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Resumo 

O principal objetivo desse trabalho foi investigar o uso de levedura residual proveniente 

de indústria fermentativa como fonte de mediador redox (riboflavina) para a degradação 

redutiva de um azo corante modelo (Amarelo Gold Remazol) em reatores (batelada) em 

escala de bancada. Para tanto, o projeto avaliou três diferentes metodologias para a lise 

celular da levedura residual, visando obter a maior quantidade de riboflavina liberada no 

produto da lise celular, de uma forma eficiente e economicamente viável. A otimização 

dos processos de lise da levedura residual estudados (liquidificação, sonicação e NaCl) 

foi realizada pela aplicação de metodologia de superfície resposta (MSR) tendo a 

concentração de riboflavina como variável resposta.  Para os ensaios de remoção de cor 

feitos com os lisados de levedura residual (LLR) e um extrato de levedura comercial 

(Himedia®) os frascos reatores foram operados (25ºC; 150 rpm) por 48 horas, na presença 

e na ausência de uma fonte de mediador redox utilizando uma solução de azo corante 

modelo (50 mg L-1). Os principais resultados deste trabalho podem ser sistematizados 

como a seguir: i) O método de lise celular que resultou em uma maior liberação de 

riboflavina ( 92µg g-1) foi a lise osmótica por adição de NaCl – aproximadamente o dobro 

do encontrado no extrato de levedura comercial; ii) A eficiência de remoção de cor 

utilizando o LLR obtido a partir da lise osmótica foi de 86%, eficiência 28 % maior do 

que a obtida na condição experimental sem a adição de fonte de MR; iii) O uso de 

derivados da lise celular de levedura mostrou-se capaz de acelerar a cinética de 

degradação de cor do sistema, obtendo valores de k em 0,85 e 0,81, para os ensaios 

Residual e Comercial, respectivamente, ajustando à pseudo-segunda ordem cinética; iv) 

Além de fornecer MR ao sistema, o uso de LLR mostrou ser uma boa fonte de carbono e 

energia e compostos carreadores de elétrons (NADH); v) Os dados cinéticos mostraram 

que há uma competição pelo uso dos elétrons equivalentes, entre a remoção de cor a 

produção de metano, bem como o acúmulo de AGVs nas horas iniciais. Dessa forma, a 

análise integrada dos resultados gerados por esta pesquisa contribui de forma relevante 

para o avanço do conhecimento nas áreas de degradação anaeróbia de azo corantes e uso 

de mediadores redox para acelerar a cinética de remoção de cor, bem como fornece uma 

fonte sustentável de de LLR que pode ser utilizado em reatores de grande escala. 

Palavras chave: azo corante, descoloração anaeróbia, mediador redox, extrato de 

levedura, levedura residual, efluente têxtil. 
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Abstract 

The main goal purpose of this work was to investigate the use of residual yeast derived 

from fermentation industries as source of redox mediator (riboflavin) to the reductive 

degradation of a model azoic dye (Remazol Gold Yellow) in batch reactors in a bench 

scale. Therefore, this project analyzed three different methodologies to cell lysis from 

residual yeast, in order to attain the highest amount riboflavin released in the cell lysis 

product, in an efficient and economic procedure. The optimization of the process of the 

cell lysis from residual yeast was carried out by the response surface methodology (RSM). 

The cell lysis methods analyzes were the mechanical one by liquefaction, the sonication 

and chemical (NaCl), intending a release of a higher concentration of riboflavin (Vitamin 

B2). During the color-removing trials done with residual yeast lysate (LLR) from residual 

yeast and a commercial yeast extract (Himedia®), the flasks were operated (25ºC; 150 

rpm) for 48 hours, in the presence or absence of a source redox mediator using a model 

azoic dye (50 mg L-1). The main results from this research are as folows: i) The chemical 

lysis method by NaCl addition has shown the highest release of riboflavin ( 92µg g-1) – 

approximately the double found commercial yeast extract; ii) The effectiveness of the 

color removal with the extract from chemical lysis was 86% with was 26% higher than 

that observed in the absence of redox mediators; iii) The use of yeast lysates accelerated 

the kinetics of color removal, with followed the pseudo second order model with k values 

of 0,87 and 0,81; iv) Besides providing redox mediators to system, the use of residual 

yeast lysate has shown to be a good source of carbon and energy and electron carries 

(NADH). v) Kinetic data showed that there is a competition for the use of equivalent 

electrons between the color removal and the methane production, as well as accumulation 

of VFAs in the initial hours. Thus, the integrated analysis of the results generated by this 

research contributes significantly to the advancement of knowledge in the areas of 

anaerobic degradation of azo dyes and use of redox mediators to accelerate color removal 

kinetics and provides a sustainable source LLR that may be used in large-scale reactors. 

 

Keywords: azoic dye, aerobic discoloration, redox mediator, yeast extract, residual yeast, 

textile effluent 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Diversas técnicas de tratamento vêm sendo estudadas a fim de proporcionar uma 

eficiente descoloração dos efluentes da indústria têxtil. Os tratamentos físico químicos 

(coagulação, flotação e sedimentação) apresentam elevada eficiência na remoção de 

material particulado, porém, se mostram ineficientes na degradação dos corantes 

presentes no efluente (KUNZ et al., 2002). Desta forma, processos que possam degradar 

os compostos de interesse, azo corantes da indústria têxtil, são preferidos, os processos 

biológicos encontram-se nesse contexto.  

Dentre os processos biológicos o mais utilizado é o sistema de lodos ativados. As 

características fundamentais da técnica de lodos ativados que a tornam amplamente 

utilizada são o baixo tempo de detenção hidráulica (TDH) associado ao alto tempo de 

residência celular, ocorrido devido à recirculação do lodo secundário. Apesar da grande 

taxa de remoção de carga orgânica, o sistema de lodos ativados apresenta baixa taxa de 

descoloração, o que pode ser explicado pelo fato de nos sistemas aeróbios o oxigênio ser 

o aceptor de elétrons preferencial quando comparado ao azo corante (STOLZ, 2001).  

Sob condições anaeróbias, os azo corantes são aceptores finais preferenciais de 

elétrons, fazendo com que melhores eficiências de remoção de cor (60-80 %) sejam 

normalmente alcançadas (DOS SANTOS, 2005a). Há ainda a possibilidade de melhorar 

a eficiência de remoção de cor no tratamento anaeróbio através da aplicação de 

mediadores redox, compostos que aceleram a transferência de elétrons entre o doador 

primário (matéria orgânica) para o aceptor final (azo corantes) no processo anaeróbio. O 

uso de mediadores redox aumenta a cinética de degradação dos azo corantes nos reatores 

anaeróbios.  

Segundo Raul et al. (2002), Dos Santos (2007) e Cervantes et al. (2006), compostos como 

antraquinone-2sulfonate (AQS) e a riboflavina (Vitamina B2), agem como mediadores 

redox na degradação redutiva do azo corante. A riboflavina apresenta um comportamento 

característico que viabiliza seu uso como mediador redox, a existência de estados de 

semiquinona, o que permite a participação em reações químicas com a transferência de 

um ou dois elétrons (DE SOUZA et al., 2005).  

Diversos estudos realizados utilizando esses compostos puros obtiveram 

resultados positivos quanto ao aumento da eficiência de degradação dos azo corantes, 

porém em escala real, o uso desses compostos inviabilizaria o tratamento, devido ao alto 
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custo desses materiais purificados. Dessa forma, Baêta et al. (2012) e Câssia et al. (2009), 

avaliaram o uso de extrato de levedura como fonte do mediador redox riboflavina, por ser 

um material de baixo custo e facilmente encontrado no mercado. 

A riboflavina encontra-se presente nas células da Saccharomyces cerevisiae como 

percursora de importantes coenzimas participantes da cadeia transportadora de elétrons, 

como a FAD e FMN, bem como origina flavinas que se encontram ligadas a diversos 

tipos de enzimas, as quais atuam na catálise de importes reações químicas dentro das 

células (DE SOUZA et al., 2005). 

A possibilidade do uso de extrato de levedura como uma fonte de mediadores 

redox para a degradação redutiva de azo corantes presentes no efluente têxtil permitiu que 

fossem buscadas fontes mais baratas para a produção desse material, como por exemplo 

o resíduo de indústrias de fermentação, que descartam leveduras utilizadas na 

fermentação de produtos como a cerveja, cachaça e etanol.  

Em face das vantagens oferecidas pela aplicação de mediadores redox no 

tratamento anaeróbio de efluentes da indústria têxtil, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar 

a viabilidade da utilização de levedura residual proveniente de processos fermentativos 

industriais como fonte de mediadores redox (riboflavina) na degradação anaeróbia de um 

azo corante modelo (Amarelo Gold Remazol) em reatores (batelada) em escala de 

bancada.   
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Histórico 

2.1.1 A indústria têxtil no Brasil 

O mercado têxtil mundial registra uma tendência de crescimento constante. O 

consumo, principal indicativo de aumento da produção, cresceu a uma taxa média anual 

de 4,2% nos últimos dez anos, uma taxa duas vezes maior que o crescimento populacional 

global para o mesmo intervalo de tempo (IEMI, 2014). 

Segundo o Relatório Setorial da Indústria Têxtil Brasileira (2014), somente em 

2013 foram consumidos, em todo o mundo, 89,1 milhões de toneladas de fibras têxteis, e 

o Brasil possui grande importância nesse número, tanto como consumidor quanto como 

produtor. Atualmente, o Brasil ocupa a quarta posição entre os maiores produtores 

mundiais de artigos de vestuário e a quinta posição entre os maiores produtores de 

manufaturas têxteis (Tabela 1), movimentando, em 2013, cerca de US$ 58,2 bilhões na 

economia do País. 

 

Tabela 1 - Produção de artigos têxteis e vestuário no mundo 

Produção mundial de têxteis e vestuário em 2013 

Produtos têxteis Produtos de vestuário 

Países 103 t % Países 103 t % 

China/Hong Kong 43.152 54 China/Hong Kong 23.696 49,7 

Índia 6.299 7,9 Índia 3.391 7,1 

Estados Unidos 5.000 6,3 Paquistão 1.745 3,7 

Paquistão 3.230 4 Brasil 1.215 2,5 

Brasil 2.143 2,7 Turquia 1.200 2,5 

Fonte: Adaptado de IEMI (2014). 

 

A indústria têxtil está distribuída por todo o território nacional (Figura 1), porém 

é na região Sudeste que estão concentrados 48,2% de toda infraestrutura produtiva, sendo 

o estado de São Paulo o maior produtor (28,8%) e Minas Gerais o segundo maior (11,4%) 
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do Brasil (IEMI, 2014). Em Minas Gerais, as indústrias têxteis estão concentradas na 

região metropolitana de Belo Horizonte e na região Sul do estado (LEÃO et al., 2002).  

Figura 1 - Concentração regional da indústria têxtil 

 

 

A importância do setor têxtil para essas regiões, e para o país, é inegável. Porém, 

a alta competição de países como a China e a Índia nos últimos anos levaram a duas 

consequências. A primeira foi uma especificação das linhas produtivas, focando em 

produtos com maior valor agregado; a segunda consequência é a maior dificuldade em 

modernizar e ampliar os pátios produtores de plantas de médio e pequeno porte 

(CETESB, 2009), não sendo capaz de proporcionar uma ótima eficiência tanto do ponto 

de vista produtivo, quanto do ambiental (PINTO; LEÃO, 2002). 
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Dessa forma, temos uma tipologia industrial com grande importância econômica 

para o País, em plena expansão produtiva, mas consequentemente gerando grandes 

volumes de efluentes que não são necessariamente tratadas da forma mais adequada, 

devido ao baixo aporte tecnológico das estações de tratamento de efluentes das pequenas 

e médias empresas.  

 

2.1.2 Efluente Têxtil  

 Como já foi mencionado acima, a expansão da produção têxtil gera um maior 

volume de resíduos que devem ser tratados antes do descarte final, de forma a atender os 

padrões de lançamento estipulados pela legislação ambiental brasileira (DOS SANTOS 

et al., 2007). 

 De acordo com a Norma Brasileira – NBR 9800/1987, efluente líquido industrial 

é o despejo líquido proveniente do estabelecimento industrial, compreendendo 

emanações do processo industrial, águas de refrigeração poluídas, águas pluviais poluídas 

e esgoto doméstico gerado (BRASIL, 1987). É de suma importância a caracterização da 

geração desses efluentes, incluindo a quantificação de sua vazão e a sua composição, 

assim como a avaliação dos impactos no meio ambiente. O conhecimento desses dados 

possibilita a determinação das cargas poluidoras e os possíveis tipos de tratamento ou 

disposição em redes públicas de esgoto, com prévia adequação. 

 A resolução nº 430, de 13 de maio de 2011, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), dispõe sobre as condições e os padrões de lançamento de 

efluentes. De acordo com essa resolução, o efluente industrial não pode conferir ao corpo 

receptor características de qualidade em desacordo com as metas obrigatórias e o 

enquadramento do corpo receptor, ou sistema de coleta público. É importante ressaltar 

que estão discriminados os padrões a serem cumpridos, tais como: pH, temperatura, 

concentração de óleos e graxas, contaminantes orgânicos e inorgânicos e a demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO). No contexto dos efluentes têxteis, é importante discutir 

que não há um padrão estipulado para controle de cor, mas há uma determinação de que 

o efluente não pode alterar a coloração do corpo receptor após o lançamento. 

 Para o cumprimento dessas normas e a adequação do efluente, é necessário 

realizar a caracterização e a destinação ao tratamento mais adequado. Segundo Beltrame 
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(2000), os efluentes têxteis possuem características muito diversas, devido, 

principalmente, à variedade de processos, matérias-primas, produtos auxiliares, técnicas, 

equipamentos e as características do produto final (Figura 2). Ainda assim, é possível 

afirmar que a carga poluidora do efluente têxtil seja, em sua maioria, orgânica, sendo 

predominantemente composta por amido, dextrinas, gomas, graxas, pectina, álcoois, 

ácido acético, corantes, sabões e detergentes. Os inorgânicos presentes são, 

predominantemente, hidróxido de sódio, carbonatos, pigmentos, sulfatos e cloretos 

(BRAILE; CAVALCANTI, 1993). 

 

Figura 2 - Processos e despejos na produção de tecidos 
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A Tabela 2 ilustra os diferentes níveis da carga contaminante de alguns processos 

têxteis do beneficiamento de algodão e poliéster. É possível observar a grande 

variabilidade existente nesses efluentes, assim como o fato de que a faixa de pH varia, 

mas possui uma tendência alcalina. Altos valores de DBO5 são encontrados nos efluentes 

têxteis, faixas entre 2 a 15 vezes maiores que os valores encontrados nos efluentes 

domésticos, como se pode observar na Tabela 2. As principais fontes dessa carga 

contaminante são as etapas de pré-tratamento, mais precisamente das operações de 

engomagem, desengomagem e purga. 

 

Tabela 2 - Cargas poluidoras dos processos de beneficiamento têxtil 

Fibra Processo 
Parâmetros 

pH DBO (mg L-1) S.T (mg L-1) Água*(L Kg-1) 

Algodão 

Engomagem 7,0 - 9,5 620 - 2.500 8.500 - 22.600 0,5 - 7,84 

Desengomagem - 1.700 - 5.200 16.000 - 32.000 2,5 - 9,17 

Purga 10 - 13,0 680 - 2.900 7.600 - 17.400 2,59 - 9,17 

Limpeza - 50 – 100 - 19,18 - 42,53 

Alvejamento 8,5 - 9,6 90 - 1.700 2.300 - 14.400 2,5 - 124,26 

Mercerização 5,5 - 9,5 45 – 65 600 - 1.900 232,7 - 308,2 

Tingimento (anilina): - - - - 

Básico 6,0 - 7,5 100 – 200 500 - 800 150,1 - 300,2 

Desenvolvimento da 

cor 
5,0 - 10,0 75 – 200 2.900 - 8.200 142,2 - 208,5 

Poliéster 

Purga - 500 - 800 - 25 - 40 

Tingimento  - 480 - 27.000 - 17 - 30 

Purga final - 650 - 17 - 30 

*Água consumida durante o processo descrito. 

Fonte: Adaptado de Beltrame, 2000, apud Peres; Abrahão, 1998, Braile; Cavalcanti, 1993 

 

  Outra característica do efluente têxtil é o grande volume gerado. De acordo com 

Pinto e Leão (2002), uma malharia que processa tanto fibras naturais quanto sintéticas 

consome cerca de 130 l de água por quilograma de tecido processado, podendo chegar a 
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240 l kg-1 no beneficiamento de viscose. Braile e Cavalcanti (1993) também indicavam o 

alto consumo de água, podendo chegar a quase 7000 l por metro de tecido produzido. 

 A prevenção à poluição em plantas industriais refere-se a práticas que visem à 

redução e/ou eliminação, seja em volume, concentração ou toxicidade, das cargas 

poluentes na própria fonte geradora, minimizando, dessa forma, os possíveis impactos 

ambientais do lançamento inadequado. Na indústria têxtil, esses impactos podem ser 

interferências em ecossistemas aquáticos através da alteração do pH; depleção do 

oxigênio dissolvido; lançamento de nutrientes que podem causar eutrofização de corpos 

d’água lênticos; diminuição da tensão superficial, devido ao lançamento de agentes 

tensoativos; incorporação de substância recalcitrantes (Tabela 3), bioacumulativas e 

tóxicas aos corpos d’água; e, por fim, a inibição do processo de fotossíntese devido ao 

descarte de corantes e pigmentos que podem afetar a insolação de águas mais profundas. 

Todos estes impactos, além de afetar a fauna e a biota aquática, podem causar prejuízos 

à saúde pública das populações ribeirinhas ou de comunidades que utilizam o corpo 

hídrico para abastecimento humano. 

 Além dos impactos já mencionados, Aftab et al. (2011) apontam ainda que 

algumas classes de corantes amplamente utilizadas nas indústrias têxteis, como os azo 

corantes (e subprodutos), podem agir como agentes carcinogênicos e mutagênicos. 

 Dos Santos (2005a) aponta que os efluentes dos processos de tingimento e 

lavagem dos fios representam a maior fração colorida do esgoto têxtil, pois grande parte 

do corante utilizado nessa etapa do processo produtivo são descartados na água (cerca de 

50%). Vale ressaltar que esses compostos são fabricados para serem resistentes à 

biodegradação, pois devem agregar qualidades duradouras aos produtos finais. De acordo 

com Dos Santos et al. (2007), o tempo de degradação de um corante, em condições 

normais, pode chegar a 46 anos, se não receber um tratamento adequado. 

O tratamento dessas substâncias depende de sua estrutura química, podendo ser 

classificados como: antraquinônicos (presença de quinonas ou benzoquinonas), índigo 

(presença de enxofre), ftalocianinos (presença de metais) e azo (presença de grupos –

N=N) (ALI, 2010). As estruturas dos corantes fornecem informações sobre toxicidade e 

biodegradabilidade desses corantes. 
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Este trabalho analisa a degradação anaeróbia de um azo corante modelo Amarelo 

Gold Remazol (Figura 3). Os azo corantes representam 70% dos utilizados na indústria 

têxtil e são prejudiciais ao meio ambiente, além disso, seus produtos de degradação 

(aminas aromáticas) são nocivos à biota aquática e ao homem, devido ao elevado 

potencial carcinogênico e mutanogênico (KALYUZHYI; SKYLAR, 2000). 

 

Tabela 3 - Substâncias recalcitrantes presentes nos efluentes têxteis 

Etapas do 

beneficiamento 

Produtos utilizados - Substâncias 

recalcitrantes 

Pré-tratamento 

Sínteticos engomantes (carboximetil celulose, 

álcool polivinílico, poliacrilato, poliéster) 

Alquilbenzenossulfonados lineares 

Poliglicol 

Policarboxilatos 

Tingimento 

Poliacrilatos de baixo peso molecular 

Fosfonatos 

EDTA e DTPA 

Corantes  

Produtos da condensação do ácido β-

naftalenosulfônico e formaldeído, lignosulfonatos 

como dispersantes 

N-alquilftalimida, derivados de metilnaftaleno, 

derivados de o-fenil em aceleradores de 

tingimento 

Estamparia 

Corantes  

m-nitrobenzenosulfonato e aminas 

correspondentes 

aminas aromáticas com grupos derivados de 

ácidos sulfônicos provenientes da decomposição 

redutiva de corantes azóicos por corrosão 

Acabamentos finais N-hidroximetilas ou N-metoximetilas 

Fonte: Adaptado de Beltrame, 2000 apud Aguiar; Shönberger, 1995. 
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Figura 3 - Estrutura do azo corante modelo Amarelo Gold Remazol 

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

 A caracterização dos efluentes têxteis, de acordo com a composição e vazão, é 

necessária para a escolha do tratamento adequado. O efluente final deve estar dentro dos 

padrões previstos na legislação brasileira e, se for o caso, das normas para lançamento 

nas redes públicas de esgoto, a fim de evitar os impactos ambientais nocivos ao 

ecossistema aquático e à saúde humana. Esse tratamento deve incluir a remoção dos 

corantes residuais e, se necessário, dos subprodutos gerados, que podem não agregar cor 

ao corpo hídrico, mas podem ser tóxicos à biota e à saúde humana. 

  

2.1.3 Aspectos tecnológicos relacionados ao tratamento de efluentes da indústria 

têxtil 

Ao longo dos últimos anos houve um significativo aumento no campo do 

conhecimento a respeito das ciências do meio ambiente, particularmente, no 

entendimento de aplicar os novos conceitos de prevenção da poluição e sistemas de 

gerenciamento ambiental. No entanto, ainda há grandes volumes de efluentes industriais 

sendo gerados e que necessitam de tratamento adequado. Os processos e tratamentos 

permitem não somente atender aos padrões legais de qualidade, como também a padrões 

de reuso interno. 

