Production by Candida 

lipolytica In Acid and Alkaline Seawater. In: V Simpósio de Microbiologia Aplicada, 

2011. 

http://lattes.cnpq.br/2039389880059251
http://lattes.cnpq.br/3625159676972846
http://lattes.cnpq.br/3625159676972846
http://lattes.cnpq.br/6306166869610699
http://lattes.cnpq.br/6306166869610699
http://lattes.cnpq.br/9358637572241547
http://lattes.cnpq.br/0974509229906743
http://lattes.cnpq.br/6306166869610699
http://lattes.cnpq.br/2039389880059251


107 

 

 

SANTOS, E. R. ; Cardoso, A. ; MARQUES SILVA, A. ; Anabele Camarote Batista ; 

JARA, A.M.A.T. ; Campos-Takaki GM . Factorial Design for Copolymers Production 

by Cunningamella elegans UCP 542. In: V Simpósio de Microbiologia Aplicada, 2011. 

 

ADAMARES MARQUES SILVA ; HENRIQUES, M.L.O.M.F ; ALBUQUERQUE, 

C.D.C. ; Galba Maria de Campos Takaki . Efeitos e Interações da Milhocina, Glicerina 

e Ureia Sob Produção de Quitosana. In: Simpósio Nacional de Bioprocessos, 2011. 

 

HENRIQUES, M.L.O.M.F ; ADAMARES MARQUES SILVA ; Galba Maria de 

Campos Takaki ; ALBUQUERQUE, C.D.C. . Produção de 

biossurfactante/bioemulsificante por Candida lipolytica em Água  do Mar Ácida e 

Alcalina Usando Óleo de Milho como Fonte de Carbono. In: XVIII Simpósio Nacional 

de Bioprocessos, 2011. 

 

 

 
2- Resumos publicados em periódicos 

 

Yuri Max, F.S. ; Rosileide Fontenele da Silva Andrade ; MARQUES SILVA, A. ; 

Campos-Takaki GM ; Gusmão, N.B. . Biosurfactant Production by Rhodothorula 

glutinis Using Agroindustrial substrates as Carbon and Nitrogen Sources. Holos 

Enviroment, UNESP Rio Claro, p. 1 - 179, 14 maio 2011. 

 

SANTOS, E. R. ; Cardoso, A. ; MARQUES SILVA, A. ; Anabele Camarote Batista ; 

JARA, A.M.A.T. ; Campos-Takaki GM . Factorial Design for Copolymers Produciton 

by Cunninghamella elegans UCP 542. Holos Enviroment, Rio Claro, p. 1 - 179, 14 

maio 2011. 

 

HENRIQUES, M.L.O.M.F ; MARQUES SILVA, A. ; Campos-Takaki GM ; 

ALBUQUERQUE, C.D.C. . Biosurfactant/bioemulsifier Production by Candida 

lipolytica in Acid and Alkaline Seawater. Holos Enviroment, Rio Claro, p. 1 - 179, 14 

maio 2011. 

 

SILVA, AM ; HENRIQUES, M.L.O.M.F ; JARA, A.M.A.T. ; PAIVA, S. ; 

ALBUQUERQUE, C.D.C. ; TAKAKI, G. M. C. . Chitosan Production by Absidia 

corymbifera and Application in Decolorization of Soft Drink Industry Effluent. Holos 

Enviroment, Rio Claro, p. 1 - 179, 14 maio 2011. 

 

JARA, A.M.A.T. ; MARQUES, A. ; Cardoso, A. ; SANTOS, E. R. ; SANTOS, E. R. ; 

Campos-Takaki GM . Biosurfactante production by Geobacillus stearothermophilus on 

low cost medium using coconut oil as carbon sources. Holos Enviroment, Rio Claro, p. 

