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RESUMO 

 

RESUMO – É importante a utilização de substrato de baixo custo e grande 

disponibilidade para a produção industrial de ácido cítrico, desta forma, a 

manipueira, resíduo líquido proveniente da industrialização da mandioca possui 

características que tornam sua utilização de grande interesse como substrato. Neste 

trabalho objetivou-se a produção de ácido cítrico por fermentação submersa 

utilizando a manipueira como substrato e enriquecida com sacarose utilizando o 

fungo Aspergillus niger além de diferentes fontes de nitrogênio como o sulfato de 

amônio, a uréia e a peptona. A fermentação foi conduzida em frascos erlenmeyer e 

em estufa bacteriológica. Além da manipueira, para fins comparativos de produção 

do ácido cítrico, foi usado o meio sintético de Prescott & Dunn. Através dos 

resultados obtidos, constatou-se a produção de ácido cítrico em todos os meios 

fermentados testados. A utilização de peptona associada a utilização do sulfato de 

amônio para o meio sintético de Prescott & Dunn, apresentou melhor produção (62,9 

g/L de ácido cítrico) sob as condições estudadas. Para o meio contendo a 

manipueira a interação entre a uréia e sulfato de amônio apresentou maior produção 

(78,4 g/L). Em relação ao tempo para a fermentação, foi constatado que o tempo de 

24 h é o ideal para maior produtividade no processo. Ao analisar a concentração de 

cianeto e de DQO do meio de fermentação obteve-se uma redução expressiva em 

ambos os fatores, a carga poluente da manipueira foi reduzida em até 53% em 

relação ao valor inicial de DQO e o teor inicial 0,4 mg/L de cianeto decaiu para 0,09 

mg/L. Conclui-se a viabilidade do uso de manipueira para obtenção de ácido cítrico a 

título do desenvolvimento de tecnologias limpas, convertendo o resíduo em questão 

em um produto de maior valor agregado. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: fermentação submersa; Aspergillus niger; manipueira, ácido 

cítrico.  
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PASTORE, Neivair Sponchiado. Evaluation of different sources of nitrogen and 

sucrose concentration in the production of citric acid by Aspergillus niger using 

manipueira as substratum. 67 p. 2010. Master Dissertation in Chemical Engineering - 

West Parana State University. 

 

ABSTRACT 

 

ABSTRACT – It is necessary to use substrates of low cost and wide availability to the 

industrial production of citric acid. In this way, manipueira a liquid waste from the 

cassava industrialization possesses characteristics that make use of great interest as 

a substrate. This work aimed to the production of citric acid by submerged 

fermentation using cassava wastewater as substrate and supplemented with sucrose 

by the fungus Aspergillus niger and different sources of nitrogen such as ammonium 

sulphate, urea and peptone. The fermentation was conducted in Erlenmeyer flasks 

and bacteriological incubator. Apart from cassava, for comparative purposes of 

production of citric acid was used the synthetic medium of Prescott & Dunn. Through 

the results, we found the production of citric acid fermentation in all media tested. 

The use of peptone associated with the use of ammonium sulfate to the synthetic 

medium Prescott & Dunn, had a better production (62.9 g/L citric acid) under the 

conditions studied. For a medium containing cassava the interaction between urea 

and ammonium sulfate, showed higher yield (78.4 g/L). Regarding the time for 

fermentation, it was found that the time of 24 h is ideal for higher productivity in the 

process. By analyzing the concentration of cyanide and COD of the fermentation 

medium it was obtained a significant reduction in both factors, the pollutant load of 

cassava was reduced by 53% compared to the initial value of COD content and the 

initial 0.4 mg/L cyanide decreased to 0.09 mg/L. It was concluded that the feasibility 

of using cassava to obtain citric acid under the development of clean technologies, 

converting the residue in a product with higher added value. 

 

KEY WORDS: submerged fermentation; Aspergillus niger; manipueira, citric acid. 
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1 INTRODUÇÃO 

A mandioca (Manihot esculenta CRANTZ), é uma planta da família das 

Euforbiáceas, é uma espécie de origem latino-americana sendo que a sua produção 

está voltada principalmente para o consumo humano. Mais de 80 países produzem 

mandioca, entre eles o Brasil que participa com mais de 15% da produção mundial, 

com cerca de 25 milhões de toneladas de raízes produzidas ao ano. De fácil 

adaptação, a mandioca é cultivada em todos os estados brasileiros, e está entre os 

nove principais produtos agrícolas do País, em termos de área cultivada, e o sexto 

em valor de produção (MATSUURA et al., 2003).  

Do total de mandioca produzida anualmente, estima-se que 60% da produção 

é destinada para a industrialização, sendo que o efluente líquido gerado durante o 

processo representa um volume em torno de 30% da matéria prima processada. 

Entre estes resíduos está a manipueira que é um resíduo liquido proveniente da 

prensagem da massa de mandioca. Desta forma, tem-se um total de 800.000 

toneladas de resíduos líquidos gerados e conseqüentemente depositados no meio 

ambiente, com ou sem tratamento (WOSIACKI & CEREDA, 2002). 

A manipueira que em tupi-guarani quer dizer “o que brota da mandioca”, tem 

um grande potencial poluente devido às grandes quantidades geradas deste resíduo 

durante a industrialização da mandioca, além disso, existe também o problema da 

toxidez, devido à presença de glicosídio característico da planta de mandioca 

(linamarina) potencialmente hidrolisável a ácido cianídrico (BRANCO, 1979). 

Segundo Cereda & Mattos, 1996, o potencial poluidor de uma fecularia, de médio 

porte, equivale a um índice de poluição urbana de 150 a 250 habitantes/dia. O 

tratamento convencional inclui o uso de lagoas aeróbias, de decantação e de 

polimento, sendo o efluente posteriormente descartado em rios e riachos. 

O volume médio de manipueira por fábrica de extração do amido é 3,68 m3/t 

de raízes (CEREDA & TAKAHASHI, 1996; PANDEY et al., 2000). Neste caso o 

conteúdo de cianogênicos tende a ser alto, uma vez que quase todos os glicosídeos 

cianogênicos da raiz desintegrada são carreados juntamente com outras 

substâncias solúveis e insolúveis em suspensão presente neste efluente, variando 

de acordo com o cultivar. A descarga orgânica, também é alta e varia com o tipo de 

processamento. As fecularias geram em torno de 600 litros de manipueira diluída por 
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tonelada de mandioca, com menos de 5% de matéria orgânica, 60 ppm de íons 

cianeto (CN-) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) de 5000 mg O2/L 

(CEREDA & MATTOS, 1996).  

Atualmente, as alternativas de valorização de resíduos através do seu 

aproveitamento tem sido muito incentivadas, já que podem contribuir para a redução 

da poluição ambiental, bem como permitir a valorização econômica desses resíduos 

tornando-o um subproduto e deste modo agregando valor ao processo de 

agroindustrialização.  

Entre as alternativas de valorização do resíduo tem sido proposto o seu uso 

como fertilizante (VIEITES, 1998), herbicida (FIORETTO,1985), inseticida (PONTE 

et al., 1992), nematicida (PONTE & FRANCO, 1981; SENA & PONTE, 1982) e 

biosurfactantes (SANTOS et al., 2000). Outra forma de utilização seria como 

substrato para o crescimento de micro-organismos, com exemplos na produção de 

células ricas em óleo (WOSIACKI, 1994), produção de proteína microbiana, aromas 

(DAMASCENO, 1998) e do biogás (LACERDA, 1991; BARANA, 2000). Além destas, 

outra alternativa, que vem sendo estudada para o aproveitamento da manipueira, é 

seu uso como substrato para a produção de ácido cítrico por fermentação submersa.  

O objetivo deste trabalho é avaliar a capacidade de produção de ácido cítrico 

utilizando o fungo filamentoso Aspergillus niger em substrato de manipueira 

suplementado com diferentes fontes de nitrogênio e sacarose. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Cultura da mandioca 

A mandioca é uma espécie de origem latino-americana e sua produção está 

voltada para o consumo humano. Devido à sua adaptabilidade, é uma planta 

extremamente cultivada em áreas onde outras espécies amiláceas não se 

desenvolvem com a mesma desenvoltura. A mandioca é um produto muito 

consumido no Brasil podendo ser utilizado diretamente para o consumo ou 

destinada para a indústria na fabricação de farinha ou fécula. 

Planta originária da América do Sul, a mandioca constitui um dos principais 

alimentos energéticos para cerca de 500 milhões de pessoas, sobretudo nos países 

em desenvolvimento, onde é cultivada em pequenas áreas com baixo nível 

tecnológico. Mais de 80 países produzem mandioca, sendo que o Brasil participa 

com mais de 15% da produção mundial sendo o segundo colocado no ranking. 

Cultura de fácil adaptação, a mandioca é cultivada em todos os estados brasileiros, 

situando-se entre os nove principais produtos agrícolas do País, em termos de área 

cultivada, e o sexto em valor de produção (EMBRAPA, 2005). Segundo dados 

parciais AGRIANUAL (2006) a produção brasileira de mandioca foi de 26,4 milhões 

de toneladas em 2005 em uma área colhida de 1,9 milhões de hectares.  

2.2  Mandioca como matéria-prima industrial 

A cultura da mandioca é uma das mais importantes fontes de carboidratos 

para os consumidores de renda mais baixa em países tropicais da América Latina, 

sendo produzida principalmente por produtores de pequeno porte, em sistemas de 

produção complexos, com pouco ou nenhum uso de tecnologia moderna, 

especialmente agroquímica. A mandioca tem grande número de usos correntes e 

potenciais, classificados segundo o tipo de raiz, em duas grandes categorias: 

mandioca de mesa e, mandioca para a indústria. Além dos processos que têm as 

raízes como matéria-prima básica, há produtos gerados a partir da parte aérea 

(constituída de folhas e hastes) que são usados na alimentação animal e humana.  
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A mandioca para a indústria tem uma grande variedade de usos, dos quais as 

farinhas (e as farofas) e a fécula são os mais importantes. A farinha tem 

essencialmente uso alimentar, com elevada especificidade regional que em muitos 

casos torna o produto cativo a mercados locais. A fécula e seus produtos derivados 

têm sido utilizados em produtos amiláceos para a alimentação humana ou como 

insumos em diversos ramos industriais tais como: alimentos embutidos, embalagens, 

colas, mineração, têxtil e farmacêutica (BARROS et al., 2003). 

As indústrias processadoras de mandioca no país podem ser divididas em: 

empresas artesanais, pequenas, médias e grandes empresas, que processam mais 

de 15.000 toneladas da raiz por ano (VILPOUX, 1998). As farinheiras predominam 

entre as pequenas empresas e raramente alcançam os níveis médios de produção, 

que transformam menos de 15.000 toneladas por ano. Essas empresas tendem a se 

concentrar em locais geralmente próximos à matéria-prima. 

A farinha é a principal forma de utilização de mandioca no Brasil, atingindo 

índices superiores a 90% fabricados e comercializados e pode ainda ser usada na 

composição de rações, de lama aquosa na mineração do petróleo, na produção de 

álcool, indústria de papel (preparo da massa e recobrimento da superfície), indústria 

têxtil (para evitar encolhimento de tecido), produção de adesivos e de agentes 

ligantes e na indústria de fundições. 

Já o amido de mandioca (fécula) natural possui um sabor suave e a forma de 

uma pasta clara. O amido, nativo ou modificado, pode ser usado para diversos fins 

industriais: na indústria de alimentos como espessante, utilizam as propriedades de 

gelatinização do amido em cremes, tortas, pudins, sopas, alimentos infantis, molhos, 

caldos ou como recheio, aumentando o teor de sólidos em sopas enlatadas, 

sorvetes, conservas de frutas, preparados farmacêuticos ou como ligantes, que 

impedem a perda de água durante o cozimento em salsichas, carne enlatada, etc. 

Também pode ser utilizado como estabilizante, pela capacidade de retenção de 

água em sorvetes, fermento em pó, etc. e também para produtos de panificação na 

elaboração de pães, biscoitos, extrusados e outros (EMBRAPA, 2005). 

Segundo a ABAM (2005), a produção de fécula de mandioca no Brasil no ano 

de 2005 foi de 546,5 mil toneladas o que representa um consumo em torno de 2 

milhões de toneladas de raízes. O Estado do Paraná se destaca com o maior 

número de fecularias instaladas, tendo uma participação de 67% na produção de 
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amido no Centro-Sul, seguido pelo Estado do Mato Grosso do Sul com 23%, São 

Paulo 7%, Santa Catarina 2% e Minas Gerais 1% (Figura 2.1). 

 

 

FIGURA 2.1 Participação na produção de amido no Centro-Sul  
Fonte: CONAB, 2006. 

2.3 Subprodutos do processamento da mandioca 

De acordo com Cereda (1994), os subprodutos da mandioca são as partes 

constituintes da própria planta, gerados em função do processo tecnológico adotado. 

por esse conceito, seriam considerados resíduos, inclusive, os restos de cultura. 

Tanto a qualidade como a quantidade dos subprodutos variam bastante, em função 

de uma série de fatores tais como cultivar, idade da planta, tempo após a colheita, 

tipo e regulagem do equipamento industrial, etc. Considerando-se os principais tipos 

de processamento de raízes de mandioca no Brasil, como a fabricação de farinha de 

mandioca e a extração de fécula, os resíduos gerados podem ser sólidos ou 

líquidos. 

Os resíduos líquidos são gerados durante a prensagem da mandioca para 

fabricar a farinha e durante a extração do amido e são denominados manipueira. Na 

extração do amido a manipueira (água vegetal) é diluída pela água utilizada no 

processo, reduzindo sua carga orgânica e o conteúdo de cianídeos (CEREDA & 

TAKAHASHI, 1996). 
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Comparando-se tal valor com a carga orgânica de esgoto sanitário típico, com 

DQO de aproximadamente, 400 mg/L (CAMPOS, 1994), observa-se que o potencial 

poluidor da manipueira é consideravelmente maior, sendo agravado em função da 

grande quantidade gerada. Na Tabela 2.1 observam-se diferentes valores de carga 

orgânica para cada autor, esses valores se devem a diferenças: nos lotes de 

manipueira coletados, variedades da mandioca e épocas de colheita. 

 

TABELA 2.1 Componentes de manipueira citado por diversos autores, com as 

Variáveis (mg L-1). 

 Feiden 

(2001) 

Parizotto 

(1999) 

Barana 

(2000) 

Barana 

(1995) 

Sampaio 

(1996) 

Fernandes 

(1995) 

Cereda 

(1994) 

DQO 11484 11363 62355 20930 92000 69300 63065 

Nitrogênio 420 - 1243 672 17 200 4900 

Fósforo 74 41 325 367 17 253 160 

Potássio 1215 1305 1972 1976 - 2810 1864 

Enxofre 9 - 68 72 22 78 195 

Cianeto Total 19 - 112 34 - 207 444 

Cianeto Livre 10 - - - 580 90 161 

Sólidos Totais 9,2 14,8 55,4 27,2 58,1 60 62,8 

Sólidos Voláteis 6,4 - 50,6 9,8 50,8 54 52,3 

Sólidos Fixos 2,8 - 4,8 17,4 7,3 6 10,6 
 
Fonte: Adaptado de CORDEIRO, 2006 

 

A matéria orgânica está contida na fração de sólidos voláteis, mas 

normalmente é medida de forma indireta pela demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO) e demanda química de oxigênio (DQO). A DBO mede a quantidade de 

oxigênio necessária para que os micro-organismos consigam biodegradar a matéria 

orgânica. 

