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RESUMO 

 

Tratamentos biológicos têm sido amplamente estudados por se mostrarem mais 

eficientes e econômicos em relação a tratamentos físicos e químicos de águas residuais 

contendo fenol. Contudo, a biotransformação microbiana sofre efeitos inibitórios em 

certas concentrações de fenol, o que representa um gargalo para uma biorremediação 

bem sucedida. O uso de células imobilizadas pode vir a proporcionar uma maior 

resistência do micro-organismo a fatores que interferem no processo. Neste contexto, 

estudou-se a biotransformação de fenol por uma cultura pura de Candida tropicalis 

ATCC 750 livre e imobilizada em bagaço de caju in natura, num reator descontínuo 

utilizando, a fim de se desenvolver um processo viável. O bagaço de caju foi usado por 

ser uma alternativa de suporte barato e abundante. A cinética de biotransformação do 

fenol com células imobilizadas foi comparada com a cinética utilizando células livres. 

As taxas de biotransformação máximas foram 16,17 mg.g
-1

.h
-1

 (99,7%) e 15,25 mg.g
-

1
.h-

1
 (99,8%) para células livres e células imobilizadas, respectivamente. A 

biotransformação do fenol ocorreu de forma mais eficiente a 30 °C, pH 6,0, 150 rpm e 

concentração inicial de fenol de 1100 mg.L
-1

, para os estudos com células livres e 

imobilizadas. Estudos revelaram que 73% das células imobilizadas podem ser 

efetivamente retidas durante o armazenamento a 4 °C e até 30 dias podendo ser 

reutilizadas por mais de oito ciclos de biotransformação. Além disso, após uma 

adptação prévia do micro-organismo ao meio com fenol, foi possível obter resultados de 

biotransformação para concentrações iniciais de fenol de 1400 mg.L
-1

 a 2000 mg.L
-1

. A 

análise da rota metabólica mostrou que o processo de biotransformação do fenol pela 

levedura estudada segue pela rota de orto-clivagem do anel aromático pela enzima 1.2-

dihidroxigenase levando à formação do cis, cis ácido mucônico. Para os estudos com 

células imobilizadas, foi realizada uma avaliação simples da transferência de massa 

externa, a fim de idenficar algum tipo de limitação por efeitos difusionais, constando 

que tais limitações ocorriam, mas em pequena intensidade. Os resultados obtidos 

justificam a aplicabilidade do bagaço de caju como matriz de suporte para a 

imobilização de C. tropicalis ATCC 750 na biotransformação de compostos fenólicos 

de águas residuais industriais e apresenta um processo promissor. 

 

Palavras-Chave: Candida tropicalis ATCC 750; Condições Operacionais; Bagaço de 

Caju; Imobilização.  



 

 

ABSTRACT 

 

Biological treatments have been widely studied for being more efficient and economical 

than to physical and chemical treatments of waste water containing phenol. However, 

microbial biotransformation undergoes inhibitory effects at higher phenol 

concentrations which represents a bottleneck for successful bioremediation. The use of 

immobilized cells guarantees a greater resistance of the microorganism to factors that 

interfere in the processes. In this context, a phenol biotransformation  by a pure culture 

of Candida tropicalis ATCC 750 free and immobilized in cashew-apple bagasse was 

studied using a discontinuous reactor, in order to develop a viable process of 

biotransformation. Cashew-apple bagasse was used because it is a cheap and abundant 

support alternative. Degradation kinetics of phenol with immobilized cells was 

compared with degradation kinetics using free cells. The maximum degradation rates 

were 16.17 mg.g
-1

.h
-1

 (99.7%) and 15.25 mg.g
-1

.h
-1

 (99.8%) for free and immobilized 

cells, respectively. The best conditions of degradation was obtained at 30 °C, pH 6.0, 

150 rpm and 1100 mg.L
-1 

initial phenol concentration, for studies with free and 

immobilized cells. 73% of the immobilized cells can be effectively retained during 

storage at 4 °C for up to 30 days and can be reused for more than eight cycles of 

biotransformation. In addition, after a previous adaptation of the microorganism to the 

medium with phenol, it was possible to obtain biotransformation results for 

concentrations of 1400-2000 mg.L
-1

 phenol. The analysis of the metabolic pathway 

showed that the degradation process of the phenol follows the path of ortho-cleavage of 

the aromatic ring by the enzyme 1,2-dihydroxyigenase leading to the formation of cis, 

cis muconic acid. For studies with immobilized cells, a simple evaluation of the external 

mass transfer was performed in order to identify any type of limitation by diffusion 

effects, consisting of such limitations occurring, but at a low intensity. The results 

obtained justify the applicability of cashew-apple bagasse as a support matrix for the 

immobilization of C. tropicalis ATCC 750 to biotransformation of phenolic compounds 

from industrial waste water, and is a promising process. 

 

Keywords: Candida tropicalis ATCC 750; Operating Conditions; Cashew-apple 

bagasse; Immobilization.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Nos dias de hoje a poluição ambiental, principalmente a causada por 

processos industriais, é algo que tem gerado preocupação para a sociedade. Um 

processo industrial é composto por etapas, onde ocorre a produção de elementos, 

geralmente em grandes proporções, visando-se obter um produto final. Na etapa de 

transformação da matéria-prima em produto final ocorre a maior geração de compostos 

poluentes (BELTRAME, 2000). Compostos fenólicos representam uma classe destes 

poluentes, que vêm recebendo destaque ao longo dos últimos anos, principalmente pela 

poluição causada ao meio ambiente (HAUPTT; SELLERS, 1994; SCHMIDT, 2005; 

MOLINARI et al., 2006; GALÍNDEZ-MAYER et al., 2008; BANERJEE; GHOSHAL, 

2011; PARK et al., 2012; BASAK et al., 2013; BASAK; BHUNIA; DUTTA; et al., 

2014). 

 O fenol é um composto orgânico de fórmula molecular C6H6O, o qual 

também é conhecido por hidroxibenzeno, ácido carbólico (ou ácido fênico) e álcool 

fenílico. É constituído por uma molécula de benzeno ligada a um grupo hidroxila e é um 

dos principais intermediários químicos presentes em diversas áreas da indústria 

(MOLINARI et al., 2006). A principal aplicação deste composto é na produção de 

resinas fenólicas, as quais são utilizadas na construção civil, indústria automotiva, 

farmacêutica, petroquímica, têxtil e refinarias. No entanto, o fenol é extremamente 

tóxico e danoso a organismos vivos, podendo causar uma série de problemas de saúde 

ao indivíduo que teve exposição a tal composto (LIN et al., 2006; VÁZQUEZ et al., 

2007; NCBI, 2015; ATSDR, 2016). 

 Os níveis de fenol e seus compostos são controlados pelos órgãos 

regulamentadores. No Brasil, a nível federal, existem as normas regulamentadoras do 

CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) de Nº 357/06, Nº 430/11, que 

dispõem acerca da classificação das águas doces, salobras e salinas em todo território 

nacional, sobre as condições padrão de lançamento de efluentes, respectivamente. A 

nível regional, a exemplo a região do estado do Ceará, existe a norma regulamentadora 

do COEMA (Conselho Estadual do Meio Ambiente) Nº 02/17, a qual também dispõe 

sobre as condições padrão para descarte de efluentes líquidos gerados por fontes 

poluidoras. Segundo essa regulamentação, os índices de compostos fenólicos clorados 
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variam de 0,055 a 0,16 mg.Kg
-1

 de peso seco, dependendo do tipo de composto fenólico 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016). 

 Por ser comum em diversos efluentes industriais (MOLINARI et al., 2006; 

FERRER-POLONIO et al., 2016), é necessária uma atenção especial para esse tipo de 

composto. A decomposição do fenol presente em águas residuais não é um processo 

simples, devido a sua estabilidade e sua solubilidade em água, fazendo com que 

processos de separação por métodos químicos ou físicos, tais como oxidação química, 

extração com solventes ou adsorção, não possuam um rendimento apreciável 

(VÁZQUEZ et al., 2007). No entanto, processos que envolvem agentes biológicos vêm 

ganhando lugar de destaque nesse tipo de tratamento, por apresentarem taxas de 

biotransformação de até 90% desse composto, por ação de micro-organismos que o 

utilizam como fonte de carbono e energia. Todavia, esses tipos de processos de 

biotransformação requerem um controle minucioso de parâmetros que afetam 

diretamente o rendimento como, por exemplo, pH, temperatura, agitação, concentração 

inicial de substrato, tipo de reator e forma de crescimento (YAN et al., 2005; VARMA; 

GAIKWAD, 2008; HASHIMOTO et al., 2014; HASAN; JABEEN, 2015; REZVANI et 

al., 2015). 

 O uso de agentes biológicos, tais como leveduras, fungos ou bactérias, na 

decomposição de determinados compostos já vêm sendo uma realidade em 

determinadas indústrias. Porwal e colaboradores (2015) avaliaram o uso de lodo ativado 

no tratamento de efluentes provenientes da indústria de laticínios. Ahuactzin-Pérez e 

colaboradores (2016) verificaram que o micro-organismo Fusarium culmorum foi capaz 

de degradar o ftalato de di-2-etilhexila, conhecido como DEHP, o qual é um composto 

altamente cancerígeno, utilizado para facilitar a moldagem de plásticos e encontrado em 

efluentes da indústria de plásticos. 

 A imobilização de células microbianas, seja por fixação ou aprisionamento 

em materiais não solúveis em água, vem sendo uma das alternativas de otimizar 

processos de biotransformação (RATHORE et al., 2013). As principais vantagens do 

uso de células imobilizadas são o aumento na densidade celular, causado pela 

quantidade de células que se acumulam na partícula do suporte, a possibilidade de reuso 

das células imobilizadas, a alternativa de se conduzir o processo de forma contínua e o 

aumento na estabilidade das células em relação a parâmetros como concentração inicial 

de substrato, temperatura e pH. Porém, a principal desvantagem é que não é possível um 

controle do estado fisiológico da célula, o que pode interferir na eficiência do processo 
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(CANILHA et al., 2006). Outros autores (PAI et al., 1995; REZVANI et al., 2015) 

percebendo essa influência da concentração inicial de substrato tem sobre o processo, 

utilizaram alternativas para amenizar esses efeitos inibitórios, optando pelo uso de 

células imobilizadas para contornar inibição pelo substrato. 

 Diversos estudos sobre imobilização celular vêm sendo desenvolvidos, nos 

quais vários tipos de suporte são avaliados (REHN et al., 2013; STOJKOVIC et al., 

2014), dentre eles, os suportes oriundos de materiais não convencionais, como resíduos 

agroindustriais (SANTOS et al., 2008; YU et al., 2010; BASAK; BHUNIA; DEY, 

2014). O bagaço de caju é um desses exemplos, pois além de ser utilizado em pesquisas 

como matéria-prima para a produção de etanol (NEELAKANDAN et al., 2009; 

ROCHA et al., 2014; BARROS et al., 2016) e xilitol (ALBUQUERQUE; GOMES; et 

al., 2014; ALBUQUERQUE; JR.; et al., 2014), existem estudos que o utilizam como 

suporte em imobilização de leveduras e enzimas (PACHECO et al., 2010; SOUZA et 

al., 2016), já que o mesmo apresenta elevado índice de desperdício, devido à castanha 

de caju ser o produto de real interesse comercial. Além disso, o caju é um material 

lignocelulósico que apresenta uma estrutura considerada propícia para a imobilização de 

células (PACHECO et al., 2010; GONDIM et al., 2014). 

 Nesse contexto, utilizando o micro-organismo Candida tropicalis ATCC 

750 avaliou-se o processo de biotransformação do fenol, observando-se a influência da 

concentração inicial de fenol, pH, temperatura e agitação no processo. Inicialmente, as 

condições operacionais foram avaliados em experimentos com células livres, e em 

seguida, os mesmos parâmetros foram avaliados na imobilização do micro-organismo 

na matriz vegetal do bagaço de caju in natura, e, assim, os efeitos da imobilização sobre 

o processo foram comparados com os resultados obtidos para os estudos realizados com 

células livres.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Estudar o processo de biotransformação do fenol por Candida tropicalis 

ATCC 750 livre e imobilizada, utilizando bagaço de caju como suporte, a fim de se 

desenvolver um processo eficiente. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Obter as condições ótimas de concentração inicial, temperatura, pH e agitação 

para o processo de biotransformação do fenol por Candida tropicalis ATCC 750 

utilizando células livres e imobilizadas em bagaço de caju in natura; 

 Avaliar a estabilidade operacional das células imobilizadas na biotransformação 

do fenol; 

 Avaliar a adaptação da Candida tropicalis ATCC 750 imobilizada em bagaço de 

caju a concentrações de fenol mais elevadas; 

 Avaliar os efeitos da estocagem das células imobilizadas no bagaço de caju in 

natura sobre o processo de biotransformação do fenol. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 O fenol 

 

 O fenol é um composto orgânico que pode ser encontrado na natureza sob a 

forma de diversos compostos como, por exemplo, flavonóides e antocianinas 

(compostos que conferem coloração e propriedades médicas e nutricionais a algumas 

plantas e vegetais) e como o tetraidrocanabinol, o qual é o principal representante da 

classe dos canabinóides (compostos responsáveis pelos efeitos farmacológicos da 

maconha) (ALVES; ALENCAR, 1999; LOPES et al., 2000). Descoberto em 1834 pelo 

químico Friedlieb Ferdinand Runge por meio do fracionamento do alcatrão do coque, o 

fenol é um composto orgânico aromático formado por seis átomos de carbono, seis de 

hidrogênio e um de oxigênio e de fórmula molecular C6H6O, o qual possui um grupo 

hidroxila ligados a um anel aromático. É um composto tóxico e de média solubilidade 

em água, sendo também solúvel em glicerol, clorofórmio, etanol, benzeno, éter etílico, 

dissulfito de carbono e hidróxido de sódio. Além disso, é encontrado naturalmente sob a 

forma de cristais brancos, com um odor bastante característico (O’NEIL, 2013). 

 Assim como a maioria dos alcoóis, o fenol possui um teor levemente ácido 

devido ao grupamento hidroxila ligado a uma cadeia de hidrocarbonetos. No entanto, o 

hidrogênio presente na hidroxila pode ser transferido para uma base, fazendo com que 

suas propriedades ácidas sejam suficientemente reconhecidas, mesmo sendo um ácido 

fraco. Em solução aquosa, o fenol forma o íon fenóxido, o qual apresenta maior 

estabilidade, devido à estrutura de ressonância formada pelo par de elétrons livre 

presente no oxigênio após a ruptura do hidrogênio (OLIVEIRA, 2015). 