Mesmo com a ampliação dessa área de conhecimento e o desenvolvimento de 

novos equipamentos e processos, ainda não há consenso sobre um processo eficiente e 

economicamente viável de remoção de cor em efluentes têxteis. Atualmente, utiliza-se, 

na maioria dos casos, o sistema de lodos ativados, devido às suas vantagens, que incluem 

a robustez, reduzidos requisitos de área e um maior tempo de detenção celular 
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(SPERLING, 2002). Além do sistema de biológico aeróbio denominado lodos ativados, 

podem ser utilizados processos físico-químicos, biológicos anaeróbios e processos 

combinados. 

Os processos e operações unitárias físicoquímicas mais comumente utilizados 

para o tratamento de efluentes têxteis contendo azo corantes são: a adsorção, utilizando 

carvão ativado granular (CAG) ou em pó (CAP); a coagulação, com a adição de agentes 

coagulantes como o cloreto férrico (FeCl3) e o sulfato de alumínio (Al2(SO4)3); a 

precipitação, com a adição de coagulantes e floculantes; a oxidação química, utilizando-

se agentes oxidantes; a fotodegradação e a filtração em membranas. Em todos esses 

processos existem restrições relacionadas à baixa eficiência de remoção de cor, ao alto 

custo ou alta complexidade operacional, bem como à formação de subprodutos tóxicos 

(STOLZ, 2001).  

O processo de adsorção tem mostrado bons resultados de eficiência de remoção 

de cor, porém ocorre somente uma transferência do poluente de uma fase para outra, 

gerando resíduos sólidos altamente poluentes que necessitam de um tratamento posterior 

para a degradação dos azo corantes adsorvidos no material (BAÊTA et al, 2012). 

A coagulação quimicamente assistida e/ou flotação são os processos físico-

químicos mais comumente utilizados, os quais, embora sejam de simples operação, 

demandam a adição de produtos químicos, por exemplo, o sulfato de alumínio (Al2(SO4)3) 

e alcalinizantes. De forma similar à adsorção, os processos de coagulação e/ou flotação 

não são destrutivos e geram, também, uma lama tóxica que necessita de tratamentos 

posteriores. 

As operações unitárias de separação sólido-líquido são eficientes na remoção de 

material particulado, removendo boa parte dos contaminantes que podem constituir o 

efluente industrial, mas necessitam de uma etapa posterior de tratamento antes da 

disposição das lamas, ou resíduos sólidos em aterros, gerando um custo adicional. Devido 

a esse inconveniente, estudos sobre processos biológicos aplicados à degradação de 

contaminantes recalcitrantes avançaram e pesquisas sobre tratamento aeróbio e 

anaeróbios foram desenvolvidas. 

Considerando os grandes progressos alcançados na biotecnologia ambiental 

aplicada à descoloração de efluentes têxteis, os processos biológicos tornaram-se a 
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melhor opção para o tratamento desses efluentes, devido principalmente para a 

degradação dos corantes de maneira eficiente e econômica (FIELD et al., 2010; VAN 

DER ZEE; CERVANTES, 2009; CERVANTES; DOS SANTOS, 2011; BAETA et al., 

2011). 

Os processos biológicos podem envolver diferentes microrganismos, como 

bactérias aeróbias, anaeróbias, fungos e actinomicetos (DOS SANTOS, 2005a). A 

capacidade metabólica dos microrganismos, capazes de assimilar compostos orgânicos e 

inorgânicos, naturais ou xenobióticos, aliada à diversidade de grupos encontrados torna-

os fundamentais no tratamento de efluentes complexos, como é o caso da indústria têxtil.  

Conforme já se mencionou anteriormente, dentre os processos biológicos 

utilizados para o tratamento de efluentes têxteis destaca-se o processo aeróbio de lodos 

ativados. As características fundamentais da técnica de lodos ativados que a tornam 

amplamente utilizada são o baixo tempo de detenção hidráulico (TDH) associado ao alto 

tempo de residência celular, ocorrido através da recirculação do lodo secundário. Outra 

característica do processo de lodos ativados é a robustez, ou seja, uma grande 

flexibilidade operacional, sendo o tratamento aeróbio mais amplamente adotado para o 

tratamento de efluentes complexos. Contudo, além das desvantagens operacionais - como 

a elevada geração de biomassa (lodo) e o alto custo de operação, devido ao gasto 

energético com aeração (CHERNICHARO, 2007) -, a remoção de cor de corantes azo 

por bactérias aeróbias é normalmente baixa (10 a 30%). A baixa remoção é relacionada à 

adsorção corante no lodo ativo e decorre, principalmente, da preferência das bactérias 

aeróbias pelo oxigênio como aceptor final dos elétrons gerados nos processos oxidativos 

comparado aos azo corantes (DOS SANTOS et al., 2006).  

Outro processo de remoção de cor ocorre devido à ação de enzimas. Alguns 

microrganismos aeróbios produzem a enzima azo redutase, eficaz na degradação dos azo 

corantes (STOLZ, 2001). Espécies de bactérias facultativas e fungos também podem 

produzir e liberar algumas exoenzimas, tais como peroxidases e fenoloxidases; ambas 

possuem uma ampla faixa de substratos que podem agir como doadores de elétrons, 

incluindo os azo corantes (DURAN et al., 2002). 

Os sistemas aeróbios de tratamento de efluentes possuem uma grande robustez, 

devido principalmente à variabilidade de microrganismos presentes e ao fato de não haver 
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dependência entre eles, ou seja, um não depende da geração de subprodutos do outro. 

Porém, a presença de oxigênio não apenas complica o design desses reatores, mas também 

prejudica a degradação dos azo corantes, como discutido anteriormente. Devido a isso, 

diversos grupos de pesquisa têm se dedicado ao estudo dos digestores anaeróbios na 

degradação de azo corantes. 

A grande variedade de microrganismos e reações químicas, a simplicidade e o 

menor custo operacional são motivações para os diversos grupos de pesquisa na área de 

biotecnologia ambiental alcançarem grandes sucessos nos últimos anos utilizando 

reatores anaeróbios (BAETA et al., 2012). 

Dos Santos (2005) afirma que a redução de corantes sob condições anaeróbias é 

uma combinação de mecanismos biológicos e químicos. As reações biológicas, 

responsáveis pelo fornecimento de elétrons, funcionam com a formação de equivalentes 

reduzidos, doadores secundários, como NADH, NAD(P)H, FMNH2 e FADH2, 

conduzindo os elétrons para o rompimento da ligação azo (GINGELL E WALKER, 1971 

apud DOS SANTOS, 2007), enquanto o mecanismo químico envolve redutores 

biogênicos como o sulfeto, cisteína, ascorbato e Fe+2 (YOO, 2002). 

Essa degradação anaeróbia é realizada pelo consórcio microbiano presente no lodo 

anaeróbio (acidogênicos, acetogênicos e metanogênicos), em que os produtos de um 

grupo são os substratos de outro grupo (BAETA et al., 2012). Devido a essa 

interdependência, o bom funcionamento do processo de degradação do azo corante 

depende da transferência de elétrons entre essas espécies (FIELD et al., 2000). Caso haja 

deficiência nessa transferência, a cinética de degradação pode ser afetada. 

Para atenuar uma possível instabilidade no processo e aumentar a eficiência da 

degradação final do azo corante, diversos grupos de pesquisa (DOS SANTOS et al., 2004; 

CERVANTES et al., 2003; BAETA et al., 2012) têm proposto a adição de substâncias 

chamadas mediadores redox (MR), que aceleram a transferência de elétrons do doador 

primário (matéria orgânica) para o aceptor final (azo corante), favorecendo a cinética de 

descoloração anaeróbia (BAETA et al., 2012). 
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2.2 Mediador Redox 

 

2.2.1 Mecanismos de funcionamento 

Mediadores redox são compostos que aceleram a transferência de elétrons entre o 

doador e o receptor final através de equivalentes reduzidos, que posteriormente são 

oxidados e retornam ao ciclo de degradação redutiva. Dessa forma, enquanto estiverem 

presentes no reator e as condições ambientais permitam a atividade microbiana 

(fornecedora de elétrons), haverá a atuação dos MR. 

Segundo Baêta et al. (2012), o potencial redox de uma espécie é a propriedade 

que irá definir se ela poderá agir como MR. O valor de tal potencial deve estar situado 

entre os potenciais redox dos doadores primários e dos aceptores finais de elétrons, 

garantindo que a reação seja espontânea no sentido de oxidação e redução do MR. Van 

der Zee e Cervantes (2001) apontam que, para o funcionamento eficiente de um MR em 

uma reação de descoloração redutiva, é necessária uma interação eletroquímica entre os 

doadores e o MR; da mesma forma, também é necessária uma interação entre o MR e o 

aceptor final (azo corante). 

Segundo Dos Santos (2005a), o processo de descoloração redutiva com a presença 

de MR ocorre em duas fases, sendo a primeira a redução enzimática do MR através do 

recebimento de elétrons gerados nos processos oxidativos intracelulares provenientes da 

degradação do substrato; a segunda fase é a disponibilização desses elétrons para a 

transferência química que os levará até o aceptor final (azo corante), como pode ser 

observado na Figura 4. 
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Figura 4 - Degradação anaeróbia do Amarelo Gold Remazol através da ação do mediador 

redox riboflavina 

 

Fonte: Adaptado de LIMA et al. (2014). 

 

 De acordo com Rau et al. (2002), Cervantes et al. (2010), Field e Brady (2003), 

quinonas e flavinas podem funcionar como mediadores redox. Antraquinona sulfonada 

(AQS), riboflavina e lumiflavina são compostos que funcionam como MR na aceleração 

da degradação de azo corantes. Estudos desenvolvidos com esses compostos 

“purificados” aumentaram a taxa de descoloração em 2,7 vezes (AQS) e 6,1 vezes 

(riboflavina) (DOS SANTOS et al., 2003; 2006) em condições termofílicas (55ºC) 

utilizando-se um reator com leito de lodo granular expandido (EGSB). 

 Os mediadores redox aceleram a cinética das reações de descoloração e aumentam 

a eficiência de degradação dos azo corantes através de interações com o doador e com o 

receptor de elétrons. Dessa forma, tais compostos podem ser utilizados na degradação 

redutiva de poluentes recalcitrantes em reatores anaeróbios. 

 

2.2.2 Aplicação de mediadores redox na descoloração redutiva de azo corantes 

 Segundo Van der Zee e Cervantes (2001), Raul et al. (2002), Field e Brady (2003), 

Dos Santos et al. (2003), Cervantes et al. (2010) e Baeta et al. (2012), a utilização de MR 

em reatores anaeróbios aumenta a taxa de descoloração redutiva de azo corantes presentes 
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em efluentes da indústria têxtil. Porém, a utilização desses compostos em plantas de 

tratamento de efluentes industriais com alta vazão ainda é inviável, devido ao custo de 

obtenção desses compostos, pois mesmo em pequenas quantidades, os mediadores 

estudados implicam um elevado custo operacional. 

 Uma das formas de se reduzir o possível custo operacional da utilização MR no 

tratamento de efluentes têxteis é a imobilização e posterior recuperação para a 

reutilização. Alvarez et al. (2010) utilizaram nano partículas de hidróxidos e óxidos 

metálicos para imobilizar antraquinona – 2,6 – disulfonada (AQDS) por meio de 

adsorção, obtendo como melhor resultado partículas de hidróxido de alumínio (melhor 

capacidade de adsorção), aumentando em 7,5 vezes a taxa de descoloração de um azo 

corante modelo. Martins (2012) avaliou a imobilização de riboflavina em celulose por 

meio de ligações covalentes os resultados de remoção foram satisfatórios, com aumento 

de 1,56 vezes a taxa de remoção, e viabilizando a recuperação do material no fim do 

processo. 

 Outra solução para o uso de MR em reatores reais no tratamento de efluentes 

têxteis é a utilização de substâncias de custo menor. Cervantes et al. (2001), Van der Zee 

et al. (2003) e Mezohegyi et al. (2010) avaliaram o uso de substâncias alternativas que 

efetuem o papel de carreadores de elétrons - por exemplo, substâncias húmicas e o carvão 

ativado, que possuem grupos quinônicos em sua superfície -, obtendo resultados positivos 

de eficiência de remoção e ainda na adsorção dos subprodutos gerados a partir da 

degradação dos azo corantes (aminas aromáticas). 

 Por fim, outra opção seria buscar fontes de MR em resíduos de outras tipologias 

industriais. Esse procedimento forneceria uma fonte de MR a baixo custo, permitindo a 

operação de reatores contínuos com alta vazão sem a necessidade de recuperação e 

posterior tratamento do MR utilizado. Côrrea et al. (2009) e Baêta et al. (2011) 

desenvolveram estudos que demonstram o aumento na eficiência de degradação de azo 

corantes com a adição de extrato de levedura como fonte de MR (riboflavina), uma vez 

que o extrato pode ser obtido a preços menores ou ainda produzido a partir de levedura 

residual proveniente de processos fermentativos de outras tipologias industriais, como a 

indústria cervejeira. 
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 Esse fluxo de transformação de matéria dentro do campo industrial é benéfico para 

ambos os lados - quem fornece e quem recebe - pois a indústria que utiliza processos 

fermentativos e gera levedura em excesso deve adequar esse resíduo para lançamento na 

rede de efluentes ou para disposição em aterros, e a indústria que recebe e beneficia a 

levedura, destinando-a ao tratamento de efluentes industriais recebe-a como matéria-

prima de baixo custo.  

 

2.3 A Riboflavina como Mediador Redox 

 

2.3.1 Riboflavina 

 A riboflavina, 7,8-dimetil-10-ribitil-isoaloxazina, Figura 5, é um composto 

orgânico baseado na pteridina (flavina), da classe das vitaminas hidrossolúveis 

pertencente ao complexo vitamínico B2 (DE SOUZA et al., 2005). As flavinas em geral 

possuem propriedades espectroscópicas, coloração laranja e fluorescência. Juntamente 

com a forma fosforilada, mononucleótido de flavina (FMN), e o dinucléotido de flavina 

e adenina (FAD) a riboflavina possui a capacidade de realizar transferências eletrônicas, 

dada a presença do grupo isoaloxazina. Devido a essa característica, as flavinas em geral 

podem ser utilizadas como MR com transferência de um ou dois elétrons.  

 

Figura 5 - Estrutura da riboflavina 

  

Fonte: Próprio Autor. 
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 Segundo Meisel e Neta (1975 apud DE SOUZA et al., 2005), a riboflavina, em 

condições anaeróbias, é capaz de alcançar um estado altamente energético e instável, 

denominado “triplete” no qual seu potencial de redução passa de 0,3 V (estado normal 

em pH 7) para 1,7 V. Baêta et al. (2012) afirma que, ao receber elétrons em seu estado 

“triplete”, a riboflavina retorna ao seu estado original e uma diminuição no potencial de 

redução é observada, tornando-se um bom agente redutor, facilitando a transferência de 

elétrons para os azo corantes, aceptores finais. 

 A riboflavina pode ser encontrada em produtos lácteos, vegetais folhosos verdes, 

frutas, sementes e em cereais em grãos (arroz, lentilha, aveia, cevada, trigo e levedo de 

cerveja). A obtenção industrial da riboflavina é feita a partir da extração de 

microrganismos como o Bacillus pumilus, Bacillus subtilis, Ashbya gossypii, 

Eremothecium ashbyii, Mycocandida riboflavina, Mycobacterium smegmatis, Candida 

flareri e o Clostridium acetobutylicum. Processos biotecnológicos utilizando esses 

microrganismos podem estimular a produção em excesso da vitamina B2 em até 40.000 

vezes mais do que o necessário para o crescimento celular, a partir de processos 

fermentativos seguidos de filtração e precipitação. Anualmente são produzidas no mundo 

mais de 2.000 toneladas de riboflavina, utilizadas principalmente no enriquecimento 

nutricional de alimentos e rações animais (PUJARI; CHANDRA, 2000; OZBAS; 

KUTSL, 1986). 

 Porém, a obtenção do “purificado” de riboflavina não é economicamente viável 

para o tratamento de efluentes industriais. Corrêa et al. (2009) e Baeta et al. (2011) 

desenvolveram estudos mostrando a capacidade do extrato de levedura em atuar como 

fonte de riboflavina. O uso do extrato de levedura como fonte de MR é interessante devido 

ao baixo custo de aquisição e a possibilidade de ser obtido em maior escala a partir de 

resíduos industriais de fermentação na forma de leveduras descartadas (BAETA et al., 

2012). 

 

2.3.2 Levedura residual 

 As leveduras residuais, ou de recuperação, são aquelas oriundas dos processos 

fermentativos industriais, geralmente da indústria de bebidas ou etanol. Há um aspecto 

econômico muito importante sobre esse tipo de biomassa, pois esta é um subproduto do 
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processo produtivo industrial, e é de baixo custo. Atualmente, boa parte das leveduras de 

recuperação são utilizadas para produção de ração animal (OLIVEIRA, 2008).  

 De acordo com os dados fornecidos pela CervBrasil (2014), a indústria cervejeira 

movimenta, atualmente, 2% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, produzindo cerca 

de 13,5 bilhões de litros de cerveja por ano, e é responsável por cerca de 21 bilhões de 

reais de impostos. De maneira similar à indústria têxtil, a produção nacional de cerveja 

encontra-se concentrada na região Sudeste do país, sendo responsável por 54,4 % da 

produção nacional (CERVBRASIL, 2014). 

 Considerando-se esses dados, pode-se afirmar que a quantidade de biomassa 

produzida representa um grande potencial para aproveitamento como fonte de MR e 

outros derivados. Outro aspecto importante relacionado à biomassa de levedura de cerveja 

é a baixa contaminação bacteriana e alta concentração de células (PENY, 1991), 

tornando-a ideal para obtenção de subprodutos da levedura.  

 A composição química da biomassa de levedura residual da indústria cervejeira 

depende de vários fatores, entre eles o tipo de produto final, a qualidade do substrato, as 

condições de cultivo e, principalmente, o número de ciclos de produção aos quais a 

biomassa foi submetida. Apesar de todas essas variáveis, é possível afirmar que as 

leveduras são uma fonte rica em vitaminas do complexo B, podendo-se sintetizar a 

maioria dessas substâncias em proporções que variam em cada espécie e função 

(OLIVEIRA, 2008).  

 A liberação desses compostos presentes na célula da levedura ocorre a partir de 

processos de lise celular. Essa etapa é irreversível e ocorre pela ação de enzimas 

endógenas em condições específicas de pH e temperatura, podendo ser acelerada pela 

adição de agentes plasmolizantes, como, por exemplo, o cloreto de sódio (NaCl), 

solventes orgânicos, enzimas proteolíticas; ou por métodos mecânicos e pela utilização 

de ultrasonicação (DE ROOIJ; HAKART, 1985). O produto final dessa etapa é o lisado 

de levedura, que pode ser posteriormente filtrado, produzindo o extrato de levedura. 

  



35 

 

2.4 Lise celular da Saccharomyces cerevisiae 

Existem vários métodos de lise celular da Saccharomyces cerevisiae, que 

permitem a obtenção de produtos com propriedades funcionais. O que define a tecnologia 

a ser utilizada são as características desejadas do produto final. 

O processo industrial para a produção do lisado de levedura pode utilizar a 

levedura recuperada de processos fermentativos ou uma cultura pura (OLIVEIRA, 2001). 

As etapas operacionais, como ilustrado na Figura 6, são: obtenção da biomassa, produção 

do “leite de levedura” (denominação utilizada na indústria), lise celular e separação entre 

o extrato de levedura e a parede celular. 

 

Figura 6 - Esquema do processo industrial de produção de lisado de levedura 

 

                   Fonte: Próprio Autor. 
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Após a obtenção da levedura, o processo inicia-se com a obtenção do “leite de 

levedura”, uma suspensão de células de Saccharomyces cerevisiae, separadas da fase 

líquida através de uma etapa de centrifugação, em uma concentração de aproximadamente 

20% de massa seca e de 7 a 10% de etanol (v/v). Essa solução é destinada ao processo de 

lavagem, visando à redução do teor alcoólico da solução, é feita uma diluição com água 

e mais uma etapa de centrifugação. A solução, já clarificada, é destinada para o tanque de 

lise celular, onde é feita a adição e dissolução do cloreto de sódio em uma quantidade 

equivalente a aproximadamente 10 a 30% da biomassa seca de levedura. O processo de 

lise ocorre sob agitação lenta (24 a 32 h) e aquecimento, por meio de um trocador de calor 

de placas, até atingir temperaturas que podem variar de 40 a 60º C (OLIVEIRA, 2008).  

O produto final da etapa de lise celular é o lisado de levedura, que pode ser diluído 

e centrifugado a fim de se separar o extrato de levedura (fase líquida) da fração insolúvel, 

a parede celular. O extrato é destinado a um trocador de calor tubular para aquecimento 

e posteriormente encaminhado para um evaporador – concentrador tubular, para 

concentração e por fim destinado a um spray drier. O resultado é um pó fino e claro, 

levemente amarelado e com baixo teor de umidade. A fração insolúvel é diluída em água 

e novamente centrifugada a fim de se remover a fração solúvel restante (OLIVEIRA, 

2008). 

Outras técnicas frequentemente utilizadas para lise da Saccharomyces cerevisiae 

são: disrupção mecânica, homogeneização líquida, sonicação, 

congelamento/aquecimento e a trituração manual utilizando pilão. 