1 - 179, 14 maio 2011 
 

 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/9358637572241547
http://lattes.cnpq.br/3625159676972846
http://lattes.cnpq.br/2039389880059251
http://lattes.cnpq.br/2039389880059251
http://lattes.cnpq.br/6306166869610699
http://lattes.cnpq.br/9358637572241547
http://lattes.cnpq.br/3625159676972846
http://lattes.cnpq.br/2039389880059251
http://lattes.cnpq.br/2039389880059251
http://lattes.cnpq.br/3625159676972846
http://lattes.cnpq.br/0974509229906743
http://lattes.cnpq.br/3625159676972846
http://lattes.cnpq.br/9358637572241547
http://lattes.cnpq.br/9358637572241547


108 

 

3- Organização de eventos 

 
IV Simposio de Inovação em Ciências Biológicas. Centro de Ciências Biológicas. 

UFPE, 2011. 

 

 

 

Trabalhos complementares (2012) 

 
1- Resumos publicados em anais de congressos  

 

SILVA, A. M. ; NASCIMENTO, A.C.C.; SILVA, G.K.B.; LIMA, J.M.N.; ALMEIDA, 

G. C. F.; ARAÚJO, M.R.C.V.;  SILVA, H.L.; SANTOS, Y.M.; ALBUQUERQUE, 

C.D.C. ;CAMPOS-TAKAKI, G. M. 1,2 . Identificação e Caracterização de Rhizopus sp 

Isolado de Solo da Caatinga do Estado de Pernambuco, Brasil. XXI Congresso Latino 

Americano de Microbiologia, 2012. 

 

Marcelo Andrade Silva, Rosileide Fontenele da Silva Andrade, Adamares Marques 

Silva, Leonie Asfora Sarubbo, Alexandra Amorim Salgueiro. Aproveitamento de 

resíduos industriais para produção de biossurfactantes por Bacillus licheniformis. 

COBEQ 2012 - XIX Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 2012. 

 

G. K., Barbosa Silva ; SILVA, AM ; ALENCAR, A.A. ; G. M. Campos-Takaki . Lipase 

activities from Aspergillus strains isolated from Caatinga soil, Brazil. In: European 

Culture Collections' Organization, 2012, Braga. Lipase activities from Aspergillus 

strains isolated from Caatinga soil, Brazil, 2012. 

 

M. A. SILVA ; Rosileide Fontenele da Silva Andrade ; A. MARQUES SILVA ; L. A. 

SARUBBO ; A. A. SALGUEIRO . XIX congresso Brasileiro de Engenharia Química. 

In: COBEQ 2012, 2012, Búzios. Aproceitamento de Resíduos Industrais para Produção 

de Biossurfactantes por Bacillus licheniformis, 2012. 

  
 

 

 

Trabalhos complementares (2013) 
 

1- Resumos publicados em Anais de Congressos 

SILVA, AM ; RIBEIRO, D.L.R ; G. K., Barbosa Silva ; LIMA, J. M. N. ; SANTOS, 

Y.M.F. ; ALBUQUERQUE, C.D.C. ; G. M. Campos-Takaki . Production of biomass 

and chitosan by Rhyzopus arrhizus using agroindustrial waste. In: Biomicroworld 2013, 

2013, Madrid. V International Conference on Enviromental, Industrial and Applied 

Microbiology, 2013. 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/6306166869610699


109 

 

2 -    Participação em congressos 

 

I Congresso Internacional de Ecotoxicologia Marinha - Marcadores Orgânicos x 

Biossensores Marinhos: Tecnologias aliadas para o monitoramento ambiental. 2013. 

 

 

3 –   Estágio a Docência I 

 

Disciplina Biossegurança  AT 263 

 

 

4 –   Curso de extensão 

 

Cromatografia Líquida e Gasosa de Alta Performance. (Carga horária: 

40h). NPCIAMB- UNICAP. Prof. Paulo Ricardo da Silva. 

 

 

 

Trabalhos complementares (2014) 

 
1-      Capítulo de Livro 

 

RIBEIRO, D.L.R ; Rosileide Fontenele da Silva Andrade ; LIMA, R. ; SILVA, AM ; 

Campos-Takaki GM ; PALHA, M. L. A. P. F. . Degradation of fuels by Pseudomonas 

aeruginosa UCP/WFCC 0099 wild and acclimated on diesel. Degradation of fuels by 

Pseudomonas aeruginosa UCP/WFCC 0099 wild and acclimated on diesel. 1eded.: , 

2014, v. , p. 220-225. 