Na maioria das indústrias, a manipueira gerada tem como destino as lagoas 

de estabilização, esta permanece depositada sob ação de agentes naturais, tais 

como fotodecomposição, precipitação e atividade microbiana local, sem haver 

qualquer tratamento adicional no sentido da otimização do processo para o 

aproveitamento deste efluente como subproduto para a produção de outros produtos 

de maior valor agregado. Estes resíduos tendem a percolação alcançando lençóis 

freáticos, contaminando aquíferos e ainda produzindo odor desagradável e 

problemas com insetos e vetores. 



 

7 

O conteúdo de cianogênicos tende a ser alto, uma vez que quase todos os 

glicosídeos cianogênicos da raiz desintegrada são carreados pelas substâncias 

solúveis e insolúveis em suspensão neste resíduo, variando de acordo com o 

cultivar. A descarga orgânica, também é alta e varia com o tipo de processamento. 

As fecularias geram em torno de 600 litros de manipueira diluída por tonelada de 

mandioca, com menos de 5% de matéria orgânica, 60 ppm de cianeto (CN) e 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) de 5000 mg O2/L (CEREDA & MATTOS, 

1996). Segundo Sobrinho (1975), citado por CEREDA & MATTOS (1996), o resíduo 

líquido despejado no solo ou em cursos d´água causa poluição equivalente a 

produzida por 150 a 250 habitantes por dia. 

Por outro lado, na extração da fécula, a água usada dilui a manipueira, 

diminuindo sua carga orgânica e teor de cianeto, mas aumentando enormemente o 

volume, passando a ser chamada de água vegetal (CEREDA, 1994). 

Conhecer as características deste efluente, bem como as quantidades 

produzidas e sua sazonalidade são de fundamental importância para avaliar e 

determinar com segurança a forma de reutilização do mesmo para que as metas 

propostas sejam alcançadas. A disposição ao solo, quando não provocar problemas 

de contaminação das águas subterrâneas ou do próprio solo é, sem dúvida, a 

solução mais interessante, pois atua como irrigação do solo ou como fertilizante 

(fertirrigação), desde que respeitadas às taxas de aplicação adequadas para o tipo 

de terreno e cultura. 

Segundo Parizotto (1999), no ano de 1993, nas 10 maiores fecularias do 

estado do Paraná, o volume de efluentes gerados ficou entre 4 e 5 m3 por tonelada 

de raiz processada. O mesmo autor, em 1999, obteve valores médios de DQO de 

7,66; 9,65 e 11,63 g/L em três indústrias diferentes, mostrando que, dependendo do 

processo, ocorrem diferenças entre as cargas orgânicas geradas. 

De acordo com Del Bianchi & Cereda (1999), estima-se o uso aproximado de 

cerca de 15 a 40 milhões de m3 de água para lavagem de raízes, anualmente, 

correspondendo a uma DBO de aproximadamente 40 mil toneladas, o que equivale 

a uma carga poluidora diária de uma cidade de dois milhões de habitantes e a 

extração de até 6 milhões de m3 de manipueira, com aproximadamente 480 mil 

toneladas de DBO ou o equivalente à produção de esgoto de uma cidade de 24 

milhões de habitantes. 



 

8 

O efluente de cor amarelada possui uma composição química variada que 

está associada à variedade da mandioca utilizada, ao período da safra, à fertilidade 

do solo, entre outros fatores. Os valores da carga orgânica, expressos em DQO 

(demanda química de oxigênio), podem chegar a 100 g/L. A Tabela 2.1 mostra os 

valores de alguns parâmetros físico-químico da manipueira citados por vários 

autores. 

Comparando a carga orgânica da manipueira com os valores de esgoto 

sanitário típico, aproximadamente 400 mg/L, segundo Campos (1994), observa-se 

que o potencial poluidor da manipueira é considerável. A diferença entre as águas 

vegetais de farinheiras e extração de fécula é que a gerada nas farinheiras 

apresenta, entre outros fatores, uma alta carga orgânica entre 70 e 100 g/L de DQO, 

enquanto que aquela gerada na extração de fécula por ser diluída, apresenta em 

média 6,2 g/L de DQO (PAWLOWSKY, 1991). 

2.4  Caracterização da manipueira 

Manipueira, vocabulário indígena incorporado à língua portuguesa e significa 

“o que brota da mandioca”, é o líquido de aspecto leitoso e cor amarelo-clara que 

escorre das raízes amiláceas da mandioca (Manihot esculenta Crantz), por ocasião 

da prensagem da massa ralada das mesmas. É subproduto ou resíduo da 

industrialização da mandioca, que, fisicamente, se apresenta na forma de 

suspensão aquosa e, quimicamente, como uma miscelânea de compostos, tais 

como: goma (5 a 7%), glicose e outros açúcares, proteínas, células descamadas, 

linamarina e derivados cianogênicos (ácido cianídrico, cianetos e aldeídos), 

substâncias diversas e diferentes sais minerais (MAGALHÃES, 1998). 

Os volumes gerados, em média, são aproximadamente de 2,62 m3/t de raízes 

para água de lavagem das raízes e 3,68 m3/t de raízes água de extração da fécula. 

Tal atividade causa sérios problemas ambientais, por gerar resíduos altamente 

poluentes e em quantidades significativas, o que é acentuado pelo fato das 

indústrias se concentrarem num dado local ou município (CEREDA, 1994). 

As raízes já descascadas e raladas formam a massa que posteriormente será 

prensada para eliminação da água da constituição da raiz (manipueira). Segundo 

Lamo & Menezes (1979), a caracterização físico-química da manipueira é variável, 
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dependendo da forma de processamento das raízes, principalmente em relação à 

matéria orgânica e potencial tóxico. A manipueira é gerada na proporção 

aproximada de 360 L/t, sendo que em estudos realizados em uma indústria de 

farinha de mandioca também se observou que o cianeto total se encontrava em 

maior concentração na manipueira (DEL BIANCHI, 1998). 

De acordo Fernandes (1995), a mandioca “in natura” apresenta cerca de 65% 

de umidade, sendo o amido o principal componente da matéria seca. Durante o 

processamento, além de outras substâncias e matéria orgânica, cerca de 5 a 7% de 

amido é carregado para a manipueira, influindo na DQO (Demanda Química de 

Oxigênio) do resíduo. Mais recentemente algumas fábricas têm utilizado telas mais 

adequadas na operação de prensagem e deste modo às perdas de amido se 

reduzem para 2 a 3%. 

O volume de manipueira, proveniente do processo de centrifugação, é de 6 

m3/t. De mandioca, com uma DBO média de 3.784 mg/L, resultando em 22,7kg 

DBO/t, ou um equivalente populacional de 420 habitantes. Desta forma, tem-se para 

o processamento de uma tonelada de mandioca em fécula, um equivalente 

populacional de 460 habitantes (FERNANDES, 1995). 

A mandioca é uma planta cianogênica, que acumula glicosídeos 

cianogênicos, dos quais o principal é a linamarina, que confere toxicidade à raiz. A 

linamarina é hidrolisada enzimaticamente por uma β-glicosidase, denominada 

linamarase. Esta enzima se encontra separada da linamarina quando o tecido está 

intacto, mas quando o tecido é dilacerado a reação enzimática ocorre, com 

condições ótimas de 25°C, pH entre 5,5 e 6,0 (CERED A & MATTOS, 1996). 

Tanto as variedades bravas como as mansas possuem estes componentes, 

sendo nestas, últimas em teores inferiores, e as cascas encerram teores maiores 

que a da própria polpa da raiz. Estes componentes são característicos da mandioca. 

A ingestão ou a inalação do ácido cianídrico (HCN) pode levar a morte, pois este 

composto interfere na oxidase terminal, na cadeia respiratória. Isto ocorre devido à 

sua afinidade com o ferro, combinando-se com a hemoglobina do sangue para 

formar a ciano-hemoglobina (FEIDEN, 2001). O limite fixado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) para os produtos elaborados com mandioca é da ordem 

de 5 mg/kg de peso vivo, baseado nos limites existentes nos compêndios médicos, 

estabelecidos de morte por inalação de HCN (CEREDA, 2001). 
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Parizotto (1999) também cita o problema da sazonalidade do processamento 

de mandioca. A maior produção ocorre entre os meses de abril e agosto, que é 

considerado o período de safra. Nesta época, surgem riscos de sobrecarga, devido 

ao grande volume de resíduos produzidos. 

Levando este fato em consideração, devem-se buscar alternativas para o 

reaproveitamento dos resíduos provenientes das indústrias processadoras de 

mandioca, uma destas alternativas seria utilizar o resíduo, tanto líquido quanto 

sólido, como substrato para a produção de ácido cítrico. 

2.5 Ácido Cítrico 

O ácido cítrico ou citrato de hidrogênio, de nome oficial ácido 2-hidroxi-1,2,3-

propanotricarboxílico, é um ácido orgânico fraco, que se pode encontrar nos citrinos. 

É usado como conservante natural (antioxidante), sendo conhecido também como 

acidulante INS 330, dando um sabor ácido e refrescante na preparação de alimentos 

e de bebidas. Em bioquímica, é importante o seu papel como intermediário do ciclo 

do ácido cítrico, de forma que ocorre no metabolismo de quase todos os seres vivos.  

O ácido cítrico é obtido na indústria graças à fermentação da sacarose 

realizada por um micro-organismo chamado Aspergillus niger. O processo de 

obtenção apresenta várias fases como a preparação do substrato de melaço, a 

fermentação aeróbica da sacarose pelo Aspergillus, a separação do ácido cítrico do 

substrato por precipitação ao adicionar hidróxido de cálcio, ou cal apagada, para 

formar citrato de cálcio e, depois, é adicionado ácido sulfúrico para decompor o 

citrato de cálcio. A eliminação das impurezas é realizada com carvão ativado ou 

resinas de troca iônica, continuando com a cristalização do ácido cítrico, secagem 

ou desidratação e o empacotamento do produto. 

O ciclo do ácido cítrico não reoxida coenzimas, só as reduz. Por isso, não tem 

autonomia funcional, dependendo sempre de uma associação com a cadeia de 

transportes de elétrons para se manter ativa. A regulação do ciclo é exercida em 

dois níveis. O fluxo de piruvato pelo ciclo do ácido cítrico vai ser controlado em dois 

níveis. O primeiro deles vai ser a reação catalisada por citrato sintase. A ação desta 

enzima vai depender da disposição de substratos, principalmente o oxaloacetato que 

quando em baixas concentrações vai ser um fator limitante a entrada de acetil-coa 
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no ciclo. Isso vai ser contornado com a conversão do piruvato em oxaloacetato que 

é regulada por acetil-coa que é um regulador alostérico positivo da piruvato 

carboxilase. Desta forma, a chegada de acetil-coa, de origens diferentes, o vai ativar 

a piruvato carboxilase dando origem a mais oxaloacetato. 

A produção de ácido cítrico depende principalmente do potencial de síntese 

do micro-organismo utilizado, porém as condições do processo e a composição do 

meio fermentativo são variáveis importantes que, quando otimizadas, podem 

promover um acréscimo no rendimento (MILLIS, 1985). 

Desde 1930, segundo Uchimura (2007), existe a preocupação sobre os 

mecanismos bioquímicos que provocam a acumulação de ácido cítrico no meio de 

cultivo com esses micro-organismos. O ácido cítrico só se acumula de duas 

maneiras: ou quando vários nutrientes estão presentes em altas concentrações 

(açúcar, acidez, oxigênio) ou quando estão em níveis abaixo do ótimo (íons 

metálicos, nitrogênio, fosfato). Várias situações bioquímicas parecem cooperar na 

produtividade em ácido cítrico. Por causa disso, nem sempre a influência de fatores 

individuais pode ser determinada sem que haja influência sobre outros fatores. 

Leonel & Cereda, (1995) estudaram o uso da manipueira, resíduo líquido 

resultante do processo de fabricação da farinha de mandioca ou da extração da 

fécula, como substrato para biossíntese de ácido cítrico, visto que apresenta 

características físico-químicas favoráveis ao crescimento do fungo Aspergillus niger 

com alto potencial de rendimento na conversão. 

Sendo o ácido cítrico um produto químico amplamente utilizado no mercado 

de consumo, faz-se necessário a utilização de matérias primas de baixo custo e fácil 

utilização para a produção industrial, entre estes resíduos os provenientes da 

industrialização da mandioca. 

A utilização da manipueira como substrato na biossíntese de ácido cítrico pelo 

fungo filamentoso Aspergillus niger, foi pesquisada pela primeira vez por Cabello & 

Cereda (1991), que constataram sua potencialidade. Cabello (1991) verificou a 

evolução da produção deste ácido, através de fermentação submersa monitorada 

por computador e observou a viabilidade do uso da manipueira recém-coletada, 

enriquecida com sacarose como substrato para a biossíntese de ácido cítrico. 

A descoberta do ácido cítrico é atribuída ao alquimista islâmico Jadir Ibn 

Hayyan no oitavo século depois de Cristo. Os eruditos medievais na Europa 

conheciam a natureza ácida dos sumos de limão e da lima; tal conhecimento está 
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registrado na décima terceira enciclopédia Speculum Majus, recompilada por 

Vincent de Beauvais. O ácido cítrico foi o primeiro ácido isolado, em 1784, pelo 

químico sueco Carl Wilhelm Scheele, que o cristalizou a partir do suco do limão. A 

produção de ácido cítrico a nível industrial começou em 1860, baseado na indústria 

italiana dos cítricos. 

Em 1893, Wehmer mostrou pela primeira vez que o micro-organismo 

“Citromyces” (atualmente chamado de Penicillium) produzia ácido cítrico em um 

meio de cultura com açúcares e sais inorgânicos. Entretanto, a produção microbiana 

do ácido cítrico não chegou a ser industrialmente importante até a primeira guerra 

mundial, que interrompeu as exportações italianas de limões.Depois disso, foram 

encontrados muitos outros fungos e leveduras com essa mesma capacidade. Com o 

aumento da importância comercial do ácido cítrico, o limão italiano estabeleceu-se 

como monopólio durante boa parte do século XIX, perdendo espaço somente a partir 

de 1919, quando foi posto em funcionamento na Bélgica o primeiro processo 

industrial de obtenção do ácido cítrico a partir da fermentação promovida pelo fungo 

Aspergillus niger. No processo original, o ácido cítrico era obtido da seguinte forma: 

o suco da fruta cítrica era extraído, concentrado e filtrado. Depois, era colocado em 

contato com uma solução concentrada de amoníaco, resultando na formação de 

citrato de amônio, substância bastante solúvel em água. Esse citrato de amônio era 

então posto em contato com cloreto de cálcio, resultando na formação de citrato de 

cálcio, um sólido pouco solúvel, que precipitava. A solução era novamente posta 

para filtrar. O sólido retido durante a filtração era então misturado com ácido 

sulfúrico a 25 %, resultando na regeneração do ácido cítrico, que é solúvel, e de 

sulfato de cálcio, que é insolúvel. Após uma nova filtração, separa-se o sólido da 

solução desejada de ácido cítrico. A purificação do ácido cítrico finalizava então com 

uma etapa de cristalização (UCHIMURA, 2007). 

Em 1917, o químico americano James Currie descobriu que algumas cepas 

de Aspergillus niger se desenvolviam em abundância quando colocadas em meios 

nutritivos com alto teor de açúcares, sais minerais e um pH inicial de 2,5-3,5 e que, 

durante esse desenvolvimento, ocorria uma grande excreção de ácido cítrico por 

parte dos micro-organismos. Essa descoberta de Currie foi a base para a produção 

industrial de ácido cítrico nos Estados Unidos, e a partir de 1923, pela empresa 

Pfizer que começou a produção em escala industrial usando esta técnica anos mais 

tarde. Aproximadamente 70 % do ácido cítrico produzido é utilizado na industria 
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alimentícia e de bebidas, 12 % na industria farmacêutica e 18 % é destinado a 

outros usos industriais (CEREDA & LEONEL, 1995; UCHIMURA, 2007). 