A disrupção mecânica utiliza lâminas rotativas para a quebra e dispersão da parede 

celular da levedura. O liquidificador laboratorial, ou comercial, é o instrumento mais 

utilizado, principalmente devido à possibilidade de lisar grandes quantidades de células 

em pouco tempo.  

A homogeneização líquida é a prática mais comum para menores volumes de 

amostra. Consiste na aplicação de uma grande pressão sobre o líquido, que é forçado a 

passar por um pequeno espaço, levando à cisão das paredes celulares devido à diferença 

de pressão entre os dois ambientes. O equipamento mais comumente utilizado para a 

homogeneização líquida é o french press, que consiste em um pistão, utilizado para 

aplicação de altas pressões em volumes de 40 a 250 ml, forçando a passagem por um 
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pequeno orifício. Devido à alta pressão aplicada, o equipamento possui um grande valor 

para compra e manutenção, mas é o método mais utilizado para lise de bactérias, por 

exemplo. 

A sonicação utiliza pulsos, ondas sonoras de alta frequência, para agitar e lisar as 

células. As ondas são produzidas utilizando um aparato composto por uma agulha de aço 

inoxidável imerso na suspensão de células que vibra e produz os pulsos de alta frequência. 

A energia mecânica produzida inicia a formação de bolhas microscópicas de vapor, as 

quais se rompem rapidamente e produzem ondas de choque que se irradiam pela amostra. 

Para prevenir o superaquecimento e não danificar a amostra, é necessário manter as 

células em banho de gelo. 

O congelamento/aquecimento é um processo simples que envolve o congelamento 

das células em banho de gelo seco e etanol e posterior aquecimento da amostra em até 

37º C. Esse método de lise causa um aumento de volume na célula, durante o 

congelamento e uma redução durante o aquecimento, rompendo as paredes. Porém, são 

necessários vários ciclos para se obter uma boa eficiência de rompimento das células. 

Por fim, a trituração manual consiste em macerar amostras congeladas por banho 

em nitrogênio líquido, utilizando um pilão laboratorial. É um método comum em 

laboratórios, mas que dificilmente pode ser reproduzido em grande escala. 

 

2.5 Conclusões da revisão bibliográfica 

A partir da revisão da literatura, foi possível observar que a indústria têxtil possui 

uma grande importância econômica para o País, e evidencia-se uma tendência de 

ampliação constante. Consequentemente, aumenta a geração de efluentes têxteis, que não 

são necessariamente tratados da forma mais adequada, devido ao baixo aporte tecnológico 

das ETEs de pequenas e médias empresas. 

A literatura mostrou ainda a complexidade do efluente têxtil devido à diversidade 

de processos e produtos utilizados nas plantas industriais. Observou-se que, as medidas 

de prevenção à poluição são necessárias para a minimização dos impactos ambientais que 

esse efluente pode causar, devido principalmente à presença de elevadas concentrações 

de corantes, principalmente da classe azo. 
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Diversos estudos apontam as tecnologias anaeróbias de tratamento de efluentes 

como o melhor sistema para o tratamento de efluentes complexos - como o caso do 

efluente têxtil - devido principalmente à possibilidade de remoção de cor por processos 

de degradação redutiva dos azo corantes. O surgimento de novos processos dentro das 

tecnologias anaeróbias, como a aplicação de mediadores redox capazes de acelerar a 

cinética de degradação dos azo corantes, impulsionou grupos de pesquisa a buscarem 

fontes distintas de MR. Algumas vitaminas, como a riboflavina, quinonas, material 

húmico e outras substâncias foram testadas e mostraram-se capazes de atuar como 

mediador redox. 

Por outro lado, a bibliografia também apontou a inviabilidade da aplicação de MR 

em ETE’s industriais de grande vazão, devido ao aumento do custo, pela adição de 

compostos purificados. Em vista disso, é necessário o desenvolvimento de técnicas de 

imobilização de MR em suportes para posterior recuperação e reuso, ou a produção de 

MR de baixo custo, a partir de resíduos, por exemplo. 

O uso de riboflavina como MR na descolorização anaeróbia de azo corantes foi 

apontado como eficiente em diversos estudos. A revisão mostrou também que o extrato 

de levedura é uma fonte de riboflavina que pode ser utilizada no tratamento de efluentes 

têxteis. A partir dessa premissa, foram encontrados trabalhos que avaliavam diversos 

processos de produção de extrato de levedura, porém nenhum com o fim de utilizar a 

riboflavina como MR. 

Observou-se que a utilização de levedura residual como fonte de MR pode ser 

viabilizada aproveitando-se o grande volume de resíduos descartados pela indústria 

cervejeira, que utiliza a Saccharomyces cerevisiae como levedo na produção da cerveja. 

A indústria cervejeira também possui uma grande importância na economia nacional e, 

de acordo com os dados pesquisados, gera um grande volume de levedura residual de boa 

qualidade, baixa contaminação e alta concentração de células. 

Sumarizando, o foco desse trabalho é a disponibilização de riboflavina como MR de baixo 

custo a partir da otimização de processos simplificados de lise celular da Saccharomyces 

cerevisiae residual, destinada à descoloração anaeróbia de um azo corante, modelo 

amplamente utilizado pela indústria têxtil. 
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3. OBJETIVOS DA PESQUISA 

O objetivo principal dessa pesquisa foi verificar a viabilidade da utilização de 

levedura residual proveniente de processos fermentativos industriais como fonte de 

mediadores redox (riboflavina) na degradação anaeróbia de um azo corante modelo 

(Amarelo Gold Remazol) em reatores (batelada) em escala de bancada. 

Os objetivos específicos do trabalho foram: 

1) Otimizar, a partir de ferramentas estatísticas, três métodos de lise celular da 

Saccharomyces cerevisiae (lise mecânica, sonicação e lise osmótica), tendo como 

resposta final a concentração de riboflavina solúvel liberado; 

 

2) Avaliar a eficiência de degradação do azo corante modelo utilizando cada um dos lisados 

de levedura residual produzidos como fonte de mediador redox e comparar com a 

eficiência obtida utilizando-se um extrato de levedura comercial; 

 

3) Avaliar os parâmetros cinéticos envolvidos na degradação anaeróbia do azo corante 

modelo na presença e na ausência de mediadores redox (residual e comercial) e de glicose 

como fonte de carbono. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

A primeira etapa desse trabalho visou otimizar os três métodos de lise celular da 

Saccharomyces cerevisiae, avaliando as principais variáveis envolvidas nos processos e 

os respectivos níveis (Screening). Após esses primeiros experimentos, definiu-se a 

melhor condição experimental multivariada para a otimização da resposta (concentração 

de riboflavina), e utilizou-se a metodologia de superfície de resposta (MSR) para analisar 

a relação entre as variáveis e definir o ponto ótimo.  

A segunda etapa objetivou avaliar a degradação de um azo corante modelo 

(Amarelo Gold Remazol) em reatores anaeróbios em batelada com e sem mediadores 

redox como fonte de energia e carbono. Nesse caso, a eficiência de remoção de cor 

observada na presença dos lisados de levedura residual (LLR) - produzidos pelas três 

metodologias otimizadas - foi comparada àquela obtida com o extrato de levedura 

comercial.  

A terceira etapa foi a caracterização química do LLR, que resultou em maior 

eficiência de remoção de cor (definida na etapa anterior). 

A última etapa buscou esclarecer os mecanismos envolvidos na remoção de cor 

mediada pela riboflavina presente no LLR a partir de um estudo cinético de várias 

variáveis no processo de degradação do azo corante modelo. 

 

4.1 Materiais 

4.1.1 Matéria-prima 

A matéria-prima utilizada neste trabalho foi a levedura residual, obtida na 

Cervejaria Krug Bier, localizada em Nova Lima (MG), no bairro Jardim Canadá. Essa 

região, urbanizada recentemente, possui diversas fábricas de tipologias distintas, e é 

atualmente reconhecida pela grande quantidade de cervejarias artesanais. As amostras de 

levedura (Figura 7) foram coletadas diretamente das dornas de fermentação onde o 

processo já se encontrava na fase final de produção. Os frascos contendo as leveduras 

foram esterilizados, antes da coleta, e armazenados em baixas temperaturas 

(aproximadamente 10º C) até o momento do uso. 
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Figura 7 – Aparência visual da amostra de levedura residual recém-coletada 

  

                    Fonte: Próprio Autor. 

 

4.1.2 Reagentes 

Os reagentes utilizados para o preparo da solução de levedura e nos processos de 

lise celular foram: álcool etílico absoluto P.A e cloreto de sódio sólido (Dinâmica), e 

solução tampão. Para as análises em HPLC foram utilizados ácido acético (Merck), 

metanol (Sigma), acetato de amônio (Vetec), ácido sulfúrico (Merck), riboflavina 

(Sigma) e soluções de ácidos graxos voláteis - AGV (C1 a C5) preparados a partir de 

padrões PA (Merck ou Sigma). O azo corante modelo utilizado nos ensaios de degradação 

anaeróbia redutiva foi o Amarelo Gold Remazol (C16H18N4O10S3; CAS 12226-47-0; 

massa molecular de 522,54 g mol-1), obtido de indústria têxtil da cidade de Itabirito/MG 

e utilizado sem qualquer purificação ou pré-tratamento. Neste projeto o corante foi 

utilizado sem a etapa antecessora de hidrolise, realizada nos processos industriai a partir 

de adição de NaCl e aquecimento a 90ºC por tempo pré determinado, dependendo das 

características do produto final.. 

 

4.1.3 Equipamentos 

Para avaliação do teor de umidade da biomassa de levedura residual utilizou-se 

uma balança de umidade MB25 (Ohaus). As leituras de espectroscopia UV/visível foram 

realizadas em um espectrômetro HP - 8453 utilizando cubetas de quartzo. O sistema de 
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cromatografia líquida de alta eficiência utilizado foi um HPLC Prominence (Shimadzu) 

equipado com um detector de fluorescência RF-20 (Shimadzu), um detector UV-Vis por 

arranjo de diodos SPD-M20A (Shimadzu). A separação dos compostos de interesse foi 

feita utilizando-se colunas Aminex HPX-874 (Bio-Rad), para as análises de AGV, e uma 

Phenomenex Luna C18 (Phenomenex) para quantificação de NADH e riboflavina. As 

análises de quantificação de metano foram realizadas em um GC – 2010 Plus (Shimadzu) 

com detector de ionização de chama (FID). 

Para as análises de Raios-X por Reflexão Total utilizou-se o espectrômetro S2 

PicoFox (Bruker) e para a espectrometria de absorção de chama utilizou-se um 

equipamento Varian. Ambas as análises visavam determinar a composição dos elementos 

inorgânicos presentes no extrato de levedura comercial e nos LLR. 

Nos ensaios de degradação anaeróbia e no procedimento de lise osmótica utilizou-

se um agitador mecânico com temperatura controlada (SoLab) e para a centrifugação das 

amostras uma centrífuga de alta rotação com temperatura controlada (Eppendorf). Para 

secagem do lisado produzido utilizou-se uma estufa com circulação interna de ar SOLAB 

SL-102. Cotidianamente as medições de massa foram feitas em uma balança analítica 

(Marte), utilizando-se vidrarias de uso comum em laboratórios de química. 

 

4.2 Métodos Analíticos 

4.2.1 Umidade 

A análise de umidade foi feita em todas as amostras coletadas na cervejaria. 

Primeiramente era feita a homogeneização da biomassa, retirando-se três amostras, as 

quais eram posteriormente centrifugadas a 3500 rpm por 15 minutos. Separada da fase 

líquida, uma alíquota da fase sólida era espalhada pelo prato de pesagem da balança de 

umidade. As medidas eram coletadas em triplicatas e armazenadas em freezer para 

posterior análise. 
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4.2.2 Sólidos totais 

Para o cálculo dos sólidos solúveis voláteis do lodo incubado nos reatores em 

batelada dos ensaios de degradação anaeróbia utilizou-se a seguinte metodologia: três 

amostras de 25 ml do lodo eram dispostas em cadinhos de porcelana, previamente pesados 

(m1), e secados em estufa a 105ºC por 24 h. Após a estabilização da temperatura, tais 

cadinhos foram pesados (m2) e destinados à calcinação por 1 h a 550ºC. Após a 

estabilização da temperatura os cadinhos eram novamente pesados (m3). O teor de sólidos 

foi calculado gravimetricamente a partir da diferença de peso dos cadinhos, e os 

resultados foram obtidos em valores de gSSV.L-1. 

 

4.2.3 Análise de DQO 

 As medidas de DQO foram realizadas de acordo com o método colorimétrico de 

refluxo fechado, como descrito no Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (AWWA/APHA/WEF, 2005). 

 

4.2.4 Espectroscopia UV/visível 

A eficiência de degradação do azo corante modelo nos ensaios anaeróbios em 

batelada foi calculada a partir da redução do pico de absorbância medida ao longo do 

tempo. Primeiramente foi realizado um ensaio de varredura, em que uma solução de 50 

mg L-1 de Amarelo Gold Remazol foi preparada e analisada na faixa 200 a 900 nm a fim 

de se descobrir o pico de máxima absorção do azo corante e averiguar se coincidia com 

o pico relatado na revisão bibliográfica (411 nm). 

Após a definição do pico de máxima absorção do azo corante modelo, foi feita 

uma curva de calibração na faixa de 1 a 100 mg L-1 (r2=0,9977) para permitir 

correlacionar a descoloração observada à eficiência de remoção do corante modelo.  

 

4.2.5 Cromatografia líquida de alta eficiência 
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4.2.5.1 Quantificação de riboflavina 

As análises de quantificação de riboflavina foram realizadas em HPLC, acoplado 

a um detector de fluorescência no Laboratório de Caracterização Molecular e 

Espectrometria de Massas. As condições cromatográficas utilizadas foram: uma solução 

0,005 M de acetato de amônio e metanol (72:28 v / v) como fase móvel, fluxo isocrático 

de 1,0 ml min-1 e uma coluna Phenomenex Luna 5mM C18 (150 mm × 4,6 mm e 5 mM) 

mantida a temperatura ambiente. O detector de fluorescência foi ajustado para λex = 450 

nm e λem = 525 nm em um tempo de análise total de 20 minutos por amostra, conforme 

método validado por Bueno-Solano et al. (2009). Uma curva de calibração foi feita a 

partir de uma solução padrão de 1,5 mg de riboflavina em 50 ml de ácido acético 0,02 M, 

entre 0,005 até 0,2 mg L-1e resultou em uma boa linearidade (r2=0,9996).  

 

4.2.5.2 Quantificação de ácidos graxos voláteis 

Foi realizada a análise de sete ácidos graxos voláteis (AGV), ácido fórmico, 

acético, propiônico, butírico, isobutírico, valérico e isovalérico, conforme metodologia 

previamente validada por Mesquita et al. (2012). As análises foram realizadas em um 

sistema HPLC acoplado a um detector UV-Vis por arranjo de diodos (comprimento fixo 

em λ=210 nm), e a separação cromatográfica foi realizada em uma coluna Aminex HPX 

– 874 com troca iônica a uma temperatura de 55ºC, utilizando uma solução de ácido 

sulfúrico 0,01 M como fase móvel a um fluxo isocrático de 0,6 ml min-1 e um volume 

injetado de 10 μL. As amostras foram previamente filtradas em membranas de acetato de 

celulose (0,45 μm).  

 

4.2.5.3 Quantificação de NADH 

 As análises de NADH foram realizadas conforme metodologia descrita por 

Stocchi et al. (1985). Utilizou-se um sistema HPLC acoplado a um detector UV-Vis 

(comprimento de onda fixo em λ=254 nm), utilizando uma coluna modelo C18 

Phenomenex Luna 5mM (150 mm × 4,6 mm e 5 mM), fase móvel composta de duas 

soluções, sendo a primeira (fase móvel A) a 0,1 M de KH2PO4, pH 6, e a segunda solução 

(fase móvel B) 0,1 M de KH2PO4, pH 6, contendo 10 % (v/v) de CH3OH. Ambas as fases 
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foram filtradas por membranas de 0,22 µm da Millipore. As condições cromatográficas 

foram 9 min com 100 % da fase móvel A, 6 min com 25 % da fase B, 2,5 min a 90 % da 

fase móvel B seguidos de 6 min a 100% da fase B, uma vazão 1,3 ml min-1. 

 

4.2.5 Cromatografia Gasosa com detecção de ionização de chama 

Para a análise de sódio presente nos lisados de levedura residuais, ensaios de 

espectroscopia de absorção atômica de chama foram realizados em um Espectrômetro de 

Absorção Atômica SpectrAA 50B Varian, que se encontra no Laboratório de Prática em 

Absorção Atômica de Chamas, DEQUI-UFOP, e as análises foram realizadas com o 

apoio da Profa. Dra. Roberta Froes. Uma curva de calibração foi feita a partir de uma 

solução concentrada de LLR, 350 mg L-1 em água destilada, entre 350 até 50 mg L-1e 

resultou em uma boa linearidade (r2=0,9974).  

 

4.2.5.1 Quantificação de metano 

 A quantificação da produção biológica de metano nos frascos reatores foi 

realizada utilizando-se um cromatógrafo gasoso (CG) Shimadzu GC – 2014, com volume 

de injeção fixo (5 ml) a temperatura ambiente. Antes de cada análise foi feita uma leitura 

em branco, com injeção de ar. Uma curva de calibração foi feita utilizando gás metano 

99%, em condições ambientes, e a partir desses dados foi construída uma planilha para 

conversão dos valores em volume acumulado de metano. 

 

4.2.5 Caracterização dos lisados 

4.2.5.1 Fluorescência total de reflexão de raio-x (TXRF) 

 O preparo das amostras de LLR para análises em TXRF foi feito a partir da 

diluição do composto seco em uma determinada concentração e disperso 

homogeneamente por sobre a placa de quartzo. A homogeneidade deve ser garantida para 

manter a precisão e exatidão dos resultados. Após a dispersão da solução na placa de 

quartzo, foi realizada a secagem em fluxo isolado e foram feitas as leituras em TXRF. 
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4.3 Planejamento Experimental 

O planejamento experimental utilizado neste trabalho - composto por triagem das 

variáveis, avaliação da influência das variáveis, construção de modelos empíricos e 

otimização - teve como objetivo final apontar a melhor metodologia de lise, levando em 

conta a resposta (concentração de riboflavina), a complexidade do método e viabilidade 

de aplicação em processos industriais. 

Ressalta-se a importância da etapa de planejamento experimental na obtenção de 

respostas mais precisas em menor tempo e com um número reduzido de ensaios 

experimentais. 

 

4.3.1 Experimentos de triagem 

O objetivo da triagem no planejamento experimental é identificar, nos estágios 

iniciais, as variáveis envolvidas nos experimentos que podem influenciar mais a resposta 

(concentração de riboflavina) e, dessa forma, ser mais bem investigada. Outro objetivo 

da triagem é identificar os níveis iniciais onde se há uma maior resposta, para que sejam 

mais bem estudados nos ensaios seguintes. 

A triagem pode ser feita através de revisão bibliográfica ou por meio de 

experimentos. Lise de levedura objetivando liberação de riboflavina é um tópico pouco 

discutido nas revisões bibliográficas; dessa forma, experimentos foram desenvolvidos a 

fim de identificar as variáveis mais influentes e os respectivos níveis.  

Os ensaios de triagem realizados neste trabalho mesclaram revisão bibliográfica e 

dados experimentais. Para a lise mecânica por liquidificação foram avaliadas as variáveis 

densidade celular da biomassa de levedura e o tempo de contato das células com as 

lâminas em rotação contínua. Os níveis escolhidos para a primeira variável foram 10, 30, 

50, 70, 90 a 130 g L-1 de biomassa de levedura, para a segunda variável foram 3, 6, 9, 12 

e 15 minutos de rotação contínua, com intervalos de 1 minuto para cada 3 minutos de 

rotação, evitando a formação de espuma em excesso e consequentemente, a perda de 

material (Apêndice 1). 



47 

 

Para a lise por sonicação, as variáveis escolhidas foram a densidade celular da 

biomassa de levedura; o ciclo de trabalho (que é a variável que controla a duração de cada 

pulso quando o sonicador não está em modo contínuo) e o tempo de lise. Já os níveis 

escolhidos para a primeira variável foram 10, 30, 50, 70, 90 e 130 g L-1; para a segunda 

variável foram 10, 30, 50, 70, 100%, e para a terceira variável foram 3, 6, 9, 12 e 15 

minutos (Apêndice 2). 

Para a lise osmótica por adição de NaCl, as variáveis escolhidas foram a densidade 

celular da biomassa de levedura, porcentagem de NaCl em massa em relação à biomassa 

seca de levedura, temperatura e o tempo de lise. Os níveis escolhidos para a primeira 

variável foram 10, 30, 50, 70, 90 e 130 g L-1; para a segunda variável foram 10, 20, 30, 

40 e 50 %; para a terceira variável foram 10, 20, 30, 40 e 50 ºC e para a quarta variável 

foram 10, 20, 30, 40 e 50 horas baseando-se na metodologia industrial descrita por 

Oliveira (2008) (Apêndice 3). 

Para avaliar a influência de cada variável independente separadamente, foram 

planejados experimentos nos quais enquanto havia a variação de uma, as outras variáveis 

permaneciam estáveis, possibilitando assim a escolha das mais influentes na resposta 

final. 

 

4.3.2 Modelagem inicial 

Após os ensaios de triagem, foi possível planejar os ensaios em torno das 

condições habituais de funcionamento do processo, utilizando planejamentos fatoriais e 

matriz de Doehlert. 