 Por ser um composto comumente encontrado em efluentes industriais, além 

da sua vasta aplicação (BABICH; DAVIS, 1981; MOLINARI et al., 2006; FERRER-

POLONIO et al., 2016) é importante conhecer as suas principais propriedades físico-

químicas. As propriedades podem ser visualizadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Principais propriedades físico-químicas do fenol. 

Propriedade Valor 

Massa Molecular 94,11 g.mol
-1

 

Densidade 1,07 g.cm
-3

 (20 °C) 

Ponto de Fusão 41 °C 

Ponto de Ebulição 182 °C 

Solubilidade em Água 84 g.L
-1

 (20 °C) 

Pressão de Vapor 0,2 hPa (20 °C) 

Acidez (pKa) 9,99 

Viscosidade Dinâmica 3437 mPa.s 

Calor Específico 1,394 kJ/kg K (20 °C) 

Fonte: Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance (2016). 

 

 O fenol é um composto de grande importância industrial por ser matéria-

prima ou precursor para produção de diversos produtos. A Figura 1 apresenta um 

esquema com alguns dos principais produtos obtidos a partir do fenol e algumas de suas 

aplicações. 

 

Figura 1 - Produtos obtidos a partir do fenol com alguma de suas características e 

aplicações. 

 
 Fonte: OLIVEIRA (2015). 
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 O fenol é importante em determinados processos industriais, sendo, 

portanto, necessário conhecer como se dá a geração desses compostos fenólicos ao 

longo desses processos. 

 

3.2 A geração de compostos fenólicos no cenário industrial 

 

 O mercado mundial do fenol é algo que nas últimas décadas vem tomando 

proporções cada vez maiores. Por exemplo, a produção de fenol pelo Estados Unidos, 

na década de 70 girava em torno de 2.000 toneladas/ano. Na década de 80 esse valor 

subiu para 1.632.932 toneladas/ano (BABICH; DAVIS, 1981). Para se ter uma ideia, no 

período de 2011 a 2015, foi registrado o valor de aproximadamente 2.955.000 

toneladas/ano. A Europa também tem números expressivos da produção de fenol. Por 

exemplo, para esse mesmo período de tempo (2011 a 2015), a produção de fenol 

alcançou valores de 3.053.000 toneladas/ano (BRASIL, 2013). 

 O fenol pode ser obtido por diversas rotas tecnológicas sintéticas, das quais 

as principais são (BRASIL, 2013): 

1. Obtenção a partir do carvão - primeira rota a ser utilizada na produção de fenol e 

ainda hoje é utilizada em países como a África do Sul, na qual a partir do carvão 

é produzido um gás de síntese que serve de matéria prima para produção de 

diversos hidrocarbonetos, entre eles, o fenol; 

2. Processo de oxidação do tolueno - em uma primeira etapa, ocorre a oxidação do 

tolueno com oxigênio a 165 °C e 10 bar em um meio com acetato de cobalto, o 

que gera o ácido benzóico. Este ácido, na etapa seguinte, sofre um processo de 

descarboxilização e oxidação na temperatura de 220-250 °C e 3 bar, utilizando 

como catalisador benzoato de cobre e magnésio, para obtenção do fenol; 

3. Processo de oxidação do cumeno - este processo também pode ser dividido em 

duas etapas. Inicialmente, ocorre a oxidação do cumeno com oxigênio 

atmosférico para formação do hiperóxido de cumeno, o qual, em seguida, sofre 

um processo de quebra em meio ácido, que dá origem ao fenol e acetona. 

 

 No entanto, o que chama a atenção em relação ao fenol é a presença dele em 

inúmeros efluentes provenientes de diversos tipos de indústrias, tais como refinarias, 

produção de corantes, pecuária, produtos químicos, produção de papel e embalagens, na 
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fabricação de resinas, fabricação de fibra de vidro e até mesmo na manutenção de 

aeronaves. Cada tipo de indústria tem uma carga de fenol característica do seu processo 

de produção (BABICH; DAVIS, 1981). A Figura 2 apresenta um esquema de planta 

para produção em larga escala do mesmo. 

 

Figura 2 - Diagrama de fluxo para produção do fenol por oxidação do cumeno. 

Fonte: OLIVEIRA (2015). 
 

 Mais de 90% da produção de fenol no mundo se dá através do processo de 

oxidação do cumeno. Este processo foi desenvolvido e reportado por Hock e Lang em 

1944 (JÚNIOR, 2011). Tal procedimento é utilizado por grandes empresas 

internacionais, como a UOP/Sunoco, GE/Lummus e KBR (Kellog-Brown&Root). Além 

disso, catalisadores podem ser empregados nesse processo de produção, dos quais 

zeólitas, cloreto de alumínio e cloreto de hidrogênio são exemplos (SCHMIDT, 2005; 

OLIVEIRA, 2015). A Tabela 2 mostra algumas indústrias e suas respectivas cargas de 

fenol geradas ao longo dos processos de produção. 
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Tabela 2 - Concentrações de fenol encontradas em efluentes de diferentes indústrias. 

Indústria Concentração de Fenol Gerada (mg.L
-1

) 

Processamento de Carvão 9 - 6800 

Petroquímica 2,8 - 1200 

Farmacêutica e Têxtil 0,1 - 1600 

Refinarias 6 - 500 

Fonte: GONZÁLEZ-MUÑOZ et al., (2003). 

 

 Além disso, o fenol presente nesses efluentes traz consigo sérios problemas, 

dos quais Park e colaboradores (2012) e Mohammed e colaboradores (2016) citam: 

 São extremamente danosos a ecossistemas aquáticos, sendo considerados 

poluentes prioritários, já que possuem solubilidade moderada e boa estabilidade 

química em água, sendo difícil a separação após a solubilização; 

 A presença de fenol em rios e oceanos pode reduzir a penetração de luz, o que 

pode causar problemas a plantas e organismos que necessitam de luz solar para 

sobrevivência; 

 Em alguns casos, se opta por incinerar os efluentes devido à alta carga orgânica 

que os mesmos possuem. No caso do fenol estar presente, a incineração pode 

gerar vapores que são nocivos aos olhos e que, se inalados, podem gerar 

problemas sérios problemas respiratórios. 

 Por esses e outros motivos, relacionados à periculosidade do fenol, é 

importante se preocupar com os processos de descarte e tratamento dos diversos 

efluentes que o trazem em sua composição. 

 Diversos métodos são empregados hoje para remoção de fenol dos efluentes 

industriais. Um dos principais é adsorção por carbono ativado, sendo este um material 

de alto custo tornando o processo inviável (ABUSSAUD et al., 2016; CHENG et al., 

2016). Existem também processos que utilizam oxidação por ozônio, troca iônica e 

métodos fotocatalíticos (DEVI et al., 2016; LV et al., 2016; ZHANG et al., 2016). No 

entanto, os processos de transformação ou degradação biológicas do fenol vêm 

ganhando lugar de destaque nesse meio, por se mostrarem práticos, econômicos e 

eficientes (DURSUN; TEPE, 2005). 
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3.3 O uso de processos de biotransformação no tratamento de efluentes 

industriais 

 

 O uso de processos de biotransformação vem sendo uma alternativa aos 

processos físico-químicos convencionais, tais como oxidação química com peróxido de 

hidrogênio, ozônio, permanganato de potássio e alguns cloretos, processos de adsorção 

que usam carbono ativado e solventes orgânicos, e até mesmo processos térmicos 

(DEVI et al., 2016; KRAHNSTÖVER et al., 2016; MOREIRA et al., 2016; ZHANG et 

al., 2016), já que em geral necessitam de compostos de custos elevados, inviabilizando, 

em alguns casos, a aplicação do procedimento. 

 A biotransformação pode ser definida de forma simples como a quebra de 

substâncias orgânicas por determinados organismos vivos em componentes menores, 

podendo esse processo ser catalisado por enzimas e/ou micro-organismos 

(CRAWFORD, 2011). Esse tipo de processo vem sendo alvo de diversos estudos, já que 

apresentam uma boa relação custo - benefício, além de usarem, em alguns casos, 

compostos orgânicos considerados tóxicos como fonte de carbono. A maioria dos 

processos de biotransformação empregados em tratamento de efluentes industriais 

utilizam algas e até micro-organismos presente nos lodos formados em tanques e 

reatores de biotransformação, tais como Bacillus brevis, Pseudomonas putida MTCC 1194, 

Ewingella americana e a Candida tropicalis (KUMAR et al., 2005; ARUTCHELVAN et 

al., 2006; KHLEIFAT, 2006; BASAK et al., 2013; LEE et al., 2015; WANG et al., 

2016). 

 Já existem diversos compostos considerados nocivos que são biodegradados 

de efluentes. Varjani e Upasani (2016) avaliaram a biotransformação de petróleo cru 

pela levedura oleofilica Pseudomonas aeruginosa NCIM 5514, obtendo um percentual 

de biotransformação de aproximadamente 60%, mostrando com isso que esse processo 

pode ser utilizado em etapas de bioremediação. Yu e colaboradores (2011) realizaram a 

biotransformação de antibióticos e anti-inflatórios utilizando micro-organismos 

presentes no lodo ativado de efluentes de indústrias farmacêuticas. Basak e 

colaboradores (2013) avaliaram a biotransformação do fenol por Candida tropicalis 

PHB5 isolada a partir do lodo ativado de uma planta de produção de aço e obtiveram 

uma biotransformação de até 2400 mg.L
-1

 do fenol presente no efluente da planta. 
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 Ao avaliar um processo de biotransformação é importante se conhecer a rota 

metabólica de biotransformação do composto pelo micro-organismo, não sendo 

diferente para o processo envolvendo o fenol. No geral, essas rotas se diferenciam por 

serem aeróbicas ou anaeróbicas. 

 

3.4 Rotas metabólicas da biotransformação do fenol 

 

 O fenol presente no meio pode ser degradado seguindo uma rota aeróbica ou 

uma rota anaeróbica (ROTTA, 2015). No entanto, a maioria dos estudos de 

biotransformação do fenol sugerem que a rota metabólica utilizada é a aeróbica (SÁ; 

BOAVENTURA, 2001; HAO et al., 2002; CONTRERAS et al., 2008; GALÍNDEZ-

MAYER et al., 2008). 

 A biotransformação do fenol por rota aeróbica utiliza oxigênio molecular 

para a formação de um outro grupo hidroxil na posição -orto, por meio da enzima 

hidroxilase. Nessa etapa é formado o catecol (também conhecido como 1,2-

dihidroxilbenzeno), o qual pode ser degradado por duas rotas distintas, orto e meta. 

Essa etapa depende do micro-organismo utilizado (SCHIE, VAN; YOUNG, 2000). A 

Candida tropicalis é capaz de degradar o catecol formado por qualquer uma dessas duas 

rotas, sendo que cepas diferentes dessa levedura podem favorecer ou desfavorecer uma 

delas (BASAK; BHUNIA; DUTTA; et al., 2014). 

 Quando a biotransformação ocorre pela rota orto, acontece a clivagem do 

anel aromático na ligação entre os dois grupos hidroxilas pela enzima 1,2-

dihidrogenase, gerando o ácido cis, cis mucônico. No caso de ocorrer pela rota meta, 

quem atua no processo é a enzima 2,3-dihidroxigenase transformando o catecol em 2-

hidroximucônico. Em ambas as rotas os produtos finais seguem para etapa de 

metabolização através do ciclo de Krebs (SCHIE, VAN; YOUNG, 2000; ROTTA, 

2015). A Figura 3 apresenta um esquema da rota metabólica aeróbica de 

biotransformação do fenol. 
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Figura 3 - Rota metabólica aeróbica de biotransformação do fenol. 

 
Fonte: ROTTA, (2015). 

 

 Além de ser necessário entender como ocorre a biotransformação no interior 

da célula, também é necessário um conhecimento prévio dos fatores que podem afetar 

positiva ou negativamente a eficiência do mesmo. Dessa forma, o entendimento desses 

fatores contribui ainda mais para um processo otimizado. 

 

3.4.1 Fatores que influenciam os processos de biotransformação 

 

 Para dar início a um processo bioquímico, ou qualquer outro tipo de 

processo químico, é necessário conhecer os principais fatores que interferem no pleno 

desenvolvimento do mesmo. Dentre os principais estão: concentração de substrato e 

concentração de inóculo, temperatura, pH e agitação. 

 

3.4.1.1 O micro-organismo 

 

 A escolha do micro-organismo é um dos principais fatores que podem 

influenciar em processos bioquímicos, já que cada espécie pode ser responsável pelo 

consumo ou produção de algum composto específico de interesse. A procura por micro-

organismos que atuem na biotransformação de compostos tóxicos vem aumentando 
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cada vez mais, em especial os que atuam na biotransformação do fenol presente nos 

diversos efluentes (BAJAJ et al., 2009). A Tabela 3 apresenta algumas espécies de 

micro-organismos utilizados em processos de biotransformação de fenol, bem como as 

concentrações máximas de fenol que eles suportam. 

 

Tabela 3 - Exemplos de micro-organismos capazes de degradar fenol e suas respectivas 

faixas de concentrações de fenol suportadas. 

Micro-organismo 
Máxima Concentração de 

Fenol (mg.L
-1

) 
REFERÊNCIA 

Bacillus brevis 750-1750 
ARUTCHELVAN et al., 

2006 

Candida tropicalis PHB5 2400 
BASAK; BHUNIA; 

DEY, 2014 

Pseudomonas putida MTCC 

1194 
1000 KUMAR et al., 2005 

Ewingella americana 300 KHLEIFAT, 2006 

Rhodococcus SP. 2000 PAI et al., 1995 

Gliomastix indicus MTCC 3869 200 SINGH et al., 2008 

Paecilomyces variotti JH6 1800 WANG et al., 2010 

Acinetobacter sp. 0-500 HAO et al., 2002 

Fonte: O Autor (2017). 

 

 Analisando e conhecendo bem a influência que esses parâmetros têm sobre 

os processos de biotransformação, torna-se mais fácil procurar alternativas para 

minimizar seus efeitos negativos, sendo um destes o uso de células imobilizadas. Os 

tópicos seguintes são dedicados ao entendimento dos processos de imobilização de 

micro-organismos e as vantagens de sua aplicação na biotransformação em particular. 