2.5.1 Produção de ácido cítrico 

Atualmente, o ácido cítrico é quase que exclusivamente obtido através de 

processos de biossíntese utilizando como agente biológico o fungo imperfeito 

Aspergillus niger. Dois processos são utilizados na biossíntese deste ácido, o de 

superfície e o submerso, que se diferenciam essencialmente pelo modo de 

crescimento do micro-organismo (LEONEL & CEREDA, 1995). 

Existem muitos fungos produtores de ácido cítrico: Penicillium citrinum, Mucor 

piriformis, Ustilina vulgaris, Penicillium luteum, Aspergillus clavatus. São de interesse 

industrial as espécies que permitem altos rendimentos de produção de ácido cítrico, 

entre estes os fungos do gênero Aspergillus são muito empregados para este 

propósito (LIMA et al., 2001). 

Para que a obtenção do ácido cítrico seja viável comercialmente, vários 

fatores devem ser levados em consideração no processo fermentativo, como por 

exemplo, os constituintes do meio de cultivo, o pH, a aeração, a temperatura e o 

micro-organismo empregado (YOKOYA, 1992; KOLICHESKI, 1995; TIMEIS, 2000). 

Os fungos filamentosos além de sintetizar o ácido cítrico, também secretam 

uma grande variedade de enzimas extracelulares como protease, amilase, 

celulases, lípases entre outras.  

2.5.2 Fungos e micro-organismos 

A diversidade microbiana dos fungos é muito grande, estimando-se um 

número de espécies entre 100.000 e 250.000. Os fungos destacam-se pela sua 

capacidade de atacar tecidos vegetais através da secreção de enzimas que 

degradam biopolímeros tais como polissacarídeos, lignina e proteínas. É familiar a 

todos nós a colonização de troncos de árvores em decomposição por diferentes 

espécies de fungos. Este grupo de micro-organismos, à semelhança dos 

estreptomicetos (importante grupo de bactérias, geralmente isoladas do solo, 
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pertencente ao grupo de actinomicetos), também produz, em condições de 

metabolismo secundário, uma variedade de moléculas orgânicas de pequena massa 

molecular com diferentes atividades biológicas, como a antibiótica (PEREIRA Jr, 

2008). 

Os fungos foram considerados vegetais durante muito tempo e, somente a 

partir de 1969, passaram a ser classificados em um reino à parte, denominado Fungi 

(TRABULSI et al., 2000). Os fungos apresentam um conjunto de características que 

permitem sua diferenciação das plantas: não sintetizam clorofila nem qualquer 

pigmento fotossintético; não têm celulose na parede celular, exceto alguns fungos 

aquáticos, e não armazena amido como substância de reserva. A presença de 

substâncias quitinosas na parede da maior parte das espécies fúngicas e a 

capacidade de armazenar glicogênio os assemelham às células animais (TRABULSI 

et al., 2000).  

Os fungos como as algas e os protozoários apresentam uma organização 

celular eucariótica, ou seja, o seu material genético está contido no núcleo e 

separado do citoplasma pela membrana nuclear (TRABULSI et al., 2000). De acordo 

com Pelczar et al. (1996), os fungos não sintetizam o seu próprio alimento, sendo 

classificados como seres heterotróficos e mostram uma organização celular mais 

complexa com a presença de várias organelas. A dispersão dos fungos na natureza 

é feita por várias vias: animais, homem, insetos, água e, principalmente, pelo ar 

atmosférico, através dos ventos.  

Os fungos são ubíquos, encontrando-se em vegetais, em animais, no homem, 

em detritos e em abundância no solo, participando ativamente do ciclo dos 

elementos na natureza. Eles são seres vivos eucarióticos, como as leveduras, ou 

multinucleados, como os fungos filamentosos ou bolores e os cogumelos (fungos 

macroscópicos) (TRABULSI et al., 2000). 

Conforme Wainwright (1995) existem cerca de 200 espécies de Aspergillus, 

comumente isolados do solo, de plantas em decomposição e do ar. As espécies de 

Aspergillus produzem um grande número de enzimas extracelulares muitas das 

quais são aplicadas na biotecnologia. Suas colônias podem apresentar coloração 

branca, amarela, amarelo-esverdeada, amarronzada ou verde. 

O Aspergillus niger, como sugere seu nome, é um fungo filamentoso negro 

comumente denominado como “mofo negro” (WAINWRIGHT, 1995). De acordo com 

UCSF (2000) citado por PRADO (2002), o Aspergillus niger apresenta como 
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características particulares colônias brancas a amarelo pálido, mais rapidamente 

forma milhares de esporos. Os conídios (esporos) são esféricos, medem de 3 a 5 

µm e tornam-se rugosos ao atingir a maturação (Figura 2.2). O Aspergillus niger 

apresenta hifas finas, septadas e conidióforos com vesículas recobertas por conídios 

negros. 

O uso do A. niger apresenta algumas vantagens como facilidade de 

manipulação, sua habilidade de fermentar uma grande variedade de matérias-primas 

de baixo custo e produzir rendimentos elevados de bioprodutos (PANDEY et al., 

1999), no entanto as matérias primas naturais a serem utilizadas podem causar 

problemas adicionais na recuperação e produção do produto final, assim como 

problemas nos tratamentos de águas residuárias (SCHMIDELL, 2001). 

  

FIGURA 2.2 Micrografia de Aspergillus niger 
 

A produção de ácido cítrico depende principalmente do potencial de síntese 

do micro-organismo utilizado, porém as condições do processo e a composição do 

meio fermentativo são variáveis importantes que, quando otimizadas, podem 

promover um acréscimo no rendimento (MILLIS, 1985). 

Vários fatores podem afetar o processo de produção de ácido cítrico, dentre 

os quais os mais estudados são a concentração de íons metálicos, tipo de substrato 

(melaço ou sacarose),quantidade e idade do inóculo. A presença de metais como 

contaminantes nas matérias-primas utilizadas como substrato constitui o principal 

problema na fermentação cítrica. Além disso, em alguns produtos encontram-se 

substâncias inibidoras e/ou promotoras de crescimento, a maioria pouco conhecidas 

ou analisadas. Algumas técnicas são usadas para remover ou neutralizar a inibição 
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por esses contaminantes entre elas está a adição de ferrocianato de potássio e 

metanol. O nitrogênio tem influência na síntese de enzimas que regulam o ciclo de 

Krebs na via glicolítica, e o carbono na formação de produto e biomassa. Entretanto 

observa-se que poucos estudos foram desenvolvidos para verificar a influência das 

fontes de nitrogênio na produção de ácido cítrico (PANDA et al., 1984). 

Para atender as necessidades nutricionais dos micro-organismos, a fim de 

que o produto desejável possa ser sintetizado, normalmente há a necessidade de 

enriquecer o meio com uma fonte de nitrogênio. 

2.6 Fontes de Nitrogênio  

O nitrogênio é constituinte essencial do tecido fúngico, já que está presente 

em todas as moléculas de aminoácidos e consequentemente nas proteínas. Tanto 

os substratos naturais como os substratos sintéticos e semi-sintéticos utilizados no 

cultivo de fungos deve conter uma fonte de nitrogênio, no entanto observa-se que os 

fungos apresentam diferenças na habilidade para a utilização das diversas fontes de 

nitrogênio. Nenhum fungo conhecido fixa nitrogênio atmosférico. Fontes de 

nitrogênio são requeridas para a síntese de aminoácidos, vitaminas, purinas e 

pirimidinas dos ácidos nucléicos e para síntese de glicosamina para montagem de 

quitina (polímero que é o principal componente estrutural do exoesqueleto de 

invertebrados e da parede celular fungica) (TRABULSI, 2005). 

Dependendo da espécie do fungo, o nitrogênio pode ser obtido nas formas de 

nitrato, nitrito, amônia ou nitrogênio orgânico. A maioria dos fungos usa nitrato que é 

reduzido a nitrito com mediação da enzima nitrato redutase e depois a amônia. A 

determinação da fonte de nitrogênio é essencial, pois o nitrogênio está intimamente 

relacionado ao metabolismo dos micro-organismos. Das várias formas de nitrogênio 

encontradas na natureza, os micro-organismos assimilam mais facilmente a amônia. 

Porém, micro-organismos que possuem enzimas nitrato redutase e nitrito redutase 

apresentam a capacidade de assimilar, respectivamente, nitrato ou nitrito, reduzindo 

nitrato à nitrito, e nitrito à amônia (PUTZKE, 2002). 

Como fonte de nitrogênio são frequentemente utilizados o sulfato de amônio 

(o qual costuma provocar redução significativa do pH e, em alguns casos, 

fenômenos de inibição pelo sulfato), uréia (a qual permite reduzir problema de 
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controle de pH) e peptona (a qual costuma se bastante dispendiosas, inviabilizando 

seu uso industrial) (SCHMIDELL, 2001). 

Após definir qual o micro-organismo e as condições de nutrientes necessárias 

para o seu desenvolvimento, define-se qual o processo fermentativo a ser utilizado, 

levando em consideração o tipo de substrato a ser utilizado. 

2.7 Tecnologias de fermentação 

A química das fermentações é uma ciência nova que ainda está em suas 

fases mais iniciais. É a base de processos industriais que convertem matérias-

primas como grãos, açúcares, e subprodutos industriais em muitos produtos 

sintéticos diferentes. Cepas cuidadosamente selecionadas de mofos, leveduras e 

bactérias, geralmente são usadas. A fermentação é sempre iniciada por enzimas 

formadas nas células dos organismos vivos. Uma enzima pode ser definida como 

um catalisador natural que provoca uma mudança química sem ser afetado por esta 

mudança. 

O ácido cítrico é uma das muitas substâncias químicas produzidas por micro-

organismos. É usado em limpadores de metal e como um preservativo e agente de 

sabor em alimentos. O Ácido cítrico é responsável pelo sabor azedo de frutas 

cítricas. Poderia ser obtido delas, mas necessitaria muitos milhares de frutos para 

produzir a quantia de ácido cítrico atualmente feito pela fermentação de melado com 

o mofo Aspergillus niger.  

A economia do processo depende do desenvolvimento de um método de 

recuperação efetivo para os ácidos orgânicos do caldo de fermentação, pois as 

etapas de separação e purificação correspondem a mais de 50% dos custos de 

produção, Matsumoto et al. (2004). Um processo de fermentação submerso com alto 

rendimento para o ácido cítrico, em torno de 70 kg de ácido para 100 kg de açúcar. 

A utilização de subprodutos e/ou resíduos agroindustriais representa uma 

alternativa para a diminuição do custo de produção, além de contribuir para a 

redução da poluição gerada pela descarga destes efluentes no ambiente. 

Os processos submersos consistem naqueles em que o micro-organismo é 

introduzido em um meio líquido na forma de um inóculo, sendo o meio contido em 

fermentadores providos de agitação e aeração (micro-organismos aeróbios) 
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(REGULY, 2000) e outros controles, tais como: medidores de pH, temperatura, 

concentração de oxigênio dissolvido, entre outros. Os nutrientes encontram-se 

dissolvidos no meio líquido tornando-se facilmente acessíveis para utilização pelos 

micro-organismos.  

O processo de produção é delicado e sofre a interferência de grande número 

de variáveis, que tornam baixas as chances de êxito. A idade da cultura também 

interfere, as culturas jovens são mais produtivas. A temperatura de armazenamento 

dos esporos também influi, tendo-se verificado que melhor é a faixa de 0 a 5°C. 

Interfere, ainda, a composição do meio de esporulação (LIMA et al., 2001).  

Os processos de fermentação submersa (FSm) foram ampliados 

mundialmente com a produção de antibióticos, devido à importância da penicilina 

durante a segunda guerra mundial, tendo sido realizadas inúmeras pesquisas a fim 

de conhecer a cinética destes processos, os dados de dimensionamento e controle 

de biorreatores (PANDEY, 2000). 

A fermentação é uma manifestação fisiológica da célula viva, podendo ser 

definida como desassimilação (catabolismo de matéria orgânica como carboidratos, 

gorduras e proteínas) através de reações acopladas, catalisadas por enzimas intra e 

extracelulares, acarretando formação de substâncias intermediárias dos produtos 

finais da oxidação biológica total, ou então, derivado destas substâncias (REGULY, 

1996). Já no sentido tecnológico, significa todo processo em que atuam micro-

organismos sobre os substratos orgânicos, através de seu metabolismo, produzindo 

determinadas substâncias ou substratos modificados de maior valor agregado. 

Essas substâncias ou produtos de fermentações vão desde alimentos modificados e 

bebidas alcóolicas, a outros produtos industriais, como solventes, ácidos orgânicos, 

enzimas, vitaminas, antibióticos, hormônios, biopolímeros e proteínas unicelulares.  

Os processos fermentativos podem substituir processos puramente químicos, 

de síntese orgânica, no entanto, aqueles utilizados em escala industrial geralmente 

dependem da capacidade do micro-organismo responsável em proporcionar bom e 

regular rendimento econômico do produto, a partir de um substrato barato e 

disponível, da facilidade de recuperação ou obtenção do produto visado, sob forma 

pura ou, conforme o caso, pronta para o uso e da impossibilidade ou dificuldade de 

se obter o produto através de outros processos (REGULY, 1996).  

O processo fermentativo começa com a escolha do agente biológico 

adequado (micro-organismo ou enzima); segue com a transformação da matéria-
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prima, em condições que podem exigir esterilização, aeração e controle do processo 

(pH, temperatura etc.); e finaliza com a separação e purificação do produto final 

(MAKAJOVICH, 2004).  

A parte central de um processo fermentativo é o crescimento do micro-

organismo industrial em condições ambientais que estimulem a síntese do produto 

comercial que se pretende obter, portanto, conforme Trevan et al. (1990), faz-se 

necessário conhecer os micro-organismos, controlar seu metabolismo e 

crescimento, bem como, manejá-los em grande escala.  

Os meios de obtenção de micro-organismos de interesse industrial podem 

ser: isolamento a partir de recursos naturais, compra em coleções de culturas, 

obtenção de mutantes naturais, obtenção de mutantes induzidos por métodos 

convencionais e obtenção de micro-organismos recombinantes por técnicas de 

engenharia genética. Após a obtenção do micro-organismo, ele deve ser isolado, 

para que se consiga uma cultura pura, sendo que essa cultura deve ser mantida e 

cultivada em laboratório, observando-se as condições ótimas de pH e temperatura 

para garantir a sua manutenção. Na etapa seguinte, se dá o preparo do inóculo em 

laboratório, que tem por finalidade conservar a cepa viável e com capacidade 

produtiva. A partir da cultura estoque, propaga-se o micro-organismo por meio de 

metodologia conveniente até que atinja o volume adequado, em dimensão industrial, 

para então ser introduzido no fermentador (BORZANI et al., 2001).  

Segundo Lima et al. (2001), chama-se inóculo o volume de suspensão de 

micro-organismo de concentração adequada, capaz de garantir em condições 

econômicas a fermentação de um dado volume de mosto.  

Na fase de laboratório, partindo-se de uma cultura pura, inocula-se um 

volume relativamente pequeno de meio nutriente, que é, em seguida, incubado em 

condições favoráveis ao desenvolvimento do micro-organismo. A suspensão obtida 

é transferida para um volume maior de meio que é, por sua vez, adequadamente 

incubado e, a seguir, transferido para um frasco contendo um volume ainda maior de 

meio nutriente; e assim por diante, até se conseguirem alguns litros de suspensão 

microbiana. Os cuidados de assepsia, bem como os volumes de meio utilizados, o 

número de transferências e as condições de incubação, variam com o processo de 

fermentação que se deseja realizar (LIMA et al., 2001).  