 

 

2-      Artigos publicados em revistas 

 

BERGUER, L. R. R. ; STAMFORD, T. C. M. ; STAMFORD-ARNAUD, T. M. ; 

ALCANTARA, S. R. C. ; SILVA, A. C. ; SILVA, AM ; NASCIMENTO, A. E. ; 

CAMPOS-TAKAKI, G. M. . Green Conversion of Agroindustrial Wastes into Chitin 

and Chitosan by Rhizopus arrhizus and Cunninghamella elegans Strains. International 

Journal of Molecular Sciences, Switzerland, 12 jan. 2014. 

 

 

3 –  Participação em banca de comissão julgadora concurso de educação a 

distância IFPE 

 

SILVA, AM. Avaliadora do processo seletivo para tutor presencial edital nº114 de 15 

de Agosto de 2014.  Instituto Federal de Pernambuco. 

 

 

4 –    Estágio a docência II 

 

Disciplina Química Aplicada a Biologia AT 284 
 

http://lattes.cnpq.br/6306166869610699
http://lattes.cnpq.br/4141667291823639


110 

 

 
 COPYRIGHT FORM  

 
To  

Editor-in-Chief,  

International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences (IJCMAS)  

(editorijcmas@gmail.com)  

 

 

Title: Antifungal activity of microbiological chitosan and coating treatment on cherry 

tomato (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) to post-harvest protection 

  

Corresponding Author’s Name : Galba M. Campos-Takaki  
Corresponding Author’s Address : Nucleus of Research in Environmental Sciences and 

Biotechnology, Catholic University of Pernambuco, 50050-590, Recife, Pernambuco, Brazil  

Corresponding Author’s Affiliation : Catholic University of Pernambuco, 50050-900, Recife, 

Pernambuco, Brazil  

 

Corresponding Author’s e-mail : galba+takaki@yahoo.com.br  

 

I believe the manuscript represents valid work. I have reviewed the final version of manuscript 

and approve it for publication. The manuscript is not published elsewhere, in any language, and 

is not under simultaneous consideration by any other journal. All Authors agree that the 

contents of the manuscript are confidential and will not be copyrighted, submitted, or published 

elsewhere (including the Internet), in any language, while acceptance by the Journal is under 

consideration. 

 

 

The author(s), reserve the following rights:  

All proprietary rights other than copyrights, such as patent rights,  

The right to use all or part of this article, including tables and figures in future works of their 

own, provided that the proper acknowledgment is made to the Publisher as copyright holder, 

and  

The right to make copies of this article for his/her own use, but not for sale.  

 

I hereby assign and transfer to the International Journal of Current Microbiology and 

Applied Sciences (IJCMAS) ISSN:2319-7706(Online), ISSN:2319-7692(Print), copyright 

and all rights under it. I further confirm that this article has not been published elsewhere, nor is 

it under consideration by any other publisher.  

 

Signature:  

Date: August 26th, 2015. 
 

mailto:editorijcmas@gmail.com
mailto:galba+takaki@yahoo.com.br


111 

 

Original Research Article 

Antifungal activity of microbiological chitosan and coating treatment 

on cherry tomato (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) to post-
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Abstract 

Chitosan is naturally found in the cell wall of fungi (Zygomycetes) and can be obtained 

from chitin by deacetylation to form a higher proportion of polymer chain units β1,4-2-

amino-2-deoxy-D-glucose, and a smaller number of units β1,4-2-acetamido-2-deoxy-D-

glucose. In this study aimed to evaluate the effect of microbial activity of chitosan (Ch), 

and bioactive coatings on cherry tomato to protect against to Botrytis cinerea infection. 

The chitosan was obtained from R. arrhizus showed degree of deacetylation (DD) of 

68% and molecular weights of 1.40 x 104 g / mol. The spores’ viability studies with the 

pathogen B. cinerea by light microscopy showed 70% of germ tubes emergency formed 

in 16 hours of incubation. Investigations were carried out with chitosan (Ch) evaluating 

its  minimal inhibitory concentration (MIC) and minimum fungicide concentration 

(MFC) of 100μg / ml against B. cinerea. Bioactive coatings on cherry tomato by 

chitosan (Ch) at concentration 100μg / mL showed higher protection to B. cinerea 

infection. The promising results showed the potential of microbiological chitosan (Ch) 

to pathogen B. cinerea, suggesting to be an important crop protection. 