 

4.3.2.1 Lise mecânica 

Empregou-se o desenho fatorial 22, com duas variáveis independentes, densidade 

celular (x1) e o tempo (x2) em dois níveis equidistantes (-1 e +1) e triplicatas no ponto 

central (0), planejados em sete experimentos conforme os valores codificados no 

Apêndice 4 e 5. 
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4.3.2.2 Sonicação 

Empregou-se o desenho fatorial 23, com três variáveis independentes (x1 

densidade celular, x2 o ciclo de trabalho e x3 o tempo) em dois níveis equidistantes (-1 e 

+1) e triplicatas no ponto central (0), planejados em onze experimentos conforme os 

valores codificados nos Apêndices 6 e7. 

 

4.3.2.3 Lise osmótica 

Para a lise osmótica, empregou-se o desenho de segunda ordem na Matriz de Doehlert, 

uma condição experimental que possui como vantagens um número reduzido de 

experimentos e uma quantidade de níveis diferentes para cada variável, o que permite a 

melhor exploração dos dados de fatores mais complexos. Foram três variáveis 

independentes (x1 densidade celular, x2 quantidade de NaCl e x3 a temperatura) cada uma 

variando em níveis equidistantes distintos. A primeira variável (densidade celular) foi 

estudada em cinco níveis (-1; -0,5; 0; 0,5; 1); a segunda (quantidade de NaCl) foi avaliada 

em sete níveis (-0,866; -0,577; -0,289; 0; 0,289; 0,577; 0,866); e, por fim, a terceira 

variável (temperatura) foi estudada em três níveis (-0,817; 0; 0,817). Somam-se ainda seis 

replicatas no ponto central para avaliar o ajuste do modelo. O planejamento em Matriz de 

Doehlert resultou em dezenove experimentos, conforme os valores codificados nos 

Apêndices 8 e 9.  

 

4.3.3 Metodologia da Superfície de Resposta (MSR) 

A metodologia da superfície de resposta (MSR) utilizada neste trabalho visou 

otimizar a resposta (concentração de riboflavina), avaliando a influência das variáveis 

independentes (densidade celular, tempo, temperatura, ciclo de trabalho). A MSR gerou 

uma resposta, em função das variáveis de cada planejamento, que segue a Equação 1, 

(OLIVEIRA, 2008): 

𝑌 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) + 𝜀  (1) 
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Onde ε representa o ruído branco, ou os erros aleatórios observados na resposta 

E(y), Equação 2. 

𝐸(𝑦) = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = 𝜂 (2) 

A resposta desse sistema é representada pela superfície de resposta dada por 

Equação 3: 

𝜂 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) (3) 

A resposta pode ser representada graficamente em duas ou três dimensões ou em 

curvas de níveis que auxiliam na visualização das formas da superfície de resposta. As 

representações gráficas da MSR foram geradas no software MATLAB® (versão 7.12.0) 

a partir de um algoritmo construído especificamente para tal função. 

 

4.4 Métodos Experimentais 

 

4.4.1 Suspensão de Células Íntegras Clarificadas 

O primeiro passo para se produzir lisado ou extrato de levedura a partir de 

biomassa residual é a clarificação desse material, seguida pela concentração e 

armazenamento em baixas temperaturas (10 Cº). A suspensão de células íntegras 

clarificada (SCIC) é o resultado dessa limpeza e “desamargamento” da biomassa, com 

aproximadamente 140 g L-1 de células íntegras de Saccharomyces cerevisiae.  

O processo de produção da SCIC encontra-se esquematizado na Figura 8. A 

primeira etapa consiste na remoção da cerveja ainda presente na biomassa de levedura 

através da centrifugação da amostra por 15 minutos a 3000 rpm, a fase líquida, constituída 

basicamente por cerveja, é descartada, enquanto a fase sólida é ressuspendida em uma 

solução de 20% de biomassa seca e 10% etanol (álcool etílico absoluto P.A, Dinâmica), 

permanecendo em agitação por 5 minutos. Nessa etapa a biomassa perde a cor amarelada 

e torna-se acinzentada.  

Para o cálculo da massa seca, utilizou-se um medidor de umidade MB25 (Ohaus, 

New Jersey, EUA). Uma amostra de aproximadamente 4 g era espalhada na placa de 
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alumínio, onde alcançava a temperatura de 110ºC, e no momento onde a perda de massa 

estabilizava o resultado era obtido.  

Após a agitação da solução, uma segunda centrifugação foi realizada nas mesmas 

condições, finalizando o processo de clarificação; a fase líquida foi novamente descartada 

e a fase sólida, suspensão de células íntegras já clarificadas, foi diluída em água destilada 

e novamente centrifugada, a fim de remover o restante de etanol da solução. A fase sólida 

da última centrifugação foi ressuspendida em água destilada e armazenada a 10º C. 

Figura 8 - Esquema do processo de produção da SCIC 

Fonte: Próprio Autor. 

 

4.4.2 Métodos de lise 

O objetivo da lise celular era a liberação da maior concentração de riboflavina por 

grama de biomassa seca (µg/g), visando à disponibilização da vitamina B2 para a atuação 

como mediador redox na degradação anaeróbia do azo corante modelo. Para tanto, foram 

testados três métodos distintos usuais na lise de Saccharomyces cerevisiae, na lise 

osmótica por adição de NaCl, e na lise mecânica por liquidificação e sonicação 

(FOLLOWS et al., 1971; MIDDELBERG, 1995; OKUNGBOWA et al., 2007; 

JAYAKAR et al., 2012). 

 

4.4.2.1 Lise mecânica por liquidificação 

Utilizou-se um liquidificador laboratorial Fundiferro (São Paulo, Brasil) com 

capacidade para 4 l e um copo de aço inoxidável com potência de 448 W e velocidade 
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única. Em cada batelada, 2 l de SCIC eram lisados com densidade celular, tempos e ciclos 

de trabalho distintos, conforme planejamento experimental, testando a melhor 

metodologia e visando à menor formação de espuma, a fim de reduzir a perda de material.  

4.4.2.2 Lise por Sonicação 

Utilizou-se um sonicador Branson 250 (EUA) com agulha ¾ de titânio com 

capacidade de lise de 25 a 550 mL, e uma faixa de amplitude de 9,5 a 63. A cada batelada 

foram testados densidades celulares, ciclos de trabalho e tempos distintos, conforme o 

planejamento experimental, a volume fixo de 30 mL de SCIC em banho de gelo, para 

evitar o superaquecimento das amostras.  

 

4.4.2.3 Lise osmótica 

Para os ensaios de lise osmótica, foram utilizados erlenmeyers de 250 ml 

revestidos com papel pardo, a Figura 9 ilustra os frascos-reatores antes de serem cobertos 

por papel. Os ensaios foram realizados em um agitador com temperatura controlada 

SOLAB Shaker SL 221 e agitação a 150 rpm. Em cada reator 200 ml de solução, eram 

testadas densidades celulares, porcentagens de NaCl, temperatura e tempos distintos, 

conforme o planejamento experimental feito. Após o tempo de lise o líquido dos reatores 

era coletado e destinado para a secagem e armazenamento. 

Figura 9 - Erlenmeyers preparados para a lise osmótica 

  

Fonte: Próprio Autor. 
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4.4.3 Ensaios de remoção de cor 

Os ensaios de degradação anaeróbia redutiva de azo corante modelo foram 

realizados utilizando uma solução de 50 mg L-1 de Amarelo Gold Remazol em frascos de 

vidro âmbar (50 ml), selados com rolhas de borracha e lacres de alumínio. A condição 

anaeróbia foi garantida purgando gás de nitrogênio em cada frasco por 2 minutos. Os 

frascos foram então incubados em um agitador com temperatura controlada (150 rpm e 

25ºC) por 48 horas. 

Os reatores de batelada foram incubados com lodo anaeróbio contendo 

aproximadamente 1.000 mg L-1 de sólidos suspensos voláteis (SSV). O lodo anaeróbio 

utilizado como inóculo foi retirado de um reator UASB operado em escala de 

demonstração no Centro de Pesquisa e Treinamento em Saneamento (CePTS/UFMG) na 

Estação de Tratamento de Efluentes Arrudas (COPASA), alimentado com esgoto 

doméstico (após tratamento preliminar).  

Semanalmente, o lodo anaeróbio era alimentado com uma solução de glicose e 

antes de cada ensaio, o lodo utilizado era separado e alimentado com uma solução de 

glicose e mantido sob agitação (150 rpm, 25ºC) por 48 horas, a fim de criar um ambiente 

estável e semelhante para todos os experimentos realizados. 

Para avaliar a eficiência de remoção de cor do material produzido, sete condições 

experimentais foram testadas (Tabela 4), para avaliar os três melhores cenários: utilizando 

lisado (ou extrato comercial) de levedura como fonte de mediador redox e carbono 

(condições experimentais L.M, SO, L.Q, H); sem mediador redox e utilizando glicose 

como fonte de carbono (LG) e sem fonte de carbono (L); e sob condições abióticas, (sem 

biomassa) mas na presença de mediador redox (Ab). 
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Tabela 4 - Condições experimentais do ensaio de degradação anaeróbia do azo corante 

modelo Amarelo Gold Remazol 

Ensaio 

Experimental 

Biomassa Glicose 
Solução 

Nutriente* 

Lisado 

Residual 

Extrato 

Comercial 

Amarelo 

Gold 

Remazol 

(mg L-1 

SSV) 
(mg L-1) (mL) (mg L-1) (mg L-1) (mg L-1) 

L.M 1000 - 3 350 - 50 

SO 1000 - 3 350 - 50 

L.Q 1000 - 3 350 - 50 

H 1000 - 3 - 350 50 

L 1000 - 3 - - 50 

LG** 1000 400 3 - - 50 

Ab - - 3 - 350 50 

*Solução nutricional preparada conforme Mesquita et al. (2012); 

**Taxa de alimento (DQO) por microorganismo (mgSSV. L-1) de 0,4; 

Os ensaios L.M (lise mecânica), SO (lise por sonicação), L.Q (lise osmótica), H (extrato comercial), 

avaliaram a remoção de cor com a adição dos lisados de levedura, e do extrato comercial, como fonte 

de mediador redox e carbono. Os ensaios L (lodo), LG (lodo + glicose) visaram avaliar a remoção de 

cor sem adição de fontes de mediador redox. O ensaio Ab é o ensaio abiótico, controle, do 

experimento. 

 

Nesse ensaio foram feitas leituras de absorbância nos tempos 0; 24; 48 horas, 4 

ml de amostras coletadas em seringas, para não prejudicar o ambiente anaeróbio, sendo 
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que para cálculo de eficiência final, comparam-se os valores de absorbância final Abs48 

com os valores no tempo zero Abs0, Equação 4.  

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =
𝐴𝑏𝑠48

𝐴𝑏𝑠0
× 100 (4) 

 

4.4.4 Ensaio Cinético 

Para avaliação dos parâmetros cinéticos de remoção de cor, foi realizado um 

experimento nas mesmas condições do experimento descrito na Tabela 4. Porém, de seis 

em seis horas, eram feitas leituras de pH e de absorbância no UV/visível para avaliar a 

remoção de cor. Além disso, eram coletadas amostras de 1,5 ml para determinação da 

concentração de riboflavina e AGV em equipamento de cromatografia líquida (HPLC). 

 

4.5 Validação estatística dos dados 

   Para avaliar a normalidade dos dados gerados e verificar a possibilidade de 

utilização de modelos de planejamento experimental, foi utilizado o software SPSS 

Statistics®. Através dos testes Kolmogorv-Smirnov e Shapiro-Wilk foi possível observar 

se os dados seguiam uma distribuição paramétrica ou não paramétrica. Exclui-se a 

hipótese nula de que os dados seguem uma distribuição normal: quando w é menor que o 

nível de significância dado (0,05); a distribuição é não paramétrica: quando w é maior 

que o nível de significância, aceita-se a hipótese nula e os dados possuem uma 

distribuição paramétrica. Quando esses testes preliminares apontavam uma distribuição 

paramétrica, os dados passavam por uma análise de variância ANOVA; quando era 

observada uma distribuição não paramétrica, os dados eram submetidos aos testes de 

Kruskal- Wallis ANOVA, de Student-Newman e de Mann-Whitney. As comparações dos 

dados foram feitas avaliando-se os valores de p-valor. Quando o p-valor era < 0,05, a 

hipótese de igualdade entre as amostras podia ser rejeitada com 95 % de confiança.  

  



55 

 

5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 Produção e Caracterização da SCIC 

A biomassa de levedura residual coletada na cervejaria apresentou características 

constantes, considerando a diferença temporal nas coletas realizadas ao longo de um ano 

e o tipo de cerveja que estava em produção (Tabela 5). Outro fator que poderia ter 

influenciado nas características da biomassa coletada é o número de ciclos de produção 

(bateladas) pelos quais a levedura passou, pois, quanto mais antiga a biomassa, maior é a 

concentração de células de levedura mortas no meio líquido, o que poderia alterar a 

concentração de riboflavina na SCIC, podendo influenciar nos ensaios de quantificação 

da riboflavina durante os processos de otimização. O pH do efluente coletado encontrava-

se abaixo da neutralidade (4,0 < pH < 5,0) em todas as amostragens devido, 

principalmente, às características necessárias para a fermentação alcoólica da cerveja nas 

dornas, cujo pH é mantido entre 4,0 e 5,0 para favorecer o desenvolvimento das leveduras. 

De acordo com os dados ilustrados na Tabela 5 é possível observar também que o 

teor de umidade e a concentração de células são características que mantiveram seus 

valores próximos durante a faixa de tempo em que ocorriam as coletas, possibilitando 

uma maior homogeneidade no processo de produção da SCIC, sem a necessidade de 

etapas de adequação da biomassa residual. 

 Após os processos de produção de SCIC, amostras foram coletadas a fim de 

quantificar a riboflavina solúvel presente no meio antes das etapas de lise. Os valores de 

riboflavina solúvel foram pequenos, até 200 vezes menores do que os valores encontrados 

em extratos comerciais. A Tabela 5 mostra a relação entre o número de ciclos de produção 

pelos quais a biomassa residual passou e a concentração de riboflavina presente antes de 

passar pelos processos de otimização da lise celular. Pode-se observar que existe uma 

relação entre o número de bateladas de produção de cerveja e a quantidade de riboflavina 

solúvel presente na SCIC, de forma que, quanto maior o número de ciclos, maior é a 

concentração de riboflavina presente. Isso ocorre devido à idade da biomassa, pois, além 

do tempo de cada batelada, em que ocorre crescimento, replicação e morte celular, ainda 

há um tempo em que as leveduras ficam armazenadas em baixas temperaturas aguardando 

a próxima batelada.  
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Tabela 5 – Propriedades da biomassa ao longo das 6 coletas, e da SCIC produzida 

 

Ensaio 

Experimental 

Propriedades 

Biomassa Solução de Células Íntegras Clarificada (SCIC) 

Volume 

(L) 
Ciclos** pH 

Umidade 

(%) 

Massa 

Seca (g) 

Volume de 

células (L) 

Concentração 

de células 

íntegras (g L-1) 

pH 

1 0,8 3 5,4 68,34 0,138 0,025 5,52 7,2 

2 0,8 3 5,6 67,43 0,135 0,025 5,40 6,8 

3 0,8 4 5,3 68,67 0,139 0,024 5,79 7,1 

4 0,8 1 5,3 69,34 0,141 0,025 5,64 7,3 

5 0,8 3 5,1 69,4 0,138 0,023 6,00 6,9 

6 0,8 4 5,4 67,84 0,139 0,025 5,56 7,3 

* Levedura residual coletada na indústria cervejeira; 

** Número de bateladas pelas quais a levedura passou durante o processo de produção de cerveja. 
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5.2 Produção do lisado residual de levedura 

Nesse item serão apresentados resultados do planejamento experimental que 

objetivou a otimização da liberação de riboflavina nos processos de lise mecânica 

(sonicação e liquidificação) e química (NaCl). 

5.2.1 Otimização da lise mecânica por liquidificação 

 Os ensaios experimentais de triagem (screening) das variáveis envolvidas na lise 

mecânica tiveram o objetivo de avaliar o efeito da densidade celular (g L-1), em seis 

concentrações, e o e o efeito do tempo de lise (min), em cinco intervalos, na liberação de 

riboflavina durante o processo de lise. Os resultados dos ensaios estão relatados na Tabela 

6. A partir desses dados foi possível estabelecer os níveis das variáveis a se otimizar a 

fim de se obter a melhor produção de riboflavina a partir da lise mecânica. 

 Os intervalos de densidade celular definidos para os ensaios de triagem foram 10; 

30; 50; 70; 90 e 130 g L-1, e os resultados podem ser observados na Figura 10. Analisando 

cada ensaio de forma independente, os rendimentos obtidos situaram-se entre 0,9 a 2,5 

µg g-1 para as densidades 10 e 90 g L-1 respectivamente. Esses resultados apontam que o 

melhor intervalo de concentração de células ocorreu entre 80 e 100 g L-1. Nessa faixa 

houve a maior liberação de riboflavina por grama de célula de levedura; valores maiores 

levaram à formação de grandes volumes de espuma e, consequentemente, a uma grande 

perda de material.  
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Tabela 6 - Resultados dos ensaios de triagem das variáveis utilizadas na lise mecânica 

por liquidificação e a concentração de riboflavina obtido 

Ensaio 

Experimental 

Variáveis Resposta 

Densidade celular* (g L-1) 
Tempo 

(min) 

Concentração de 

riboflavina** 

(µg g-1) 

1 10 6 0,9 

2 30 6 2,0 

3 50 6 2,1 

4 70 6 2,2 

5 90 6 2,5 

6 130 6 1,8 

7 50 3 0,4 

8 50 6 0,8 

9 50 9 1,2 

10 50 12 2,7 

11 50 15 8,8 

* Concentração de células íntegras de levedura em suspensão; 

** Teor de riboflavina por grama de célula íntegra de levedura; 

 

Os métodos mecânicos de lise celular rompem a parede mais externa formada por 

glicoproteínas e expõem a parede mais interna composta pelos aminoácidos β – glucanos, 

o rompimento desta última barreira física libera o conteúdo intracelular da levedura. A 

presença de uma grande quantidade de compostos proteicos constituintes da levedura, 
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cerca de 40 a 48% em base seca (OLIVEIRA, 2008), e a contínua ação das lâminas, 

gerando calor que se dissipa pelo meio líquido, levam à formação de grandes quantidades 

de espuma e, consequentemente, à perda de material aderido. A situação oposta - baixos 

valores de densidade celular -leva a uma menor interação entre as células e as lâminas, 

reduzindo a porcentagem de células lisadas, que podem variar entre 50 e 95%, 

consequentemente levando a uma menor liberação de riboflavina no meio.  

 

Figura 10 – Variação da concentração de riboflavina em função da densidade celular na 

lise mecânica por liquidificação, tempo de lise de 6 minutos 

 

 

 Os intervalos de tempo definidos para os ensaios de triagem foram 3; 6; 9; 12; e 

15 min, e os resultados podem ser observados na Figura 11. Analisando cada ensaio de 

forma independente, os rendimentos obtidos situaram-se entre 0,4 a 8,0 µg g-1 para os 

tempos 3 e 15 min, respectivamente. Esses resultados apontam que o melhor intervalo de 

tempo ocorreu próximo aos 15 min de contato. Nessa faixa houve a maior liberação de 

riboflavina por grama de célula de levedura. Como o ensaio de triagem foi planejado com 

o tempo máximo de 15 min, os níveis a serem utilizados nos ensaios de otimização foram 

extrapolados de forma a se testar o intervalo de 15 a 30 min.  
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Figura 11 – Variação da concentração de riboflavina em função do tempo na lise 

mecânica por liquidificação, densidade celular de 50 g L-1 

 

 

 Os níveis das variáveis escolhidos para o planejamento experimental fatorial 22 

estão descritos na Tabela 7. São dois níveis estipulados a partir dos melhores resultados 

dos ensaios de triagem descritos acima, acrescidos de um valor central. O uso de um valor 

central em triplicata permite a adição de um terceiro nível para cada variável, bem como 

a quantificação dos erros associados aos efeitos individuais e às interações entre variáveis 

(MONTGOMERY et al., 1991). A matriz de planejamento 22, juntamente com os 

rendimentos obtidos nos experimentos, realizada a fim de estudar os efeitos da densidade 

celular e do tempo na liberação de riboflavina durante a lise mecânica da levedura estão 

descritos na Tabela 8. 
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Tabela 7 - Níveis das variáveis do planejamento experimental 22 para lise mecânica por 

liquidificação 

Var x1 Densidade Celular (g/l) 

Níveis -1 0 1 

 80 90 100 

    

Var x2 Tempo (min) 

Níveis -1 0 1 

 15 22,5 30 

 

Tabela 8 - Planejamento experimental 22 referente à lise mecânica por liquidificação 

Ensaio 

Experimental 

Planejamento Resposta 

x1 x2 

Conc. de 

riboflavina   

(µg g-1) 

1 80 15 21,0 

2 100 15 15,4 

3 80 30 18,2 

4 100 30 15,1 

5 90 22,5 22,8 

6 90 22,5 23,2 

7 90 22,5 24,1 

 

 A análise de normalidade dos dados, utilizando o teste de Shapiro-Wilk, mostrou 

que se pode aceitar a hipótese nula de que os dados seguem uma distribuição normal, com 

W=0,086 para as variações de densidade celular (80; 90 e 100 g L-1) e W=0,085 para as 

variações de tempo (15; 22,5 e 30 min), ambas maiores que o nível de significância dado 

(0,05). Nas Figuras 12 e 13 é possível observar a relação entre a densidade celular e a 

concentração de riboflavina.  
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Figura 12 - Relação entre a densidade celular e a concentração de riboflavina na lise 

mecânica por liquidificação 

 

 

Figura 13 - Relação entre o tempo e a concentração de riboflavina na lise mecânica por 

liquidificação 

 

 

A partir da confirmação da normalidade dos dados, utilizou-se o Software PASW 

Statistic 18 para o cálculo dos efeitos, dos erros experimentais e para a construção do 

modelo estatístico utilizado para a otimização da liberação de riboflavina. 