O cultivo de micro-organismo é só uma das numerosas fases do processo. O 

meio em que cresce o micro-organismo deve ser formulado de acordo com as 
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matérias-primas e, posteriormente esterilizado. O conteúdo do fermentador, depois 

de esterilizado deve ser inoculado com um cultivo viável, metabolicamente ativo. 

Logo, para que se possa realizar a fermentação é necessária, em primeiro lugar, 

obter um micro-organismo adequado para o processo que se pretenda levar adiante, 

o que se efetua normalmente selecionando cepas naturais. A produtividade do 

mesmo deve aumentar até se obter níveis econômicos aceitáveis, o que se realiza 

mediante melhoras por mutação, recombinação ou melhoria do processo (TREVAN 

et al.,1990).  

Segundo Makajovich (2004), a composição do meio de cultura depende das 

necessidades metabólicas do micro-organismo escolhido. Este deve conter todos os 

nutrientes necessários nas concentrações adequadas, que variam em função do 

micro-organismo e do objetivo do processo. Os meios de cultura utilizados no 

laboratório incluem: água; uma fonte de energia de carbono: glicose, amido, uréia, 

soja e outros cereais, etc; uma fonte de nitrogênio inorgânica (sulfato de amônia, 

nitrato de potássio, etc.), orgânica (aspargina, succinato de amônia, glutamato, 

uréia, etc.) ou complexa (farinha de soja, peptona, etc.); sais minerias, tais como 

fosfato de potássio, sulfato de magnésio, cloreto de cálcio, etc.; elementos traços: 

ferro, zinco, manganês, cobre, cobalto, molibdênio.  

O meio de cultivo tem uma forte influência no processo de fermentação e 

deve possuir os nutrientes requeridos para o crescimento microbiano, e, além disso, 

deve favorecer a formação do produto que se deseja (BORZANI et al., 2001).  

A utilização dos meios nutritivos para a produção devem ser otimizado, não 

só nos ingredientes, mas também na forma em que se prepara o meio. Os 

parâmetros mais importantes durante a fermentação são a temperatura, a aeração, 

a pressão e a agitação (CRUEGER,1993). Segundo Lima et al. (2001), a otimização 

de um meio de cultivo é também, em geral, um processo progressivo de 

aprimoramento.  

A fermentação pelo método de cultura submersa é executada em 

fermentadores fechados, equipados com agitadores, dispositivos de aeração para 

introdução de ar estéril, e camisas e serpentinas para o controle de temperatura 

(PARK, 1983). Segundo Makajovich (2004), se o processo de fermentação 

submersa exigir assepsia, esta se consegue mediante a esterilização do meio 

(dentro ou fora do fermentador), a desinfecção ou esterilização do equipamento por 

injeção de vapor ou mediante o calor gerado por serpentinas, sendo esta medida 
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extensiva a todos os ductos de entrada e saída e às válvulas correspondentes e a 

esterilização do ar mediante filtros adequados.  

As fermentações são realizadas, normalmente, em uma faixa mesófila em 

temperaturas ótimas entre 20-45°C. Deve-se escolher  a temperatura apropriada 

para conseguir o máximo crescimento por uma parte e a formação ótima de produto 

por outra (CRUEGER,1993). Durante o processo de fermentação, uma série de 

variáveis deve ser controlada, tais como temperatura, pH, pressão e concentração 

de oxigênio; com o intuito de garantir o máximo de rendimento no decorrer do 

processo (BORZANI et al., 2001).  

Os substratos a serem utilizados podem estar tanto na forma natural como na 

forma sintética, dependendo do processo que se deseje realizar, da facilidade de se 

obter a matéria prima ou dos resultados que se desejam obter. Levando isto em 

consideração, este trabalho faz a comparação entre a utilização do meio sintético de 

Prescott & Dunn e o meio utilizando manipueira, ambos suplementados por fontes 

de nitrogênio (uréia, peptona e sulfato de amônio) inoculados com o fungo 

Aspergillus niger na produção de ácido cítrico por fermentação submersa. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Material 

O micro-organismo utilizado neste trabalho foi o fungo Aspergillus niger, 

cedido pelo laboratório de Bioquímica do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 

UNIOESTE – Cascavel. Foram repicados sobre o meio BDA (Batata Dextrose Agar) 

e acondicionados em estufa microbiológica (Quimis) a 30ºC.  

Os substratos utilizados foram o meio sintético de Prescott & Dunn (1959) e 

manipueira, coletada em uma fecularia localizada na região oeste do estado do 

Paraná, sendo os meios acrescidos de sacarose, nitrato de amônio (NH4NO3), 

fosfato monobásico de potássio (KH2PO4), sulfato de magnésio heptaidratado 

(MgSO4.7H2O), uréia, peptona e sulfato de amônio. Meio de Czapek: sacarose, 

nitrato de sódio (NaNO3), K2HPO4, cloreto de potássio (KCl), MgSO4.7H2O, sulfato 

ferroso (FeSO4.7H2O) e ágar. 

Para os métodos analíticos foram utilizados os seguintes reagentes: papel 

filtro Qualy Φ 11,0, ácido bórico, hidróxido de sódio (NaOH), ácido sulfúrico (H2SO4), 

DNS (ácido 3,5-dinitrosalicílico), tartarato duplo de sódio e potássio, glicose, fenol, 

metabissulfito de sódio, ácido clorídrico (HCl), sacarose, acetona e etanol, ácido 

tricloroacético, Tween 80 , anidrido acético, piridina e ácido tricloroacético (TCA).  

Todos os reagentes utilizados são de alto grau de pureza analítica (P.A.), 

porém de diferentes marcas, Synth, Reagen, Nuclear e Dinâmica, conforme 

disponibilidade. 

3.2 Micro-organismo e substratos 

O micro-organismo Aspergillus niger foi conservado sob refrigeração a 4°C 

em meio inclinado BDA (Batata Dextrose Agar), sendo repicado a cada dois meses 

para sua conservação. O repique do fungo foi realizado em câmara de fluxo laminar 

transferindo-os, assepticamente, para os tubos de ensaio contendo o meio, sendo 

conduzidos para estufa a 30ºC pelo período de 7 dias. 
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No preparo do inoculo utilizou-se um erlenmeyer de 2000 mL preparando-se 

800 mL de meio BDA inclinado, e incubando o fungo Aspergillus niger previamente 

adaptado a manipueira, por um período de 9 dias a uma temperatura de 30°C. Após 

este período acrescentou-se aproximadamente 200 mL de água estéril e uma gota 

de Tween 80, raspando vigorosamente, com o auxilio de um bastão de vidro, a 

superfície do meio, de modo a suspender os esporos. Em seguida, a suspensão de 

esporos foi filtrada em algodão estéril, a fim de remover os micélios do micro-

organismo. Uma pequena alíquota desta suspensão é destinada à contagem de 

esporos em câmara de Neubauer de modo a garantir a concentração padrão de 108 

esporos/mL de substrato, que posteriormente foram inoculados nos meios de 

fermentação. 

Os meios sintéticos utilizados para comparação foram: ágar Czapek (utilizado 

apenas para a obtenção do inócuo, em estufa a 30°C por 24h sem agitação) e o 

meio de fermentação Prescott & Dunn (1959), que foram distribuídos em 

erlenmeyers de 250 mL na proporção de 80 mL por frasco e esterilizados a 121°C 

por 15 minutos. Após a esterilização o meio foi resfriado a 30°C e incubado com 1,5 

mL da suspensão com 108 esporos/mL. Os frascos foram incubados por 48 horas 

em “shaker”, a 28°C e 100 rpm. 

Os meio sintéticos utilizados no experimento para a fermentação submersa 

são constituídos de carboidratos e sais orgânicos, contendo (g/L) sacarose, 50; 

NH4NO3, 1; KH2PO4, 1; MgSO4.7H2O, 0,23 (Prescott & Dunn, 1959). O meio sintético 

preparado também foi esterilizado, em autoclave a 121°C por 15 min. e distribuídos 

em erlenmeyers de 250 mL sendo posteriormente inoculados com 1,5 mL da 

suspensão com 108 esporos/mL e incubado por um período de 144h (6 dias) a uma 

temperatura de 30°C em estufa. A coleta de amostras  ocorreu a cada 24h sendo 

utilizadas para análises de ácido cítrico, pH e açúcar redutor. O meio contendo 

manipueira foi enriquecido com os mesmos componentes do meio sintético, 

autoclavado e também inoculado com 1,5 mL da suspensão com 108 esporos/mL. 

A manipueira proveniente do processamento industrial da fécula de mandioca, 

utilizada no experimento, foi coletada em uma indústria localizada na região oeste do 

estado do Paraná. Este material foi mantido em garrafas, tipo PET, e armazenado 

em freezer durante todo o tempo em que transcorreu o experimento. Na véspera da 

utilização do efluente, o mesmo foi transferido para refrigerador para descongelar, 

mantendo assim as características originas.  
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A partir do tubo de cultura contendo o micro-organismo esporulado, com a 

utilização de uma alça de platina, os esporos foram semeados em erlenmeyers 

contendo 5, 10, 30, 40 e 50% de manipueira diluída em água. As diluições foram 

esterilizadas e acrescidas com 10% em peso de sacarose (CABELLO,1991 apud 

LEONEL & CEREDA 1995). Este procedimento foi adotado a fim de adaptar o micro-

organismo ao efluente. 

 

3.3 Produção de ácido cítrico por Fermentação subme rsa 

Os ensaios de fermentação submersa (FSm) foram conduzidos em frascos 

erlenmeyer de 250 mL em estufa bacteriológica a 30ºC. Os substratos esterilizados 

foram inoculados com solução de esporos, os pHs foram monitorados e os 

nutrientes adicionados foram baseados no meio descrito por Prescott & Dunn 

(1959). O extrato bruto coletado foi filtrado e centrifugado (10.000g por 5 min), para 

remoção dos sólidos suspensos e, posteriormente, acondicionado em freezer para 

serem analisados. 

 

3.4 Métodos analíticos 

3.4.1 Caracterização do efluente 

A Tabela 3.1 mostra os parâmetros analisados e os métodos utilizados para a 

caracterização do efluente. 

Para a caracterização físico-química das amostras da manipueira e efluente 

final, foram utilizadas as técnicas analíticas preconizadas no Standard Methods for 

Examination of Water and Wastewater, APHA (2000). 

Determinação de Biomassa foi realizada por diferença de peso, as amostras 

foram filtrados em papel filtro e os micélios submetidos ao aquecimento a 85°C até 

atingirem peso constante. 
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TABELA 3.1 Parâmetros estudados e métodos utilizados nas análises físico-
químicas da manipueira. 
Parâmetros Métodos  

pH Potenciométrico (4500-H)* 

Temperatura (T) Leitura (2550) 

Sólidos Totais (ST) 

Sólidos Totais Fixos (STF) 

Sólidos Totais Voláteis (STV) 

Método Gravimétrico (2540) 

DQO 
Método da oxidação por 

dicromato - Refluxo fechado (5220) 

Nitrogênio Kjeldhal (NTK) 

Processo de digestão com ácido 

sulfúrico, catalisador e destilação. 

(Método Kjeldhal) (4500-Norg) 

Fósforo Total (P) 

Método de digestão com persulfato 

ácido e reação com molibdato de 

amônio e ácido ascórbico (4500-P) 

Alcalinidade Análise Titrimétrica (2320-B) 

Cianeto 

Método fotométrico, baseia-se na reação 

do composto piridina-pirazolone (4500-

CN) 
 

*Valores entre parênteses referem aos códigos APHA 

 

3.4.2 Determinação do ácido cítrico no meio de ferm entação 

A determinação de ácido cítrico foi realizada seguindo o método de Saffran & 

Denstedt (1948), neste método pequenas quantidades de ácido cítrico são 

determinadas baseando-se na formação da cor amarela na presença de ácido 

tricloroacético (TCA), anidrido acético e piridina. Para a curva padrão foi utilizada 

uma solução de ácido cítrico dissolvendo 4 g de ácido cítrico em 100 mL de TCA a 

15 %. 

Em 1 mL da amostra a ser analisada acrescentou-se 8 mL de anidrido 

acético, após os tubos foram fechados com rolhas de borracha e colocados em 

banho maria a 60°C por 10 min. Após este período ac rescentou-se 1 mL de piridina 
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em cada tubo fechando-os novamente e voltando ao banho-maria na mesma 

temperatura durante 40 min. Após este período esfria-se em banho de gelo por 5 

minutos. Terminado o procedimento foi realizada a leitura em espectrofotômetro a 

um comprimento de onda de 400 – 420 nm. O branco é preparado com 1 mL de 

ácido tricloroacético seguindo o mesmo procedimento dos demais tubos. A curva 

padrão é construída utilizando-se 1 mL de solução de ácido cítrico com 

concentração variando de 0,04 – 0,4 mg/mL. 

3.4.3 Determinação do conteúdo de açúcares redutore s (AR) 

O método de determinação da concentração de açúcar redutor usado neste 

trabalho foi baseado no método proposto por Miller (1959), o qual utiliza o reagente 

DNS (ácido 3,5-dinitrosalicílico) e possui sensibilidade na faixa de 0,1 a 1,0 g/L de 

açúcar redutor expresso como glicose. 

A análise foi realizada misturando-se 0,1 mL da amostra homogeneizada em 

Shaker por 1h para clarificar a amostra, sendo centrifugada por 20 min. a 4000 rpm, 

convenientemente diluída, com 0,1 mL do reagente DNS e levando ao banho-maria 

à 100°C por 5 min. Após o resfriamento adicionou-se 1,6 mL de solução de tartarato 

duplo de sódio e potássio anidro à 12,3 g/L. Mediu-se, então, a absorbância em 

espectrofotômetro à 540 nm. O branco foi realizado pela reação de 0,1 mL de água 

deionizada substituindo a amostra. A curva padrão de glicose, na faixa de 0,1 a 1,0 

g/L, foi construída nas mesmas condições para a determinação de ácido cítrico, 

utilizando sacarose como padrão. 

O reagente DNS foi preparado obedecendo a seguinte sequência: 10,6 g de 

ácido 3,5-dinitrosalicílico, 19,8 g de NaOH, 1416 mL de água destilada, dissolver à 

quente, 7,6 mL de fenol (fundido à 50°C) e 8,3 g de metabissulfito de sódio. 

3.5 Planejamento experimental 

Executou-se o Planejamento Experimental Fatorial 24 com seis repetições no 

ponto central, para a avaliação do processo de produção de ácido cítrico, totalizando 

22 ensaios, este planejamento foi utilizado tanto para o meio contendo manipueira 

como para o meio sintético de Prescott & Dunn. As variáveis estudadas foram a 
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concentração de sacarose e fontes de nitrogênio (uréia, peptona e sulfato de 

amônio), cujos níveis estão apresentados na Tabela 3.2. Os resultados obtidos na 

produção de ácido cítrico foram analisados no programa StatisticaTM (8.0) onde foi 

realizada uma estimativa dos efeitos das variáveis sobre a resposta analisada. 

 

TABELA 3.2 Níveis dos fatores utilizados no planejamento fatorial 24. 

Nível Variável 

-1 0 1 

Uréia (g/L) 0 2,5 5 

Peptona (g/L) 0 2,5 5 

S. de Amônio (g/L) 0 2,5 5 

Sacarose (g) 0 50 100 
 
 

No procedimento experimental realizaram-se ensaios com diferentes níveis 

com quatro variáveis de influência (fatores) a sacarose, a uréia, o sulfato de amônio 

e a peptona. O planejamento estatístico de experimentos tem o objetivo de estudar 

as hipóteses de interesse a serem testadas. Os níveis representam os valores 

mínimos (-1), intermediários (0), e máximos (1), de cada uma das fontes de 

nitrogênio utilizadas em cada um dos 22 ensaios. Este procedimento foi utilizado 

tanto para o meio sintético de Prescott & Dunn como para o meio contendo a 

manipueira, sendo a matriz de dados apresentada na Tabela 3.3. 