Keywords: Microbiological chitosan, Botrytis cinerea, antifungal activity, postharvest 

protection. 
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Introduction 

Chitosan forming a greater proportion of polymer chain β1,4-2-amino-2-deoxy-

D-glucose units is a polymer derived from chitin deacetylation process β1,4-2-

acetamido-2-deoxy-D- glucose, may be found in large amounts in the shells of 

crustaceans and insects and cell walls of fungi, in particular Zygomycetes. This 

biopolymer has great biotechnological importance considering its properties, such as 

biocompatibility, biodegradability, antimicrobial, anti-inflammatory and healing action. 

It has immense structural possibilities for chemical modifications to generate novel 

properties, functions, and applications especially in agricultural area (Cardoso et al., 

2012; Ali et al., 2012; Fai et al., 2011; Yogeshkumar et al., 2013; Freddo, 2014). 

In addition, the advances in fermentation technologies suggest that the cultivation of 

Mucoralean fungi can provide an alternative source of chitin and chitosan. The amount 

of these polysaccharides depends on the fungi species, carbono and nitrogen sources, 

and cultural conditions. Fungal mycelia from Zygomycetes are relatively consistent in 

composition and are not associated with inorganic materials; therefore, no 

demineralization treatment is required to recover fungal chitin and chitosan (Chandy 

and  Sharma, 1990; Rinaudo et al. 1993; Feofilova et al., 1996; Tan et al., 1996; 

Teng wt al., 2001; Andrade et al., 2000; Pochanavanich and Suntornsuk, 2002; 

Pochanavanich and Suntornsuk,  2002; Synowiecki and Al-Khateeb, 2003; Andrade et 

al., 2003; Hu et al., 2004; Campos-Takaki, 2005; Santos et al., 2013; Berger et al., 

20014).  

Microorganisms plant pathogens are considered economically a problem to 

agriculture  around the world. They induce decay on a large number of agricultural 

crops during the growing season, inparticular postharvest. They induce decay on a large 

number of agricultural crops during the growing season and postharvest. In particular, 

the fungus Botrytis cinerea infects some fruit and cause huge economic losses in 

various stages of harvest and post-harvest. The agent responsible for the infection is 

difficult to control due to their saprophytic activity and forming resistance structures.       

One way to control this pathogen is to use chemicals, however, tolerance for chemical 

residues in food, it is becoming less desirable from an ecological point of view and 

public health (Williamson et al., 2007; Badawy and Rabea, 2011). 

The cherry tomato (Solanum lycopersicum var. cerasiforme), one of the most 

important fruit in the world, is highly susceptible to necrotrophic pathogenic fungi as 
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Botrytis cinerea and Alternaria solani. Alternative treatments such as the use of plant 

extracts, essential oils and biopolymers such as chitosan have been studied to reduce the 

use of synthetic fungicides which do not bring benefits to health of living beings and the 

environment (Smith, 2014). 

Therefore, the objective of the present study  was the production of chitosan by 

Rhizopus arrhizus  and evaluate the activity  of coating chitosan on cherry tomato 

(Solanum lycopersicum var. cerasiforme) against  Botrytis cinerea infection. Previous 

experiments were done to evaluate the spores germination, radial growth of  B. cinerea, 

and established the minimum inhibitory concentration (MIC) and the minimum 

fungicide concentration (MFC) of chitosan solution. 

 

Materials and Methods 

Microorganisms 

The Mucoralean of Rhizopus arrhizus UCP/WFCC 1295 was isolated from caatinga soil 

of Pernambuco, PE, Brazil, and belongs to UCP (Universidade católica de Pernambuco) 

Collection and is registered in World Federation Culture for Collection (WFCC). The 

fungus was mantained in Sabouraud Dextrose agar at 5° C, and was used to production 

chitosan. 

The fungus Botrytis cinerea URM 2802 was kindly obtained from Micoteca of the 

Mycology Department of the Federal University of Pernambuco, Recife-PE, Brazil. The 

strain was isolated from plant pathogen in tomato fruits (Solanum lycopersicum var. 