 A partir da análise dos efeitos das variáveis (x1 e x2) e da interação entre as duas 

variáveis (x12) (Tabela 9), foi possível inferir que apenas a variável x1 (densidade celular) 
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exerce efeito estatisticamente significativo sobre resposta final do sistema. Na prática só 

podem ser considerados estatisticamente significativos os efeitos cujas estimativas foram 

superiores ao produto do erro padrão pelo ponto da distribuição de Student (NETO et al., 

2010). A variável x2 (tempo) e a interação entre as duas variáveis não exerceram efeitos 

estatisticamente significativos na resposta final do sistema, sendo assim, foram excluídas 

da construção do modelo estatístico. 

 

Tabela 9 - Cálculo dos efeitos das variáveis do ensaio de otimização da lise mecânica por 

liquidificação 

Efeitos  Erro tcalc* P 

x0 0,0225 ± 7E-04 33,4 0 

x1 0,0079 ± 9E-04 8,93 0,01 

x2 4,0170 ± 9E-04 0,05 0,97 

x12 -0,0001 ± 9E-04 0,14 0,9 

* Distribuição de Student. 

  

Para confirmar que apenas os efeitos da variável x1 (densidade celular) foram 

estatisticamente significativos nesse ensaio foi realizada uma análise de variância 

univariada a partir do teste de Tukey, teste de comparação de médias. A partir dos dados 

da Tabela 10, pode-se inferir que apenas a variável x1 obteve valor abaixo do nível de 

significância dado (0,05), enquanto x2 (tempo) e x12 obtiveram ambos valores maiores do 

0,05.  

Tabela 10 - Análise de variância univariada, teste de Tukey 

Avaliação das variáveis independentes 

Fonte f Tukey 

Modelo corrigido 20,188 0,048 

x1 79,685 0,012 

x2 0,002 0,968 

x12 0,02 0,901 



64 

 

 Devido a isso, o modelo estatístico da otimização da liberação de riboflavina na 

lise mecânica por liquidificação depende apenas de uma variável, a densidade celular da 

SCIC a ser lisada. Dessa forma, o ponto ótimo a ser utilizado como referência para a 

continuidade do trabalho foi o valor máximo do nível trabalhado no planejamento fatorial 

22 (100 g L-1) já o valor de tempo utilizado foi o nível mínimo (15 min) a fim de minimizar 

os custos energéticos associados ao processo de lise celular utilizando-se liquidificação. 

 

5.2.2 Otimização da lise por sonicação 

Os ensaios experimentais de triagem das variáveis envolvidas na lise por 

sonicação tiveram o objetivo de avaliar o efeito da variação da densidade celular (g L-1), 

em seis concentrações; o efeito do tempo de lise (min), em cinco intervalos; e o efeito da 

variação do ciclo de trabalho (%), também em cinco intervalos, na liberação de 

riboflavina durante o processo de sonicação. Os resultados dos ensaios estão relatados na 

Tabela 11. A partir desses dados, foi possível estabelecer os níveis das variáveis que deve-

se otimizar a fim de obter a melhor produção de riboflavina utilizando sonicação. 

Os intervalos de densidade celular definidos para os ensaios de triagem foram os 

mesmos da lise mecânica, 10; 30; 50; 70; 90; 130 g L-1 e os resultados podem ser 

observados na Figura 14. Analisando cada ensaio de forma independente, os resultados 

obtidos situaram-se entre 0,8 a 4,9 µg g-1 para as densidades 10 e 70 g L-1 respectivamente. 

Esses resultados apontam que o melhor intervalo de concentração de células ocorreu entre 

65 a 75 g L-1. Nessa  faixa houve a maior liberação de riboflavina por grama de levedura, 

sendo que para valores maiores ou menores, a liberação foi significativamente menor (até 

seis vezes menor).  
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Tabela 11 - Ensaios de triagem das variáveis relacionadas à lise por sonicação 

Ensaio 

Experimental 

Variáveis Resposta 

Densidade celular* 

(g/l) 

Ciclo 

(%) 

Tempo 

(min) 

Concentração de 

riboflavina** 

(µg g-1) 

1 10 70 3 0,8 

2 30 70 3 2,4 

3 50 70 3 3,6 

4 70 70 3 4,9 

5 90 70 3 4,6 

6 130 70 3 3,6 

7 50 10 3 1,9 

8 50 30 3 2,7 

9 50 50 3 3,3 

10 50 70 3 3,6 

11 50 100 3 2,9 

12 50 70 3 3,6 

13 50 70 6 4,6 

14 50 70 9 5,5 

15 50 70 12 5,9 

16 50 70 15 6,3 

* Concentração de células íntegras de levedura em 

suspensão; 
    

** Teor de  riboflavina por grama de célula íntegra de levedura; 
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  Concentração elevada de células de levedura no meio leva a uma menor eficiência 

de liberação de compostos intracelulares durante a sonicação. Isso ocorre devido às 

características do processo de sonicação, em que a disrupção das células ocorre em 

tempos distintos. Dessa forma, quando há uma grande concentração de células, as 

primeiras células lisadas aumentam a viscosidade do meio, prejudicando o processo de 

ruptura das demais células, reduzindo, assim, a liberação de riboflavina no meio. De 

forma análoga ao que ocorre na lise mecânica por cisalhamento de lâminas 

(liquidificação), uma baixa concentração de levedura leva a uma menor interação entre 

as bolhas microscópicas formadas durante o processo de lise por sonicação, acarretando 

uma baixa liberação de riboflavina no meio.  

 

Figura 14 - Variação da concentração de riboflavina em função da densidade celular na 

lise por sonicação 

 

 

 Os intervalos de tempo definidos para os ensaios de triagem foram 3; 6; 9; 12 e 

15 min, e os resultados podem ser observados na Figura 15. Analisando cada ensaio de 

forma independente, observa-se que os rendimentos obtidos variaram entre 3,6 a 6,3 µg 

g-1 para os tempos 6 e 15 min respectivamente. O intervalo no qual se obteve os melhores 

valores de liberação de riboflavina foi a partir dos 10 min de ensaio. Dessa forma os níveis 

avaliados nos ensaios de otimização da liberação de riboflavina por sonicação foram 

definidos entre 10 a 20 min. 
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Figura 15 - Variação da concentração de riboflavina em função do tempo na lise por 

sonicação 

 

 

 Os intervalos definidos para a variável ciclo de trabalho durante os ensaios de 

triagem foram 10; 30; 50; 70 e 100%, e os resultados podem ser observados na Figura 16. 

Analisando cada ensaio de forma independente pode-se concluir que os rendimentos 

situaram-se em um intervalo entre 1,9 a 3,9 µg g-1 para os ciclos 10 e 50% 

respectivamente. Esses resultados apontam um melhor intervalo de ciclo de trabalho entre 

os valores de 40 a 60%. Nessa faixa houve a maior liberação de riboflavina por grama de 

levedura, valores até duas vezes maiores que os encontrados em outras faixas de ciclo de 

trabalho. 
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Figura 16 - Variação da concentração de riboflavina em função do ciclo de trabalho na 

lise por sonicação 

 

 

 Dessa forma, foram escolhidos os níveis experimentais a serem utilizados no 

planejamento fatorial 23, que avaliou o ponto ótimo de liberação de riboflavina durante a 

lise por sonicação (Tabela 12). De forma similar à lise mecânica, são estipulados dois 

níveis a partir dos ensaios de triagem, acrescentados de um valor central em triplicata, o 

que permitiu a quantificação mais precisa dos erros. A matriz de planejamento 23 

decodificada, juntamente com os rendimentos experimentais, estão descritos na Tabela 

13. 
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Tabela 12- Níveis das variáveis referentes à lise por sonicação 

Var x1 Densidade Celular (g/l) 

Níveis -1 0 1 

 65 70 75 

    

Var x2 Ciclo de Trabalho (%) 

Níveis -1 0 1 

 40 50 60 

    

Var x3 Tempo (min) 

Níveis -1 0 1 

 10 15 20 

 

Tabela 13 - Planejamento experimental 23 referente à lise por sonicação 

Ensaio 

Experimental 

Planejamento Resposta 

x1 x2 x3 

Concentração 

de riboflavina 

(µg g-1) 

1 65 40 10 8,5 

2 75 40 10 9,2 

3 65 50 10 8,6 

4 75 50 10 9,3 

5 65 40 20 8,4 

6 75 40 20 9,0 

7 65 50 20 9,0 

8 75 50 20 9,1 

9 70 45 15 9,1 

10 70 45 15 8,9 

11 70 45 15 8,8 
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A análise de normalidade dos dados, utilizando o teste de Shapiro-Wilk, mostrou 

que se pode aceitar a hipótese nula de que os dados seguem uma distribuição normal, com 

W=0,369 para as variações de densidade celular (65; 70; 75 g L-1), W=0,734 para as 

variações de ciclo de trabalho (40; 50; 60%) e W=0,207 para as variações de tempo (10; 

15; 20 min); todos os valores maiores que o nível de significância dado (0,05). As Figuras 

17, 18 e 19 mostram a relação individual das variáveis em relação à concentração de 

riboflavina liberada no final do processo. 

 

Figura 17 - Relação entre densidade celular e a concentração de riboflavina na lise por 

sonicação 

 

 

Figura 18 - Relação entre o ciclo de trabalho e a liberação de riboflavina na lise por 

sonicação 
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Figura 19 - Relação entre o tempo e a concentração de riboflavina na lise por sonicação 

 

 A partir das Figuras 17, 18 e 19 já é possível observar que a variável densidade 

celular possuiu um efeito mais significativo na liberação de riboflavina, seguida pela 

variável ciclo de trabalho. A variável tempo não demonstrou efeitos significativos a partir 

da análise do gráfico (Figura 19). 

 A fim de confirmar a hipótese de maior interferência no valor final da variável 

densidade de trabalho a partir dos cálculos dos efeitos e dos erros experimentais, e para 

construir o modelo estatístico utilizado para a otimização da liberação de riboflavina a 

partir da sonicação da levedura, utilizou-se o software PASW Statistics 18.  

 A partir da análise dos efeitos das variáveis (x1, x2, x3) e das interações completas 

entre as três variáveis (x12, x13, x23 e x123) (Tabela 14) foi possível inferir que apenas as 

variáveis x1 (densidade celular) e x2 (tempo) e a interação x23 (ciclo de trabalho e tempo) 

exerceram efeito estatisticamente significativo sobre a resposta final do sistema. A 

variável x3, dentro do intervalo estudado, não exerceu efeitos estatisticamente 

significativos na resposta final do sistema, bem como as outras três interações entre as 

variáveis, sendo assim, foram excluídas da construção do modelo estatístico para a lise 

de levedura residual por sonicação. 
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Tabela 14 - Cálculo dos efeitos das variáveis do ensaio de otimização da lise por 

sonicação 

Efeitos   Erro tcalc* p  

x0 0,00890 ± 4E-05 250,45 2E-11 

x1 0,00027 ± 9E-05 5,9295 0,0019 

x2 0,00014 ± 9E-05 3,0599 0,0281 

x3 -0,00001 ± 9E-05 0,1456 0,8899 

x12 -0,00007 ± 9E-05 1,4759 0,2 

x13 -0,00008 ± 9E-05 1,7674 0,1374 

x23 0,00014 ± 9E-05 3,3081 0,0477 

x123 -0,00006 ± 9E-05 1,2989 0,2507 

* Distribuição de Student. 

 

 A análise de variância univariada, teste de Tukey, confirmou que apenas as 

variáveis x1 e x2 e a interação x23 exerceram efeitos significativos na resposta final do 

sistema (Tabela 15). Apenas as variáveis x1 e x2 e a interação x23 obtiveram valores abaixo 

do nível de significância dado (0,05), enquanto que a variável x3 e todas as interações 

obtiveram valores maiores que 0,05. 
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Tabela 15 - Análise de variância univariada (teste de Tukey) dos dados de lise por 

sonicação 

Avaliação das variáveis independentes 

Fonte F Tukey 

Modelo corrigido 32,068 0,031 

x1 165,375 0,006 

x2 30,375 0,031 

x3 0,375 0,603 

x12 9,375 0,092 

x13 18,375 0,05 

x23 9,375 0,042 

x123 9,375 0,092 

 

O modelo estatístico usado para descrever as respostas de um planejamento 

fatorial é construído a partir dos efeitos de cada variável e as respectivas interações, sendo 

que em um planejamento fatorial 23 a resposta observada é considerada uma variável 

aleatória e representada por y(x1,x2,x3), que se distribui em torno da média populacional 

η(x1,x2,x3) adicionada ao erro aleatório ε(x1,x2,x3), Equação 5, (NETO et al., 2010). 

𝑦(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) =  𝜂(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) +  𝜀(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)  (5) 

Nesse modelo de planejamento fatorial 23, a média populacional η(x1,x2,x3) é 

representada pela expressão Equação 6. 

𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 +  𝛽12𝑥1𝑥2 + 𝛽13𝑥1𝑥3 + 𝛽23𝑥2𝑥3 + 𝛽123𝑥1𝑥2𝑥3 (6) 

 Substituindo a Equação 5 na Equação 6, assumindo que o erro aleatório ε(x1,x2,x3) 

é nulo e utilizando os dados da Tabela 23 foi possível construir o modelo experimental 

de otimização da liberação de riboflavina para a lise por sonicação da levedura residual, 

que se encontra descrito na Equação 7 abaixo. 

𝑦(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = 0,0890 + 0,00027 𝑥1 + 0,00014 𝑥2 + 0,00014𝑥1𝑥2 (7) 
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 A partir do modelo construído, e utilizando um algoritmo de construção de 

superfície de resposta desenvolvido no software MATLAB® (v. 7.12.0) (Apêndice 15) 

foi possível visualizar o efeito da densidade celular e da interação entre o tempo e o ciclo 

de trabalho na extração de riboflavina da biomassa de levedura residual. 

 A superfície de resposta representada pela Figura 20 relaciona a taxa de extração 

de riboflavina com a interação entre as variáveis ciclo de trabalho e tempo (x23). O melhor 

resultado foi observado em 20 min de lise e 60% de ciclo, com uma taxa de liberação de 

riboflavina em torno de 9,4 µg g-1 de biomassa de levedura, mantendo a densidade celular 

fixa no ponto central (75 g L-1). 

É possível observar pela superfície de resposta da Figura 20 que, quanto mais 

baixo o valor do ciclo de trabalho, menor é a extração de riboflavina, e essa tendência 

atenua quando se trabalha com menores tempos de lise celular, porém os níveis de 

extração são inferiores. Quanto mais alto o tempo de lise, mais acentuada é essa diferença. 

 

Figura 20 - Taxa de extração de riboflavina da biomassa de levedura em função do ciclo 

de trabalho e do tempo de lise 

 

 

De forma similar, observa-se na Figura 21, que não há interação entre as variáveis 

x1 e x2, ou seja, a densidade celular varia linearmente de forma que quanto mais alto o 

valor de densidade celular maior é a eficiência de extração de riboflavina. 
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Figura 21 – Concentração de riboflavina extraída por sonicação de levedura residual em 

função da densidade celular e do ciclo de trabalho 

 

 O ponto ótimo de extração de riboflavina (0,011 mg g-1) a partir da lise da levedura 

residual por sonicação foi observado a uma densidade celular de 65 g L-1, ciclo de trabalho 

a 60% e 20 min de lise.  

 

5.2.3 Otimização da lise osmótica 

 Os ensaios experimentais de triagem das variáveis envolvidas na lise osmótica, da 

mesma forma que os dois anteriores, tiveram por finalidade estudar o efeito das variáveis 

densidade celular (g L-1), em seis concentrações; quantidade de NaCl (% em relação à 

massa seca de levedura residual); temperatura (ºC) e tempo (h), com cinco valores cada 

uma; na extração da riboflavina presente na levedura residual. Os valores de NaCl, 

temperatura e tempo avaliados nos ensaios de triagem foram definidos com base na 

literatura e relatos de aplicação em nível industrial para a produção de extrato de levedura, 

porém, adaptados para as condições laboratoriais disponíveis. 

 Os resultados dos ensaios experimentais de triagem das variáveis estão relatados 

na Tabela 16. A partir desses dados foi possível estabelecer os níveis das variáveis a serem 

otimizadas a fim de se obter a melhor eficiência de extração de riboflavina pela lise 

osmótica. 
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Tabela 16 - Resultado dos ensaios de triagem das variáveis utilizadas na lise osmótica 

Ensaio 

Experimental 

Variáveis Resposta 

Densidade celular* 

(g L-1) 

NaCl  Temperatura Tempo 
Conc. de 

riboflavina  

(%) (ºC) (h) (µg g-1) 

1 10 30 30 32 42,9 

2 30 30 30 32 39,0 

3 50 30 30 32 32,8 

4 70 30 30 32 30,3 

5 90 30 30 32 27,3 

6 130 30 30 32 20,7 

7 50 30 30 10 21,1 

8 50 30 30 20 21,8 

9 50 30 30 30 23,3 

10 50 30 30 40 26,3 

11 50 30 30 50 26,8 

12 50 10 30 32 22,6 

13 50 20 30 32 25,4 

14 50 30 30 32 29,3 

15 50 40 30 32 29,8 

16 50 50 30 32 26,6 

17 50 30 20 32 17,7 

18 50 30 30 32 41,0 

19 50 30 40 32 40,1 

20 50 30 50 32 24,0 

21 50 30 60 32 23,3 

* Concentração de células íntegras de levedura em suspensão; 

** Teor de riboflavina por grama de célula íntegra de levedura. 

 

 Os intervalos de densidade celular analisados no ensaio de triagem foram 10; 30; 

50; 70; 90 e 130 g L-1 e os resultados podem ser observados na Figura 22. Os rendimentos 

obtidos situaram-se no intervalo entre 20,7 e 42,9 µg g-1 para os valores de densidade 
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celular de 130 e 10 g L-1, respectivamente. O intervalo com a maior eficiência de extração 

de riboflavina ocorreu próximo ao valor de 10 g L-1, a menor concentração de células 

avaliada nos ensaios de triagem, e resultou em eficiência até duas vezes maior do que os 

demais valores. 

Figura 22 - Variação da concentração de riboflavina em função da densidade celular na 

lise osmótica 

 

 

 Os valores de quantidade de NaCl foram 10; 20; 30; 40 e 50% de massa de NaCl 

referente à massa seca de levedura íntegra dentro do reator, e os resultados podem ser 

observados na Figura 23. Os resultados de eficiência de extração de riboflavina obtidos 

situaram-se entre 22,6 e 29,8 µg g-1, referentes aos valores de 10 e 40%, respectivamente. 

O melhor intervalo de % de NaCl ocorreu entre 30 e 40 %, que resultou na liberação de 

aproximadamente 29,3 a 29,8 µg g-1 de riboflavina por grama de levedura lizada.   
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Figura 23- Variação da concentração de riboflavina em função da variável % de NaCl na 

lise osmótica 

 

 

 Para a avaliação da variável temperatura foram testados cinco valores, 20; 30; 40; 

50; 60ºC e os resultados podem ser observados na Figura 24. Obteve-se um intervalo de 

rendimento de 17,7 a 41,0 µg g-1 para temperaturas de 20 e 30ºC, respectivamente. O 

melhor intervalo de temperatura para a extração de riboflavina foi encontrado na faixa 

entre 30 a 40ºC uma vez que nessa faixa os valores chegam a ser 2,3 vezes maiores. 

Valores maiores e menores que essa faixa levaram a baixos rendimentos de extração de 

riboflavina. Hipotetiza-se que em altas temperaturas ocorra uma desnaturação da 

riboflavina, e em temperaturas mais baixas não ocorra o fornecimento de energia 

suficiente para o rompimento da parede celular da levedura, reduzindo a taxa de lise 

celular da Saccharomyces cerevisiae. 
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Figura 24 - Variação da concentração de riboflavina em função da variável temperatura 

na lise osmótica 

 

 Os intervalos de tempo de contato avaliados na triagem foram 10; 20; 30; 40 e 50 

horas de ensaio, e os resultados podem ser observados na Figura 25. Os resultados obtidos 

situaram-se no intervalo entre 21,1 e 26,8 µg g-1, para os valores de 10 a 50 horas, 

respectivamente. Houve uma tendência de crescimento até o patamar entre 40 e 50 horas 

de extração, nesse intervalo obteve-se um rendimento até 1,2 vezes maior do que em 

intervalos menores de tempo.  

 

Figura 25 - Variação da concentração de riboflavina em função da variável tempo na lise 

osmótica 
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Comparando com o rendimento obtido nas outras variáveis analisadas, o valor 

encontrado para o tempo é relativamente pequeno, o que indica uma baixa interferência 

dessa variável na resposta final do processo. Os processos industriais de produção de 

extrato de levedura consultados durante a revisão bibliográfica apontavam que o processo 

de lise osmótica por adição de NaCl tinha como duração 48 horas, valor dentro do 

intervalo encontrado nesse ensaio de triagem. Devido a essa confirmação e para reduzir 

o número de variáveis a serem estudadas durante o processo de otimização da lise 

osmótica por adição de NaCl optou-se por adotar o valor encontrado na literatura e 

confirmado nos ensaios de triagem (48 horas de ensaio).  