 

3.4.1.2 Concentração de substrato 

 

 A quantidade de substrato para consumo do micro-organismo, durante a 

biotransformação deve ser mantida em valores ideais, os quais dependem do tipo de 

micro-organismo, bem como do tipo de substrato utilizado como fonte de carbono. A 

quantidade de substrato presente no meio pode afetar diretamente a sua taxa de 
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crescimento específico, fazendo com que ocorra uma redução no rendimento do 

processo de biotransformação (KIM et al., 2016). Tal valor deve respeitar um limite, 

pois altos teores de substrato geram um estresse osmótico no micro-organismo, afetando 

diretamente o processo (LIMA et al., 2001). Em alguns casos para evitar esse tipo de 

inibição, sistemas semi-contínuos, também conhecidos como batelada alimentada, são 

utilizados. No entanto, as linhas de alimentação devem ser bem isoladas de qualquer 

contato com o meio externo, a fim de evitar contaminações. 

 É importante destacar que o processo de biotransformação de compostos 

fenólicos por Candida tropicalis sofre uma enorme influência da quantidade inicial de 

substrato adicionada ao meio (WANG et al., 2012; BASAK; BHUNIA; DUTTA; et al., 

2014). Por esse motivo é importante uma avaliação das concentrações deste substrato no 

meio. 

 Sui e colaboradores (2016) avaliaram a biotransformação do benzafibrato 

(um resíduo da indústria farmacêutica), observando o efeito que a concentração inicial 

de substrato tinha sobre o processo. Eles observaram uma relação inversamente 

proporcional do aumento da concentração com o percentual de biotransformação do 

composto. Quando a concentração utilizada foi de 0,5 mg.L
-1

, o percentual de 

biotransformação foi de aproximadamente 57%, enquanto que, para a concentração de 6 

mg.L
-1

 esse percentual caiu para 43%. Agarry e colaboradores (2009) avaliaram os 

efeitos da inibição por substrato na biotransformação do fenol por Pseudomonas 

fluorescence, onde observaram, também, que o percentual de consumo de fenol 

aumentava com o decréscimo da concentração inicial, podendo esse processo ser 

descrito por modelos simples de inibição por substrato. Basak e colaboradores (2014) 

avaliaram a biotransformação do fenol por Candida tropicalis e utilizaram a 

imobilização microbiana como forma de contornar os efeitos da inibição pelo substrato. 

 

3.4.1.3 Temperatura 

 

 A temperatura é um dos parâmetros de maior relevância em processos de 

biotransformação. Pequenas mudanças na temperatura causam variações globais em 

processos bioquímicos, afetando diretamente os parâmetros de conversão (SÁNCHEZ 

et al., 2004). Cada micro-organismo tem uma temperatura ideal para se obter um melhor 

rendimento. Em processos bioquímicos industriais, no geral, não existem sistemas de 

controle de temperatura, sendo esta mantida na faixa ambiente, de 26 a 35 °C (LIMA et 
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al., 2001). Micro-organismos utilizados em processos de biotransformação do fenol 

(como a Candida tropicalis ATCC 750) são capazes de suportar temperaturas entre 25 

°C a 40 °C (SÁ; BOAVENTURA, 2001). 

 Determinados micro-organismos são tão sensíveis a altas faixas de 

temperatura que sofrem efeitos nocivos, devido à desnaturação de ribossomos e enzimas 

e problemas com a fluidez da membrana citoplasmática (MCMEEKIN et al., 2002). 

Alguns autores investigaram os efeitos que variações na temperatura poderiam causar 

em processos de biotransformação. Basak, Bhunia e Dey (2014) compararam o efeito da 

temperatura na biotransformação do fenol por Candida tropicalis PHB5 livre e 

imobilizada em bagaço de cana-de-açúcar, e perceberam que, quando imobilizadas, as 

células possuíam uma estabilidade térmica maior do que as células livres, pois 

conseguiram um maior percentual de biotransformação a 30 °C, considerada melhor 

para tal processo. Sui e colaboradores (2016) avaliaram o processo de biotransformação 

do bezafibrato presentes em efluentes de indústrias farmacêuticas, utilizando lodo 

ativado, observando que em temperaturas entre 10 °C e 20 °C ocorre uma redução no 

rendimento do processo. Chung e colaboradores (2003) avaliaram o efeito da 

temperatura na biotransformação do fenol por Pseudomonas putida, para as faixas de 20 

°C, 25 °C, 30 °C, 35 °C e 40 °C. O melhor percentual de biotransformação foi 

observado a 30 °C, e à medida que a temperatura aumentava, a biotransformação 

ocorreu de forma mais lenta. 

 Micro-organismos utilizados na biotransformação do fenol em geral atuam 

melhor no processo quando a temperatura é próxima aos 30 °C. Desvios desse valor 

afetam diretamente a taxa de reação, pois a mesma é dependente da temperatura 

(MARROT et al., 2006). 

 

3.4.1.4 pH 

 

 O pH também é um dos principais fatores a ser levado em conta em uma 

biotransformação. Isso devido à interferência direta que alterações em seus valores 

podem causar ao crescimento celular e formação de produtos, devido a efeitos 

inibitórios, tendo em vista que é um dos parâmetros que mais geram estresse no micro-

organismo, afetando diretamente o seu desempenho (DORTA et al., 2006). Em 

processos industriais normalmente não existe um controle de pH do meio, o qual pode 

variar na faixa de 5,2 a 6,8 ao longo do processo, o que requer que o micro-organismo 
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utilizado tenha uma certa resistência a essas alterações (LIMA et al., 2001). Dessa 

forma, o acompanhamento do pH pode indicar se de fato o fenol está sendo 

transformado, já que nesses casos, a variação deste afeta direta e significativamente a 

bioquímica da reação de biotransformação do fenol (MARROT et al., 2006). 

 Sanguanpak e colaboradores (2015) avaliaram o efeito que a variação de pH 

tinha sobre a biodegradabilidade em lixiviados de aterros sanitários e sobre incrustações 

formadas em reatores de membrana utilizados nos processo de biotransformação. 

Perceberam que a remoção da matéria orgânica quase não sofreu influência do pH. No 

entanto, observaram mudanças consideráveis na estrutura da comunidade microbiana 

responsável pela biotransformação no reator de membrana. 

 Lallai e Mura (1989) avaliaram a influência que mudanças no pH, causadas 

pelo andamento do processo, tinham sobre a biotransformação do fenol em misturas de 

culturas de micro-organismos. Eles observaram que durante o processo o pH 

primeiramente tende a diminuir e, em seguida, a aumentar. Eles atribuíram o 

decréscimo do pH nas primeiras horas da biotransformação ao aumento na concentração 

de ácidos orgânicos gerados a partir dos intermediários formados durante o processo. 

Essa queda no pH fez com que ocorresse uma redução no percentual de 

biotransformação. Dessa forma, eles concluíram que deveria ser utilizado uma faixa de 

pH que compensasse essa queda, fazendo com que o micro-organismo pudesse tolerar 

essa mudança sem reduzir a taxa de biotransformação do fenol. 

 Khleifat (2006) investigou diversos fatores físico-químicos que afetavam a 

biotransformação do fenol por Ewingella americana, dentro os quais o pH foi incluído. 

Os valores analisados foram de 5,5, 6,5, 7,5 e 8,5 e sua influência foi analisada 

observando o comportamento do crescimento celular e da biotransformação do fenol 

pelo micro-organismo. O valor ótimo de pH para esse caso foi de 7,5, sendo que o autor 

atribui esse resultado ao fato de que as enzimas responsáveis pela biotransformação do 

fenol tenham o níveis de atividade otimizados nessa faixa de pH. 

 Esses são alguns dos motivos da importância de se avaliar o efeito do pH 

sobre o a biotransformação do fenol por Candida tropicalis ATCC 750, no intuito de se 

otimizar o processo, fazendo com que o micro-organismo possua condições ótimas para 

pleno desenvolvimento. 
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3.5 Processos de imobilização de micro-organismos 

 

 A imobilização de agentes biológicos já é aplicada em diversos processos 

biotecnológicos por ser considerada uma alternativa viável para se aumentar a atividade 

do micro-organismo (CANILHA et al., 2006). Os métodos de imobilização dependem 

muito do tipo de suporte que será utilizado, sendo que não existe um tipo de suporte 

universal em que seja aplicado um método geral de imobilização. A Figura 4 apresenta 

um fluxograma com alguns tipos de imobilização. 

 

Figura 4 - Principais tipos de imobilização. 

 
Fonte: CANILHA et al., (2006). 

 

 Uma das principais vantagens de se imobilizar células é que dessa forma 

pode se manipular as condições de crescimento, fazendo com que a via metabólica na 

qual há preferência pelo consumo do agente tóxico seja favorecida. Além disso, o uso 

de células microbianas imobilizadas traz vantagens como aumento na biomassa, maior 

resistência do micro-organismo a compostos tóxicos, facilidade na separação das células 
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do restante do meio e a possibilidade de reuso das mesmas (WOODWARD, 1988; 

MARTINS et al., 2013; RATHORE et al., 2013; BASAK; BHUNIA; DEY, 2014). 

 Woodward (1988) cita que alguns dos principais processos utilizados para 

imobilização celular são: por floculação, por adsorção, por aprisionamento 

(encapsulamento) de células e por ligações metálicas ou processos de quelação. 

 Dentre esses processos, o de adsorção se destaca e vem sendo mais 

utilizado, pois parte do princípio de que as células microbianas possuem uma habilidade 

natural de se aderirem a superfícies de suportes sólidos, formando um biofilme de uma 

única camada ou de várias camadas milimétricas sobrepostas umas nas outras 

(DAGHER et al., 2010; PACHECO et al., 2010; MARTINS et al., 2013; GONDIM et 

al., 2014). As vantagens desse método estão principalmente no fato de ser simples e de 

baixo custo. Em contrapartida, sua desvantagem está no fato de uma parte das células 

imobilizadas poder ser arrastada pelo fluxo contínuo, tendo em vista que não há 

uniformidade na adsorção, e que algumas células são apenas fracamente adsorvidas. 

Esse fato pode gerar um efluente com presença de células, o que, em alguns casos, 

interfere nos processos de downstream (RATHORE et al., 2013). 

 Um dos principais fatores na hora de se optar pelo uso de células 

imobilizadas é a escolha do suporte. A estrutura do suporte pode variar desde materiais 

geliformes (álcool polivinílico e alginatos, por exemplo) até matérias com superfícies 

sólidas (como alumina e vidro poroso). Além disso, os suportes podem ser classificados 

em cinco tipos: polímeros com moderado grau de ligações cruzadas (ex.: 

poliacrilamida), polímeros com baixo grau de ligações cruzadas (ex.: sephadex), 

microporosos ou não porosos (ex.: vidro e sílica), macroporosos (ex.: alumina) e 

microencapsulados (ex.: nitrocelulose) (CANILHA et al., 2006). Banerjee e Ghoshal 

(2011) utilizaram o gel de alginato de cálcio como suporte para imobilização do 

Bacillus cereus para utilizá-lo na biotransformação do fenol e concluíram que o uso de 

células imobilizadas possibilita níveis de tolerância ao fenol maiores pelo micro-

organismo. No estudo, a concentração de fenol que poderia ser degradada no processo 

aumentou de 1100 mg.L
-1

 para 2000 mg.L
-1

. 

 El-Naas e colaboradores (2010) imobilizaram o micro-organismo 

Pseudomonas putida em partículas de gel de álcool polivinílico e o aplicaram para 

biotransformação contínua do fenol em um reator de leito fluidizado. A concentração 

máxima de fenol que eles avaliaram foi 1900 mg.L
-1

, sendo que esse valor não foi 

totalmente degradado dentro do tempo em que avaliaram o processo. Os modelos 
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cinéticos utilizados pelos autores para descrever o processo se ajustaram melhor aos 

dados obtidos na concentração de 1000 mg.L
-1

, a qual foi totalmente biotransformada 

dentro do tempo proposto. 

 No geral, alguns dos principais materiais utilizados como suporte possuem 

um custo elevado, encarecendo o processo. Nesse contexto, cada vez mais surgem 

novas pesquisas que avaliam a capacidade de materiais lignocelulósicos como suporte 

para imobilização de micro-organismos. Yu e colaboradores (2007) utilizaram bagaço 

do sorgo como suporte na imobilização da Saccharomyces cerevisiae para produção de 

etanol. Pacheco e colaboradores (2010) utilizaram o bagaço de caju com suporte da 

Saccharomyces cerevisiae para a produção de etanol a partir da fermentação do próprio 

suco de caju. Basak e colaboradores (2014) utilizaram bagaço de cana-de-açúcar na 

imobilização de Candida tropicalis para biotransformação do fenol. Marins e 

colaboradores (2013), mostraram em seu review que o uso de células imobilizadas é 

uma ferramenta promissora para o tratamento de compostos tóxicos presentes em 

efluentes industriais, dentre esses, o fenol. Banerjee e Ghoshal (2011) avaliaram o 

processo de biotransformação do fenol utilizando células imobilizadas de Bacillus 

cereus em alginato, comparando os resultados obtidos com o uso de células livres e 

mostrando que o uso de células imobilizadas aumentou a eficiência do processo. 

 Nesse contexto, utilizou-se o bagaço do caju como suporte na imobilização 

da Candida tropicalis ATCC 750, a fim de otimizar os níveis de tolerância e o 

percentual de biotransformação do fenol pelo micro-organismo.  

 

3.5.1 O uso do bagaço de caju como suporte na imobilização de leveduras 

 

 O caju (de nome científico Anacardium occidentale L.) é um fruto aquênio 

reniforme, sendo a amêndoa seu verdadeiro fruto. É uma planta rústica de origem 

tropical, originária do Brasil, sendo o cajueiro encontrado em todas as regiões de clima 

tropical. Apresenta grande importância econômica e social no nordeste brasileiro 

(principalmente no Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí), sendo parte importante da 

geração de emprego, renda e impostos, devido aos produtos gerados a partir do 

pedúnculo do caju e da castanha (SILVA et al., 2015). Além disso, é parte importante 

da dieta, complementando a dieta como fonte de vitaminas e nutrientes (SANCHO et 

al., 2007). 

 Segundo o IBGE, a safra de 2015 no Ceará foi de 104,7 mil toneladas, 
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garantindo uma colheita farta e boa geração de renda. Porém, os produtores afirmam 

que ainda existe um desperdício muito grande, devido ao pedúnculo do caju não ter o 

mesmo valor comercial da castanha. O suco de caju é considerado a principal alternativa 

de aproveitamento para o pedúnculo do caju, sendo que aproximadamente 20% a 25% 

desse pseudofruto é utilizado no processamento para produção de suco, sendo o bagaço 

(resíduo) inteiramente descartado ou utilizado como suplemento de ração animal 

(SILVA et al., 2015). No entanto, nos últimos anos o número de pesquisas relacionadas 

ao aproveitamento de resíduos industriais, como o bagaço de caju, tem ganhado espaço 

e destaque no cenário de pesquisas (ROCHA, 2010; CORREIA et al., 2013; 

ALBUQUERQUE et al., 2014; ROCHA et al., 2014; ALBUQUERQUE et al., 2014; 

SILVA et al., 2015; BARROS et al., 2016). 