Cerasiforme), and was maintained on PDA (potato dextrose agar) at 5° C. 

Agroindustrial substrates 

Glycerin was kindly supplied by CETENE (Center of Tecnologies of Northeast, Recife, 

PE, Brazil ), and  corn steep liquor from Corn Products (Cabo de Santo Agostinho-

PE,Brazil). 

  

Tomato 

Samples of sherry tomatoes (S. lycopersicum var. cerasiforme) were used for 

experimental purposes in the test against Botrytis cinerea. The tomatoes fruits were 

obtained from informal plantation from ¨Cabo de Santo Agostinho – Pernambuco, PE, 
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Brazil¨. The tomatoes were pretreated with 1% of sodium hypochlorite solution, 

followed  wash in sterile distilled water. 

Microbiological  Chitosan Production 

The fungus A. arrhizus was grown in Petri dishes (9cm diameter) containing YMA 

[yeast malt agar], and the plates were incubated at 28° C for 120h until sporulation. 

Spores were collected and transferred to Erlenmeyers flasks with 125mL capacity, 

containing 50 ml of buffered saline with 0.9% [sodium phosphate monobasic 0.45 g 

sodium phosphate dibasic 5.8125 g, sodium chloride 2.25 g water 250mL distilled], 

counted in hematocitociometer to a concentration of 107 spores.mL-1, as pre-inoculum. 

The R. arrhizus spores suspension was spread on Petri dishes containing YMA and 

incubated at 28º C for 24h, and discs of 6mm diameter was cut using corker borer  and 

tem discs was  transferred to Erlenmeyers  flasks of 250 mL capacity, containing 50 mL 

of medium, with pH adjusted to 5.8, containing corn steep liquor 8.82% glycerin and 

6%, incubated  at 28° C for 96 h in orbital shaker at 150 rpm. 

The chitosan was obtained from biomass if R. arrhizus by methodology according to Hu 

(1999) which involves deproteinization by 1M sodium hydroxide (w/v), is followed by 

centrifugation, acid hydrolysis with 2% acetic acid (3v/w), centrifugation to obtaining 

chitosan by neutralization to pH 10. 

 

Characterization of chitosan 

Determination of degree of deacetylation of chitosan fungal 

The chitosan was submitted to infrared spectroscopy, using Fourier Transform 

spectrophotometer (FTIR), IFS 66 Bruker Mod (Analytical Center - Fundamental 

Chemistry Department - DQF - UFPE).. The degree of deacetylation was determined 

according to the equation described by Roberts (1992): 

DD% = 100- [(A1655 / A3450) 100 / 1.33] 

Molecular Weight 

The molar mass was determined by viscosity, according to the methodology proposed 

by Santos et al. (2003). The intrinsic viscosity measurements were performed using a 

glass capillary Cannon-Fenske type (dinterno = 1,01mm) thermostated at (25 ± 0.01) ° 
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C, in a AVS 350-Schott-Geräte viscometer. To determine the intrinsic viscosity [h], 

chitosan solutions were prepared (using acetic acid buffer plus acetate as solvent) at 

concentrations ranging from 1.0 x 10-3 to 8.0 x 10-3 g. mL-1 . The flow times in seconds 

were determined. Samples were prepared in triplicate and the average value was 

calculated. 

Scanning electron microscopy 

In order to observe the microstructures of chitosan used scanning electron microscopy 

analyze was performed. Sample of chitosan produced by R. arrhizus was  ground and 

dried under vacuum using a lyophilizer and its surface was observed using a scanning 

electron microscope XL 30 series (Umax) ESEM (Env. Scan. Electron Micros, Jeol, 

Tokyo, Japan) with tungsten filament, 20 kV accelerating voltage. 

Botrytes cinerea  Spores Viability 

Rates of 0.5 ml suspension  of 105 spores/mL-1 of B. cinerea URM 2802, were 

transferred to Erlenmeyer  flasks containing 100 ml of medium potato dextrose , 

incubated orbital shaker at 28°C. Aliquots of 2.5 mL were collected in triplicate at 

intervals: 0h, 4h, 8h, 12h, 20h and 24h, and was observed  under light microscopy at 

40X to determine the emergency tubes formation, and number of cells viability. 