O planejamento Doehlert utilizado para o cálculo do modelo estatístico e 

construção da superfície de resposta permitiu um maior detalhamento das variáveis que 

podem influenciar mais nas características finais do lisado de levedura residual. Na matriz 

de Doehlert, o número de níveis não é o mesmo para todas as variáveis, no caso de um 

planejamento experimental com três variáveis, como é o caso da otimização da lise 

osmótica. A primeira variável possui quatro níveis e um ponto central, a segunda possui 

seis níveis e um ponto central, e a terceira possui dois níveis e um ponto central.  

A primeira variável, com quatro níveis e um ponto central, foi definida como a 

densidade celular, devido à maior variabilidade apresentada nos ensaios de triagem. A 

quantidade de NaCl foi avaliada em seis níveis e um ponto central, devido, 

principalmente, à potencialidade de afetar a qualidade do produto final, pois um lisado 

com alta salinidade pode interferir o consórcio microbiano presente nos reatores 

anaeróbios que receberão o extrato como fonte de mediadores redox. Por fim, a variável 

temperatura foi analisada em dois níveis e um ponto central (Tabela 17). A matriz de 

Doehlert, juntamente com os rendimentos obtidos nos dezenove experimentos realizados 

encontram-se descritos na Tabela 18.  

  



81 

 

Tabela 17 - Níveis das variáveis da matriz de Doehlert para a lise osmótica 

Var x1 Densidade Celular (g/l) 

Níveis 
  -1 -0,5 0 0,5 1   

  5 10 15 20 25   

                

Var x2 Quantidade de NaCl 

Níveis 
-0,866 -0,577 -0,289 0 0,289 0,577 0,866 

25,00 28,34 31,66 35,00 38,34 41,66 45,00 

                

Var x3 Temperatura (ºC) 

Níveis 
    -0,817 0 0,817     

    30 35 40     
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Tabela 18 - Matriz de Doehlert referente à lise osmótica 

Ensaio 

Experimental 

Planejamento Resposta 

x1 x2 x3 

Conc. de 

riboflavina  

(µg g-1) 

1 25 35 35 59,96 

2 20 45 35 61,38 

3 20 38,34 40 150,09 

4 5 35 35 127,91 

5 10 25 35 71,26 

6 10 31,66 30 59,23 

7 20 25 35 52,09 

8 20 31,66 30 54,26 

9 10 45 35 81,36 

10 15 41,66 30 63,04 

11 10 38,34 40 199,13 

12 15 28,34 40 140,16 

13 15 35 35 58,03 

14 15 35 35 78,22 

15 15 35 35 74,22 

16 15 35 35 64,91 

17 15 35 35 76,61 

18 15 35 35 74,74 

19 15 35 35 71,98 

 

 A primeira análise realizada com os dados obtidos nos experimentos de lise 

osmótica foi o teste de Shapiro-Wilk, a fim de avaliar a normalidade dos dados. O teste 

mostrou que se pode aceitar a hipótese nula de que os dados seguem uma distribuição 

normal, com W= 0,55 para densidade celular, W= 0,52 para quantidade de NaCl e W= 

0,855 para temperatura; todos os valores maiores do que o nível de significância adotado 

(0,05). 
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 A partir da confirmação da normalidade dos dados, utilizou-se o software PASW 

Statistic 18 para o cálculo dos efeitos, dos erros experimentais e para a construção do 

modelo estatístico utilizado para a MSR. 

 As análises dos efeitos das variáveis (x1, x2 e x3) e da interação quadrática entre 

as variáveis (x11, x22, x33, x12, x13, x23) estão descritas na Tabela 19. A partir desses dados 

foi possível inferir que todas as variáveis (x1, x2 e x3) exerceram efeitos estatisticamente 

significativos sobre a resposta final do sistema. As interações quadráticas e entre variáveis 

x11, x33 e x13 também exerceram efeitos estatisticamente significativos sobre a resposta 

final do sistema. As demais interações não afetaram, estatisticamente, a resposta final do 

sistema, sendo assim, foram excluídas da construção do modelo estatístico. 

 

Tabela 19 - Cálculo dos efeitos das variáveis do ensaio de otimização da lise osmótica 

Efeitos 
Erro tcalc* P 

Interação Valor 

média x0 0,0712 ± 3,32E-03 21,4269 4,94E-09 

dens. celular x1 -0,0286 ± 4,40E-03 6,5099 1,10E-04 

% NaCl x2 0,0101 ± 4,40E-03 2,2912 4,77E-02 

Temp. x3 0,0638 ± 4,40E-03 14,5177 1,50E-07 

dens. celular x11 0,0227 ± 7,05E-03 3,2167 1,05E-02 

% NaCl x22 -0,0139 ± 7,05E-03 1,9648 8,10E-02 

Temp. x33 0,0573 ± 6,57E-03 8,7231 1,10E-05 

d. celular e % NaCl   x12 -0,0005 ± 1,02E-02 0,0457 9,60E-01 

d.celular e temp. x13 -0,0268 ± 1,14E-02 2,3614 4,25E-02 

% NaCl e temp. x23 0,007 ± 1,13E-02 0,6156 5,53E-01 

* Distribuição de Student. 

 

A construção do modelo estatístico ocorreu de maneira similar ao descrito para a 

lise por sonicação, a partir dos efeitos de cada variável e as respectivas interações. A partir 

desses dados foi possível construir a equação do modelo descrita abaixo, Equação 7. 
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𝑦(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = 0,07124 − 0,02863 𝑥1 + 0,01007 𝑥2 + 0,06381𝑥3 + 0,02268𝑥11 +

0,05732𝑥33 − 0,02680𝑥13    Equação (7) 

 A Figura 26 correlaciona a quantidade de NaCl utilizada na lise com a temperatura 

do processo. Observando o padrão da superfície de resposta, é possível inferir que a altas 

temperaturas há pouca variação na resposta final, ou seja, baixas quantidades de NaCl 

obtiveram um rendimento muito similar comparado com altas quantidades de NaCl. A 

variável temperatura possui um efeito muito mais significativo do que a quantidade de 

NaCl. Essa observação é importante, pois alta salinidade em reatores anaeróbios implica 

em desequilíbrio osmótico e risco de danos ao consórcio microbiano. 

 A melhor eficiência de remoção observada situou-se no valor máximo de 

temperatura, 40 ºC, valor dentro do intervalo descrito nos processos industriais e na lise 

osmótica de Saccharomyces cerevisiae para extração de RNA descrita por Oliveira 

(2008). A maior eficiência ocorreu quando houve a maior quantidade de NaCl, 45% em 

massa seca de levedura, valor acima do intervalo utilizado pela indústria (10 a 30%). 

Figura 26 – Concentração de riboflavina extraída por lise osmótica da biomassa de 

levedura em função da quantidade de NaCl e temperatura 

 

 

 Na superfície de resposta ilustrada pela Figura 27 tem-se a correlação da 

densidade celular com a temperatura. É possível observar que o ponto ótimo dessa 

correlação ocorreu com os menores valores de densidade celular e os maiores valores de 
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temperatura. Diferentemente da correlação entre a temperatura e a salinidade, é possível 

observar que as duas variáveis interferem de forma significativa na resposta final, uma 

vez que traçando-se uma reta paralela a qualquer eixo percebe-se uma variação 

significativa. Os melhores resultados de extração estão na região próxima à temperatura 

máxima (40 ºC), e menores densidades celulares (5 g L-1).  

 

Figura 27 – Concentração de riboflavina extraída por lise osmótica da biomassa de 

levedura em função da densidade celular e temperatura 

 

 Para finalizar a etapa de otimização da lise osmótica, tem-se, na Figura 28, a 

correlação entre os efeitos da densidade celular com a quantidade de NaCl. Observa-se 

que existem dois pontos, em que a extração de riboflavina foi significativamente mais 

alta. Comparando esse resultado com os anteriores, pode-se inferir que o ponto ótimo 

para a extração de riboflavina a partir de levedura residual é a 40ºC, pequeno valor de 

densidade celular (5 g L-1), sendo possível utilizarem pequenos (25%) ou elevados (45%) 

valores de concentração de NaCl para se obter máximos teores de riboflavina. Porém, 

como pode-se observar na superfície de resposta abaixo, ao se utilizarem valores elevados 

de salinidade, é necessário aumentar a densidade de células, o que acarreta uma 

diminuição na liberação de riboflavina solúvel devido à interação com a temperatura alta, 

como observado na Figura 28. 

 



86 

 

Figura 28 – Concentração de riboflavina extraída por lise osmótica da biomassa de 

levedura em função da densidade celular e da quantidade de NaCl 

 

 

 Dessa forma, no decorrer desse trabalho optou-se pela seguinte otimização: 

elevada temperatura (40ºC), elevada salinidade (45%) e pequenos valores de densidade 

celular (5 g.L-1). O risco de causar uma salinização dos reatores anaeróbios foi avaliado 

a partir da caracterização química do lisado produzido e dos ensaios de remoção de cor, 

apresentados posteriormente. 

 Na Tabela 20 é possível comparar a eficiência dos métodos a partir das variáveis 

de produção. O método mais eficiente na liberação de riboflavina foi a lise osmótica, com 

92 µg g-1, valor 1,84 vezes maior do que o encontrado em extratos de levedura comerciais, 

ou seja, seria necessário 10,9 g de levedura para produzir 1 mg de riboflavina, enquanto 

o processo industrial requer quase o dobro, 20 g de levedura para produzir 1 mg de 

riboflavina. Porém, o método de produção desse lisado, comparando com os demais 

testados, demanda um maior tempo de contato e temperaturas mais altas. O método de 

lise mecânica, estruturalmente mais simples, obteve 3,5 vezes menos riboflavina do que 

a lise osmótica, sendo necessário 38,5 g de biomassa para a produção de 1 mg de 

riboflavina, porém gastando apenas 0,5 % do tempo necessário para a lise osmótica. Já 

para a sonicação, seriam necessários 90 g de biomassa de levedura para produzir 1 mg de 

riboflavina, com um tempo maior do que a lise mecânica e ainda um aporte tecnológico 
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maior, considerando ainda a necessidade de manter as amostras resfriadas, o que torna a 

sonicação um método mais custoso e menos eficiente.  

   

Tabela 20 - Comparativo entre os métodos de lise testados e o processo industrial de 

obtenção de extrato de levedura 

Métodos de lise 

Variáveis Concentração 

de 

Riboflavina 

(µg g-1) 

Densidade 

celular 
Tempo Temperatura 

Quantidade de 

NaCl 

Ciclo de 

Trabalho 

(g L-1) (horas) (ºC) (%) (%) 

Lise osmótica 5 48 40 45 - 92,0 ± 0,2 

Lise Mecânica 100 0,25 25** - - 26,1 ± 0,4 

Sonicação 65 0,33 banho de gelo - 60 11,5 ± 0,9 

Processo industrial - 24 a 32 40 a 60 10 a 30 - 50,0*** 

* Processo industrial descrito por Oliveira (2008). 

** Temperatura ambiente durante os ensaios de lise mecânica. 

*** Valor descrito no extrato de levedura comercializado pela Himedia®. 

  

O produto final dos métodos de lise estudados são uma fonte de mediadores redox 

passiveis de uso na aceleração da remoção de azo corantes presentes em efluentes têxteis. 

A otimização da lise osmótica por adição de NaCl produziu um LLR com altos teores de 

riboflavina, até 46 % maiores do que o extrato comercial analisado. Dessa forma, espera-

se que a eficiência de remoção de cor realizados com o LLR produzido pela lise osmótica 

seja maior do que as demais condições experimentais avaliadas, devido à maior 

concentração de riboflavina presente no meio. Tal hipótese foi testada e os resultados são 

apresentados no próximo item. 
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5.3 Avaliação da remoção de cor dos LLR 

 A eficiência de remoção de cor foi a segunda etapa de avaliação dos LLR 

produzidos. Após a otimização de cada método, produziu-se uma amostra de cada lisado 

seco que foi utilizado no ensaio de remoção de cor, e os resultados de eficiência são 

descritos na Tabela 21.  

 

Tabela 21 - Resultados do ensaio de remoção de cor, em diferentes tempos de contato, 

com os LLR 

Ensaio Experimental 

Eficiência de remoção de cor                        

(%) 

12 h  24 h 48 h  

L.M 30,5 61,3 80,5 

SO 27,1 57,3 73,1 

L.Q 50,4 80,1 86,5 

Com. 32,2 73,1 81,2 

L 12,6 30,8 45,2 

LG 23,0 45,6 62,7 

Ab. 0,0 0,0 1,3 

As condições experimentais L.M, SO e L.Q são referentes a 

produção de lisado de levedura a partir dos métodos de lise 

mecânica, sonicação e lise osmótica respetivamente. 

 

O objetivo desse ensaio experimental foi avaliar a degradação do azo corante 

modelo Amarelo Remazol RNL na presença e na ausência de fontes de riboflavina como 

mediador redox e, dessa forma, avaliar a eficiência de remoção de cor gerada por cada 

LLR produzido e compará-las com o valor obtido a partir do uso de extrato de levedura 

comercial como fonte de mediador redox. Nesse ensaio experimental o objetivo final era 

calcular a eficiência final de remoção de cor utilizando LLR produzido por diferentes 

processos, comparando com o extrato de levedura comercial da marca Himedia®. A 

Figura 29 mostra que, dentre os três LLR produzidos, houve uma grande variação de 

eficiência final de remoção de cor, sendo o melhor resultado atribuído ao lisado produzido 
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pela lise osmótica (L.Q). Tal lisado resultou em remoção de aproximadamente 86% da 

cor do efluente sintético, enquanto a condição experimental que utilizou o extrato de 

levedura comercial (H) removeu 81,2% após 48 h de contato.  

A adição do LLR produzido a partir da lise osmótica como fonte de mediador 

redox e carbono resultou em um aumento de 49% na remoção de cor quando comparado 

ao ensaio L, em que não foi adicionado nenhum mediador redox. Field e Brady (2002) 

obtiveram um aumento da remoção de cor em 60% com a adição de riboflavina pura (9,1 

a 54,6 µmol L-1), trabalhando com um azo corante similar, Mordant Yellow 10. Lima et 

al. (2014), ao otimizarem a degradação do azo corante Amarelo Gold Remazol em 

condições anaeróbias, obtiveram uma eficiência máxima de remoção de cor de 90%, 

utilizando 350 mg L-1 de extrato de levedura como fonte de mediadores redox, porém em 

condições diferentes, utilizando efluente anaeróbio (previamente produzido a partir da 

incubação do lodo anaeróbio com glicose) como fonte de carbono e equivalentes 

redutores.  

 A eficiência de remoção de cor dos LLR provenientes da lise mecânica (L.M) e 

da sonicação (SO) foi inferior aos resultados obtidos com o LLR produzido a partir da 

lise osmótica (LQ) e o extrato comercial (H). O LLR produzido pela L.M aumentou a 

eficiência de remoção em 44 % enquanto o LLR-SO gerou um incremento de 39 %, 

comparados à eficiência obtida no ensaio L, sem a adição de MR e fonte de carbono. 

Correa et al. (2007) e Baeta et al. (2001) demonstraram que a presença de 500 mg L-1 de 

extrato de levedura foi capaz de aumentar em cerca de 30 % a eficiência de remoção de 

cor em reatores anaeróbios, utilizando o azo corante sintético Azul HFRL, porém em 

tempo de contato menor, 24 h.  

 Os resultados indicam que a presença de LLR como fonte de MR e carbono 

aumentou significativamente a eficiência de remoção de cor do efluente sintético, 

resultando em remoções maiores do que àquelas obtidas com o extrato de levedura 

comercial, e superando resultados observados na revisão bibliográfica em condições 

semelhantes, utilizando extratos comerciais. A vantagem dos LLR’s são o baixo custo de 

obtenção e produção, pois a matéria prima para a produção é um resíduo da fermentação 

da cerveja, e à simplicidade dos métodos de obtenção testados, quando comparados ao 

processo industrial de produção dos extratos comerciais utilizados. 
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Figura 29 - Eficiência de remoção de cor utilizando os LLR como fonte de mediadores 

redox 

 

 

 Foi possível observar também o aumento da eficiência de remoção no 

planejamento biótico sem a adição de MR, porém com a adição de glicose como fonte de 

carbono (LG), o que resultou em um incremento da eficiência de remoção de 

aproximadamente 28%. Esse resultado aponta a hipótese de que os agentes redutores 

produzidos pela biomassa (reducing equivalents), quando produzidos em maior escala, 

devido ao incremento de glicose no meio (relação alimento/microrganismo de 0,4), 

aumentariam a eficiência de remoção de cor, agindo diretamente na transferência dos 

elétrons, produtos da oxidação do NADH, carreando-os até o aceptor final (azo corante). 

Esse mecanismo também está presente na condição experimental L (sem adição de 

glicose e extrato de levedura), porém em menor escala devido à baixa relação A/M 

presente nesses frascos-reatores.  

 A partir dos resultados apresentados na Figura 29, é possível observar, também, 

que nas primeiras 12 horas de incubação os frascos-reatores em que havia mediadores 

redox (L.Q, SO, L.M e Com.) apresentaram resultados parciais (após 24h de contato) de 

56 a 75% maiores em relação aos frascos incubados sem mediadores redox (L e LG). De 

acordo com a bibliografia consultada, o mediador redox riboflavina acelera a cinética de 
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descoloração, possivelmente por facilitar a transferência de elétrons dos doadores 

(matéria orgânica) até o aceptor final (azo corante), o que é evidenciado nas primeiras 24 

horas de incubação. Van der Zee et al (2001) apontam ainda que o processo de 

transferência de elétrons do mediador redox reduzido para o corante ocorre 

extracelularmente, sugerindo que riboflavinas extracelulares são reduzidas na superfície 

da membrana celular pelos equivalentes redutores (carreadores de elétrons tais como 

NADH e FADH2) produzidos durante o metabolismo da matéria orgânica (ver Figura 4, 

página 26). Acelerar o processo de remoção de cor é desejável do ponto de vista da 

engenharia, pois é possível diminuir o tempo de detenção hidráulica (TDH) de sistemas 

contínuos e em sistemas conjuntos anaeróbio/aeróbio, possibilitando um menor tempo de 

contato dos subprodutos tóxicos da degradação do azo corante (aminas aromáticas) com 

a microbiota anaeróbia. 

 A avaliação da adição de fontes de carbono e energia nos frascos-reatores em que 

não foi feita adição de mediadores redox (LG) e na ausência de glicose em frascos 

semelhantes (L) resultou em uma diferença de 45% de eficiência de remoção a mais, no 

frasco reator LG, nas 12 primeiras horas de incubação e 28% a mais na eficiência final, 

após 48 horas. Essa diferença entre os dois valores indica que a limitação nutricional ou 

de substrato é mais significativa nas primeiras horas de incubação, promovendo a 

inativação da atividade dos microrganismos. Isso provavelmente se deve à acentuada lise 

celular observada em reatores em batelada, que resulta em acúmulo de produtos 

microbianos solúveis (SMP’s), que posteriormente podem ser utilizados como fonte de 

carbono e energia. Contudo esse processo se desenvolve mais lentamente do que a 

fermentação da glicose (LG), devido aos valores reduzidos das constantes de 

biodegradação dos SMP (AQUINO; STUCKEY, 2004). 

 Outra observação possível de ser feita a partir dos dados mostrados na Figura 29 

é que sem a presença de biomassa (condição experimental Ab.), praticamente não houve 

remoção de cor, indicando ausência de processos abióticos como a fotodegradação, 

degradação pela ação dos reagentes do meio nutricional e adsorção no próprio lisade de 

levedura. 

 Como o objetivo dessa etapa foi avaliar a eficiência de remoção de cor de cada 

LLR e compará-las com a eficiência de um extrato de levedura comercial, e por fim 

escolher o LLR com melhor resultado, o lisado obtido a partir da adição de NaCl foi 
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escolhido para ser analisado nos ensaios de caracterização e no detalhamento cinético da 

reação de descoloração.  

5.4 Caracterização do lisado de levedura residual (LLR) com maior eficiência de 

remoção de cor 

 

5.4.1 Quantificação de NaCl 

Os resultados obtidos a partir das análises em espectroscopia de absorção atômica 

de chama (FAAS) possibilitaram a quantificação do sódio no lisado de levedura residual 

produzido a partir da adição de NaCl e no extrato de levedura comercial. As análises 

foram realizadas a partir de soluções a 350 mg L-1, mesma concentração incubada nos 

frascos reatores dos ensaios de remoção de cor em batelada. O LLR apresentou uma 

quantidade 27 % maior de sódio quando comparado ao valor obtido para o extrato de 

levedura residual (Tabela 22). Contudo, essa diferença parece não ter afetado a remoção 

de cor nos ensaios em batelada, como foi observado no tópico anterior. A maior salinidade 

do meio poderia ter afetado a estabilidade do consórcio microbiano anaeróbio, o que 

resultaria em um desequilíbrio no mecanismo de degradação do corante, no entanto, esse 

efeito não foi observado. As análises dos parâmetros cinéticos, quantificação de AGV, 

produção de metano e remoção de DQO, a serem discutidas no próximo tópico confirmam 

essa assertiva. 