 Nesse contexto, uma série de pesquisas vem sendo realizadas para avaliar o 

uso do caju e o aproveitamento do bagaço de caju na indústria. Shenoy e colaboradores 

(2011), Rocha (2010), Sousa e colaboradores (2010) e Mohanty e colaboradores (2005) 

avaliaram processos de produção de etanol a partir do suco de caju. Pinheiro (2015), 

Pinheiro e colaboradores (2008) e Neelakandan e Usharani (2009) estudaram o processo 

de produção de etanol a partir do suco e a otimização das condições operacionais de 

cada processo. Barros e colaboradores (2016) avaliaram a produção de etanol a partir do 

bagaço de caju, utilizando etapas de pré-tratamento para obtenção da glicose presente na 

estrutura do bagaço de caju. Silva e colaboradores (2015) avaliaram o uso do bagaço de 

caju na adsorção de corantes reativos presentes em efluentes da indústria têxtil. 

Albuquerque e colaboradores (2014) avaliaram a produção de etanol e xilitol a partir do 

uso de pré-tratamentos ácidos.  

 Além dos estudos voltados para produção de etanol utilizando o bagaço de 

caju como substrato, existem estudos voltados para sua utilização como suporte na 

imobilização de micro-organismos produtores de etanol. Gondim e colaboradores 

(2014) realizaram um estudo de produção de etanol a partir da fermentação do suco de 

caju utilizando as células da Sacharomycces cerevisiae imobilizadas em bagaço de caju 

in natura. Souza e colaboradores (2016) avaliaram o uso do bagaço de caju como 

suporte na imobilização da enzima lipase B produzida pela Candida antarctica. 

 No entanto, ainda não existem estudos que utilizem o bagaço de caju como 

suporte na imobilização de micro-organismos capazes de degradar fenol. Nesse 

contexto, objetiva-se avaliar se a imobilização da Candida tropicalis ATCC 750 em 

bagaço de caju in natura é possível, bem como otimizar os parâmetros de consumo de 
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fenol e resistência a níveis de concentração inicial maiores. Os estudos citados 

anteriormente (PACHECO et al., 2010; BASAK; BHUNIA; DEY, 2014; SOUZA et al., 

2016) já mostram que a imobilização de leveduras na matriz vegetal do bagaço de caju é 

algo viável, o que colabora para a hipótese que tal material é um bom suporte. 

 O que faz com que o bagaço de caju seja um bom suporte para imobilização 

é a sua estrutura, a qual facilita a adsorção das células do micro-organismo(PACHECO 

et al., 2010; GONDIM et al., 2014). Os principais constituintes de sua matriz vegetal 

são a celulose (20,9% ± 2,0%), hemicelulose (16,3% ± 3,0%) e a lignina e cinzas 

(33,6% ± 5,3%) (ROCHA et al., 2014).  

 A celulose é constituída em grande parte por monômeros de glicose unidos 

por ligações do tipo β-1,4-glicosídica, é um homopolissacarídeo linear com grau de 

polimerização variando de acordo com sua origem vegetal, de 1.000 até 5.000 unidades 

(KESHWANI; CHENG, 2009). Existem grupos hidroxilas na celulose que estabelecem 

ligações de hidrogênio intra e intermolecular, as quais definem sua estrutura da celulose, 

conferindo a ela uma característica cristalina, facilitando a aderência da célula durante o 

processo de imobilização (SILVA et al., 2009).  

 A hemicelulose é composta, em sua maioria, por pentoses (como xiloses e 

arabinoses), hexoses (como glicoses, galactoses e manoses) e alguns ácidos (como o 

ácido acético, glicurônico e galacturônico). Devido à diversidade de açúcares presentes 

em sua estrutura, ocorre uma série de interações entre essas moléculas, fazendo com que 

a composição da hemicelulose varie, conferindo uma estrutura amorfa (SAHA, 2003; 

LEE et al., 2007).  

 Por fim, a lignina é o constituinte que confere ao material lignocelulósico 

rigidez e baixa reatividade, sendo a lignina responsável pelo preenchimento dos espaços 

entre as fibras formadas pelas moléculas de celulose (NASEEM et al., 2016) 

 No entanto, efeitos difusionais devem ser levados em conta, quando se opta 

por utilizar um processo com células imobilizadas. Parâmetros como o tamanho da 

partícula do suporte podem influenciar significativamente a biotransformação. Chung e 

colaboradores (2003) realizaram um estudo para avaliar a transferência de massa no 

processo de biotransformação do fenol por Pseudomonas putida imobilizada em gel de 

alginato de cálcio, alterando o tamanho da partícula do suporte. Eles concluíram que, o 

uso de um suporte reduz o fator de efetividade de transferência de massa, implicando 

que ocorrem limitações difusionais. 
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 Além de influenciar diretamente na eficiência da biotransformação, efeitos 

difusionais também devem ser considerados na etapa de imobilização. Yu e 

colaboradores (2007) avaliaram os efeitos que o tamanho da partícula do suporte de um 

material lignocelulósico tinha sobre a imobilização da Saccharomyces cerevisiae para 

produção de etanol. Eles perceberam que o aumento do tamanho da partícula favorecia 

o aumento na quantidade de células imobilizadas no suporte. Contudo, a transferência 

de massa para o interior da partícula do suporte tendia a se tornar mais difícil, devido ao 

aumento na resistência a difusão da molécula do substrato para o interior do suporte, 

onde se encontra o micro-organismo. Esse fator afetava negativamente o rendimento da 

fermentação, diminuindo os índices de produtividade.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Micro-organismo 

 

 Para o presente estudo foi utilizado Candida tropicalis ATCC 750, uma 

levedura obtida a partir de uma coleção de micro-organismos norte-americana. 

 

4.2 Meio de cultura e manutenção 

 

 A fim de se preservar a Candida tropicalis utilizada no estudo, foi 

preparado o meio de manutenção YEPD, constituído por extrato de levedura (5 g.L
-1

), 

peptona (5 g.L
-1

), dextrose (20 g.L
-1

), ágar (20 g.L
-1

), fosfato de potássio monobásico 

(KH2PO4 - 1 g.L
-1

) e sulfato de magnésio hepta-hidratado (MgSO4.7H2O - 5 g.L
-1

). 

Após o preparo da solução, ajustou-se o pH do meio para 6,0 (± 0,1) utilizando-se 

soluções de HCl e NaOH, ambas a 1 M. Em seguida, o meio foi esterilizado em 

autoclave (Phoenix, Araraquara, SP, Brasil) sob as condições de 110 °C por 10 minutos. 

Em seguida repicou-se a Candida tropicalis ATCC 750, em uma câmara de fluxo 

laminar deixando a cultura em uma incubadora por 48 horas a 30 °C. Após, a cultura foi 

armazenada em um refrigerador sob temperatura de aproximadamente 4 °C. Tal medida 

visava que o micro-organismo entrasse em um estado de latência e permanecesse 

preservado. 

 

4.3 Ensaios de biotransformação do fenol com células livres 

 

4.3.1 Preparo do inóculo 

 

 Foi utilizado o mesmo meio do processo descrito anteriormente (extrato de 

levedura - 5 g.L
-1

, peptona - 5 g.L
-1

, dextrose - 20 g.L
-1

, KH2PO4 - 1 g.L
-1

 MgSO4.7H2O 

- 5 g.L
-1

), porém sem a adição do ágar. O mesmo tempo e temperatura de esterilização 

(110 °C por 10 minutos) foram aplicados. A inoculação ocorreu em câmara de fluxo 

laminar, que a partir da placa com a cultura, três colônias isoladas foram transferidas 
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para 100 mL de meio YEPD. Feito isso, o inóculo foi incubado em um agitador orbital 

(TECNAL TE-420, São Paulo, Brasil) a 30 °C por 24 horas sob agitação de 150 RPM. 

 

4.3.2 Avaliação da concentração inicial de fenol: 

 

 Para a etapa de biotransformação utilizou-se um meio complexo de sais 

minerais, constituído por nitrato de amônia (NH4NO3 - 1,0 g.L
-1

); fosfato de potássio 

monobásico (KH2PO4 - 0,5 g.L
-1

); fosfato de potássio dibásico hepta-hidratado 

(K2HPO4.7H2O - 0,5 g.L
-1

); cloreto de sódio (NaCl - 0,2 g.L
-1

); sulfato de magnésio 

hepta-hidratado (MgSO4.7H2O - 0,2 g.L
-1

); cloreto de cálcio (CaCl2 - 0,1 g.L
-1

); sulfato 

de manganês hidratado (MnSO4.H2O - 0,01 g.L
-1

) e cloreto de ferro (FeCl2 - 0,01 g.L
-1

). 

Após diluição dos reagentes em água destilada, adicionou-se o fenol, o qual foi utilizado 

sob a forma líquida de ácido fênico 90% (Sigma-Aldrich). Em seguida, o material foi 

esterilizado em autoclave (Phoenix, Araraquara, SP, Brasil), sob as condições de 110 °C 

por 10 minutos. 

 A concentração celular inicial utilizada foi determinada pelo uso do método 

de ajuste no desvio óptico, onde foi estabelecido um valor de densidade óptica (DO) de 

1,0 (± 0,01) no comprimento de onda de 600 nm (WANG et al., 2012). Esse valor, 

quando aplicado na curva de calibração preparada para avaliar o crescimento da 

Candida tropicalis ATCC 750, equivale a uma concentração celular de 

aproximadamente 0,245 g.L
-1

. Após as 24 horas necessárias para o crescimento, 

adicionou-se ao meio (complexo de sais minerais) o inóculo ajustado na DO600nm = 1,0 

na proporção de 4% v/v. 

 Em seguida, realizou-se um estudo para avaliar o efeito da concentração 

inicial de fenol, utilizando-se as concentrações de 450, 775, 1100, 1500 e 1600 mg.L
-1

. 

A reação de biotransformação foi conduzida em batelada usando Erlenmeyers de 250 

mL com um volume de meio de 125 mL, a 30 °C, pH 6,0 e 120 RPM, por 72 horas. 

Alíquotas foram retiradas em tempos pré-determinados para análise do crescimento 

celular e o consumo de fenol. Os ensaios foram realizados em triplicata. 
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4.3.3 Avaliação do efeito da temperatura sobre o processo de biotransformação 

do fenol 

 

 Estudos do efeito da temperatura no processo de biotransformação foram 

conduzidos em batelada a 120 RPM, por 72 h e pH 6,0, avaliando-se as seguintes 

temperaturas: 20 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C e 45 °C, fixando a concentração inicial de 

fenol com os melhores resultados obtidos no item anterior. Os ensaios foram 

conduzidos em agitador orbital (TECNAL TE-420, São Paulo, Brasil) em Erlenmeyers 

de 250 mL, cada um com um volume de meio de 125 mL, com uma concentração de 

inóculo de aproximadamente 0,245 mg.L
-1

, na proporção de 4% v/v. Os ensaios foram 

realizados em triplicata. 

 

4.3.4 Efeito do pH sobre o processo de biotransformação do fenol 

 

 Do mesmo modo dos estudos anteriores, os valores de concentração inicial 

de fenol e temperatura foram fixados com base nos resultados obtidos. A análise do 

efeito do pH foi realizada nas faixas de 5,0, 6,0, 7,0 e 8,0. O processo foi realizado sob 

as mesmas condições de concentração de inóculo, agitação e tempo de batelada dos 

estudos anteriores, utilizando Erlenmeyers de 250 mL com um volume de meio de 125 

mL. Os ajustes do pH foram feitos após a adição do fenol no meio, utilizando-se 

soluções de HCl e NaOH, ambas na concentração de 1 mol.L
-1

. Os ensaios foram 

realizados em triplicata. 

 

4.3.5 Efeito da agitação sobre o processo de biotransformação do fenol 

 

 Uma análise do efeito da velocidade de agitação sobre o processo de 

biotransformação do fenol foi realizada avaliando-se as faixas de 120, 150, 180 e 200 

RPM. O estudo foi realizado sob as mesmas condições de concentração de inóculo, 

temperatura, pH e tempo de batelada dos estudos anteriores, utilizando Erlenmeyers de 

250 mL com um volume de meio de 125 mL. Os ensaios foram realizados em triplicata. 
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4.3.6 Identificação da possível rota metabólica para biotransformação do fenol 

 

 No intuito de identificar a possível rota metabólica utilizada pelo micro-

organismo para biotransformação do fenol, foi realizado um ensaio para analisar o 

composto formado a partir da reação das enzimas intracelulares obtidas durante o 

processo de biotransformação em um meio sintético com catecol. As células foram 

obtidas a partir do preparo de três meios salinos com a adição de fenol na concentração 

de 1100 mg.L
-1

, ambos já inoculados com a cultura de Candida tropicalis ATCC 750 

seguindo os mesmos padrões de concentração de inóculo utilizado nos ensaios 

anteriores. Os Erlenmeyer's foram retirados em tempos pré-determinados de 24, 48 e 72 

horas e as células obtidas nesses tempos foram separadas do restante do meio por 

centrifugação (5000 RPM por 20 minutos). Feito isso, as células foram lavadas em 

tampão fosfato 50 mM e pH 7,0 e resuspensas no mesmo tampão, onde seguiram para 

etapa de rompimento celular, através de sonicação (20 KHz por 20 minutos). Após a 

etapa de rompimento celular, as células foram lavadas mais uma vez para remoção de 

fragmentos celulares, centrifugada novamente sob as mesmas condições já descritas, 

obtendo, assim, o extrato enzimático necessário para reação. O procedimento para 

extração das enzimas das células de Candida tropicalis ATCC 750 é descrito pelo 

fluxograma da Figura 5. 

 

Figura 5 - Fluxograma do procedimento para extração das enzimas responsáveis pela 

biotransformação do fenol. 

 
Fonte: BASAK; BHUNIA; DUTTA; et al., (2014). 

 

 Para a reação enzimática, foi preparada uma solução de Catecol 1µM no 

mesmo tampão fosfato, na qual o extrato enzimático foi adicionado para a reação de 
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formação dos produtos esperados, os quais, dependendo do tipo de enzima formada pelo 

micro-organismo para biotransformação do fenol (1,2 dihidroxigenase ou a 2,3 

dihidroxigenase) poderiam ser o cis, cis ácido mucônico ou o 2-hidroximucônico 

semialdeído (2-HMSA) (BANERJEE; GHOSHAL, 2010). O tempo de monitoramento 

da reação foi de 1 hora, a qual foi avaliada em dois comprimentos de onda 

característicos da formação de cada um dos compostos esperados, ou seja, no caso do 

cis, cis ácido mucônico a absorbância foi medida a 260 nm e para o 2-HMSA, 375 nm 

(NEUMANN et al., 2004). A formação de um desses dois compostos foi detectada por 

meio de alterações no valor da absorbância para os comprimentos de onda utilizados. 