Um dos objetivos do planejamento experimental é a otimização do número de 

ensaios a ser realizado, esse número deve ser adequado de modo a minimizar os 

erros experimentais (aleatórios), mas também deve contribuir para a viabilidade 

econômica e prática da experimentação. O planejamento fatorial é indicado quando 

deseja-se estudar os efeitos de duas ou mais variáveis de influência. Em cada 

tentativa ou réplica, todas as combinações possíveis dos níveis de cada variável são 

investigados. Quando o efeito de uma variável depende do nível das outras 

variáveis, diz-se que há interação dessas variáveis. Neste caso foram estudadas 

quatro variáveis, que combinadas resultaram em 16 ensaios, a fim de determinar o 

erro experimental, foram realizados seis repetições no ponto central, totalizando 22 

ensaios. 
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TABELA 3.3 Matriz do planejamento fatorial experimental 24 para os 22 ensaios 
utilizados no experimento.  

Ensaio Uréia Peptona Sulfato de 

Amônio 

Sacarose 

1 -1 -1 -1 -1 

2 1 -1 -1 -1 

3 -1 1 -1 -1 

4 1 1 -1 -1 

5 -1 -1 1 -1 

6 1 -1 1 -1 

7 -1 1 1 -1 

8 1 1 1 -1 

9 -1 -1 -1 1 

10 1 -1 -1 1 

11 -1 1 -1 1 

12 1 1 -1 1 

13 -1 -1 1 1 

14 1 -1 1 1 

15 -1 1 1 1 

16 1 1 1 1 

17 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 

22 0 0 0 0 
 

 

Os experimentos foram monitorados através da produção de ácido cítrico, 

variação de pH e concentração de açúcares redutores, sendo que a produção de 

ácido cítrico e a concentração de açúcar redutor expressos em g/L. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Caracterização da manipueira 

A necessidade de se conhecer as características dos resíduos líquidos 

gerados pela indústria processadora de mandioca, entre eles a manipueira que foi 

utilizada no experimento, foi satisfeita através das análises dos parâmetros físico-

químicos. Desta forma, a manipueira coletada na indústria de processamento de 

mandioca foi caracterizada, sendo os resultados apresentados na Tabela 4.1. 

 

TABELA 4.1 Caracterização físico-química da manipueira utilizada no experimento. 

 Análise  Resultado 

 DQO  2250 (mg/L) 

 Nitrogênio 105 (mg/L) 

 Fósforo  0,83 (mg/L) 

 Sólidos Totais 2,30 (mg/L) 

 Sólidos Voláteis 1,33 (mg/L) 

 Sólidos Fixos  0,98 (mg/L) 

 Alcalinidade  330 (mg/L) 

 pH 7,24 

 Relação C/N 21,4 

 Temperatura  22,5°C 

 Cianeto  0,4 (mg/L) 
 

 

A composição química da manipueira é variável, dependendo da variedade da 

mandioca utilizada, que por sua vez está correlacionada com as condições 

climáticas e de solo do local onde é cultivada. O teor de cianeto, amido e da carga 

orgânica depende muito do processamento industrial adotado Cereda (1994). 

Comparando-se as características da manipueira utilizada como substrato no 

experimento em estudo com as amostras caracterizadas por outros autores e 

apresentadas na Tabela 2.1, observa-se que amostra caracterizada apresenta 
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valores inferiores aos encontrados pelos autores citados, justificando assim as 

afirmações citadas por Cereda (1994).  

A carga orgânica da manipueira de indústria de farinha de mandioca, 

expressa na forma de DQO (demanda química de oxigênio), é de aproximadamente 

5000 mg/L (CEREDA & MATTOS, 1996), no entanto a DQO encontrada ficou em 

2250 mg/L, bem abaixo do valor médio, valor este próximo ao de 2300 mg/L obtido 

por Ribas & Barana (2003), o qual utilizou a manipueira para avaliar o tempo de 

retenção hidráulica necessário, em bioreator, para que ocorra a diminuição de DQO. 

Porém sabe-se que a composição química da manipueira é muito variável, uma vez 

que está também condicionada à forma de manejo do processamento e à 

quantidade de água incorporada aos resíduos durante o processamento industrial, 

bem como o ponto escolhido para a coleta da amostra a ser envida para o 

laboratório (SILVA et.al., 2003). Ao comparar tal valor com a carga orgânica de um 

esgoto sanitário típico com DQO de aproximadamente 400 mg/L, pode-se observar o 

potencial poluidor da manipueira, fato este agravado com o grande volume deste 

resíduo gerado pela indústria.  

Após a caracterização do efluente, utilizou-se o mesmo como substrato na 

fermentação submersa com o fungo Aspergillus niger para sintetizar ácido cítrico. 

4.2 Produção de ácido cítrico utilizando o meio sin tético de Prescott & Dunn 

Visando obter comparação de rendimento de produção de ácido cítrico com 

manipueira, fez-se um estudo paralelo usando como substrato o meio sintético de 

Prescott & Dunn. Para tanto foi utilizada a matriz de planejamento fatorial completo 

24 com sextuplicata no ponto central, conforme previamente indicado na Tabela 3.3. 

Assim, para cada um dos 22 ensaios do planejamento foram coletadas 

amostras ao longo do tempo, sendo uma a cada 24 h, durante 6 dias, para analisar e 

verificar o comportamento da produção de ácido cítrico, do pH e do consumo de 

açúcar redutor. Posteriormente, foi realizada a análise estatística considerando-se o 

melhor tempo para a produção de ácido cítrico utilizando o meio sintético e o meio 

contendo a manipueira. A Tabela 4.2 apresenta a evolução do ácido cítrico, pH e 

açúcares redutores para cada ensaio do planejamento ao longo de 6 dias. As 

coletas de amostras de 1 a 6 dias foram feitas para o meio esterilizado. 
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TABELA 4.2 Evolução do ácido cítrico, pH e açúcar redutor ao longo de 6 dias de 
fermentação para cada ensaio do planejamento experimental 24, usando meio 
sintético de Prescott & Dunn 

Tempo de fermentação (dias) Ensaio Análise 
 0  1 2 3 4 5 6 

AC  2,6 57,2 62,4 60,3 45,1 51,4 42,7 
pH  5,0 5,0 6,1 4,9 5,1 4,8 4,8 1 

AR  63,5 53,5 52,3 47,4 40,7 42,8 41,9 
AC  2,8 58,3 52,9 60,4 49,5 71,4 62,6 
pH  7,7 7,9 7,9 7,7 8,0 7,9 8,0 2 

AR  55,0 57,1 54,4 69,0 53,5 53,8 46,2 
AC  2,6 56,3 41,3 71,0 44,2 44,0 55,7 
pH  6,3 6,6 7,3 7,0 6,9 8,3 7,2 3 

AR  51,9 48,9 38,5 26,0 20,2 35,8 33,3 
AC  2,7 45,9 17,2 54,5 78,4 80,9 72,5 
pH  7,9 8,0 8,3 8,5 8,6 8,7 8,7 4 

AR  51,9 59,6 38,5 39,1 27,5 25,7 19,9 
AC  3,1 61,4 54,4 60,1 55,0 49,7 48,9 
pH  5,8 5,8 5,9 5,2 5,0 5,4 5,6 5 

AR  48,9 27,5 24,5 24,5 23,0 19,9 17,8 
AC  2,7 58,4 69,4 77,3 77,3 30,4 55,6 
pH  7,6 7,6 7,7 7,4 7,4 7,3 7,4 6 

AR  47,1 42,5 35,2 31,5 17,5 9,5 5,9 
AC  2,9 62,9 60,9 56,4 72,7 71,4 50,3 
pH  6,2 5,3 2,3 2,0 1,5 1,3 1,3 7 

AR  41,3 45,2 38,8 26,0 38,2 26,9 22,7 
AC  2,6 56,4 54,4 46,3 8,7 45,4 53,2 
pH  7,3 7,2 7,5 7,2 8,2 8,5 8,9 8 

AR  67,5 55,9 31,8 28,2 25,7 20,5 38,8 
AC  2,6 60,1 70,9 55,6 32,6 38,7 59,3 
pH  5,8 5,2 5,0 5,2 4,9 4,4 3,1 9 

AR  98,9 48,9 23,0 17,2 9,5 8,9 7,1 
AC  2,6 57,4 56,8 61,1 56,1 52,4 51,9 
pH  8,6 8,6 6,1 4,7 3,3 2,8 2,8 10 

AR  92,2 80,0 57,6 46,1 28,2 50,2 42,7 
AC  2,7 57,7 66,2 62,7 60,0 46,2 36,0 
pH  6,1 6,1 3,1 2,5 2,3 2,4 2,4 11 

AR  112,2 98,7 65,1 66,8 55,9 48,8 57,0 
AC  3,1 58,3 58,5 33,6 16,2 10,4 62,1 
pH  7,5 6,3 3,2 3,0 3,0 3,2 3,3 12 

AR  104,8 97,3 87,8 78,7 74,3 65,1 63,1 
AC  2,7 47,5 51,7 54,1 23,7 16,2 61,7 
pH  5,0 2,9 1,4 1,1 1,1 1,3 1,3 13 

AR  95,6 107,8 104,4 105,1 103,7 93,9 50,5 
AC  2,7 60,5 46,6 58,1 40,4 46,4 53,6 
pH  6,4 6,4 6,9 7,3 7,4 8,1 8,0 15 

AR  106,8 86,1 83,7 79,0 78,3 78,0 78,0 
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Continuação da Tabela 4.2 
AC  3,1 40,0 41,1 35,4 21,5 29,4 25,9 
pH  6,6 5,6 3,7 4,0 3,1 3,8 3,7 16 

AR  92,9 93,9 88,8 93,6 104,1 57,3 52,9 
AC  2,7 8,1 7,6 7,6 51,1 44,1 42,8 
pH  6,9 6,6 6,8 6,0 6,7 6,7 6,6 17 

AR  2,7 2,7 1,7 1,4 1,7 1,4 0,7 
AC  2,7 8,1 9,0 8,7 8,1 7,7 7,0 
pH  6,9 7,0 6,8 5,9 6,6 6,8 6,8 18 

AR  1,4 2,4 2,1 1,0 0,7 1,7 2,7 
AC  2,6 8,1 7,7 8,1 9,0 8,1 7,7 
pH  6,4 6,7 6,8 6,3 6,7 7,0 6,8 19 

AR  1,7 1,0 1,4 1,0 0,7 1,7 2,7 
AC  2,6 7,8 6,8 8,1 7,9 8,1 7,9 
pH  6,4 6,3 6,0 6,1 6,6 6,9 6,5 20 

AR  1,4 2,7 1,4 1,4 1,7 1,4 0,7 
AC  2,6 8,1 7,9 7,8 8,7 8,1 7,6 
pH  6,6 6,5 6,5 6,3 6,7 6,8 6,5 21 

AR  0,7 1,7 2,7 2,1 1,7 0,7 1,7 
AC  2,7 8,1 7,6 8,1 7,9 7,8 7,8 
pH  6,9 6,8 6,8 6,2 6,6 6,9 6,7 22 

AR  1,4 2,4 1,7 1,4 0,7 1,7 2,7 
AC - ácido cítrico (g/L); AR - açúcar redutor (g/L) 

 
 

 

Conforme observado na Tabela 4.2, a maior concentração de ácido cítrico foi 

de 80,9 g/L para o 5° dia, correspondente ao ensaio  4. Entretanto, considerando a 

produtividade em ácido cítrico em g/L.dia, este não é o melhor rendimento como se 

pode verificar na Tabela 4.3. Ao comparar com a concentração de ácido cítrico 

obtida controle (ensaio 1) que foi de 57,2 g/L também no tempo de fermentação de 

24 h, pode-se dizer que houve um incremento de 5,7 g/L de ácido cítrico no meio de 

fermentação.Considerando a produtividade em ácido cítrico, este também é o 

melhor rendimento como se pode verificar na Tabela 4.5. 

A melhor produtividade 62,9 g/L.dia foi obtida no primeiro dia de fermentação 

no ensaio 7. Assim, pode-se considerar o primeiro dia como sendo o melhor tempo 

de fermentação para a obtenção de ácido cítrico considerando-se o meio Prescott & 

Dunn como substrato. Isso corrobora os resultados obtidos por outros autores. 
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TABELA 4.3 Resultados de concentração e produtividade de ácido cítrico para os 
melhores ensaios do planejamento, para o meio sintético. 
Dia Ensaio Concentração (g/L) Produtividade (g/L.dia) 

1 1(controle) 57,2 57,2 

1 7 62,9 62,9 

2 9 70,9 35,4 

3 6 77,3 25,8 

4 4 78,4 19,6 

5 4 80,9 16,2 

6 4 72,5 12 
 

 

Bonatelli Jr. et al.(1982), realizando fermentação em meio sintético Prescott & 

Dunn, por um período de 7 dias, obtiveram uma produção máxima de 92 g/L a partir 

de uma cepa de fungo Aspergillus niger mutante, após 48 h de incubação. 

Dorouneh et al (2009), obtiveram uma produtividade de 13,4 g/L.dia em 

fermentação submersa, após um período de 10 dias, utilizando o meio sintético, 

entretanto ao utilizar um meio enriquecido com melaço de cana de açúcar obteve 

uma produtividade de 12 g/L dia após 10 dias.  

Um fator importante que deve ser levado em consideração durante o período 

de fermentação é o pH, no ensaio 7, observa-se um pH inicial de 6,2 e final de 1,3. 

Segundo Papagianni (2007), valores de pH baixo inibem a produção de ácidos 

orgânicos indesejáveis (ácido glucônico e ácido oxálico), tornando a recuperação de 

ácido cítrico mais simples a partir do meio de fermentação. Sabe-se também que 

nenhum fungo conhecido consegue fixar nitrogênio atmosférico, desta forma, fontes 

de nitrogênio são requeridas para a síntese de aminoácidos, vitaminas, purinas e 

pirimidinas dos ácidos nucléicos e para síntese de glicosamina para montagem de 

quitina (principal componente da parede celular do fungo).  

Dependendo da espécie do fungo, o nitrogênio pode ser obtido nas formas de 

nitrato, nitrito, amônia ou nitrogênio orgânico. A maioria dos fungos usa nitrato que é 

reduzido a nitrito com mediação da enzima nitrato redutase e depois a amônia. Esta 

é a forma na qual ocorre a captação de amônia no meio de fermentação no inicio da 

germinação dos esporos do fungo e provocam liberação de prótons o que contribui 

para a redução do pH a níveis adequados para que ocorra a total germinação destes 
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esporos. Se durante essa fase ocorrer um aumento de pH acima de 4,5 a produção 

de ácido cítrico pode ser reduzida em até 80% (PAPAGIANNI, 1995). 

O controle de pH também pode ser crítico nos processos de fermentação 

(NAGEL et al., 1999), pois como conseqüência da degradação dos açúcares ou 

matéria orgânica presente no meio, ocorre a formação de ácidos orgânicos que 

baixam o pH, assim como o consumo de sais de amônio. Por outro lado, se ácidos 

orgânicos presentes no substrato são assimilados, o pH aumenta, assim como a 

hidrólise de uréia resulta na alcalinização do meio (RAIMBAULT, 1998).  

A amônia também é bastante utilizada como nutriente pelos fungos, porém, 

quando o meio é básico, ela se torna tóxica para estes micro-organismos e o 

Aspergillus niger necessita de fonte de nitrogênio para a produção de ácido cítrico 

(HAQ et al., 2005). De acordo com Esposito & Azevedo (2004), os fungos podem 

utilizar amônia por difusão simples através da membrana celular, entretanto os íons 

amônio presentes não atravessam a parede celular. Porém, Roukas & Harvey 

(1988) explicaram que no interior da célula, nitrato é convertido a nitrito e este ao íon 

amônio que então é utilizado pelo fungo. Para que isto ocorra, o pH ótimo deve estar 

entre 4 e 6 e o íon amônio não será metabolizado intracelularmente se o pH for 

inferior a 4 (GRIFFIN, 1994).  