Tabela 22 - Quantificação de sódio por FAAS das amostras de LLR e extrato de levedura 

comercial 

Ensaio Experimental 
Concentração 

(mg L-1) (mg g-1)* 

Residual 67,82 0,1938 

Comercial 49,63 0,1418 

* miligrama de Na por grama de lisado residual ou 

extrato comercial. 
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5.4.2 Análise elementar 

A Tabela 23 apresenta os resultados da espectroscopia por fluorescência de raios 

X com reflexão total das amostras de LLR provenientes da lise osmótica por adição de 

NaCl (Residual) e o extrato de levedura comercial (Comercial).  

Tabela 23 - Caracterização de microelementos em TXRF dos extratos residuais 

Amostra 
Concentração (mg L-1) 

Na* K Ca Sc Fe Zn Ga** Y Cl Br 

Branco ND 0,221 1,589 1,526 0,076 0,116 1,5 1,262 ND ND 

Residual ND 17,830 2,718 1,137 0,148 0,267 1,5 1,459 72,4 0,049 

Comercial ND 11,370 1,912 1,318 0,125 0,124 1,5 1,422 53,5 0,048 

* Sódio não é detectado por TXRF apesar de ser apresentado nas respostas 

multielementares. 

** Gálio é utilizado como padrão interno.  

 

As soluções preparadas para a análise em TXRF possuíam concentração de 0,35 

g L-1 de LLR e extrato de levedura residual, mesma concentração utilizada nos frascos 

reatores durantes os ensaios em batelada. 

Observa-se que o espectro do branco, amostra constituída de água destilada, sem 

adição de LLR ou extrato de levedura, apresenta concentrações similares às observadas 

nas amostras dos elementos escândio (Sc) e ítrio (Y), devido à composição do tubo de 

raios – X do TXRF. Os elementos bromo (Br), ferro (Fe) e potássio (K) são constituintes 

elementares do extrato de levedura comercial, como consta na descrição do produto da 

marca Himedia ®. O elemento cloro (Cl) provém da adição de NaCl necessário para a 

lise osmótica das células de levedura. 

O LLR utilizado nos ensaios de degradação do azo corante e nesse ensaio de 

caracterização possui uma concentração 350 mg L-1, sendo que, devido ao processo 

otimizado de produção de LLR descrito nos capítulos anteriores, 45% dessa massa é 

composta por NaCl, e considerando que 60,66% da massa do cloreto de sódio se deve ao 

elemento cloro, haveria aproximadamente 65 mg L-1 de Cl na solução amostrada. De 
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acordo com a Tabela 32, os resultados de quantificação de cloro na amostra resultaram 

em um valor de 72,8 mg L-1.  

A composição elementar dos extratos obtida pelo TXRF pode ser comparada com 

a composição do meio nutricional utilizado nos reatores anaeróbios nos ensaios de 

remoção de cor (Tabela 33) e verifica-se que os elementos presentes no extrato residual 

(Ca, Fe, Cl, Zn e K) não estão em concentração suficiente para suprir as demandas pré-

determinadas, que incluem ainda micro nutrientes como o manganês, alumínio, níquel e 

cobre que não fazem parte da composição do extrato residual. Dessa forma, o extrato 

residual não supriria a demanda, ou seja, não seria um bom substituinte para o meio 

nutricional utilizado. Porém, experimentos futuros podem avaliar a viabilidade do uso de 

água de torneira, sem a adição da solução nutriente, como fonte desses elementos, 

eliminando a necessidade da adição do mesmo em estações de tratamento com grandes 

vazões. 

Tabela 24 - Composição da solução nutriente estoque utilizada nos ensaios em batelada 

de degradação anaeróbia do azo corante modelo 

Macro Nutrientes 
Concentração 

(mg L-1) 
Micro Nutrientes 

Concentração 

(mg L-1) 

NH4Cl 1,112 FeCl3.6H2O 5,0 

(NH4)H2PO4 132,5 ZnCl2 0,13 

(NH4)HPO4 44,5 MnCl2.4H2O 1,25 

MgCl2 250 (NH4)6MO7O24.4H2O 1,6 

CaCl2.2H2O 189 AlCl3.6H2O 0,13 

NaHCO3 2,5 CoCl2.6H2O 5,0 

- - NiCl2.6H2O 13,0 

- - H3BO3 3,0 

- - CuCl2.2H2O 8,0 

- - HCl 1 (ml L-1) 

 

5.5 Avaliação de parâmetros cinéticos envolvidos na degradação de cor do LLR 

 A fim de avaliar a cinética de degradação anaeróbia do azo corante modelo 

Amarelo Gold Remazol, os parâmetros produção de metano, remoção de cor, 

concentração de riboflavina, NADH e ácidos graxos voláteis (AGVs) foram monitorados 
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ao longo do ensaio. Avaliou-se também a remoção de DQO a partir do momento inicial 

(0h) ao final do ensaio (102h). Tais parâmetros permitiram avaliar a influência da adição 

de levedura residual como fonte de mediador redox nos reatores em batelada, subsidiando 

ainda a discussão dos possíveis mecanismos de remoção de cor. 

Os resultados das análises espectroscópicas na região do ultravioleta visível (UV-

VIS) para avaliação da remoção de cor podem ser observados na Figura 30.  

Figura 30 - Resultados das análises em UV-Vis (410 nm) para avaliação da remoção de 

cor no ensaio cinético 

 

Tabela 25 - Valores de porcentagem de remoção do azo corante Amarelo Gold Remazol 

durante o ensaio cinético em batelada 

Ensaio 

Experimental 

Remoção (%) 

12 h 24 h 48 h 102 h 

Residual 50,4 80,15 82.92 83,02 

Comercial 30,34 75,15 81,74 80,46 

Lodo  12,63 30,82 45,075 45,65 

Lodo + Glicose 23,02 44,53 61,68 61,06 

Abiótico 0 0 1,7 0 

  

De forma similar ao ensaio de remoção de cor realizado para analisar a eficiência 

dos LLRs produzido, foi possível observar a maior remoção de cor (23 a 45%) nos 

reatores incubados com mediador redox (presentes no Lisado Residual e no Extrato 
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Comercial) em relação aos reatores incubados sem mediador redox (Lodo e Lodo + 

Glicose). A presença de glicose (10 mg L-1) como fonte de carbono em reatores incubados 

sem a presença de LLR (Lodo e Lodo + Glicose) resultou em uma maior degradação do 

azo corante modelo (26% maior), quando comparado ao frasco reator sem adição de MR 

e glicose, além de aumentar a taxa da reação de remoção, pois, como pode ser observado 

na Tabela 25, nas doze primeiras horas de ensaio o frasco reator Lodo + Glicose obteve 

um rendimento de degradação de cor aproximadamente duas vezes maior do que a 

condição experimental onde operou-se sem a adição de glicose ou mediadores redox (L). 

 A presença de uma fonte de carbono e energia é necessária para o funcionamento 

da digestão anaeróbia, quando não há uma fonte de fácil acesso, matéria orgânica 

facilmente hidrolisável, como a glicose por exemplo, outros compostos mais complexos 

são utilizados, afetando a taxa de crescimento e reação dos microrganismos hidrolíticos, 

afetando a etapa inicial do processo de degradação anaeróbia. Quando não há uma fonte 

de carbono mais facilmente hidrolisável, outros compostos podem ser utilizados, tais 

como os produtos microbianos solúveis (SMPs) e as aminas aromáticas, resultantes da 

degradação do azo corante. Porém, as aminas aromáticas são tóxicas para o consórcio 

microbiano, o que reduz a possibilidade hipotética de que esses compostos sejam 

utilizados como fonte de carbono na digestão anaeróbia. 

 Compostos presentes nos derivados da lise celular da levedura podem atuar como 

fonte de carbono e energia. Esses produtos derivados da lise celular de levedura fornecem, 

também, substâncias que são fontes de nutrientes, como a niacina (ácido nicotínico) que 

pode ser utilizada pelas células para a produção de nicotinamida, composto que faz parte 

da estrutura do carreador de elétrons nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD+). Dessa 

forma, a adição desses derivados da lise celular de levedura pode ter contribuído para a 

síntese desses carreadores de elétrons primários, aumentando a velocidade de 

biodegradação do azo corante (CORRÊA, 2009). 

 Porém, os compostos presentes nos derivados da lise celular da levedura que 

servem como fonte de carbono e energia possuem uma estrutura química mais complexa, 

como as proteínas (SGARBIERI et al., 1999), Tabela 26, cerca de 46 % em massa dos 

lisados de levedura e 62 % dos extratos de levedura. Esta complexidade pode afetar a taxa 

de hidrólise e a disponibilização de hidrolisados para a fermentação e produção dos 

compostos intermediários e, dessa forma, afetar a cinética de degradação anaeróbia dos 

azo corantes. 
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Tabela 26 - Composição química dos derivados de levedura de cerveja obtidos por lise 

osmótica (adição de NaCl) 

Componentes 
Biomassa Lisado Extrato 

Parede 

Celular 

(%) (%) (%) (%) 

Proteínas  48.74 46.45 61.54 32.70 

Ácido 

ribonucleico 
5.70 7.80 6.90 1.83 

Lipídios 3.33 3.30 1.89 4.54 

Cinzas 8.55 8.83 12.50 4.43 

Fibra total 24.40 25.03 2.70 55.04 

Fibra solúvel 22.52 24.76 2.70 31.59 

Fibra Insolúvel 1.88 0.27 0.00 23.45 

Fonte: Adaptado de Sgarbieri et al. (1999) 

 

 Apesar da complexidade dos compostos presentes no lisado e no extrato de 

levedura, esses provaram ser boas fontes de carbono e energia para os microrganismos 

envolvidos na degradação anaeróbia dos azo corantes, como demonstrado nos ensaios 

experimentais Residual e Comercial, onde não foi feito a adição de glicose como fonte de 

carbono. 

 A partir da análise do comportamento das curvas de degradação de cor na Figura 

31, é possível observar que o comportamento observado para os frascos reatores Residual 

e Comercial possuem um comportamento similar. Isto é devido às similaridades na 

composição desses derivados da lise celular da levedura, ambos possuem uma 

composição química similar, maior composição de proteínas (46,5 e 61, 54 % 

respectivamente), diferindo na quantidade de fibras totais e fibras solúveis, como pode-

se observar na Tabela 26. Dessa forma, além da presença do MR riboflavina, que aumenta 

a taxa de degradação do azo corante, a fonte de carbono nas duas condições experimentais 

é bastante similar. Além da similaridade como fonte de carbono e riboflavina (MR), os 

dois derivados da lise celular da levedura serviram como fonte de carreadores de elétrons 

primários (NADH) como será discutido mais a frente. 

 Para a maioria dos ensaios, com exceção apenas do ensaio Abiótico, os dados 

tenderam a se ajustar à cinética de degradação de pseudo-segunda ordem, Tabela 25. O 

modelo cinético de pseudo-segunda ordem, baseado na cinética de Langmuir, geralmente 
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é associado a situações onde o processo de adsorção/dessorção controlam a taxa (k) geral 

da reação (PLAZINSKI; RUDZINSKI; PLAZINSKA, 2009). 

De acordo com Ho et al (2000), o modelo de pseudo-segunda ordem se adapta 

bem para explicar dados provenientes da adsorção e quimiosorção de diversos poluentes 

(compostos orgânicos e inorgânicos) e adsorventes (carvão ativado, minerais inorgânicos 

e biosorventes). Essa melhor adaptação indica que o modelo matemático possui uma 

flexibilidade suficiente para abranger tais diferenças. 

 A adsorção de azo corantes ao lodo é um comportamento observado nos trabalhos 

de Côrrea (2009) e Baeta (2012), e a afinidade entre o corante e o lodo pode ser 

considerada um dos agentes facilitadores da sua remoção da fase líquida. A adequação 

dos dados de degradação anaeróbia do azo corante ao modelo de pseudo-segunda ordem 

parece indicar que há uma concomitante adsorção e degradação do corante na superfície 

da biomassa. Isso permitiria a liberação dos sítios de adsorção e garantiria a contínua 

adsorção de corante da fase líquida.  

 A adsorção e redução do azo corante modelo provavelmente ocorre no espaço 

periplasmático das células, local rico em carreadores de elétrons. Da mesma forma 

hipotetiza-se que tal local favoreça a adsorção de riboflavina. Como pode ser observado 

na Tabela 27, a cinética de degradação do azo corante é significativamente maior nas 

condições experimentais onde há a adição de riboflavina MR (Residual e Comercial), 

pois essas apresentam valor de “k” maior, indicando que a degradação ocorreu mais 

rapidamente. Após a degradação do azo corante no espaço periplasmático das células há 

a liberação do sítio de adsorção permitindo a entrada de novas moléculas de corante, 

dando continuidade a reação de degradação. 
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Tabela 27 - Determinação da constante de taxa (k), coeficiente de ajuste (R2) e a 

classificação quanto à ordem cinética de degradação que resultou em melhor ajuste 

Ensaio 

Experimental 

Cinética de degradação 

Eficiência de 

degradação 

(%)* 

k (h-1) R2 
Ordem com 

melhor ajuste 

Residual 84 0,8491 0,9948 pseudo segunda  

Comercial 81 0,8083 0,9902 pseudo segunda  

Lodo 46 0,4014 0,9974 pseudo segunda  

Lodo + Glicose 62 0,1905 0,9944 pseudo segunda  

Abiótico** 0 - - - 

* Calculada após 102 h de contato; 

** A condição experimental Abiótica resultou em valores de R2 muito 

pequenos para todas as ordens cinéticas testadas. 

 

 É possível observar também que as primeiras 24 horas de ensaio foram 

responsáveis pela maior parte da descoloração do efluente sintético, como pode ser 

observado na Tabela 25, alcançando o valor 80% no ensaio Residual e 75% no Comercial. 

Na ausência de MR a remoção alcançou valores similares apenas após as 48 primeiras 

horas de ensaio, 45% no ensaio Lodo e 61% no Lodo + Glicose.  

Nessa primeira etapa, que define a taxa de degradação mais acelerada da reação, 

há uma concentração alta de substrato (azo corante) e uma maior disponibilidade de 

espaços adsortivos nas células, dessa forma hipotetiza-se que os carreadores de elétrons 

presentes no espaço periplasmático das células direcionam os elétrons produzidos no 

metabolismo celular para o aceptor final (azo cortante).  

Após esse primeiro momento o substrato fica mais escasso no meio, reduzindo a 

taxa de reação. Dos Santos (2005), afirma que a redução do corante é uma combinação 

de mecanismos biológicos e químicos. Dessa forma o fornecimento de elétrons para a 

degradação do azo corante modelo Amarelo Gold Remazol ocorre a partir da formação 

dos elétrons equivalentes reduzidos, transportados por carreadores primários (NAD+) e 

pela ação dos MR (riboflavina). Os carreadores primários, compostos reduzidos, são 

gerados a partir do metabolismo celular e encontram-se presentes no espaço 
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periplasmático das células, ou podem ser fornecidos por fontes externas (derivados da 

lise celular de levedura). 

Os carreadores de elétrons fornecidos por fontes externas, NAD, em sua forma 

oxidada (NAD+) e reduzida (NADH), foram quantificados por HPLC das amostras 

coletadas durante o ensaio cinético. Foi possível concluir que parte dos carreadores de 

elétrons disponíveis no meio aquoso, nos frascos reatores, são provenientes do próprio 

LLR. Os valores de NADH encontrados no meio aquoso foram próximos aos descritos 

por Sporty et al (2008) em culturas puras de Saccharomyces cerevisiae.  

A análise da curva da condição experimental Abiótica, Figura 30, que possui a 

mesma concentração de LLR e de extrato de levedura comercial que as condições 

Residual e Comercial, permitiu estimar a concentração de NADH proveniente da lise da 

levedura, sem interferência dos nucleotídeos provenientes da biomassa. 

Aproximadamente 1,7 mg  L-1 de NADH são devidos à adição de extrato de levedura e 

LLR. Como nas 20 primeiras horas a concentração de NADH nos frascos reatores 

Residual e Comercial alcança o valor de aproximadamente 2,2 mg L-1, uma diferença 

acumulada de aproximadamente 0,5 mg L-1, significa uma produção de carreadores 

primários a partir da biomassa. Esses dados parecem indicar que o LLR e o extrato de 

levedura comercial possuem componentes (vitaminas e niacina, por exemplo) que 

estimulam o metabolismo e a produção de carreadores de elétrons. Dessa forma, a 

remoção de cor é favorecida, como é possível observar comparando os valores dos frascos 

reatores que foram incubados com LLR e extrato de levedura (Residual e Comercial) com 

os frascos incubados sem MR (Lodo e Lodo + Glicose).  

Porém, como observado nas Figuras 31 e 32, a simples presença de carreadores 

de elétrons fornecidos pelos derivados da lise de levedura não realiza a redução do 

corante. É necessária uma fonte de elétrons para que ocorra a transferência dos mesmos 

até a ligação azo do corante, no caso essas fonte é o metabolismo celular do consorcio 

microbiano anaeróbio. Devido à ausência de biomassa no ensaio abiótico, não houve a 

geração de elétrons disponíveis para serem carreados pelo NAD disponível, não 

resultando em remoção de cor. 
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Figura 31 - Resultados da quantificação de NADH extracelular por HPLC das amostras 

coletadas durante o ensaio cinético. 

 

 A presença desses carreadores de elétrons livres no meio aquoso dos frascos 

reatores reduz a possibilidade de uma inibição da degradação do azo corante caso ocorra 

algum desequilíbrio no metabolismo celular que possa causar uma deficiência na 

transferência e afetar a cinética de degradação. Esta atenuação de uma possível 

instabilidade no processo aumenta a eficiência da degradação final do azo corante, como 

proposto por diversos grupos de pesquisa (DOS SANTOS et al., 2004; CERVANTES et 

al., 2003 e BAETA et al., 2012) ao adicionar os MR nos reatores anaeróbios. 

 Stolz (2011) discute a importância da presença de NADH extracelular em reatores 

anaeróbios na degradação de azo corantes, devido principalmente à ligação com enzimas 

azoredutazes, aumentando a eficiência de remoção de cor. Dos Santos (2005) reafirma a 

importância da presença dos carreadores de elétrons NAD+ e NADH como doadores 

primários de elétrons na redução biológica de corantes azo. As Figuras 33 e 34 mostram 

a relação entre a concentração de NADH extracelular no interior dos frascos reatores 

incubados com MR, Residual e Comercial, respectivamente. É possível observar que o 

comportamento das curvas segue um padrão, nas primeiras horas, quando a remoção é 

maior, há um pico de concentração de NADH extracelular, que após esse primeiro 

momento estabiliza em um valor mais baixo. 
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Figura 32 - Gráfico comparativo da eficiência de remoção de cor e concentração de 

NADH extracelular no ensaio experimental Residual. 

 

Figura 33 - Gráfico comparativo da eficiência de remoção de cor e concentração de 

NADH no ensaio experimental Comercial. 

 

 

 Essa análise comparativa, Figuras 33 e 34, reafirma a função do NADH 

extracelular, proveniente dos LLR, no meio líquido dos frascos reatores como doador 

primário de elétrons para a reação de degradação anaeróbia do azo corante modelo 

Amarelo Gold Remazol. 

 A redução do azo corante pela atuação do NADH extracelular pode ser um 

comportamento estratégico para o consórcio microbiano anaeróbio, pois dessa forma 

seria possível reciclar os NAD+, utilizados no metabolismo celular (em quantidade 

limitada nas células) e resultaria na diminuição do substrato (pela quebra da ligação azo 
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do corante) e formação das aminas que hipoteticamente poderiam ter tamanho suficiente 

para passar pela membrana celular e ser degradada, ou seja, utilizada como fonte de 

carbono e energia para as células. 

 A presença de nicotinamida adenina dinucletídeo extracelular nos frascos reatores 

também auxilia na formação de flavinas (FAD) necessárias para o crescimento celular 

microbiano, bem como na formação da riboflavina, como citado acima.  

 Os resultados apresentados nas Figuras 31 e 32 mostram que mesmo sem a 

presença de uma fonte pura de carbono houve remoção de cor, abrindo a possibilidade de 

o lisado de levedura ter atuado simultaneamente como aceptor e doador de elétrons, bem 

como fonte de carreadores de elétrons (NAD+ e NADH) que podem agir como 

aceleradores no processo de descoloração redutiva do azo corante, em conjunto com a 

ação dos mediadores redox.  

É possível observar, a partir da Figura e 30 e dos ajustes cinéticos descritos na 

Tabela 27, que a diminuição da relação corante/microrganismo no decorrer do ensaio 

resultou em uma redução da taxa de reação, reafirmando às características de um processo 

de adsorção/dessorção e degradação do corante seguindo a pseudo-segunda ordem 

cinética, onde o processo adsorção/dessorção controla a cinética geral da reação, mesmo 

havendo ainda a presença de carreadores de elétrons e mediadores redox no meio aquoso. 

A presença de mediadores redox no meio aquoso durante todo o ensaio foi atestada 

a partir da quantificação de riboflavina por HPLC, como pode ser observado na Figura 

35. As condições experimentais incubadas com LLR como fonte de riboflavina (Residual, 

Comercial e Abiótico), mantiveram uma concentração de riboflavina estável durante todo 

o ensaio. Ressalta-se que os frascos reatores possuíam pH próximos à neutralidade no 

momento da incubação; condição na qual a riboflavina apresenta um potencial de redução 

de 0,3 V, de acordo com Dos Santos (2005a). Tal valor é superior ao potencial de redução 

do par NAD/NADH de forma que a redução da riboflavina pelo NADH é energeticamente 

favorável e provável nas condições do ensaio.  