 

4.4 Estudos de biotransformação do fenol utilizando células imobilizadas 

 

4.4.1 Preparo do suporte 

 

 O bagaço de caju utilizado nas etapas de imobilização foi gentilmente 

cedido pela Indústria de Sucos Jandaia. Inicialmente o bagaço de caju foi submetido a 

três lavagens com água. Em seguida, por um período de 24 horas e a 60 °C, realizou-se 

sua secagem em estufa (Tecnal, modelo TE-394/1, Piracicaba, São Paulo) com 

renovação de ar. Feito isso, o bagaço seco foi triturado, peneirado e selecionaram-se 

partículas de tamanhos aproximadamente entre 0,18 a 0,85 mm, e estocado em 

temperatura ambiente (aproximadamente 30 °C) para o uso nos experimentos futuros. O 

bagaço utilizado nos estudos não recebeu nenhum tratamento químico, sendo este 

utilizado in natura. As Figuras 6A e 6B mostram o aspecto visual do bagaço de caju 

antes e depois do tratamento, respectivamente. 
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Figura 6 - Bagaço de caju (A) sem tratamento e (B) com tratamento. 

(A) (B) 
Fonte: O Autor (2017). 

 

4.4.2 Etapa de imobilização 

 

 Para imobilização da Candida tropicalis ATCC 750 em bagaço de caju in 

natura, foi realizada uma etapa prévia para obtenção da biomassa necessária para tal 

fim. Inicialmente, foi realizado um crescimento prévio do micro-organismo no meio 

sintético YEPD, seguindo o mesmo procedimento descrito no item 4.3.1. Após o 

crescimento, realizou-se a contagem de células utilizando câmara de Neubauer. O 

número de células desejado deveria ser da grandeza de no mínimo 10
7
 células/mL, a fim 

de se ter uma quantidade suficiente de células para garantir que a imobilização 

ocorresse. Após verificar se a biomassa obtida era suficiente, foi feito o ajuste da 

concentração celular por meio do desvio óptico para o valor de absorbância de 1,0. 

 Paralelamente, pesou-se o bagaço de caju na proporção de 10% massa de 

bagaço/volume de meio que foi utilizado. O bagaço pesado foi esterilizado em 

autoclave, nas condições de 121 °C por 15 minutos. Em seguida, iniciou-se o processo 

de imobilização por meio de adsorção física das células da Candida tropicalos ATCC 

750 no bagaço de caju. Para tal, adicionou-se 50 mL de meio sintético YEPD a 5g de 

bagaço de caju esterilizado em um Erlenmeyer de 125 mL. Em seguida, adicionou-se o 

inóculo já ajustado na DO600nm = 1,0 e na proporção de 4% v/v. O processo de 

imobilização foi conduzido em uma incubadora com agitação orbital (TECNAL TE-

420, São Paulo, Brasil) a 30 °C e 150 RPM por 24 h. 
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 Ao término dessa etapa, o bagaço de caju com as células imobilizadas foi 

lavado com água destilada esterilizada (121 °C por 15 minutos), para remoção de 

células fracamente adsorvidas, estando pronto para a etapa de biotransformação. Após, 

foi avaliado a eficiência desse processo, com o intuito de avaliar se houve boa retenção 

de células no suporte. 

 

4.4.2.1 Eficiência da imobilização 

 

 A eficiência da imobilização foi quantificada seguindo a Equação 1. 

 

                     
   

       
         (1) 

 

 Sendo NXi o número de células imobilizadas e NXl o número de células 

livres no meio, no momento em que a amostra foi colhida. 

 Para a contagem de células imobilizadas foi realizada a dessorção das 

mesmas, onde a massa de bagaço com células imobilizadas (0,5 g em base úmida) foi 

colocada em um Erlenmeyer de 100 mL com 50 mL de uma solução de NaCl 1% (m/v), 

sob agitação de 200 RPM, durante 24 h. Em seguida, foi retirada uma amostra para 

contagem em câmara de Neubauer. 

 

4.4.3 Avaliação da cinética com células imobilizadas 

 

 O estudo cinético com células imobilizadas procedeu de forma semelhante 

ao realizado com células livres. Para tal, foram utilizados Erlenmeyers de 125 mL, com 

50 mL do meio complexo de sais (NH4NO3 - 1,0 g.L
-1

; KH2PO4 - 0,5 g.L
-
1; NaCl - 0,2 

g.L
-1

; CaCl2 - 0,1 g.L
-1

; MnSO4.H2O - 0,01 g.L
-1

; FeCl2 - 0,01 g.L
-1

). As concentrações 

avaliadas foram de 450 mg.L
-1

, 1100 mg.L
-1

 e 1400 mg.L
-1

 de fenol. O estudo foi 

realizado sob as condições de 30 °C, 150 RPM e pH 6,0 por 72 h. Em horários pré-

estabelecidos, foram retiradas alíquotas de meio (1 mL) para avaliação da 

biotransformação do fenol. 
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4.4.4 Avaliação do efeito da temperatura, pH e agitação sobre o processo 

utilizando células imobilizadas 

 

 Os mesmos parâmetros avaliados nos estudos com células livres foram 

também avaliados utilizando-se células imobilizadas, a fim de comprovar o aumento na 

resistência das células de Candida tropicalis ATCC 750 às mudanças nos valores desses 

parâmetros. As faixas de temperatura, pH e agitação avaliadas foram as mesmas dos 

estudos com células livres (20 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C e 40 °C; 5,0, 6,0, 7,0 e 8,0; 120 

RPM, 150 RPM, 180 RPM e 200 RPM). Os ensaios foram realizados em triplicata 

durante 72 horas em Erlenmeyr's de 125 mL com 50 mL de meio salino complexo e 

fenol, na concentração de 1100 mg.L
-1

. Os ensaios de temperatura foram conduzidos em 

pH 6,0 e agitação de 150 RPM. Os ensaios de pH, a 30 °C e 150 RPM e os ensaios de 

agitação a 30 °C e pH 6,0. 

 

4.4.5 Avaliação do reciclo das células imobilizadas 

 

 A fim de se avaliar a estabilidade operacional das células imobilizadas, 

foram realizados sucessivos processos de biotransformação do fenol. Em cada ciclo foi 

utilizado um volume de 50 mL do meio salino complexo, com 1100 mg.L
-1

 de fenol e 

10% (m/v) de bagaço de caju in natura já com as células imobilizadas. As condições do 

estudo foram 30 °C, agitação de 150 RPM e pH 6,0. 

 Ao término de cada ciclo, o meio utilizado das células imobilizadas foi 

separado por decantação. Em seguida, foi lavado com água destilada esterilizada a 121 

°C por 15 minutos, para remoção de células que estivessem fracamente adsorvidas e de 

possíveis células mortas. Então, adicionou-se 50 mL do meio de biotransformação 

fresco, com 1100 mg.L
-1

 de fenol e totalmente estéril, as células imobilizadas para dar 

início a um novo ciclo de 72 h. Esse estudo foi realizado em triplicata, sendo retiradas 

em tempos pré-determinados, alíquotas de meio. 

 

4.4.6 Avaliação do aumento da capacidade de adaptação ao fenol das células 

imobilizadas 

 

 No intuito de verificar a adaptação da Candida tropicalis ATCC 750 à 

concentrações mais elevadas de fenol, foi realizado um estudo para avaliar o aumento 
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dos níveis de fenol presente no meio, utilizando células imobilizadas. O estudo se deu 

em uma sequência de quatro ciclos, onde ao término de cada ciclo aumentava-se a 

concentração de fenol no meio. 

 O procedimento de imobilização, troca e reposição do meio foi semelhante 

ao mencionado no tópico 4.4.4. As concentrações avaliadas foram de 1400, 2000, 2500 

e 3000 mg.L
-1

 de fenol. O estudo foi realizado em triplicata em Erlenmeyers de 125 mL, 

cada um com 50 mL de meio salino complexo com fenol, a 30 °C, 150 RPM e pH 6,0. 

 

4.4.7 Avaliação da estocagem das células imobilizadas 

 

 Uma das vantagens do uso de células imobilizadas consiste na possibilidade 

de estocagem, sem que ocorra redução da atividade das mesmas ao serem reutilizadas. 

Dessa forma, foram preparadas culturas de células imobilizadas em bagaço de caju e 

cada grupo foi estocado por períodos de tempo pré-determinados (10, 15, 20, 25 e 30 

dias) em um freezer a -4 °C. 

 Os procedimentos de imobilização foram os mesmos descritos no item 

4.4.2. As condições da biotransformação foram: concentração inicial de fenol de 1100 

mg.L
-1

; pH de 6,0; 150 RPM e 72 horas. As amostras eram colhidas em tempos de 24 

horas para análise do consumo de fenol. 

 

4.4.8 Avaliação dos efeitos da transferência de massa externa no processo de 

biotransformação utilizando células imobilizadas 

 

 A avaliação da presença ou não de efeitos difusionais se deu a fim de 

constatar se havia ou não a limitação da reação de biotransformação pela transferência 

de substrato do seio do fluido até a superfície externa do suporte, na qual está presente a 

camada com o micro-organismo imobilizado. Para tal avaliou-se a razão entre a taxa de 

reação com a possível limitação pela transferência de massa e a taxa de reação sem 

limitação por transferência de massa, ou seja, a razão entre a taxa de reação utilizando 

células imobilizadas pela taxa de reação utilizando células livres, a qual é conhecida 

como o fator de efetividade (BIRD et al., 2002; DORAN, 2012). A Equação 2 apresenta 

a fórmula utilizada para calcular o fator de efetividade. 
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      (2) 

 

sendo ƞ o fator de efetividade, rimob a taxa de reação para células imobilizadas em mg.L
-

1
.h

-1
 e rlivre a taxa de reação para células livres, também em mg.L

-1
.h

-1
. As taxas de 

reação foram calculadas a partir da Equação 3 (DORAN, 2012). 

 

  
       

  
      (3) 

 

sendo r a taxa de reação, dada em mg.L
-1

.h
-1

, Cf a concentração final de fenol, em   

mg.L
-1

, C0 a concentração inicial de fenol, também em mg.L
-1

 e tf o tempo final de 

biotransformação, dado em horas. 

 Quando não existem efeitos difusionais causados pela transferência de 

massa de substrato do seio do fluido até a superfície do suporte, então ƞ = 1. Para 

valores de ƞ maiores que um significa, existe uma limitação causada pelos efeitos da 

transferência de massa no processo (AKSU; BÜLBÜL, 1999; YADAV et al., 2005; 

DORAN, 2012). As taxas de reação foram calculadas para concentração de 1100 mg.L
-1

 

de fenol. 

 Outra forma de se avaliar de maneira simplificada o fator de efetividade é 

com base nos tempos de reação e de difusão do processo. O fator de efetividade também 

pode ser obtido a partir da razão entre esses dois parâmetros (Equação 4), os quais são 

obtidos pelas Equações 5 e 6 (YADAV et al., 2005). 

 

   
  

  
       (4) 

   
  

     
      (5) 

   
  

         (6) 

 

sendo tD e tR são os tempos de difusão e reação, respectivamente, dados em segundos. 

C0 é a concentração inicial de fenol em mg.L
-1

, r(C0) é a taxa de reação inicial, dada em 

mg.L
-1

.s
-1

. A taxa de reação foi obtida a partir da derivada de primeira ordem dos dados 
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de concentração de subtrato pelo tempo, para concentração de 1100 mg.L
-1

 do processo 

de biotransformação com células livres, utilizando o software ORIGIN
®
 8.0. Ds 

(difusividade do substrato em água) foi obtido a partir de dados da literatura (COSTA, 

1983) e é dado em cm².s
-1

 e o valor de A
TM

 corresponde à área de transferência de 

massa (em cm²), a qual é dada pela área superficial da partícula do suporte, 

considerando que a mesma é uma esfera perfeita. A partir da análise dos tempos de 

reação e difusão pode se avaliar qual a etapa mais lenta, e, consequentemente, limita o 

processo de biotransformação (YADAV et al., 2005). 

 

4.4.9 Análise estatística 

 

 Os dados experimentais foram analisados estatisticamente por meio do 

software ORIGIN® 8.0, utilizando uma análise de variância (ANOVA) com nível de 

significância de 95% e uma probabilidade de 5% (p <0,05). Testes de Tukey foram 

utilizados para avaliar a diferença significativa entre os parâmetros avaliados no 

processo de biotransformação. 

 

4.5 Métodos analíticos 

 

4.5.1 Concentração celular: 

 

4.5.1.1 Avaliação da concentração celular por absorbância 

 

 O acompanhamento do crescimento celular se deu a partir de espectroscopia 

na região do visível, utilizando um espectrofotômetro (BIOCHROM LIBRA S11 

VISIBLE SPECTROPHOTOMETER, ANALÍTICA, SP) para determinação da 

absorbância das amostras, as quais eram lidas no comprimento de onda de 600 nm. O 

valor obtido na leitura foi aplicado em uma curva de calibração referente ao crescimento 

da Candida tropicalis ATCC 750, onde foi possível obter a relação entre o valor da 

absorbância e a concentração celular em g.L
-1

. 
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4.5.1.2 Avaliação da concentração celular por contagem de células viáveis em 

câmara de Neubauer 

 

 Para quantificar as células presentes nos processos de imobilização, optou-

se por utilizar a técnica de contagem de células em câmara Neubauer por meio do uso 

de microscópio eletrônico (Olympus CX21) com amplitude de 40x. 

 O procedimento foi: retirou-se uma amostra do meio, a qual foi diluída de 

1:10, retirando-se em seguida uma alíquota de 100 µL dessa diluição para misturar com 

o azul de metileno (a fim de se identificar as células viáveis), na proporção de 1:2. Em 

seguida, 20 µL dessa mistura de células com o azul de metileno, foram postos na 

câmara de Neubauer para contagem, da qual cinco quadrantes foram usados para 

contagem de células. O valor obtido foi aplicado na Equação 7 para determinação da 

quantidade de células por mL. 

 

          

  
                                                      (7) 

 

sendo o valor de 10.000 corresponde ao fator de correção utilizado para procedimentos 

de contagem de células em câmara de Neubauer, o qual leva em conta o volume total 

ocupado pela suspensão celular entre a câmara e a lamínula. 