Effect of Chitosan on Radial Growth of B. cinerea 

Petri dishes of 6cm of diameter containing PDA cultivation medium, PDA plus 1% 

acetic acid, PDA added chitosan in the concentrations of 100μg.mL-1 (MIC), 

1000μg.mL-1 and 2000μg.mL-1. After solidification the medium discs of 6mm of B. 

cinerea grown in PDA was done in the center of the plate, incubated at 28°C during 

72h. The effect of different concentrations of chitosan on radial growth of B. cinerea 

was determined. 

 

Determination MIC and MFC 

Minimal inhibitory concentration (MIC) and minimum fungicide concentration (MFC) 

to microbiological chitosan against to B. cinerea tested were performed using the broth 

microdillution method as described by Ahmed et al. (2008). The assay was carried out 
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using 20µL of the inoculum of B. cinerea (105 spores/mL) in wells containing potato 

juice with chitosan concentrations between 100 to 600μg.mL. The system was 

incubated at 28 ° C for 24 hours. The MIC was defined as the lowest concentration of 

chitosan capable of inhibiting the cellular multiplication. The CFM was determined 

based on the methodology of Santurio et al. (2007).  From the wells in which there was 

no visible fungal growth pulled out a 10µL aliquot, which was inoculated on the surface 

of PDA medium. The plates were incubated at 28° C, and after 24 h, was determined as 

the lowest concentration CFM chitosan able to inhibit the growth or cause the death of 

fungus spore. MIC and MFC assays were performed in triplicate. 

Treatment of Tomatoes with chitosan solution 

To evaluate the direct effect of chitosan on the development of B. cinerea, the tomatoes 

were inoculated with a conidial suspension at a concentration of 105 conidia/mL-1, 

determined by hemacytometer count, according to methodology described by Camili et 

al. (2007) after 4pm immersed in chitosan solution at CIM concentration then arranged 

on sterile petri dish on a tray covered with plastic wrap at 28 ° C.  The treatment was 

accompanied by the loss weight of tomatoes control without chitosan with acetic 1% 

and coated with chitosan acid, the results are monitoring each  24h of intervals. The 

weight lost was calculated as a percentage relative to the initial weight of the samples 

Meng et al. (2008). 

 

Results and Discussion  

Chitosan  characterization  

Deacetylation Degree  

Spectroscopy analysis of the infrared region of the chitosan produced by R. arrhizus 

was performed to determine the degree of deacetylation (DD%), with the purpose of 

characterization, according to Roberts (1992).  

The infrared spectrum absorption of the chitosan showed bands regarding OH-axial 

stretching between 3396 and 2931cm-1, superimposed on the NH stretching band with 

axial deformation of amide C = O at about 1650cm-1, NH angular deformation at 

approximately 1575cm-1; axial deformation of amide-CN at around 1415cm-1, 
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symmetrical angular deformation in CH3 at 1379 cm-1, -CN axial deformation of amino 

groups from 1078 to 1250cm-1 and polysaccharide structures bands in the range of 

between 597-1150 cm-1 (Figure 1).  

However, the same results were observed by Mario et al. (2008) who described the 

N-deacetylation is associated with a progressive weakening of the band occurring at 

1,655 cm−1(amide I vibrational mode),  and the disappearance of the band at 1,550 cm−1 

(amide II vibrational mode). Our results showed deacetylation degree of 

microbiological chitosan of 68%, and it can be seen that in the fingerprint region. The 

DD% is an important parameter that determines the physicochemical properties of the 

chitosan because it is linked to the cationic properties of chitosan (Fai et al., 2011). 

 

Please, insert figure 1 

 

Molecular weight 

The viscosimetry evaluation of chitosan obtained from submerged fermentation of R. 

arrhizus in medium containing corn steep liquor and glycerin from biodiesel production 

corresponded to lower molecular weight (1.40 x 104g. mol-1).   The results obtained 

from of R. arrhizus is similar to reported  by Pochanavanich and Suntornsuk (2002) and 

Berguer et al. (2014) for molecular weight from fungal chitosan which ranging  from 

5.00 × 103  to 9.4 × 105 (Table 1). 