Dessa forma, hipotetiza-se que, além da reação bioquímica de transferência de 

elétrons resultantes do metabolismo microbiológico diretamente para a riboflavina, 

ocorre também a redução do MR a partir dos carreadores de elétrons fornecidos pelo LLR. 

Sendo a etapa química a de transferência dos elétrons recebidos pela riboflavina para a 

quebra da ligação azo das moléculas do corante.  
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Figura 34 - Resultados da quantificação de riboflavina por HPLC de amostras coletadas 

no ensaio cinético. 

 

 A presença da riboflavina nos ensaios bióticos Residual e Comercial acelerou a 

degradação do corante, e como pode ser observado na Figura 33, não houve um consumo 

desse composto para esse fim, podendo ter ocorrido uma assimilação pelos 

microrganismos. A atuação da riboflavina como MR ocorre através da aceleração da 

transferência de elétrons entre o doador (fonte de carbono) e o aceptor final (azo corante) 

através dos equivalentes reduzidos, que posteriormente são oxidados e retornam ao ciclo 

de degradação redutiva, comportamento observado na quantificação da riboflavina pelo 

tempo do ensaio, enquanto houver condições ambientais que permitam a atividade 

microbiana haverá a atuação dos MR. Nos frascos reatores Abióticos, havia uma 

concentração de riboflavina similar aos frascos Residual, devido ao uso do mesmo LLR 

na mesma concentração (350 mg L-1), porém, provavelmente, a riboflavina encontrava-

se na condição oxidada, uma vez que não havia a presença de NADH (advindos do 

metabolismo celular) para reduzi-la. Por isso não se observou remoção de cor apreciável 

nos frascos Abióticos. 

 Quanto à remoção de matéria orgânica é possível observar na Tabela 28 que os 

frascos reatores incubados com fonte de MR (Residual e Comercial) resultaram em 

valores de eficiência de remoção de DQO superiores (65 e 66%) aos observados nos 

frascos reatores incubados sem MR (52 e 57%), indicando que a presença de mediadores 
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redox favoreceu o processo de remoção de matéria orgânica. Comparando a remoção de 

matéria orgânica nas condições experimentais onde não foi adicionado MR (Lodo e 

Lodo+Glicose), obteve-se valores muito similares, sendo que a condição experimental 

onde foi adicionado a glicose como fonte de carbono obteve uma remoção 5% menor do 

que a condição sem glicose.  

 

Tabela 28 - Cálculo do balanço de DQO removida nos frascos reatores durante o ensaio 

cinético. 

Ensaio 

Experimental 

Balanço de DQO (mg L-1) 

DQO inicial DQOremovida DQOCH4 DQOcelular DQOñcont.* 

Residual 464 300 201 54 45 

Comercial 384 252 181,43 45,36 25,21 

Lodo 325 171 73,74 30,78 66,48 

Lodo + Glicose 336 194 111,43 34,92 47,65 

* DQO removida não contabilizada nos ensaios de AGV residual, produção de 

metano e DQO convertida em novas células 

 

 A remoção biológica de DQO solúvel nos frascos reatores durante o ensaio 

cinético refere-se à porcentagem convertida em metano e em crescimento celular. Nos 

frascos incubados com MR (Residual e Comercial) houve uma maior remoção de DQO 

devido à produção de metano (67 e 72 %) quando comparado aos reatores incubados sem 

a adição de MR (Lodo e Lodo + Glicose) (42 e 57 %). A maior eficiência na remoção de 

compostos reduzidos causadores da DQO, dos reatores, a partir da formação de metano é 

uma grande vantagem para os reatores incubados com MR.  

 A fração de DQO removida por mecanismos desconhecidos foi designada como 

DQO ñcont. A parcela da matéria orgânica não degradada do ensaio cinético, DQO efluente, 

é composta pela DQO relativa aos AGV (DQOAGV), ao azo corante residual (DQOAzoCor.), 

aos produtos microbianos solúveis (DQO SMP), às aminas aromáticas (DQO Am.Ar.) 

formadas a partir da degradação dos azo corantes e ao LLR que não foi degradado (DQO 

LLR). A DQO total presente nos frascos reatores está descrita nas Equações 8 e 9 abaixo. 

𝐷𝑄𝑂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝑄𝑂𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑎 + 𝐷𝑄𝑂𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 (8) 
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Sendo que a DQO removida é composta por: 

𝐷𝑄𝑂𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑎 = 𝐷𝑄𝑂𝐶𝐻4 + 𝐷𝑄𝑂𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 + 𝐷𝑄𝑂ñ𝑐𝑜𝑛𝑡. (9) 

 

E a DQO efluente pode ser descrita como: 

𝐷𝑄𝑂𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐷𝑄𝑂𝐴𝑧𝑜𝐶𝑜𝑟. + 𝐷𝑄𝑂𝐴𝑚.𝐴𝑟. + 𝐷𝑄𝑂𝑆𝑀𝑃 + 𝐷𝑄𝑂𝐿𝑅𝐿 (10) 

 

 De acordo com Baeta et al. (2014), são necessários 1,64 gramas de DQO para 

degradar 1 grama de Amarelo Ouro Remazol, a partir de cálculos estequiométricos, dessa 

forma, se todo o corante presente nos reatores fosse degradado, seria observado um 

consumo de 0,80 gramas de DQO em cada frasco, apenas para o consumo do corante. 

Considerando que, de 11 a 14% da remoção que ocorre nos reatores anaeróbios é devido 

a adsorção no lodo (Lima et al., 2014), é possível estimar que uma parcela da DQO não 

removida é devido ao corante não degradado. 

 Outra parcela da DQO não removida é devido à presença de aminas aromáticas 

geradas a partir da quebra da ligação azo nas moléculas do corante. A quebra de uma 

molécula de Amarelo Ouro Remazol leva a formação de duas moléculas de aminas 

aromáticas, que neste trabalho iremos considerar como ácido sulfanílico, de acordo com 

Baeta et al. (2014), são necessários 2,26 gramas de DQO para degradar 1 grama de ácido 

sulfanílico, a partir de cálculos estequiométricos. 

 Considerando que a riboflavina não é consumida durante a degradação anaeróbia 

do azo corante, temos também uma parcela da DQO não removida como riboflavina 

residual. A riboflavina residual é, praticamente, toda a massa de inserida nos reatores no 

início do processo. Calculando o coeficiente estequiométrico para a completa oxidação 

da riboflavina, temos o valor de 1,6 gramas de DQO para degradar 1 grama de riboflavina. 

 Os demais contribuintes para a DQO não removida durante os ensaios de 

degradação do azo corante são os componentes do lisado de levedura e do extrato de 

levedura comercial e os SMP’s.  

 Na Tabela 29 podemos observar os cálculos realizados considerando os balaços 

estequiométricos e os valores residuais de corante, riboflavina e aminas aromáticas. O 

valor de glicose foi considerado o inicial, e não o residual, bem como o valor de DQO 
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consumido pela solução nutriente foi calculado em um experimento à parte. Estes cálculos 

permitem estimar os valores de DQO necessários para a degradação dos compostos 

residuais presentes no lisado, juntamente com o valor de SMP, Equação 11. 

Tabela 29 - Cálculo do balanço de DQO não removida nos frascos durante o ensaio 

cinético 

Ensaio 

Experimental 

Balanço de DQO não removido (mg L-1) 

DQO não 

removida 

Corante 

residual 

Aminas 

Aromáticas 

Riboflavi

na 

Solução 

Nutriente * 

SMP + 

Lisado** 

Residual 164 11,67 64,24 0,05 25 63,04 

Comercial 132 13,86 62,24 0,028 25 30,87 

Lodo 154 39,41 38,9 - 25 50,69 

Lodo + 

Glicose 142 27,73 49,57 - 25 18,37 

Abiótico 182 82 - 0,05 25 74,95 

* Mesquita et al. (2012) 

** Cálculo realizado a partir da Equação 11 

 

𝐷𝑄𝑂ñ 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑎 = 𝐷𝑄𝑂𝐶𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐷𝑄𝑂𝐴𝑚.𝐴𝑟𝑜𝑚. + 𝐷𝑄𝑂𝑅𝑖𝑏𝑜𝑓𝑙𝑎𝑣𝑖𝑛𝑎 + 𝐷𝑄𝑂𝑆𝑜𝑙.𝑛𝑢𝑡. +

𝐷𝑄𝑂𝑆𝑀𝑃 + 𝐷𝑄𝑂𝐿𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜  (11) 

Para entender a dinâmica do processo de remoção de cor através da degradação 

anaeróbia acelerada pela adição de MR, foi realizada a análise cinética dos ácidos graxos 

voláteis. Nas 20 primeiras horas, período em que ocorreu a maior parte da remoção do 

azo corante em todas condições experimentais, houve acumulo de AGV’s e pouca 

atividade metanogênica. Nas primeiras 20 horas os elétrons equivalentes resultantes da 

degradação microbiana da matéria orgânica foram direcionados para a quebra da ligação 

azo, devido ao maior potencial redutor do azo corante. Dessa forma, a redução do azo 

corante compete com a acetogênese e metanogênese pelos elétrons advindos do 

metabolismo e presentes na forma de NADH.  

 A regeneração do NADH em anaerobiose, utilizado no metabolismo celular, 

ocorre a partir da transferência dos elétrons, e do próton H+, para a molécula de piruvato, 

o que leva a formação de ácidos mais reduzidos (butírico, isobutírico, propiônico) como 

observado nos frascos reatores incubados com fonte de MR (Residual e Comercial) nas 

vinte primeiras horas.  

 Após a redução do azo corante nas 20 primeiras horas, os ácidos intermediários e 

as aminas aromáticas, produto da degradação do azo corante, tornaram-se os aceptores 
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preferenciais dos elétrons equivalentes e há a formação de compostos reduzidos, 

minimizando a concentração dos ácidos de maior cadeia (butírico, isobutírico, 

propiônico). De acordo com Aquino e Chernicharo (2005), a formação e acúmulo de 

propionato, butirato e outros compostos mais reduzidos que o acetato, gera uma 

dependência do bom funcionamento do consórcio de microrganismos sintróficos, além 

dos metanogênicos, pois dessa forma seria possível a conversão desses compostos em 

acetato e posteriormente em metano. Na Figura 35, nos frascos reatores incubados com 

MR, foi possível observar esse comportamento, a curva de concentração de ácido acético 

aumenta a medida que os ácidos butírico, isobutírico e propiônico reduzem, e quando 

comparado com a Figura 36, que mostra a produção acumulada de metano nos frascos 

reatores, é possível observar que no mesmo momento inicia-se a produção de metano. 

 

Figura 35 - Resultados da quantificação de AGV por HPLC de amostras do ensaio 

cinético. 
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 Na Figura 35, é possível observar que a partir da vigésima hora, 

aproximadamente, há uma tendência de aumento na formação de ácido acético, devido à 

estabilização da degradação do azo corante e a conversão dos produtos intermediários 

(principalmente ácidos propiônico e isobutírico) pelas reações acetogênicas. Nesse ponto, 

como pode ser visto na Figura 37, inicia-se a formação de metano nos frascos reatores. 

Os frascos incubados com MR (Residual e Comercial), onde a degradação do azo corante 

é acelerada, iniciaram a produção de metano em uma faixa de tempo menor (entre 18 e 

20 horas), enquanto os frascos reatores incubados sem a presença de MR iniciaram a 

produção de metano entre 20 e 22 horas de ensaio. 

 Para estimar a conversão da matéria orgânica presente nos frascos reatores, onde 

houve adição de fonte de mediador redox e carbono, em AGV’s utilizou-se a Equação 8, 

descrita por Baeta et al (2014), Figura 36. 

𝐷𝑄𝑂(𝐴𝐺𝑉) = 1,07 × [𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜] + 1,51 × [𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜] + 1,82 × [𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟𝑎𝑡𝑜 +

𝑖𝑠𝑜𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟𝑎𝑡𝑜] + 2,04 × [𝑣𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜 + 𝑖𝑠𝑜𝑣𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜]  Equação (8) 

  

Figura 36 - Conversão de AGV para DQO nos frascos reatores incubados com fonte de 

MR e carbono 

 

 É possível observar que a DQO resultante dos produtos intermediários da 

degradação anaeróbia do azo corante, AGV e aminas aromáticas, influem no resultado 
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final de remoção de matéria orgânica nos reatores anaeróbios. Porém, como observado 

na Figura 36, não há um grande acúmulo de AGV’s nas últimas horas de degradação do 

corante, indicando um bom funcionamento dos reatores incubados com MR. 

Figura 37 - Resultados da quantificação de metano acumulado por GC dos reatores do 

ensaio cinético. 

 

 A partir da análise dos dados do ensaio cinético foi possível constatar que a adição 

de LLR (350 mg L-1) como fonte de mediador redox e carbono nos frascos reatores, 

resultou em remoção de pouco mais de 80 % da cor do efluente sintético. Por outro lado, 

a adição de glicose (10 mg L-1), sem MR, resultou em uma remoção de 60 % da cor das 

soluções de corante. Além da maior remoção de cor, a adição de LLR levou a uma maior 

remoção de DQO do meio aquoso, cerca de 65 %, quando comparada à condição 

experimental em que se adicionou glicose (10 mg L-1), sem MR, (~57 %). Essa maior 

remoção de DQO levou a uma maior produção de biogás; de fato as condições 

experimentais com MR geraram aproximadamente o dobro do volume de metano 

acumulado, quando comparadas às condições nas quais não houve adição de MR. Esses 

resultados confirmam que o lisado residual de levedura (350 mg L-1) pode ser usado tanto 

como fonte do mediador redox riboflavina quanto como fonte de carbono e energia. 

 A presença de mediadores redox provenientes tanto de fontes residuais quanto 

comerciais, de fato acelerou a cinética de degradação do corante, sendo capaz de remover 
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a maior parte da cor do efluente sintético nas primeiras vinte horas do ensaio. A adsorção 

do corante à biomassa, evidenciada pela cinética de pseudo-segunda ordem, determinou 

a taxa de reação inicial, acelerada no início devido a maior concentração de corante 

disponível.  
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6. CONCLUSÕES: 

A otimização dos métodos de lise celular da Saccharomyces cerevisiae 

proveniente do descarte da indústria cervejeira visando a liberação de riboflavina no meio 

aquoso resultou em valor máximo de 92 µg g-1 para a lise osmótica, valor 46 % maior do 

que o presente nos extratos de levedura comerciais, aplicando uma metodologia 

simplificada baseada nos processos industriais. Essa maior concentração de riboflavina 

no lisado de levedura residual levou a resultados de remoção de cor similares aos 

encontrados quando utilizado o extrato comercial (aproximadamente 80 %). Quando 

comparado aos resultados de remoção de cor dos reatores incubados sem uma fonte de 

mediador redox (ensaios experimentais L e L+G) houve um significativo aumento na 

degradação do azo corante (de 23 a 45 % maior). Esses resultados apontam que o LLR 

produzido é uma fonte de MR, carbono e energia para o consorcio microbiano anaeróbio. 

 Do ponto de vista da cinética da reação de degradação do azo corante, a adequação 

dos dados ao modelo de pseudo-segunda ordem permitiu o entendimento que há a 

adsorção do azo corante nos microrganismos, provavelmente no espaço periplasmático 

das células, local rico em carreadores de elétrons. Para os dados do ensaio experimental 

utilizando o LLR o coeficiente de correlação (R2) do modelo aos dados experimentais foi 

de 0,9948 e um valor de k de 0,8491 h-1, e para o ensaio experimental utilizando o extrato 

de levedura comercial o coeficiente foi de 0,9902 e k igual a 0,8083 h-1. A taxa de remoção 

do azo corante modelo foi de 52 a 76 % maior nos ensaios experimentais onde foi 

adicionado MR, indicando que a presença do LLR e do extrato comercial aceleraram a 

degradação do poluente. 

 A produção de metano e a degradação dos ácidos graxos voláteis nos frascos 

reatores competiram com a redução do corante pelos elétrons equivalentes, carreados pelo 

NADH, advindos do metabolismo celular. As vinte primeiras horas de ensaio, momento 

em que ocorre a maior parte da remoção de cor (75 a 80 % nos frascos incubados com 

MR), os elétrons equivalentes foram direcionados preferencialmente para a redução do 

corante, quebra da ligação azo, levando a um acúmulo de AGV’s nos frascos reatores. 
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7. RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS: 

1) Avaliar a atuação do lisado de levedura residual como fonte de mediadores redox e 

carbono em um reator anaeróbio contínuo, utilizando efluente sintético e efluente têxtil 

real; 

2) Avaliar a toxicidade dos subprodutos gerados durante a degradação anaeróbia do azo 

corante mediada por lisado de levedura residual ao consórcio microbiano e a provável 

influência na geração de metano; 

3) Avaliar a atuação do reator UASB em um tratamento integrado anaeróbio/aeróbio, com 

e se a adição de lisado de levedura residual como fonte de mediadores redox e carbono, 

verificando a eficiência de remoção de cor e a toxicidade do efluente final tratado. 

4) Avaliar a ação sinergética do uso de lisado de levedura residual como fonte de 

mediadores redox, carreadores de elétrons e carbono, em conjunto com enzimas que 

degradam azo corantes, avaliando a eficiência da remoção de cor e a toxicidade do 

efluente final tratado. 
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8. APENDICES 

 

Apendice 1: Triagem das variáveis envolvidas na lise mecânica. 

Ensaio 

Experimental 

Variáveis 

Densidade celular (g L-1)* 
Tempo 

(min) 

1 10 6 

2 30 6 

3 50 6 

4 70 6 

5 90 6 

6 130 6 

7 50 3 

8 50 6 

9 50 9 

10 50 12 

11 50 15 

*Concentração de células íntegras de levedura em solução; 
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Apêndice 2: Triagem das variáveis envolvidas na lise por sonicação. 

Ensaio 

Experimental 

Variáveis 

Densidade celular (g L-1)* Ciclo (%)** Tempo (min) 

1 10 70 3 

2 30 70 3 

3 50 70 3 

4 70 70 3 

5 90 70 3 

6 130 70 3 

7 50 10 3 

8 50 30 3 

9 50 50 3 

10 50 70 3 

11 50 100 3 

12 50 70 3 

13 50 70 6 

14 50 70 9 

15 50 70 12 

16 50 70 15 

* Concentração de células íntegras de levedura em solução; 

** Variável que controla a duração de cada pulso quando o sonicador não está em 

modo contínuo. 
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Apêndice 3: Triagem das variáveis envolvidas na lise osmótica. 

Ensaio 

Experimental 

Variáveis 

Densidade celular (g L-1)* NaCl (%)** Temp. (ºC) Tempo (h) 

1 10 30 30 32 

2 30 30 30 32 

3 50 30 30 32 

4 70 30 30 32 

5 90 30 30 32 

6 130 30 30 32 

7 50 30 30 10 

8 50 30 30 20 

9 50 30 30 30 

10 50 30 30 40 

11 50 30 30 50 

12 50 10 10 32 

13 50 20 20 32 

14 50 30 30 32 

15 50 40 40 32 

16 50 50 50 32 

17 50 30 20 32 

18 50 30 30 32 

19 50 30 40 32 

20 50 30 50 32 

21 50 30 60 32 

* Concentração de células íntegras de levedura em solução; 

** Porcentagem de NaCl em massa em relação à biomassa seca de levedura; 
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Apêndice 4 – Níveis das variáveis envolvidas na lise mecânica. 

 

Var x1 Densidade Celular (g L-1) 

Níveis -1 0 1 

Var x2 Tempo (min) 

Níveis -1 0 1 
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Apêndice 5 – Planejamento fatorial 22 com ponto central da lise mecânica. 

 

Ensaio 

Experimental 

Planejamento 

Média x1 x2 x1x2 

1 1 -1 -1 1 

2 1 1 -1 -1 

3 1 -1 1 -1 

4 1 1 1 1 

5 1 0 0 0 

6 1 0 0 0 

7 1 0 0 0 
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Apêndice 6 – Níveis das variáveis envolvidas na lise por sonicação. 

 

Var x1 Densidade Celular (g L-1) 

Níveis -1 0 1 

Var x2 Ciclo de Trabalho (%) 

Níveis -1 0 1 

Var x3 Tempo (min) 

Níveis -1 0 1 
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Apêndice 7 – Planejamento fatorial 23 com ponto central da lise por sonicação. 

 

Ensaio 

Experimental 

Planejamento 

Média x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 

1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 

2 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 

3 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 

4 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 

5 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 

6 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 

7 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 0 0 0 0 0 0 0 

10 1 0 0 0 0 0 0 0 

11 1 0 0 0 0 0 0 0 
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Apêndice 8 – Níveis das variáveis envolvidas na lise osmótica. 

 

Var x1 Densidade Celular (g L-1) 

Níveis  -1 -0,5 0 0,5 1  

Var x2 Quantidade de NaCl (%) 

Níveis -0,866 -0,577 -0,289 0 0,289 0,577 0,866 

Var x3 Temperatura (ºC) 

Níveis   -0,817 0 0,817   
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Apêndice 9 – Planejamento Doehlert da lise osmótica. 

 

Ensaio 

Experimental 

Planejamento 

x1 x2 x3 

1 1 0 0 

2 0,5 0,866 0 

3 0,5 0,289 0,817 

4 -1 0 0 

5 -0,5 -0,866 0 

6 -0,5 -0,289 -0,817 

7 0,5 -0,866 0 

8 0,5 -0,289 -0,817 

9 -0,5 0,866 0 

10 0 0,577 -0,817 

11 -0,5 0,289 0,817 

12 0 -0,577 0,817 

13 0 0 0 

14 0 0 0 

15 0 0 0 

16 0 0 0 

17 0 0 0 

18 0 0 0 

19 0 0 0 

 

 