 

4.5.2 Concentração de fenol 

 

 A determinação da concentração de fenol foi realizada por Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência - (FINNIGAN SURVEYOR PLUS HPLC SYSTEM, 

THERMO SCIENTIFIC, CA, EUA), acoplado com um detector UV/Visível (PDA 

DETECTOR SURVEYOR, THERMO SCIENTIFIC, CA, EUA) e com uma coluna 

Nova-Pak® C18 (4,6 mm x 150 mm; 4 µm, WATERS, IRLANDA). A identificação do 

tempo de retenção do fenol foi feita utilizando o reagente padrão (Ácido Fênico, 90%, 

SIGMA-ALDRICH). A fase móvel utilizada foi uma mistura de água:acetonitrila (60:40 

v/v), com uma vazão de 1,0 mL.min
-1

 a 35 °C. Alíquotas de 20 µL foram injetadas e 

analisadas no detector UV/Visível a 270 nm (BASAK; BHUNIA; DEY, 2014). Os 

valores das áreas obtidos foram aplicados em uma curva de calibração para 

determinação da concentração de fenol em mg.L
-1

.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Estudos de biotransformação do fenol usando células livres 

 

5.1.1 Influência da concentração inicial de fenol 

 

Inicialmente, avaliou-se a influência da concentração inicial de fenol (450, 775, 

1100, 1400 e 1600 mg.L
-1

) no processo de biotransformação, correlacionando com o 

metabolismo celular de Candida tropicalisATCC 750, sendo os resultados apresentados 

na Figura 7. 

 

Figura 7 - Efeito da concentração inicial de substrato de 450 mg.L
-1 

(■), 775 mg.L
-1

 (●), 

1100 mg.L
-1

 (▲), 1400 mg.L
-1

 (▼) e 1600 mg.L
-1

 (◄), sobre o processo de 

biotransformação do fenol por Candida tropicalis ATCC 750 a 30 °C, pH 6,0, 120 RPM 

por 72 h: (A) Concentração de fenol (mg.L
-1

) e (B) semi-log de X/X0. As curvas 

representam linhas de tendência do consumo de fenol e do crescimento celular. 

0 10 20 30 40 50 60 70

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

 

 

C
o

n
c
e
n

tr
a

ç
ã

o
 d

e
 F

e
n

o
l 

(m
g

.L
-1

)

Tempo (h)  
(A) 

0 10 20 30 40 50 60 70

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

 

 

L
n

(X
/X

0
)

Tempo (h)
 

(B) 

Fonte: O Autor (2017). 

 

 Dos perfis da concentração de fenol obtidos no estudo, observou-se uma 

redução no consumo com o aumento da concentração inicial de substrato no meio, 

possivelmente devido aos efeitos inibitórios causados pela concentração de fenol. Logo, 

o que ocorre é que para as concentrações de fenol mais elevadas, há um aumento na fase 

lag do processo, o que faz com que leve mais tempo para consumo total do substrato 

presente, devido o micro-organismo necessitar de um tempo maior de adaptação ao 
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meio(KUMAR et al., 2005; AGARRY et al., 2009). Da análise da Figura 7A, a partir da 

concentração de 775 mg.L
-1

 os tempos para o consumo total de fenol começam a 

aumentar, de 21 horas (na concentração de 450 mg.L
-1

) para 24 horas. Essa tendência de 

aumento do tempo de consumo total também é observada nas outras concentrações 

avaliadas na mesma figura, onde para o valor seguinte de concentração (1100 mg.L
-1

), o 

tempo total de consumo passa para 72 h. 

 Além disso, a maior quantidade de substrato no meio faz com que ocorram 

reduções consideráveis nos valores de crescimento celular. Observa-se que nos valores 

máximos estudados (1400 e 1600 mg.L
-1

), para esse tipo de cepa utilizada, já ocorreu 

uma forte inibição que afetou a taxa de consumo de fenol e a taxa de crescimento 

celular. Segundo Chang e colaboradores (1998), algumas cepas de Candida tropicalis 

são capazes de tolerar uma concentração inicial de no máximo 3300 mg.L
-1

,após um 

processo de pré adaptação da levedura ao substrato tóxico. A partir dessa concentração, 

pode se afirmar que ocorre inibição total no processo pelo substrato. 

 Os resultados mostrados na Figura 7B contribuem ainda mais para a 

hipótese de inibição pela concentração de substrato. Nota-se que a maior concentração 

celular final é obtida na concentração de 1100 mg.L
-1 

(X = 955,09 mg.L
-1

) em relação às 

demais concentrações estudadas.Porém, a taxa de crescimento celular para essa 

concentração é menor em relação às concentrações anteriores (775 e 450 mg.L
-1

). No 

entanto, observa-se que todo o substrato foi consumido na concentração de 1100 mg.L
-1

 

após 72 h, pois nessa concentração inicial obteve-se o maior valor para a taxa de 

biotransformação.  

 A Figura 8 apresenta a variação da velocidade específica de crescimento 

celular (A), da velocidade específica de consumo de fenol (B), da máxima velocidade 

específica de crescimento celular (C) e da taxa máxima de consumo de fenol (D), todas 

em função da concentração inicial de fenol. 
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Figura 8 - Variação das velocidades específicas de crescimento celular (A) e de 

consumo de substrato (B) com o tempo e efeito da concentração inicial de fenol nas 

velocidades específica máxima de crescimento celular (C) e na taxa de consumo de 

substrato (D) no processo de biotransformação do fenol por Candida tropicalis ATCC 

750 (T=30 °C, pH6,0, 120 RPM e 72 h). 
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 Observa-se que existe uma tendência de redução na velocidade específica 

máxima de crescimento celular com o aumento da concentração. Em contrapartida, o 

valor da taxa de consumo de substrato tende a aumentar até a concentração de 1100 

mg.L
-1

, reduzindo bruscamente a partir dessa concentração. O valor reduzido de µmáx 

(0,1661 h
-1

) traz a hipótese de que o aumento no tempo para o consumo total de fenol 

pode ser consequência da menor quantidade de células produzidas em relação às 

concentrações inferiores. Contudo, o valor máximo da taxa de consumo de substrato foi 
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obtido nessa mesma concentração (16,17 mg.L
-1

.h
-1

). Porém, isso não quer dizer que 

todo substrato consumido foi direcionado para a produção de células. A necessidade de 

suportar níveis mais altos de fenol no meio pode levar o micro-organismo a direcionar 

uma quantidade maior da energia gerada nesse consumo para a manutenção da célula, 

no intuito, por exemplo, de aumentar a quantidade de enzimas que atuam na reação de 

biotransformação no interior desta (AGARRY et al., 2009). Além disso, o aumento da 

duração da fase exponencial mostra que o crescimento celular foi afetado de forma 

negativa, mas não implica dizer que necessariamente o consumo de fenol tenha sido. O 

que foi observado foi que o aumento na fase exponencial de crescimento celular afeta o 

tempo necessário para o consumo total de fenol no meio. A fim de ilustrar essa relação, 

a Figura 9 mostra os tempos em que a concentração de fenol no meio foi praticamente 

esgotada, colaborando para a hipótese descrita acima. 

 

Figura 9 - Efeito da concentração inicial no tempo de consumo total de substrato no 

processo de biotransformação do fenol por Candida tropicalis ATCC 750 (T=30 °C, 

pH6,0, 120 RPM). As colunas com letras diferentes representam diferenças estatísticas 

a um nível de significância de 95% (p<0,05). 
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 Fonte: O Autor (2017). 

 

 Os resultados mostram que a tendência é que o tempo de total 

biotransformação aumente com o aumento da concentração inicial de substrato no meio. 

Esse resultado tem relação direta com o que foi afirmado anteriormente em relação aos 

valores de velocidade de crescimento celular e velocidade de consumo de substrato. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Yan e colaboradores (2005), que realizaram 

essa mesma investigação utilizando uma cepa diferente de Candida tropicalis, a qual 
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passou por etapas de adaptação ao meio com fenol. O que constataram foi um aumento 

no tempo de consumo total do fenol, sendo que para 1600 mg.L
-1 

o tempo foi de 54 h, 

1800 mg.L
-1 

com um tempo de 60 h e 2000 mg.L
-1 

com 66 h. Comparando tais 

resultados para a concentração de 1600 mg.L
-1

 do presente estudo, percebe-se que o 

tempo necessário para total biotransformação do fenol superou as 72 horas. Por se 

tratarem de cepas diferentes e passarem por processos longos de adaptação ao substrato, 

é esperado que ocorresse essa redução no tempo do processo (MARTÍNKOVÁ et al., 

2016). Semelhantemente, a análise dos valores de crescimento celular mostrou que para 

um mesmo tempo houve uma redução da concentração celular com o aumento da 

concentração inicial de substrato no meio, o que levanta a hipótese de que o observado 

para o consumo de substrato pode ser aplicado ao crescimento celular. 

 Além de analisar os valores de velocidade específica máxima de 

crescimento celular e taxa de consumo de substrato, outro fator que contribui ainda mais 

para a hipótese de inibição por substrato foi dado pelo valor do YX/S e a concentração 

celular máxima. A Tabela 4 mostra os valores de conversão de substrato em células 

(YX/S) e concentração celular máxima (Xmáx) para cada uma das concentrações avaliadas 

nesse estudo. 

 

Tabela 4 - Valores de YX/S e Xmáx obtidos para cada concentração analisada no processo 

de biotransformação do fenol por Candida tropicalis ATCC 750 (T=30 °C, pH=6, 120 

RPM e t=72 h). 

Concentração de Fenol 

(mg.L
-1

) 
YX/S (mg.mg

-1
) Xmáx(mg.L

-1
) 

450 1,60 ± 0,16 756,05 ± 19,36 

775 1,11 ± 0,05 892,98 ± 55,33 

1100 0,75 ± 0,08 955,09 ± 7,61 

1400 0,09 ± 0,013 89,01 ± 45,30 

1600 0,03 ± 0,0005 43,77 ± 2,42 

Fonte:O Autor (2017). 

 

 A mesma tendência de decréscimo é observada nos valores de YX/S em 

função da concentração inicial de fenol. Porém, mesmo com a redução de substrato 

destinado ao crescimento celular, observa-se que até o valor de 1100 mg.L
-1 

há um 

aumento na concentração celular máxima, já que a quantidade de substrato é maior em 
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relação as concentrações inferiores a 1100 mg.L
-1

, o que, mesmo com a inibição, 

permite esse aumento na concentração celular. 

 Uma alternativa utilizada para contornar tais efeitos (redução nos valores 

das taxas de consumo de substrato e crescimento celular, por exemplo) é uma adaptação 

prévia do micro-organismo utilizado ao meio com fenol (WANG et al., 2012; BASAK 

et al., 2013). Além disso, o uso de células imobilizadas também pode contribuir para 

amenizar os efeitos observados na inibição pelo substrato (YU et al., 2007; PACHECO 

et al., 2010; BASAK; BHUNIA; DEY, 2014; SOUZA et al., 2016). 

 Dos resultados obtidos, pode-se concluir que de fato ocorrem efeitos 

inibitórios causados pelo substrato presente no meio, sendo esses observados de forma 

mais intensa nas concentrações de 1400 e 1600 mg.L
-1

. No entanto, o micro-organismo 

utilizado (Candida tropicalis ATCC 750) mostrou suportar níveis razoável de 

concentração de fenol, já que foi capaz de atuar em um meio com concentração inicial 

de 1100 mg.L
-1

 deste, sem passar por qualquer tipo de adaptação prévia. 

 

5.1.2 Avaliação do efeito da temperatura sobre o processo de biotransformação 

do fenol 

 

 Observada a melhor concentração inicial de substrato, procurou-se 

determinar a influência que a temperatura exerce sobre o processo de biotransformação 

utilizando a Candida tropicalis ATCC 750. As temperaturas avaliadas foram de 20, 25, 

30, 35 e 40 °C,cujos resultados estão apresentados na Figura 10. 
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Figura 10 - Avaliação do percentual de fenol degradado (A) e da concentração celular 

(B) na biotransformação do fenol por Candida tropicalis ATCC 750, a diferentes 

temperaturas e sob as condições de S0=1100 mg.L
-1

, pH 6,0, 120 RPM e 72h.As colunas 

com letras diferentes representam diferenças estatísticas a um nível de significância de 

95% (p < 0,05). 
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Fonte: O Autor (2017). 

 

 Na avaliação do percentual de biotransformação do fenol, pode-se confirmar 

que a temperatura em que houve um maior percentual de consumo foi a 30 °C, com um 

valor de 99,98%. Isso mostra que a Candida tropicalis ATCC 750 é um micro-

organismo mesófilo, o qual se adapta bem a níveis de temperatura entre 30 °C e 35 °C 

(SUI et al., 2016), o que não é observado nas temperaturas de 20 °C e 40 °C, nas quais 

não há um bom rendimento da biotransformação. Esse fato pode ser explicado pela 

diminuição no crescimento celular no meio, conforme representado na Figura 9B. 

 Observa-se que o maior crescimento celular ocorreu entre as temperaturas 

de 25 °C e 30 °C (938,95 e 955,09 mg.L
-1

, respectivamente). Isso ocorre devido o 

aumento da temperatura, até um nível ótimo para a Candida tropicalis ATCC 750, gerar 

um aumento no seu metabolismo, ocasionando uma maior atividade do micro-

organismo (BASAK et al., 2013). Khleifat (2006) afirma no estudo de avaliação da 

biotransformação de fenol por Ewingella americana que são nas temperaturas 

mesofílicas onde são fornecidas as melhores condições, devido ao efeito que essas 

faixas de temperaturas têm sobre as atividades das enzimas responsáveis pela 

biotransformação do fenol. Além disso, a 35 °C observou-se um comportamento 

semelhante nos parâmetros avaliados, mostrando que o processo pode ser conduzindo 

em temperatura ambiente, eliminando a necessidade de um sistema de controle de 
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temperatura. A Figura 11 mostra o efeito que a taxa de consumo do fenol sofreu com a 

variação da temperatura. 

 

Figura 11 - Efeito da temperatura na taxa máxima de consumo de substrato no processo 

de biotransformação do fenol por Candida tropicalis ATCC 750 (T=30 °C, pH6,0, 120 

RPM e 72 h). 
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 O resultado obtido para o micro-organismo Candida tropicalis ATCC 750 

mostra que o melhor valor de velocidade específica de consumo de fenol foi na 

temperatura de 30 °C (16,17 mg.L
-1

.h
-1

). No entanto, tanto a biotransformação de fenol 

quanto o crescimento celular decrescem consideravelmente em temperaturas abaixo de 

25 °C e acima de 40°C. Fato esse considerado comum para os micro-organismos já 

utilizados em biotransformação de fenol, como afirma Bajaj e colaboradores (2009). 