As mudanças de pH, ao longo do cultivo, dependem principalmente do micro-

organismo e do substrato e para amenizar o efeito de uma variação brusca do pH a 

adição de sais de amônio ou uréia também pode ser usada. De um modo geral, na 

fermentação submersa os valores iniciais de pH são baixos, favorecendo o 

crescimento de fungos e leveduras e dificultando o crescimento de bactérias (DEL 

BIANCHI et al., 2001). 

Porém, não há consenso na literatura sobre um pH inicial ótimo para o 

acúmulo de ácido cítrico. Yigitoglu et al. (1992), indicam que um pH de 2,5 seria o 

ideal para a concentração do produto. Papagianni (1995) afirma que um pH de 4,5 

durante a fase de produção reduz o rendimento do ácido cítrico, no entanto para que 

haja o desenvolvimento de esporos é necessário um pH em torno de 5,5. 

Ainda que o pH mais favorável ao desenvolvimento dos fungos esteja entre 5, 

6 e 7, a maioria dos fungos toleram amplas variações de pH. Os fungos filamentosos 

podem crescer na faixa entre 1,5 e 11, entretanto algumas leveduras não toleram pH 

alcalino. Os meios com pH entre 5 e 6, com elevadas concentrações de açúcar e 
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alta pressão osmótica, tais como geléias, favorecem o desenvolvimento dos fungos 

nas porções que estiverem em contato com o ar. 

Desta forma, neste trabalho utilizou-se um pH inicial na faixa entre 5 e 7, 

sendo que os meios não foram tamponados, assim pode-se observar uma variação 

natural no valor de pH durante o período de fermentação, embora os constituintes 

normais, como a peptona e os aminoácidos, presentes nos meios de fermentação, 

possam funcionar como tampões, em virtude de sua própria natureza.  

Pode-se observar nos meios sintéticos de cultivo, um decaimento no pH nos 

ensaios 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16, isto ocorre devido à produção de algumas 

moléculas ácidas pelo fungo Aspergillus niger quando cultivado na presença de 

meios contendo fontes de nitrogênio (LEHNINGER et al., 1995). Com exceção do 

ensaio 7 os demais ensaios foram suplementados com sacarose, o decaimento de 

pH pode estar relacionado com a decomposição da matéria orgânica presente nos 

meios. Outro fator que pode influenciar no decaimento do pH é a presença da 

peptona que também pode ser utilizada como matéria orgânica, uma vez que o meio 

possui sulfato de amônio, como fonte de nitrogênio, favorecendo o desenvolvimento 

fungico e o acúmulo do ácido cítrico. Os demais meios não foram suplementados 

com sacarose apenas com as fontes de nitrogênio inorgânico (uréia e sulfato de 

amônio) e orgânico (peptona), nos meios 1, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 o pH 

manteve-se estável, como citado anteriormente a variação do pH não ocorre devido 

a presença de alguns ácido orgânicos e a hidrólise da uréia presente no meio de 

fermentação inclusive podem torná-lo alcalino como ocorreu nos ensaios 2, 4, 8 e 

15. 

Outro fator analisado é o consumo de açúcar redutor presente no meio 

fermentativo. Em geral, apenas os açúcares que são assimilados rapidamente por 

fungos são utilizados como fonte de carbono na fermentação cítrica (sacarose, 

frutose, glicose) (YIGITOGLU, 1992). Segundo Kubicek & Rohr (1986), a principal 

fonte de carbono empregada é a sacarose, seja na forma pura ou na forma presente 

em melaços de cana-de-açúcar ou beterraba. 

No ensaio 7 a concentração de açúcar redutor inicial foi de 41,3 g/L e final de 

22,7 g/L. A concentração e o tipo de fonte de carbono são importantes para o 

acúmulo de ácido cítrico. Em fermentação submersa a faixa ótima de concentração 

de sacarose é 10 a 14%, sendo que abaixo de 2,5% não há produção de ácido 

cítrico (XU et al., 1989). Segundo Penna (2001), as baixas concentrações de 
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açúcares facilitam o acúmulo de ácido oxálico, e, conseqüentemente, diminuem a 

produção de ácido cítrico. O meio sintético possui em sua composição 5 % de 

sacarose, sendo esta a concentração mínima inicial de sacarose nos meios utilizado 

neste trabalho, correspondendo ao nível -1 apresentado anteriormente na Tabela 

3.2. Nesta tabela os níveis de fatores referem-se a suplementação dos ensaios, e 

não a concentração inicial nos meios, conforme descrito no item 3.2. 

A fermentação cítrica submersa requer também uma concentração de fonte 

de nitrogênio de 0,1 a 0,4 g/L. Em elevada quantidade, este composto propicia o 

crescimento fúngico e o consumo de substrato, diminuindo o acúmulo de ácido 

cítrico (SOCCOL et al., 2006). Os compostos de sais de amônio (sulfato de amônio e 

nitrato de amônio) são os mais empregados, pois ao serem consumidos, diminuem o 

pH do meio, o que é essencial para obtenção de ácido cítrico (YIGITOGLU, 1992). 

Isso justifica a redução de pH observada no ensaio 7. 

4.3 Produção de ácido cítrico utilizando a manipuei ra 

O mesmo procedimento utilizado para a produção de ácido cítrico em meio 

sintético foi repetido para o meio com manipueira, sendo os resultados obtidos de 

concentração de ácido cítrico, pH e consumo de açúcar redutor obtidos 

apresentados na Tabela 4.4. 

Como a manipueira é um resíduo industrial, sujeito a contaminações 

químicas, microbiológicas e possui em sua composição nutrientes não quantificados 

neste trabalho, o ensaio 1 é utilizado como controle, uma vez que no meio não foi 

acrescentado nenhuma fonte de carbono ou sacarose. 

Da mesma forma que, para o meio sintético, o melhor resultado de 

produtividade foi observado para o primeiro dia de fermentação, podendo-se 

considerar também este como o melhor tempo de fermentação para a obtenção de 

ácido cítrico, considerando-se o meio com manipueira como substrato. Isso 

corrobora os resultados obtidos por outros autores. 
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TABELA 4.4 Evolução do ácido cítrico, pH e açúcar redutor ao longo de 6 dias de 
fermentação para cada ensaio do planejamento experimental 24, usando meio 
com manipueira 

Tempo de fermentação (dias) 
Ensaio Análise 

 0 1 2 3 4 5 6 
AC  7,6 45,1 57,2 62,4 60,3 11,7 45,1 
pH  4,6 4,6 4,9 6,1 6,8 7,6 7,1 1 
AR  60,4 59,2 54,6 48,3 50,3 49,5 35,3 
AC  7,7 49,5 58,3 52,9 60,4 24,8 49,5 
pH  6,8 6,6 7,1 8,0 8,9 8,4 8,4 2 
AR  63,9 61,3 75,1 60,4 60,7 53,5 45,4 
AC  6,8 44,2 56,3 41,3 71,0 6,7 44,2 
pH  4,9 4,9 5,4 6,6 7,4 7,8 8,1 3 
AR  56,1 46,3 34,5 29,0 43,7 41,4 35,3 
AC  4,8 78,4 45,9 17,2 54,5 14,0 18,4 
pH  6,8 6,7 8,3 8,7 8,6 8,8 8,7 4 
AR  66,2 46,3 46,9 35,9 34,2 28,7 15,2 
AC  7,9 55,0 61,4 54,4 60,1 24,9 55,0 
pH  4,6 4,6 5,2 6,8 7,5 7,7 7,1 5 
AR  57,5 52,9 52,9 50,6 46,0 42,7 35,8 
AC  4,5 77,3 58,4 69,4 77,3 71,3 67,3 
pH  4,5 4,5 3,3 2,3 2,0 2,0 2,0 6 
AR  56,7 48,9 45,0 29,9 21,5 17,5 14,9 
AC  11,0 50,3 62,9 60,9 56,4 13,4 15,0 
pH  4,7 4,8 6,1 7,1 7,5 8,0 7,6 7 
AR  59,6 52,8 39,1 52,1 40,1 35,5 21,5 
AC  7,9 8,7 56,4 54,4 46,3 20,2 48,7 
pH  6,2 6,8 8,0 8,3 8,5 8,2 8,2 8 
AR  100,3 63,9 58,4 54,7 46,9 74,5 73,6 
AC  9,2 32,6 60,1 70,9 55,6 31,1 32,6 
pH  4,5 4,5 4,2 3,7 3,6 3,6 3,5 9 
AR  89,7 50,6 41,8 30,3 29,4 26,6 23,8 
AC  9,8 48,9 57,4 56,8 60,1 32,3 55,0 
pH  7,2 5,8 3,9 5,4 3,3 6,5 3,5 10 
AR  97,4 72,1 59,0 38,7 63,6 55,2 56,3 
AC  7,1 72,7 57,7 66,2 65,4 39,8 56,4 

pH  4,9 4,8 4,0 3,7 3,1 3,1 3,1 11 

AR  118,5 80,5 82,4 70,2 62,1 71,3 49,8 

AC  5,9 62,6 58,3 58,5 33,6 16,7 62,1 

pH  5,0 5,1 4,1 3,5 3,2 3,2 3,2 12 

AR  117,0 106,3 95,9 90,9 80,5 78,2 73,6 

AC  6,8 55,7 47,5 51,7 54,1 52,9 61,7 

pH  7,5 6,3 3,2 3,0 3,0 3,2 3,3 13 

AR  128,9 125,1 125,8 124,3 113,2 64,0 60,9 
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Continuação da Tabela 4.4 

AC  7,6 50,2 60,3 49,0 16,9 41,3 50,2 

pH  6,1 5,4 6,1 4,0 5,7 6,2 6,4 14 

AR  112,8 105,1 60,6 62,1 54,0 51,7 35,2 

AC  6,9 40,4 60,5 46,6 58,1 45,1 40,4 

pH  4,3 4,4 3,3 2,3 2,3 2,1 2,2 15 

AR  104,3 101,6 96,3 95,5 95,1 95,1 68,6 

AC  7,5 65,3 41,1 35,4 21,5 49,5 29,4 

pH  5,3 5,3 6,4 4,4 5,2 6,2 7,1 16 

AR  113,2 107,4 112,8 124,7 71,7 66,7 42,5 

AC  9,4 59,8 68,8 51,1 53,2 16,2 48,9 

pH  5,2 5,8 6,1 5,4 5,6 5,8 5,3 17 

AR  9,9 8,7 8,3 8,7 8,3 7,6 8,7 

AC  8,4 55,7 24,8 36,0 48,4 16,9 23,9 

pH  4,9 4,9 5,7 5,6 5,9 5,8 5,9 18 

AR  9,5 9,1 8,0 7,6 8,7 9,9 9,1 

AC  9,4 59,4 12,4 25,9 25,9 16,6 21,8 

pH  5,1 5,0 5,9 5,9 5,9 6,2 6,2 19 

AR  8,0 8,3 8,0 7,6 8,7 9,9 9,1 

AC  9,2 57,3 15,1 20,6 23,7 16,3 15,8 

pH  6,0 4,9 6,7 5,9 6,1 6,3 6,0 20 

AR  9,9 8,3 8,3 8,7 8,3 7,6 8,7 

AC  9,8 55,6 37,2 16,2 29,4 16,9 28,3 

pH  6,5 6,2 4,3 6,0 6,1 6,3 5,6 21 

AR  8,7 9,9 9,1 8,7 7,6 8,7 9,9 

AC  7,1 56,5 30,1 23,7 20,2 17,1 11,6 

pH  5,4 4,9 5,8 6,3 6,4 6,3 6,6 22 

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

AC - ácido cítrico (g/L); AR - açúcar redutor (g/L) 
 

Conforme observado na Tabela 4.4, a maior concentração de ácido cítrico foi 

de 78,4 g/L para o primeiro dia, correspondente ao ensaio 4. Ao comparar com a 

concentração de ácido cítrico obtida controle (ensaio 1) que foi de 45,1 g/L também 

no tempo de fermentação de 24 h, pode-se dizer que houve um incremento de 33,3 

g/L no acúmulo de ácido cítrico no meio de fermentação. Considerando a 
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produtividade em ácido cítrico, o ensaio 4 também apresentou o melhor rendimento 

como se pode verificar na Tabela 4.5. 

 

TABELA 4.5 Resultados de concentração e produtividade de ácido cítrico para os 
melhores ensaios do planejamento, para o meio contendo manipueira. 
Dia Ensaio Concentração (g/L) Produtividade (g/L.dia) 

1 1(controle) 45,1 45,1 

1 4 78,4 78,4 

2 17 68,8 34,4 

3 9 70,9 23,6 

4 6 77,3 19,3 

5 6 71,3 14,3 

6 6 67,3 11,2 
 

 

Leonel & Cereda (1995) realizaram ensaio comparando a produção de ácido 

cítrico em meio sintético de Prescott & Dunn e em meio elaborado com manipueira, 

sendo obtida uma produção de 2,5 e 2,8 g/L, após um período de incubação de 7 

dias, respectivamente, no entanto os autores observaram baixo crescimento do 

fungo, e conseqüentemente o baixo acúmulo de ácido cítrico no meio e acreditam 

que o não crescimento do micro-organismo se deva ao alto teor de cianeto, maior 

que 70 mg/L da manipueira utilizada por eles. Desta forma, o alto acúmulo de ácido 

cítrico obtido neste trabalho justifica-se pelo teor inicial de cianeto de 0,4 mg/mL e 

um pH inicial entre 6 e 8, o qual não foi ajustado e nem tamponado, facilitando o 

desenvolvimento do micro-organismo. A produção de ácido cítrico apresentada 

pelos autores refere-se ao valor obtido após 7 dias de fermentação, diferente deste 

trabalho, em que a produção de ácido cítrico é avaliada a cada 24 h por um período 

de 6 dias, indicando que não é necessário um longo período de fermentação para a 

produção de ácido cítrico, já que os melhores resultados foram obtidos no primeiro 

dia de fermentação.  

Outros autores obtiveram resultados semelhantes, porém utilizando outros 

resíduos. Rywińska et al. (2010), pesquisaram o uso de glicerol bruto e a levedura 

Yarrowia lipolytica na produção de ácido cítrico, e obtiveram uma produtividade entre 

25,2 e 22,56 g/L.dia com diferentes concentrações de glicerol. Neste trabalho os 

autores utilizaram o meio sintético de Prescott & Dunn suplementado com três 
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diferentes concentrações de glicerol e sulfato de amônio, num tempo de 

fermentação de 6 dias, eles observaram a presença de ácido cítrico em todos os 

meios fermentados e atestaram a aplicabilidade do uso de glicerol como fonte de 

carbono e a utilização de sulfato de amônio como fonte de nitrogênio no cultivo de 

Aspergillus niger obtendo resultados satisfatórios quanto a produção de ácido cítrico 

em escala industrial. 

Angumeenal & Venkappayya (2005) utilizaram polpa de jaca como substrato 

para a produção de ácido cítrico e obtiveram uma produção de 73 g/L no período de 

48h de fermentação. Os meios utilizados foram enriquecidos com sacarose e o meio 

sintético também foi utilizado para comparação. Entretanto, os autores não 

apresentam os valores obtidos na produção de ácido cítrico em meio sintético e 

também não avaliaram o pH inicial dos meios de fermentação.pois tinham como 

objetivo apenas avaliar a possibilidade do uso de polpa de jaca para a produção de 

ácido cítrico.  