 

   Please, insert table 1, 

 

Scanning electron microscopy 

The Figure 2 (A and B) showed the morphology of chitosan produced by R. arrhizus 

and chitosan from crustaceous by scanning electron microscopy. The chitosan from 

fungus also exhibited an amorphous structure that was more compact and dense, and nor 

porous was observed. This biopolymer also showed crumbling layers of flakes was 

detected as similar morphology was observed in crustacean chitosan and few aggregated 

flakes formed a dense and firm structure, without porosity, as described to fungal 

chitosan by the literature (Yen and Mau, 2007; Yen et al., 2009; Berger et al., 2014).  
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Please, insert figure 2 

 

Biochemical  studies with Botrytis cinerea  

Spore viability 

Previous studies of cell viability by light microscopy showed that the culture of B. 

cinerea grown on potato broth at concentration of 105 conia/mL-1  appeared to be 

feasible for use as a phytopathogenic fungus. After 8 to 12h of cultivation 100% of the 

spores increase in the size was observed. The emergency of the germinated tubes were 

formed corresponding to 70% of viability at 16h.  However, at the end of cultivation the 

spores (30%) germinated between 20 and 24 h of cultivation. These results are similar 

to those presented by Gull and Trinci (1997) which reveal that there was spore 

germination with a germ tube from Botrytis cinera cultivation, the germination 

remaining stable in values of 50% from 20h to 24h. Tratci and Beettiol (1997) described 

in their studies the action of biofertilizers on mycelial growth and germination of 

pathogenic fungi, obtained spore germination of B. cinerea (104 spores.mL-1) in water 

resulting in values of 50% after 20h of incubation at 20°C. 

Determination MIC and MFC to microbiological chitosan 

B. cinerea showed higher inhibition by microbiological chitosan and the minimum 

inhibitory concentration (MIC) and the minimum fungicide concentration (MFC) was 

found 100μg.mL-1. Studies carried out by Oliveira et al.(2014) with chitosan obtained 

from Cunninghamella elegans UCP 0542 versus grapes phytopathogen infection, 

exhibited an MIC value OF 15 mg.mL-1 against B. cinerea and Penicillium expansum. 

However, Coqueiro and Piero (2011) was evaluated the effect of commercial chitosan 

isolate from crustaceous with different molecular weights to Alternaria solani showed 

fungistatic effect inhibiting the mycelial growth and spore germination in the 

concentrations of  0.125 and 0.5 mg.mL-1, respectively.  The antimicrobial effect of 

fungal chitosan to R. arrhizus and Cunninghamella elegans was observed in the 

concentrations of 300 µg.mL-1. Recently studies with the MIC and MFC of chitosan was 

observed similar values  (500 µg.mL-1) to inhibit the growth and death of Salmonella 

enterica and Staphylococcus aureus (Berger et al., 2014).  The chitosan from 



119 

 

crustaceous with 85% DD showed increasing inhibition rates in amounts ranging from 

0.25 to 0.5 g.L-1 according to the polymer concentration against Aspergillus flavus and 

Aspergillus parasiticus (Souza et al. ,2013). 

Tests were carried out using potato dextrose agar (PDA) added the concentration of 

chitosan based in the CMI (100 mg.mL-1 ) and inoculated discs of  B. cinerea, incubated 

at 28°C and the radial growth was evaluated in comparison with control (without 

chitosan), however, in the solid medium the fungus was totally inhibited the growth. 

The results obtained with B. cinerea inhibiton of growth by chitosan are corroborated 

by Liu et al. (2007), Camili et al.,(2007), Liu (2007), and  Botelho et al., (2010). 

Recently,  Freddo et al., (2014) showed that chitosan at 0.25, 0.5, 1 and 2% 

concentrations reduced the mycelial growth of R. solani in vitro culture, and  

progressive decrease of mycelial growth related to the increase of chitosan 

concentration. 

 

Evaluation of microbiological chitosan coated protection on cherry tomato  

The cherry tomato was treated with MIC/MFC concentration against to B. 

cinerea crop infection and was accompanied during 19 days at environment temperature 

(28°C). The coated cherry tomatoes were evaluated and control of the tests was done 

contamination with B. cinerea spores (105 /mL) during this period and evaluated 

visually and the lost weight each 24 h. 