 Wang e colaboradores (2010) avaliaram a biotransformação de fenol por um 

fungo isolado a partir do lodo ativado (Paecilomyces variotti JH6) presente em um 

efluente de uma indústria de coque. O que notaram foi semelhante ao observado no 

presente estudo, ou seja, um maior percentual de biotransformação a 37 °C. Além disso, 

observaram um aumento na fase lag do processo, quando utilizaram as temperaturas de 

30 °C e 45 °C. Nesses casos, o tempo de batelada quase duplicou, passando de 

aproximadamente 72 horas, para 125 horas necessárias para total biotransformação do 

fenol. Isso foi observado também no presente estudo, já que o percentual de 

biotransformação do fenol nas temperaturas de 20 e 40 °C foi reduzido 

consideravelmente, mostrando a necessidade de um tempo maior para total degradação. 
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Após as 72 horas do processo, o percentual de fenol degradado foi de 7,17 e 6,93 %, 

para as temperaturas de 20 e 40 °C, respectivamente, para o presente estudo. 

 Apesar dos valores de degradação observados para as temperaturas de 30 °C 

e 35 °C terem sido bastante próximos (99,98 e 99,77 %, respectivamente), optou-se por 

trabalhar a 30 °C devido ao maior crescimento celular obtido. Contudo, conclui-se que 

temperaturas na faixa de 30 a 35 °C podem ser utilizadas no processo sem redução no 

percentual de degradação. 

 

5.1.3 Efeito do pH sobre o processo de biotransformação do fenol 

 

 A avaliação do pH foi realizada com o propósito de determinar a faixa ótima 

para o crescimento e consumo de substrato, sendo estudada a faixa entre 5 e 8 para a 

biotransformação do fenol por Candida tropicalis ATCC 750. Os resultados obtidos 

estão expressos na Figura 12. 

 

Figura 12 - Avaliação do percentual de fenol degradado (A) e da concentração celular 

(B) na biotransformação do fenol por Candida tropicalis ATCC 750, nos pH's de 5, 6, 7 

e 8, e sob as condições de S0= 1100 mg.L
-1

, T=30 °, 120 RPM e 72h. As colunas com 

letras diferentes representam diferenças estatísticas a um nível de significância de 95% 

(p < 0,05). 
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Fonte:O Autor (2017). 

 Da análise da Figura 12, observa-se que a Candida tropicalis ATCC 750 

obteve o maior percentual de biotransformação de fenol (99,98%) no pH 6,0. Nota-se 

que o processo não se desenvolve bem em meios com pH ácidos, apresentando uma 

tendência de redução no percentual de consumo, à medida em que o pH é aumentado. 
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 Segundo Singh e colaboradores (2008), a maioria dos micro-organismos que 

são utilizados nesses processos não se adaptam bem a níveis extremos de pH, ou seja, 

faixas de pH muito ácido ou muito básicos. Isso reforça a hipótese de que a maior taxa 

de crescimento ocorre entre pHs de 6,5 a 7,5. Níveis de toxicidade do meio aumentam 

com a redução do pH, para valores muito baixos, já que a concentração de íons H
+
 e 

espécies protonadas de fenol aumentam (CONTRERAS et al., 2008). Por outro lado, o 

aumento no pH para faixas intermediárias reduz tais níveis de toxicidade fazendo com 

que o metabolismo do micro-organismo seja acelerado, aumentando o consumo de 

substrato no meio (KULKARNI; CHAUDHARI, 2006). 

 Além disso, as enzimas envolvidas na rota metabólica necessitam de um pH 

ótimo, onde possam agir sem efeitos inibitórios. De acordo com Basak, Bhunia e Dutta 

(2014), o catecol formado durante as etapas iniciais da rota metabólica da Candida 

tropicalis PHB5, segue para rota orto de biotransformação, onde é formado o 

intermediário ácido cis e o cisácido mucônico. Mudanças no pH do meio podem resultar 

em formas iônicas ou estruturas tridimensionais que ativam sítios antes não utilizados 

pelas enzimas envolvidas na rota aeróbica, afetando diretamente a taxa de 

biotransformação do fenol (BASAK; BHUNIA; DEY, 2014). Além disso, mudanças 

nos valores de pH do meio podem interferir diretamente na taxa de captura de oxigênio, 

o que reduz a taxa de biotransformação de fenol por rota metabólica aeróbica 

(CONTRERAS et al., 2008). 

 Apesar dos percentuais obtidos nas faixas de pH de 6 (99,98%), 7 (92,81%) 

e 8,0 (90,30%) serem próximos, existe uma diferença nos valores de concentração 

celular, constatado pelo teste estatístico de ANOVA. Por esse motivo, optou-se por 

trabalhar com o pH na faixa de 6,0, o qual obteve melhor percentual de 

biotransformação de fenol, aliado a um melhor desenvolvimento do micro-organismo. 

 Contreras e colaboradores (2008) avaliaram o efeito que variações no pH 

causavam sobre a taxa de coeficiente de captura de oxigênio, em sistemas fechados e 

sistemas abertos. Eles observaram que para as faixas de pH entre 9,5 e 10,5 foram 

obtidos as maiores taxas de captura de oxigênio, favorecendo a biotransformação por 

via aeróbica. Quando em condições ácidas, a taxa de respiração caiu devido ao aumento 

de espécies de fenol protonadas no meio. Esse fato contribui para o observado no 

presente estudo, onde valores de pH ácido reduziram bruscamente o percentual de 

consumo de fenol pela Candida tropicalis ATCC 750. 
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5.1.4 Efeito da agitação sobre o processo de biotransformação do fenol 

 

 O estudo da agitação foi realizado no intuito de se verificar se alterações na 

velocidade de agitação tinham influência significativa sobre o processo. Os resultados 

obtidos para o estudo da agitação nas faixas de 120 RPM a 200 RPM estão expressos na 

Figura 13. 

 

Figura 13 - Avaliação do percentual de fenol degradado (A) e da concentração de fenol 

com o tempo (B) na biotransformação do fenol por Candida tropicalis ATCC 750, na 

faixa de agitação entre 120 RPM e 200 RPM e sob as condições de S0 = 1100 mg.L
-1

, T 

= 30 °C e 72 h. 
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Fonte: O Autor (2017). 

 

 A análise da Figura 13A mostra que não há um efeito significativo da 

variação da agitação sob o percentual de fenol degradado. No entanto, os perfis de 

concentração mostram que existe uma redução no tempo de consumo do fenol, 

principalmente na faixa de 150 RPM, na qual a concentração de fenol após 48 h de 

processo foi de aproximadamente 71 mg.L
-1

. Isso mostra que apesar de todo o fenol ser 

consumido em todas as situações avaliadas, há uma redução no tempo de consumo. Isso 

provavelmente está relacionado com o fato de que o aumento na rotação causa um 

maior número de colisões entre as moléculas de substrato e as células livres no meio e 

um aumento na transferência de massa entre os mesmos, ocasionando um aumento da 

taxa de reação de consumo de substrato (BASAK et al., 2013; CHAKRABORTY et al., 

2013). 
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 A Tabela 5 apresenta um comparativo de alguns micro-organismos 

utilizados na biotransformação de fenol, com seus respectivos valores ótimos de 

concentração inicial de fenol, temperatura, pH e agitação. 

 

Tabela 5 - Comparativo entre os parâmetros ótimos de concentração inicial de fenol, pH 

e temperatura entre alguns micro-organismos capazes de degradar fenol 

MICRO -

ORGANISMO 

CONCENTRAÇÃO 

INICIAL DE 

FENOL (mg.L
-1

) 

pH 
TEMPERATURA 

(°C) 

AGITAÇÃO 

(RPM) 
REFERÊNCIA 

Pseudomonas putida 

CCRC14365 
600-1000 6,8 e 8 30 120 

CHUNG et al., 

2003 

Pseudomonas putida 

MTCC 1194 
1000 7,1 30 - 

KUMAR et al., 

2005  

Candida tropicalis 

ATCC 750 
1100 6 30 150 Presente Estudo 

Candida tropicalis 

PHB5 
100-2400 6 30 150 

BASAK; 

BHUNIA; DEY, 

2014 

Candida tropicalis 

NCIM 3556 
2000 5 28 220 

VARMA; 

GAIKWAD, 2008 

Bacillus fusiformes 200 8 e 6 30 150 
KUANG et al., 

2013 

Bacillus brevis 1750 8 34 150 
ARUTCHELVAN 

et al., 2006 

Paecilomyces 

variotti JH6 
1800 5 37 200 

WANG et al., 

2010 

Fonte: O Autor (2017). 

 

 Após concluir a avaliação dos parâmetros (concentração inicial de substrato, 

temperatura, pH e agitação) que afetam o processo de biotransformação, concluiu-se 

que as melhores condições obtidas utilizando-se células livres de Candida tropicalis 

ATCC 750 são: S0 = 1100 mg.L
-1

; T = 30 °C; pH 6,0, 150 RPM e 72 horas. Porém, 

esses mesmos parâmetros foram avaliados utilizando células imobilizadas em bagaço de 

caju in natura. O propósito dessa avaliação é verificar se existem possibilidades de se 

otimizar o processo, já que o uso de células imobilizadas confere algumas vantagens 

como aumento na densidade celular do micro-organismo, aumento na capacidade de 

tolerar maiores concentrações iniciais de fenol e a possibilidade de reuso das mesmas. 
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5.1.5 Avaliação da possível rota metabólica de biotransformação do fenol 

 

 Os ensaios realizados para identificação dos produtos formados pelas 

enzimas intracelulares produzidas pela Candida tropicalis ATCC 750 durante o 

processo de biotransformação mostraram que a alteração nas leituras de absorbância 

para o comprimento de onda de 260 nm indicam uma possível formação do composto 

cis, cis Ácido Mucônico, mostrando que a provável rota metabólica de 

biotransformação do fenol pelo micro-organismo utilizado é a rota aeróbica de orto-

clivagem do anel aromático, a qual utiliza a enzima 1,2 dihidroxigenase para produção 

do composto cis, cis ácido mucônico. Uma representa simplificada desta rota está 

apresentada na Figura 14. 

 

Figura 14 - Rota de orto clivagem do fenol pela enzima 1,2-dihidroxigenase. 

 
Fonte: Rotta (2015). 

 

 Basak e colaboradores (2014) avaliaram a rota metabólica utilizada pela 

Candida tropicalis PHB5 e também concluíram que a rota orto foi a utilizada pela 

levedura para biotransformação do fenol. Hasan e Jabben (2015) verificaram que os 

micro-organismos das espécies Pseudomonas e Bacillus, os quais também são utilizados 

para o mesmo processo avaliado neste estudo, seguem pela rota orto durante o processo. 

 

5.2 Estudo de biotransformação do fenol usando células imobilizadas 

 

 O uso de células imobilizadas é uma técnica já utilizada para contornar efeitos 

negativos causados por alterações físico-químicas em bioprocessos. Por esse motivo foi 

proposto a realização de estudos dos mesmos parâmetros avaliados no processo com 

células livres, a fim de determiná-los para o processo utilizando células imobilizadas. 
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5.2.1 Avaliação da eficiência da imobilização da Candida tropicalis ATCC 750 

em bagaço de caju 

 

 A eficiência da imobilização foi feita no intuito de se avaliar se o suporte foi 

capaz de reter uma boa quantidade de células em sua matriz vegetal. A concentração 

celular obtida do inóculo e utilizada na imobilização foi de aproximadamente 9,4 x 10
7
 

células/mL. Após 24 horas de imobilização obteve-se a concentração de células 

suspensas de aproximadamente 3,3 x 10
7
 células/mL. O valor obtido para concentração 

de células imobilizadas, após a dessorção da amostra de bagaço de caju, foi de 

aproximadamente 2,75 x 10
7
 células/mL. Aplicando os valores obtidos na Equação 1, 

obteve-se uma eficiência de imobilização de aproximadamente 45,45%.  

 Resultados semelhantes foram obtidos por Gondim e colaboradores (2014) 

(aproximadamente 60%) utilizando o bagaço de caju como suporte para imobilização da 

levedura Saccharomyces cerevisiae, com o intuito de aplicar este biocatalisador na 

produção de etanol. 

 

5.2.2 Efeito da concentração inicial de substrato, da temperatura, pH e agitação 

na biotransformação de fenol utilizando células imobilizadas 

 

 No intuito de se comparar os processos com células livres e com células 

imobilizadas em bagaço de caju, foram avaliados os efeitos da concentração inicial de 

substrato, a temperatura, pH e agitação sobre o processo de biotransformação do fenol. 

Os resultados obtidos estão expressos na Figura 15. 
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Figura 15 - Perfis de consumo de fenol obtidos na biotransformação do fenol por 

Candida tropicalis ATCC 750 imobilizada em bagaço de caju in natura. Efeito da 

concentração inicial de substrato (A); Efeito da temperatura (B); Efeito do pH (C) e 

Efeito da Agitação (D). 
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Fonte: O Autor (2017). 

 

 A análise da Figura 15 permite perceber o aumento na fase lag do processo, 

que foi comentado no estudo anterior com células livres, porém agora utilizando células 

imobilizadas. O consumo de fenol em todas as concentrações estudadas foi significativo 

quando comparado com o consumo de fenol por células livres (Figuras 7A, 10A, 12A e 

13A). Até mesmo no valor de 1400 mg.L
-1

 observou-se que, mesmo com o percentual 

de biotransformação dentro do tempo de 72 horas não ter chegando a valores 

apreciáveis, a tendência observada é de que a concentração de fenol chegasse a níveis 

baixos com uma maior quantidade de tempo de biotransformação. O mesmo é 

observado na avaliação dos outros parâmetros. Existe uma tendência, apesar das causas 

dos efeitos inibitórios serem as mesmas de quando utilizou-se células livres, de que o 
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micro-organismo imobilizado suporte condições mais severas dos parâmetros avaliados. 

Isso pode ser explicado levando em conta que a imobilização celular ocasiona um 

aumento na densidade celular proporcionado pela imobilização, o que faz com que 

ocorra aumento nas taxas de biotransformação (YU et al., 2007). A Figura 16 apresenta 

um gráfico comparando os perfis de concentração obtidos nos dois estudos. 

 

Figura 16 - Biotransformação do fenol por Candida tropicalis ATCC 750. Comparação 

entre o processo utilizando células livres e células imobilizadas em bagaço de caju in 

natura, avaliando a concentração inicial de fenol (T = 30 °C, pH 6,0 e 150 RPM) (A), a 

temperatura (S0 = 1100 mg.L
-1

, pH 6,0 e 150 RPM) (B), o pH (S0 = 1100 mg.L
-1

, T = 30 

°C e 150 RPM) (C) e a agitação (S0 = 1100 mg.L
-1

, T = 30 °C e pH 6,0) (D). 
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Fonte: O Autor (2017). 