EL-Aasar (2006), utilizou como substrato para a produção de ácido cítrico 

soro de queijo e melaço de beterraba e obteve uma produção máxima acumulada de 

47,63 g/L, após um período de 6 dias de fermentação, e observou, neste caso, que o 

pH 6,0 é o ideal para a produção de ácido cítrico, diferente do observado por outros 

autores anteriormente citados. O autor observou que um aumento no período de 

incubação implica na redução de acúmulo de ácido cítrico, assim, concluiu que seis 

dias seria o período máximo de incubação, com temperatura de incubação 30ºC e 

pH 6,0. O pH inicial e a temperatura dos meios de fermentação são consideradas as 

condições mais adequadas para que ocorra o melhor desenvolvimento dos fungos e, 

posteriormente, a produção de ácido cítrico.  

Nos ensaios 6, 9, 11, 12, 13, e 15, em que foi utilizado a manipueira como 

substrato ocorreu a redução de pH, isso pode ser justificado, exceto para o ensaio 6, 

com a utilização da suplementação de sacarose no meio em que ocorre. Conforme 

citado anteriormente, ha produção de moléculas ácidas pelo fungo quando cultivado 

em meios contendo fontes de carbono e nitrogênio. O pH de uma cultura pode variar 

em razão da atividade metabólica dos micro-organismos, com o pH podendo cair 

muito rapidamente até um pH inferior a 3,0. Além disso, a natureza do substrato 

também influência na variação do pH. Pode-se observar que nos demais que 

ensaios ocorreu uma alcalinização do meio de fermentação, no entanto isso não 

influenciou na produção de ácido cítrico. 
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4.4 Perfis temporais para produção de ácido cítrico , pH e consumo de açúcar 

redutor para os meios sintéticos e manipueira. 

Conforme visto até aqui, os melhores resultados obtidos, após 24 h de 

fermentação, foram para o ensaio 7 em meio sintético e 4 em meio manipueira para 

a matriz de planejamento considerada. Desta forma, é importante avaliar o 

comportamento do processo ao longo do tempo para os dois ensaios. A Tabela 4.6 

mostra os diferentes níveis de nutrientes utilizados em ambos os ensaios. 

 

TABELA 4.6 Níveis codificados e reais (entre parênteses) de concentração de 
nutrientes para os ensaios 7 para meio sintético e 4 para meio com manipueira. 

Ensaio 
Nutriente 

4 7 

Uréia (g/L) 1(5) -1(0) 

Peptona (g/L) 1(5) 1(5) 

Sulfato de Amônio (g/L) -1(0) 1(5) 

Sacarose (g/L) -1(0) -1(0) 
 

 

Assim, será avaliada a evolução da produção de ácido cítrico, da variação do 

pH e do consumo de ácido cítrico, tanto para o meio sintético como para a 

manipueira, considerando-se os ensaios 7 e 4 da matriz de planejamento, 

respectivamente para os 6 dias de fermentação. 

Nas Figuras 4.1, 4.2 e 4.3 são mostrados os perfis temporais de produção de 

ácido cítrico, de variação de pH e de consumo de açúcar redutor, respectivamente, 

para ambos os meios utilizados, ou seja, manipueira (ensaio 4) e meio sintético 

(ensaio 7). O tempo 0* refere-se ao meio antes de autoclavar e o tempo 0** ao meio 

autoclavado no inicio da fermentação. 
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FIGURA 4.1 Perfil temporal de ácido cítrico para ambos os meios de fermentação.  
 

 
FIGURA 4.2 Perfil temporal do pH para ambos os meios de fermentação.   
 

 
FIGURA 4.3 Perfil de consumo de açúcar redutor para os meios de fermentação.   
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Qualquer aumento ou diminuição na concentração de nitrogênio no meio de 

fermentação faz com que ocorram oscilações na produção de ácido cítrico 

(SIKANDER et al., 2004). Seguindo a observação dos autores, pode-se verificar na 

Figura 4.1 a ocorrência desta oscilação, sendo que a maior concentração de ácido 

cítrico foi de 78,4 g/L para o primeiro dia. No meio de fermentação com a manipueira 

do ensaio 4, utilizou-se a uréia e peptona como fontes de nitrogênio indicam que a 

uréia é rapidamente metabolizada pelo fungo, produzindo acido cítrico. 

Entretanto como o meio também possuía a peptona como fonte de nitrogênio, 

e a assimilação desta é lenta, pois há a necessidade da decomposição da mesma 

para a liberação do nitrogênio, conseqüentemente durante o processo de 

decomposição também ocorre uma degradação do ácido cítrico já produzido, neste 

caso pode-se observa-se que no intervalo de tempo entre o segundo e o terceiro dia 

de fermentação o fungo volta a apresentar uma nova fase de germinação, isso 

porque peptona é fonte de nitrogênio orgânico, pode conter algumas vitaminas e/ou 

carboidratos, dependendo do material protéico digerido para a sua produção. Isso 

faz com que ocorra um aumentando a biomassa e posteriormente voltando a 

produzir o ácido cítrico. 

Como o meio também contém uréia (Figura 4.2) pode-se observar uma 

alcalinização do meio de fermentação com manipueira, apresentando aumento no 

valor de pH ao longo do tempo, esta alcalinização não implica na redução da 

produção de ácido cítrico, nem na redução do consumo de açúcar redutor (Figura 

4.3). 

Na Figura 4.1 observam-se oscilações, durante o tempo de fermentação 

utilizando o meio manipueira (ensaio 4), na produção de ácido cítrico. Esta oscilação 

provavelmente pode se explicada pela utilização da manipueira, um substrato de 

origem vegetal e que possui em sua composição grande variedade de nutrientes e 

compostos químicos. Durante a fermentação pode ocorrer a produção de dióxido de 

carbono, que apesar deste parâmetro não ser analisado neste experimento, coincide 

com os resultados obtidos por Priede & Thomas (1999), que também observaram 

estas oscilações ao estudarem a relação entre a morfologia e a produção de ácido 

cítrico por Aspergillus niger em fermentação submersa utilizando meio sintético. 

Com base nos resultados obtidos neste trabalho pode-se afirmar que o pH do 

meio de fermentação sintético de Prescott & Dunn, que é inicialmente na faixa entre 

4 e 6 (pelo fato de não estar tamponado), apresentou diminuição significativa, sendo 
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este um parâmetro importante que foi observado no decorrer do tempo, pois indica 

que durante a fermentação do meio, ocorreu a formação de ácidos orgânicos, entre 

eles o ácido cítrico, contribuindo para seu abaixamento. Entretanto no meio com 

manipueira (ensaio 4) ocorreu o aumento do valor do pH, o que é justificado pela 

presença de uréia no meio de fermentação, conforme relatado anteriormente por 

Raimbault (1998) 

Fontes de carboidrato também são necessárias para a produção de ácido 

cítrico, sendo que a presença de carboidrato prontamente metabolizável é essencial 

para uma boa produção de ácido cítrico. A maltose, sacarose, manose, glicose e 

frutose são os açúcares mais apropriados para a produção de ácido. Neste trabalho 

foi utilizado a sacarose como fonte de carboidrato, presente tanto no meio sintético 

como no meio contendo manipueira. Entretanto os meios que apresentaram 

melhores resultados (ensaios 4 e 7) não foram suplementados com a sacarose, 

utilizando apenas a concentração inicial de 50 g/L no meio sintético (própria do 

meio). Observa-se que a variação temporal do acúmulo do ácido cítrico corresponde 

exatamente com a diminuição do pH, isso no meio sintético, assim que se inicia a 

produção do ácido cítrico, conforme observado na Figura 4.2.  

4.5 Avaliação dos efeitos dos diferentes nutrientes  utilizados 

A matriz de planejamento fatorial 24 (Tabela 3.3) foi estruturada considerando 

como fatores (variáveis) a utilização dos seguintes nutrientes: uréia, peptona, sulfato 

de amônio e sacarose. A seguir, foi feita a analise estatística desta matriz, para 

avaliar os efeitos de variação desses nutrientes sobre a concentração de ácido 

cítrico, considerando os resultados obtidos após 24h de fermentação para ambos os 

meios de fermentação (Tabela 4.7).  

Comparando os resultados obtidos no ensaio 4 e no ensaio 7, pode-se 

observar um incremento em torno de 22% na produção de ácido cítrico em meio 

contendo manipueira em relação ao meio sintético, sendo que no meio manipueira 

foi obtida uma produção máxima de 78,4g/L e no meio sintético foi obtida a produção 

de 62,9 g/L. Para avaliar a influencia da utilização da manipueira foi realizada a 

análise a estatística utilizando os valores obtidos nos melhores ensaios, nos dois 

meios de fermentação, para a produção de ácido cítrico 
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TABELA 4.7 Matriz do planejamento fatorial 24 com resultados de ácido cítrico (AC)   
para a manipueira e meio sintético com 24 h de fermentação. 

Ensaio Uréia Peptona Sulfato de 
Amônio 

Sacarose AC 
Manipueira 

AC 
Sintético 

1 -1 -1 -1 -1 45,1 57,2 

2 1 -1 -1 -1 49,5 58,3 

3 -1 1 -1 -1 44,2 56,3 

4 1 1 -1 -1 78,4 45,9 

5 -1 -1 1 -1 55,0 61,4 

6 1 -1 1 -1 77,3 58,4 

7 -1 1 1 -1 50,3 62,9 

8 1 1 1 -1 8,7 56,4 

9 -1 -1 -1 1 32,6 60,1 

10 1 -1 -1 1 48,9 57,4 

11 -1 1 -1 1 72,7 57,7 

12 1 1 -1 1 62,6 58,3 

13 -1 -1 1 1 55,7 47,5 

14 1 -1 1 1 50,2 60,3 

15 -1 1 1 1 40,4 60,5 

16 1 1 1 1 65,3 40,0 

17 0 0 0 0 59,8 8,1 

18 0 0 0 0 55,7 8,1 

19 0 0 0 0 59,4 8,1 

20 0 0 0 0 57,3 7,8 

21 0 0 0 0 55,6 8,1 

22 0 0 0 0 56,5 8,1 
 

Os valores indicados em itálico correspondem aos ensaios que apresentaram os melhores 
resultados de ácido cítrico com meio manipueira e com meio sintético. 

4.5.1  Análise estatística para ácido cítrico obtid o com manipueira 

A análise estatística feita no software STATISTICA™ (versão 8.0) para os 

resultados de ácido cítrico com manipueira mostram como significativos os fatores 

uréia, sulfato de amônio e sacarose, no nível de significância de 5%, conforme se 

observa na Tabela 4.8. Considera-se como significativo o valor de “p” que se 

encontra abaixo de 0,05. Neste caso, todos os parâmetros da tabela são 

significativos, com exceção da peptona e da interação 1 x 4 (uréia x sacarose). Isso 
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indica que a peptona não exerce influência significativa sobre os resultados obtidos 

de ácido cítrico produzido com manipueira. 

 

TABELA 4.8 Tabela de efeitos para os resultados de ácido cítrico com manipueira, 
para o planejamento fatorial 24. 

Parâmetro Efeito Erro padrão 

efeito 

t(5) p Coef. Erro padrão 

coef. 

Média/Interc 53,6909 0,389736 137,7623 0,000000 53,69091 0,389736 

(1)UR 5,6125 0,914011 6,1405 0,001664 2,80625 0,457006 

(2)PEP 1,0375 0,914011 1,1351 0,307797 0,51875 0,457006 

(3)SAM -3,8875 0,914011 -4,2532 0,008067 -1,94375 0,457006 

(4)SAC 2,4875 0,914011 2,7215 0,041699 1,24375 0,457006 

1 x 2 -3,7625 0,914011 -4,1165 0,009206 -1,88125 0,457006 

1 x 3 -5,5875 0,914011 -6,1132 0,001698 -2,79375 0,457006 

1 x 4 0,7875 0,914011 0,8616 0,428291 0,39375 0,457006 

2 x 3 -19,4125 0,914011 -21,2388 0,000004 -9,70625 0,457006 

2 x 4 12,3625 0,914011 13,5255 0,000040 6,18125 0,457006 

3 x 4 2,5875 0,914011 2,8309 0,036635 1,29375 0,457006 

1 x 2 x 3 -4,6125 0,914011 -5,0464 0,003945 -2,30625 0,457006 

1 x 2 x 4 4,7625 0,914011 5,2105 0,003437 2,38125 0,457006 

1 x 3 x 4 8,8875 0,914011 9,7236 0,000196 4,44375 0,457006 

2 x 3 x 4 5,9125 0,914011 6,4687 0,001315 2,95625 0,457006 
 

 

 

O gráfico de Pareto (Figura 4.4) ilustra os efeitos significativos, ou seja, os 

parâmetros (colunas horizontais) que ultrapassam a direita da linha tracejada são 

considerados significativos no nível de significância de 5%. 

Os valores positivos dos efeitos da uréia e da sacarose indicam que o 

aumento desses fatores provoca um aumento significativo na produção de ácido 

cítrico, ao passo que o valor negativo do efeito do sulfato de amônio indica que o 

aumento desse fator provoca uma diminuição significativa na produção de ácido 

cítrico, considerando o nível de significância de 5%. 
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,8615867

1,135106

2,72152

2,830928

-4,11647

-4,25323

-5,04644

5,210548

-6,11316

6,140515

6,468738

9,723622

13,52554

-21,2388

p=,05

Estimativa dos efeitos padronizados (valor absoluto)

1 x 4

(2)PEP

(4)SAC

3 x 4

1 x 2

(3)SAM

1*2*3

1*2*4

1 x 3

(1)UR

2*3*4

1*3*4

2 x 4

2 x 3

 

FIGURA 4.4 Gráfico de Pareto para o planejamento fatorial 24, para os resultados 
de ácido cítrico obtido com manipueira.  

 

O baixo valor do coeficiente de determinação do modelo obtido (R2 = 67,3%) 

indica que o ajuste de um modelo linear aos resultados de ácido cítrico obtidos não é 

satisfatório em termos de aproximação para efeitos de previsão do comportamento 

do processo e nesse caso o ajuste de um modelo não linear seria mais indicado. 

Ainda assim, é possível utilizar a figura da superfície de resposta para observar a 

direção dos fatores que indicam o maior resultado de ácido cítrico. A Figura 4.5 

demonstra a superfície de resposta obtida de ácido cítrico considerando as variáveis 

mais significativas que são a uréia (p-valor = 0,001664) e o sulfato de amônio (p-

valor = 0,008067). Observa-se que diminuindo a concentração de sulfato de amônio 

(SAM) e aumentando a de uréia (UR) aumenta-se a produção de ácido cítrico, sendo 

essa conclusão válida para os resultados de ácido cítrico obtidos no tempo de 24h 

de fermentação. 
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FIGURA 4.5 Superfície de resposta para o planejamento fatorial 24, para os 
resultados de ácido cítrico obtido com manipueira, considerando-se os fatores 
sulfato de amônio (SAM) e uréia (UR).  

 

Valores semelhantes foram obtidos por Goulart et al. (2005), ao analisar a 

influência de fontes de nitrogênio na produção de ácido cítrico por Aspergillus niger 

em meio sintético. Os autores afirmam que uma variedade de fatores extracelulares 

podem estimular a produção de hifas pelo fungo para excretar grandes quantidades 

de ácido cítrico, entre elas a deficiência de elementos traços combinados com pH 

extracelular baixo, a presença de uma fonte específica de nitrogênio e a capacidade 

tampão do meio. Desta forma os autores concluíram que a fonte que proporcionou 

os maiores rendimentos de ácido cítrico foi a uréia com 24,2 g/L, e o menor 

rendimento foi obtido com o nitrato de amônio com 13,8 g/L. 
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4.5.2 Análise estatística para ácido cítrico obtido  com meio sintético 

A análise estatística para o planejamento fatorial com meio sintético mostrou 

que nenhum dos fatores estudados foram significativos no nível de significância de 

5%, conforme se observa na Tabela 4.9 (valores de p acima de 0,05). Não foram 

considerados na análise os pontos referentes ao nível central (0), pois os resultados 

obtidos de ácido cítrico nesse nível intermediário foram muito baixos. Isso indica que 

nenhum dos fatores avaliados exerce influência significativa sobre os resultados 

obtidos de ácido cítrico produzido com meio sintético. 