It is believed that the cationic nature collaborate for the actuation of the chitosan 

since their positive charges can interact with the negatively charged residues of 

macromolecules exposed on the surface of pathogen cell causing changes in 

permeability of the cell membrane, Benhamou (1996). Through experiments   Olsen et 

al ., (1989) reported that the amine groups of chitosan into contact with the intracellular 

fluids are protonated and bind strongly to the anionic groups of microorganisms, which 

raises the process of bonding between them, preventing their development. Camili et al., 

(2007) using chitosan originating from crustaceans against infection of the pathogen B. 

cinerea on grapes mentions that chitosan could bind to DNA and mRNA synthesis 

inhibition occurs via penetration of the product in the nucleus of the microorganism also 

interfere with the synthesis of proteins. The mechanism of inhibition of growth of 

pathogens by chitosan differs from the used mechanism by the synthetic fungicides. 
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Besides being applied alone, there are many reports on applications of chitosan 

combined with other antifungal compounds. Yu et al., (2007) found that chitosan 

applied alone or Cryptococcus laurentii can effectively inhibit infection caused by 

Penicillium expansum on apple fruit after seven days of incubation at 20°C. When 

applied alone, treatment with chitosan at the highest concentration (1%) and low 

viscosity (12 cP) was the most effective. Used in combination, the treatment of 

Cryptococcus laurentii with chitosan at a concentration of 0.1% and low viscosity (12 

cP) was the most effective. 

As mentioned by Zang et al., (2011), the low molecular weight chitosan has 

been studied to control the fruit postharvest diseases. The results indicated that low 

molecular weight chitosan significantly inhibited the decomposition of fruits caused by 

Penicillium digitatum, Penicillium italicum, Botrydiplodia lecanidion and Botrytis 

cinerea after 14 days storage at 25°C being more effective than the high molecular 

weight chitosan. 

Results presented in Liu et al. (2007) have shown that the application of chitosan 

of low molecular weight crustacean showed a greater effect on inhibition of growth of 

Penicillium expansum and Botrytis cinerea. Lauzardo et al., (2008) also reported a 

greater inhibitory effect when applied to low molecular weight chitosan on Rhizopus 

stolonifer with modifications in fungal reproductive structures. 

The monitoring of cherry tomato during 19 days at a temperature of 25 °C, was 

related to the initial weight and showed loss weight of the control sample (without 

chitosan and with 1% acetic acid), with values of 3.36% (control) and 3.58% (acetic 

acid treated),respectively.  However, were observed that coating treatment to cherry 

tomatoes with chitosan the loss weight was very lower (2.75%). Our results are 

corroborated by Oliveira et al. (1997) findings which reported that chitosan from R. 

arrhizus grapes coating, realized by controlling the weight that the coated fruits with 

chitosan had a lower percentage loss wet weight than the control samples. 

Similar studies carried out by Pastor et al., (2011) found that less weight loss 

with grapes treated with propolis extract and hydroxypropyl methylcellulose was 

evidenced. According to edible coating's ability to prevent the fruit weight loss is based 

on their hygroscopic properties, which allows the formation of a water barriers between 

the fruit and environment (Morillon et al.,2002; Xu et al.,2007). 
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Conclusions 

The recourse to naturally-occurring products with interesting antifungal activity as 

chitosan and their derivatives has been getting more attention in the recent years to 

make profits while guaranteeing a sustainable agriculture. Strategies were used for 

microbiological chitosan production by Rhizopus arrhizus and application against the  

pahytopathogenic fungi Botrytes cinerea . The results obtained showed that R. arrhizus 

is a chitosan polymer producer with 68% of degree deacetylation and lower molecular 

weight. The polymer shown  antifungal activity and the CMI and CMF are similar (100 

mg.mL-1). The CMI chitosan  solution was able to inhibit the mycelial growth of the 

fungus Botrytis cinerea. The coating application of chitosan treatment provided 

effective protection for post-harvest cherry tomato (S. lycopersicum var. cerasiforme) to 

infection against B. cinerea.  The results obtained provides additional support to crop 

protection. 
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