 

TABELA 4.9 Tabela de efeitos para os resultados de ácido cítrico com meio sintético, 
para o planejamento fatorial 24. 
Parâmetro Efeito Erro 

padrão 

efeito 

t(1) p Coef. Erro padrão 

coef. 

Média/Inter 56,16250 2,787500 20,14798 0,031571 56,16250 2,787500 

(1)UR -3,57500 5,575000 -0,64126 0,636997 -1,78750 2,787500 

(2)PEP -2,82500 5,575000 -0,50673 0,701416 -1,41250 2,787500 

(3)SAM -0,47500 5,575000 -0,08520 0,945890 -0,23750 2,787500 

(4)SAC -1,87500 5,575000 -0,33632 0,793456 -0,93750 2,787500 

1 x 2 -5,62500 5,575000 -1,00897 0,497158 -2,81250 2,787500 

1 x 3 -0,72500 5,575000 -0,13004 0,917673 -0,36250 2,787500 

1 x 4 1,12500 5,575000 0,20179 0,873236 0,56250 2,787500 

2 x 3 0,87500 5,575000 0,15695 0,900891 0,43750 2,787500 

2 x 4 0,62500 5,575000 0,11211 0,928927 0,31250 2,787500 

3 x 4 -5,82500 5,575000 -1,04484 0,486041 -2,91250 2,787500 

1 x 2 x 3 -3,57500 5,575000 -0,64126 0,636997 -1,78750 2,787500 

1 x 2 x 4 -1,87500 5,575000 -0,33632 0,793456 -0,93750 2,787500 

1 x 3 x 4 -0,67500 5,575000 -0,12108 0,923294 -0,33750 2,787500 

2 x 3 x 4 -2,32500 5,575000 -0,41704 0,748465 -1,16250 2,787500 
 

 

O gráfico de Pareto (Figura 4.6) ilustra os efeitos, indicando que não há 

efeitos significativos no nível de significância de 5%. 
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FIGURA 4.6 Gráfico de Pareto para o planejamento fatorial 24, para os resultados 
de ácido cítrico obtido com meio sintético.  

 

Embora não haja significância na adição de fontes de nitrogênio e sacarose 

no meio sintético, foi observada a produção de ácido cítrico em todos os ensaios 

realizados, isso comprova que a suplementação com nitrogênio e sacarose não são 

fatores determinantes na produção de ácido cítrico em meio sintético. Entretanto a 

adição de fontes de nitrogênio e sacarose apresenta significância quando se utiliza o 

meio contendo a manipueira.  

Este comportamento pode ser observado nas análises de perfis temporais da 

produção de ácido cítrico, consumo se açúcar redutor e pH (Figuras 4.1, 4.2 e 4.3), 

onde fica claro a diferença de resposta principalmente na variação do pH, enquanto 

que no meio sintético há a redução do pH no meio manipueira ocorre o aumento do 

pH tornando o meio de fermentação alcalino. 

Esta diferença de resposta pode ter ocorrido devido a complexidade de 

compostos presentes na manipueira, principalmente os íons metálicos, entretanto o 

comportamento destes, no meio contendo a manipueira, na biossíntese do micro-

organismo deverá ser amplamente estudada em trabalhos futuros. Esta diferença 

entre a significância da utilização de diferentes meios já havia sido observada por 

Adham (2002), que utilizou meio sintético e meio contendo melaço de beterraba em 

diferentes concentrações de óleos vegetais e diferentes tipos de fermentações, 
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neste caso, o autor chegou a conclusão que o fungo apresenta diferentes respostas 

para os íons metálicos e minerais presentes nos meios de fermentação. 

Outros fatores que podem influenciar na diferença de comportamento do 

micro-organismo no meio de fermentação é a presença de cianeto e carga de DQO 

encontrada na manipueira, esses fatores podem influenciar na produção de 

biomassa pelo fungo, sendo o comportamento destes fatores observados através da 

análise dos perfis temporais para o meio contendo a manipueira. 

4.6 Perfis temporais de cianeto, DQO e biomassa ao longo da fermentação 

com manipueira. 

Foi repetido o ensaio 4 com manipueira de modo a se avaliar, além dos níveis 

de concentração de ácido cítrico, açúcar redutor e pH, a variação nos níveis de 

concentração de biomassa, DQO e cianeto no meio fermentativo visando avaliar a 

capacidade do processo em termos de redução da carga poluente (DQO e cianeto) 

presente na manipueira além da produção de ácido cítrico, agregando valor ao 

resíduo. 

Observa-se uma diminuição no teor de cianeto da manipueira após o 

tratamento térmico do meio de fermentação em autoclave, sendo os valores 

observados na Figura 4.7. Sendo que o tempo 0* indica que o material ainda não foi 

esterelizado. 

 

FIGURA 4.7 Gráfico de efeito da redução de cianeto em meio de fermentação.  
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O valor inicial de cianeto no meio de fermentação foi de 0,4 mg/L, após o 

tratamento em autoclave a 121°C por 15 min. Este va lor foi reduzido para 0,3 mg/L, 

sendo que após o inicio da fermentação este valor decaiu para 0,09 mg/L, sendo 

observado o crescimento do fungo em todos os meios de fermentação utilizados. 

Entretanto, estes valores são diferentes daqueles observados por Leonel & 

Cereda (1995) que obtiveram um aumento no teor de cianeto após autoclavar a 

manipueira enriquecida com sacarose, estes apresentavam como uma possível 

explicação para o aumento do teor de cianeto a interferência da glicose na hidrolise 

da linamarina. Sabe-se que valores altos de cianeto acima de 70 mg/L inibem o 

desenvolvimento do micro-organismo. 

No entanto o resultado encontrado confirma os resultados obtidos por Leonel 

(1993) que realizou dosagens de cianeto em amostras de manipueira com e sem a 

adição de glicose no preparo do meio obtendo valores semelhantes para o cianeto 

nos dois materiais, não indicando a interferência do tratamento com calor (autoclave) 

na variação do teor de cianeto do meio.  

Apesar de obter um valor de cianeto de 0,4 mg/L, este valor foi bem superior 

ao teor de cianeto dosado na manipueira usada como matéria-prima por Cassoni 

(2008), para a fermentação alcoólica, o qual obteve em média de 0,00259 mg/L de 

cianeto. No entanto esse valor é muito inferior ao valor de cianeto livre encontrado 

por Pantaroto (2001) que foi de 44,34 mg L-1. 

Deve-se observar que apesar da redução dos valores de cianeto obtidos, em 

trabalhos futuros tenha-se deve-se objetivar buscar meios para neutralizar 

totalmente este componente, uma vez que é altamente tóxico e pode inviabilizar a 

produção de ácido cítrico. 

Sabe-se que a matéria orgânica presente na manipueira é representada pelos 

valores de DQO, e é constituída principalmente de amido, conseqüentemente, 

glicose. Portanto, os valores de DQO encontrados podem ser transformados em 

glicose e vice-versa, desta forma pode-se considerar a manipueira um bom 

substrato para o desenvolvimento de Aspergillus niger utilizado na fermentação 

submersa para a produção de ácido cítrico, contribuindo para a redução da DQO e 

conseqüentemente reduzindo a carga poluidora deste subproduto da indústria 

processadora de mandioca. 

Ao analisar a manipueira recém coletada, conforme observado na Figura 4.8, 

o valor inicial de DQO foi de 2250 mg/L, porém após o material ser autoclavado, 
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indicado na figura pelo tempo 0*, e a adição de nutrientes essenciais para o 

desenvolvimento do fungo Aspergillus niger, este valor subiu para 3232 mg/L e após 

um período de fermentação de 6 dias decaiu para 1212 mg/L, indicando que o 

processo fermentativo contribui para reduzir a carga poluidora da manipueira. 

 

 

FIGURA 4.8 Valores de DQO observados durante o tempo de fermentação.  
 

Observa-se que entre o segundo e o terceiro dia de fermentação um aumento 

repentino no valor da DQO para 5353 mg/L, porém entre o terceiro e o quarto dia, ao 

se observar a Figura 4.1 também ocorreu um aumento no acúmulo de ácido cítrico. 

O aumento do DQO provavelmente se deve ao inicio de um novo período de 

germinação de esporos de fungos, que posteriormente acumularam o ácido cítrico. 

Segundo Damasceno (1988), a manipueira apresenta o teor médio de 

açúcares totais de 58,18 g/L, dos quais 37,96 g/L são açúcares redutores. 

Considerando-se que o metabolismo do micro-organismo apresenta consumo de 

açúcares redutores (frutose e glicose), seu cultivo resulta em redução de 40% da 

DQO da manipueira, observa-se que, neste caso o, autor considera o açúcar redutor 

como DQO. A utilização da manipueira como substrato para a produção de ácido 

cítrico resultou numa diminuição de DQO na ordem de 53%. 

A composição físico-química da manipueira é variável, dependendo da forma 

de processamento da raiz, principalmente em relação à matéria orgânica. Todo 

amido residual deve ser retirado da manipueira antes de seu despejo ou tratamento. 

A manipueira caracteriza-se por conter a maioria das substancias solúveis do 
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tubérculo além de algumas insolúveis em suspensão. A composição química da 

manipueira sustenta a potencialidade desta como nutriente, haja vista sua riqueza 

em potássio, magnésio, fósforo, cálcio, enxofre, ferro e micronutrientes em geral. 

Porém, a presença do cianeto ainda é vista como um grande obstáculo para a 

utilização desse resíduo como subproduto da mandioca (MAGALHÃES, 1998). 

A manipueira utilizada para a produção de ácido cítrico neste experimento foi 

coletada em uma industria na região oeste do estado do Paraná, esta indústria 

retorna a manipueira para a fase inicial do processo de industrialização, até a fase 

de lavagem e descascamento, desta forma a quantidade de água adicionada a 

manipueira aumenta, o que justifica os valores baixos de DQO e cianeto 

encontrados neste efluente. 

Não foram realizadas análises de nutrientes presentes no efluente, portanto 

não se pode avaliar a influencia ou a interferência destes elementos na produção de 

ácido cítrico durante o tempo de fermentação. Autores como Bizukojc & Ledakowicz 

(2005), relatam que as publicações, até então, não fornecem dados suficientes 

sobre a cinética de germinação de esporos em conjunto com a absorção dos 

substratos disponíveis nos meios de fermentações para os fungos. Partindo deste 

princípio, deve-se esperar que cada resíduo ou efluente industrial utilizado como 

substrato deva apresentar comportamentos diferentes, tanto do tempo de 

germinação dos esporos como no tempo necessário para a produção de ácido 

cítrico.  

A biomassa é outro parâmetro fundamental para a caracterização do 

crescimento microbiano, e conseqüentemente o acúmulo de ácido cítrico. A medida 

de biomassa pode ser determinada analiticamente através do seu teor de proteína, 

ou por medida gravimétrica, como observado na Figura 4.9 e 4.10. 

Observa-se um aumento na concentração da biomassa de 15 para 25 g/L no 

período inicial de 24h, utilizando um incremento de 50 g/L de sacarose no meio de 

fermentação. Papagianni & Mattey (2003) estudaram os aspectos fisiológicos das 

culturas imobilizadas de Aspergillus niger em diferentes concentrações de glicose, 

os autores observaram que baixas concentrações de glicose 50 g/L apresentavam 

maior concentração de biomassa nas primeiras 48 h de fermentação,com o aumento 

da concentração de glicose diminuiu o crescimento micelial, sendo que os efeitos da 

produção de ácido cítrico é qualitativamente a mesma que em outras concentrações. 
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FIGURA 4.9 Valores de biomassa em g/L observados durante o tempo de 
fermentação em meio manipueira.  

 

 

FIGURA 4.10 Valores de proteína bruta em % observados durante o tempo 
de fermentação em meio manipueira.  

 

A proteína da biomassa é medida pelo teor de nitrogênio presente, sabe-se 

que o nitrogênio tem influencia na formação de biomassa e de formação de produto. 

Uma grande variedade de fatores extracelulares pode estimular a produção de hifas 

pelo fungo para excretar grandes quantidades de ácido cítrico, como a deficiência 

nutrientes, combinados com valores baixos de pH e a presença de fontes de 

nitrogênio nos meios de fermentação que podem ter a capacidade de atuar com 

tampão. Neste trabalho obteve-se uma produção média de biomassa de 23 g/L com 

um valor médio de proteína de 1,2%. Goulart et al. (2005), estudaram a influência de 

fontes de nitrogênio na produção de ácido cítrico por Aspergillus niger em meio de 
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fermentação sintético, e obtiveram uma produção de biomassa entre 8 e 14 g/L 

sendo que a fonte de nitrogênio que proporcionou maior crescimento da biomassa e, 

conseqüentemente a maior produção de ácido cítrico 25 g/L, foi a uréia. O mesmo 

foi observado neste trabalho sendo que a uréia, presente no meio de fermentação 

com a manipueira, foi a que apresentou os melhores resultados de produção de 

ácido cítrico.  
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5 CONCLUSÕES 

A geração de resíduos e subprodutos é inerente aos setores agroindustriais e 

de alimentos, estes produzem grandes quantidades de resíduos, tanto líquidos como 

sólidos. Esses resíduos podem apresentar problemas de disposição final e além de 

serem potenciais poluentes, além de representarem, muitas vezes, perdas de 

biomassa e de nutrientes de alto valor. Neste contesto podemos dizer que a 

manipueira apresenta um grande potencial de produção de ácido cítrico por 

fermentação submersa utilizando o fungo Aspergilus niger. A fermentação em 

submerso (FSm) desempenha um papel de destaque no aproveitamento de resíduos 

líquidos, pois, em virtude do crescimento microbiano, ocorre a síntese de diversos 

compostos, dos quais muitos apresentam grande interesse para o segmento 

industrial devido ao elevado valor agregado. 

Portanto, quanto ao objetivo específico de obter ácido cítrico por meio de 

fermentação submersa utilizando o fungo Aspergillus niger, pode-se afirmar que com 

concentrações de 50 g/L de sacarose no meio de fermentação obtém-se valores de 

acúmulo de ácido cítrico expressivos, e que a associação de uma ou mais fontes de 

nitrogênio ao meio proporciona maiores rendimentos, sendo que o meio que 

apresentou maior acúmulo de ácido cítrico foi o meio contendo a manipueira e uréia 

associada ao sulfato de amônio, no tempo de fermentação de 24 h, com uma 

produtividade de 78,4 g/L.dia. O pH em  que se obteve o maior rendimento foi o de 

6,8 sem que se houvesse utilizado qualquer tipo de correção no meio de 

fermentação com a manipueira. 

Com base nos dados obtidos e apesar de verificar a produção de ácido cítrico 

em todos os meios de fermentação (meio manipueira e meio sintético), podemos 

concluir que dentre as fontes de nitrogênio avaliadas a uréia foi a que conduziu aos 

melhores resultados, empregando Aspergillus niger na produção de ácido cítrico em 

fermentação submersa e revelam que a manipueira, considerada um efluente 

altamente poluidor, pode ser utilizada como substrato para a produção de ácido 

cítrico. Entretanto, é necessário aprofundar os estudos em relação ao cianeto e 

outros componentes presentes na manipueira a fim de verificar as suas influencias 

no metabolismo do fungo Aspergillus niger na biosíntese do ácido cítrico, além de 

buscar alternativas para eliminar a presença de cianeto no meio de fermentação. 
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