 É nítida a vantagem que o uso de células imobilizadas apresenta em relação 

ao processo com células livres, já que existe uma redução no tempo necessário para 
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consumo total de fenol. Na concentração de 1100 mg.L
-1

, o fenol já havia sido quase 

todo degradado após 42 h (5,18 mg.L
-1

) do início do processo e na concentração de 

1400 mg.L
-1

 o fenol não foi todo degradado no tempo de 72 h. No entanto, nota-se que a 

concentração final de fenol é menor que a concentração obtida utilizando células livres, 

sendo 961,16 mg.L
-1 

e 1197,13 mg.L
-1

, respectivamente em 72 h. Da mesma forma 

observa-se para os demais parâmetros. No tempo de 48 horas, avaliando-se a 

temperatura de 30 °C, pH de 6,0 e agitação de 150 RPM, a concentração de fenol no 

processo com células livres era de aproximadamente 595 mg.L
-1

. Já no processo 

utilizando células imobilizadas a concentração para o mesmo período de tempo foi de 

aproximadamente 1,78 mg.L
-1

. 

 Banerjee e Ghoshal (2011) avaliaram a biotransformação de fenol utilizando 

duas espécies de micro-organismos modificados a partir do Bacillus cereus, 

comparando o uso de células livres e células imobilizadas em alginato. O que eles 

observaram foi que houve um aumento nos índices de tolerância de fenol por parte dos 

micro-organismos, mas em contrapartida houve um aumento no tempo necessário para 

biotransformação total do mesmo. O mesmo foi observado ao analisar a Figura 16, onde 

o uso de células imobilizadas contribuiu para o aumento do percentual de 

biotransformação de fenol. 

 Chung e colaboradores (2013) estudaram a biotransformação do fenol 

utilizando células de Pseudomonas putida imobilizadas em alginato de cálcio e 

compararam os resultados com os valores obtidos quando utilizaram células livres. 

Chegaram a conclusão de que a diferença entre as taxas de biotransformação obtidas 

nos dois casos (semelhantes as diferenças observadas no presente estudo) ocorre devido 

à imobilização conferir uma maior tolerância a concentrações mais elevadas de fenol, 

além de proteger a célula imobilizada contra variações na temperatura e pH do meio. 

 No contexto apresentado desse estudo, outra vantagem que o uso de células 

imobilizadas apresenta em relação ao uso de células livres é a possibilidade do 

reaproveitamento das células utilizadas. Visando avaliar a capacidade das células de 

Candida tropilcais ATCC 750 suportarem o reuso, foi feita uma análise para investigar 

o efeito que o reuso de células imobilizadas tem sobre o processo de biotransformação 

do fenol. 

 

5.2.3 Avaliação do reuso das células imobilizadas 
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 Um dos parâmetros que se avalia quando se utiliza células imobilizadas é o 

de quantos ciclos tais células podem suportar sem ter uma perda considerável na 

eficiência do bioprocesso. A Figura 16 apresenta o percentual de consumo de fenol em 

cada ciclo. 

 

Figura 17 - Variação no percentual de biotransformação do fenol por Candida 

tropicalis ATCC 750 imobilizada em bagaço de caju in natura por ciclos de 72 h cada 

(S0 = 1100 mg.L
-1

; T = 30 °C; pH 6,0 e 150 RPM). 
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 Da análise do gráfico da Figura 16, percebe-se que não há uma variação 

considerável no percentual de biotransformação de fenol durante os oito ciclos 

avaliados, sendo o valor máximo de biotransformação obtido de 99,99%. Basak, Bhunia 

e Dey (2014) avaliaram também o reuso das células da Candida tropicalis PHB5 

imobilizadas em alginato e no bagaço da cana-de-açúcar ao longo de 10 ciclos de 48 h, 

e observaram que a o processo foi mais eficiente ao longo dos ciclos que utilizaram o 

micro-organismo imobilizado no bagaço da cana-de-açúcar. Eles associaram isso ao 

fato de que o processo de imobilização usando alginato como suporte, denominado 

encapsulamento, restringe o crescimento celular devido ao espaço da esfera de alginato, 

além da quantidade de poros disponíveis que podem limitar a entrada e saída de 

nutrientes. Já a imobilização no bagaço da cana-de-açúcar (e na maioria dos materiais 

lignocelulósicos, como o bagaço de caju) é feita por adsorção das células à superfície do 

suporte, produzindo uma espécie de biofilme, no qual ocorre a reação de 

biotransformação. Esse fato faz com que o processo seja mais rápido, devido não haver 

necessidade das moléculas de substrato e dos nutrientes difundirem através do poro do 
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suporte até o interior deste, onde o micro-organismo está imobilizado. Gondim e 

colaboradores (2014) avaliaram a capacidade de reuso das células de Saccharomyces 

cerevisiae imobilizadas em bagaço de caju para produção de etanol, por 10 ciclos de 6 h 

cada. Foi observado que a concentração de etanol ao longo dos ciclos aumentava, 

devido a capacidade do bagaço de caju suportar o aumento na densidade celular ao 

longo dos ciclos. Os estudos citados mostram que tanto a Candida tropicalis quanto o 

bagaço de caju se adéquam bem ao processo de imobilização, mantendo um bom 

rendimento no percentual de biotransformação de fenol e sendo um bom suporte por 

conseguir aderir bem as células a sua estrutura. 

 O fato do percentual de biotransformação já começar elevado desde o 

primeiro ciclo pode ser associado à resistência à inibição que a Candida tropicalis 

ATCC 750 apresentou na concentração de 1100 mg.L
-1

, averiguado na avaliação da 

concentração inicial de substrato, utilizando células livres. Além disso, uso de células 

imobilizadas contribui ainda mais para o consumo quase que total do fenol presente no 

meio, já que a imobilização faz com que ocorra um aumento na densidade populacional 

do micro-organismo (GONDIM et al., 2014). Também observou-se que o reuso das 

células fez com que ocorresse uma redução no tempo total de consumo do fenol, como 

pode ser observado na Figura 18. 

 

Figura 18 - Variação no tempo de consumo de fenol por ciclo de 72 h no processo de 

biotransformação do fenol por Candida tropicalis ATCC 750 utilizando células 

imobilizadas em bagaço de caju in natura (S0 = 1100 mg.L
-1

; T = 30 °C; pH 6,0 e 150 

RPM) 
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 É perceptível a redução considerável no tempo de consumo total de fenol 

logo nos três primeiros ciclos. Comparando o tempo de consumo entre o primeiro e o 

terceiro ciclo, nota-se uma redução de 66,67% no tempo total do processo, sendo este 

um fator a ser levado em conta. A partir do quarto ciclo o tempo de consumo total 

começa a aumentar novamente. No sexto ciclo percebe-se que o tempo já é praticamente 

o mesmo do primeiro ciclo (um pouco abaixo ainda, já que o consumo total se dá em 48 

horas). Isso mostra que mesmo o micro-organismo ainda apresentando um bom 

percentual em relação a biotransformação do fenol nos oito ciclos avaliados, o mesmo já 

começa a apresentar sinais de saturação devido ao seu reuso prolongado, evidenciados 

por essa redução. A Figura 19 mostra a relação entre a velocidade especifica máxima de 

consumo de fenol em relação ao ciclo. 

 

Figura 19 - Efeito do reuso de células imobilizadas em bagaço de caju in natura na 

velocidade específica máxima de consumo de substrato no processo de 

biotransformação do fenol por Candida tropicalis ATCC 750 (S0 = 1100 mg.L
-1

, T = 30 

°C, pH 6,0, 150 RPM e 72 h) 
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 Os valores de velocidade específica máxima de consumo de substrato foram 

calculados levando em conta os tempos em que a concentração de fenol chegava nos 

menores níveis, a fim de se observar que a melhor velocidade é encontrada no terceiro 

ciclo. A partir daí, o que observa-se é uma tendência de redução nesse parâmetro. 

 Além do micro-organismo utilizado ter se mostrado eficiente na 

biotransformação de fenol, outro fator foi fundamental para isso: o suporte escolhido. 
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Grande parte das células são imobilizadas por adsorção física na superfície do bagaço 

de caju, sendo apenas uma parte dessas células imobilizada no interior da partícula de 

bagaço. O bagaço de caju por ser um material lignocelulósico favorece a adsorção física 

ou por interações eletrostáticas (entre as cargas superficiais da partícula do bagaço e as 

células) ou por ligações covalentes entre a membrana celular e a superfície do suporte 

(PACHECO et al., 2010). 

 Dursun e Tepe (2005) avaliaram a biotransformação de fenol utilizando 

Ralstonia eutropha livre e imobilizada por encapsulamento em alginato de sódio, 

atentando-se para a resistência a difusão intrapartícula, a qual limitava o processo, e 

comparando ambos os casos perceberam que quando utilizaram células imobilizadas 

houve um aumento nos níveis de concentração inicial de fenol que podiam ser tolerados 

pelo micro-organismo. No entanto, a quantidade maior de fenol no meio fez com que 

sua taxa de biotransformação fosse reduzida, devido os efeitos inibitórios causados pela 

maior quantidade de substrato, sendo necessário um tempo maior para consumo total do 

fenol. Ao comparar com o presente estudo, percebe-se a redução na taxa de 

biotransformação não foi tão acentuada como a obtida pelos autores. Isso é explicado 

devido ao tipo de imobilização utilizada por eles, a qual limita o crescimento celular ao 

volume total do suporte de alginato. Ao utilizar o bagaço de caju, essa limitação não é 

observada, já que a aderência das células a superfície do suporte se dá por adsorção 

física, formando um biofilme ao longo de toda superfície da partícula. 

 Basak, Bhunia e Dey (2014), avaliaram a biotransformação do fenol 

utilizando a levedura Canidida tropicalis PHB5 livre, imobilizada em alginato de sódio 

e imobilizada no bagaço da cana-de-açúcar. Os resultados obtidos quando utilizaram 

células imobilizadas em alginato de sódio e no bagaço da cana-de-açúcar mostraram um 

aumento na tolerância de níveis de fenol, sendo que o micro-organismo foi capaz de 

suportar uma concentração de 2400 mg.L
-1

 de fenol no meio. Além disso, eles também 

observaram a redução na taxa de biotransformação ao utilizarem as células 

imobilizadas, porém não houve um aumento no tempo de biotransformação total do 

fenol, já que os autores optaram por realizar uma adaptação intensa da Candida 

tropicalis PHB5, aumentando as condições necessárias para suportar concentrações 

mais elevadas de fenol sem sofrer inibição, possibilitando a fixação do tempo de 

biotransformação. 
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 Nesse contexto, optou-se por realizar um estudo onde fosse feita a análise da 

possível adaptação do micro-organismo Candida tropicalis ATCC 750 para suportar 

níveis de concentração de fenol mais altos. 

 

5.2.4 Avaliação do aumento da concentração inicial de fenol 

 

 Pode-se afirmar que um dos fatores que levaram ao resultado positivo do 

estudo anterior foi à adaptação do micro-organismo ao meio com fenol, devido ter sido 

aplicado a um ciclo anterior. Já que não era necessário tolerar níveis mais altos de 

concentração inicial, então a taxa de biotransformação foi maior, reduzindo o tempo 

para consumo total. Nesse contexto, foi proposto avaliar se o micro-organismo 

imobilizado resistiria a sucessivos aumentos na concentração inicial de fenol, a fim de 

comparar os efeitos causados pela sua adaptação prévia, no processo utilizando células 

imobilizadas, com os resultados expressos na Figura 20. 

 

Figura 20 - Comparativo entre células com adaptação e células sem adaptação no 

processo de biotransformação do fenol por Candida tropicalis ATCC 750 com células 

imobilizadas em bagaço de caju in natura (T = 30 °C, pH 6,0, 150 RPM e 72 h). As 

colunas com letras diferentes representam diferenças estatísticas a um nível de 

significância de 95% (p < 0,05). 
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 Fonte: O Autor (2017). 

 

 A Figura 20 nos permite afirmar que houve um aumento na capacidade de 

biotransformação do fenol, permitindo um aumento na tolerância do micro-organismo a 

concentrações maiores de fenol de aproximadamente 50%. Além disso, após passar pelo 
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primeiro ciclo com concentração de 1400 mg.L
-1

, os níveis de tolerância ao fenol 

aumentaram novamente, em aproximadamente 25% (vide Figura 20). 

 Nas duas concentrações mais elevadas (2500 e 3000 mg.L
-1

), observou-se 

uma redução no percentual de biotransformação, o qual antes chegou a ser de 99,97% 

(para a concentração de 2000 mg.L
-1

) para 27,38% (para a concentração de 2500 mg.L
-

1
) utilizando células pré adaptadas. Porém, isso não significa que o fenol presente no 

meio não seria totalmente degradado, sendo necessário um tempo a mais para isso. A 

possibilidade do micro-organismo conseguir tolerar esses níveis de concentração passou 

a ser maior, já que o mesmo conseguiu adaptar-se aos dois níveis anteriores (1400 e 

2000 mg.L
-1

), degradando quase que totalmente o fenol presente no meio. Contudo, a 

taxa de biotransformação tende a cair com o aumento da concentração, devido os efeitos 

inibitórios causados pela alta concentração de substrato (DURSUN; TEPE, 2005). 

 Ainda da análise da Figura 20, percebe-se que existe uma semelhança entre 

os comportamentos dos dois casos. O fato de se obter um percentual maior utilizando 

células sem adaptação prévia em níveis de concentração maiores pode ser explicado 

pelo fato de que as células utilizadas sucessivas vezes já podem estar chegando a um 

estado de saturação, no qual não conseguem mais aumentar a taxa de crescimento, 

afetando diretamente o consumo de fenol (WOODWARD, 1988; CHUNG et al., 2003; 

MARTINS et al., 2013). 

 

5.2.5 Avaliação da estocagem das células imobilizadas 

 

 A fim de se avaliar o período de tempo em que se podia estocar as células 

imobilizadas em bagaço de caju, sem que houvesse perda da eficiência metabólica do 

micro-organismo, o estudo de estocagem foi realizado. A Figura 21 mostra os 

resultados obtidos. 
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Figura 21 - Avaliação do tempo de estocagem de células de Candida tropicalis ATCC 

750 em bagaço de caju in natura a 5 °C. 
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Fonte: O Autor (2017). 

 

 O fato do percentual de biotransformação do fenol ficar em torno dos 70 % 

indica que mesmo após um período relativamente longo de estocagem, as células do 

micro-organismo ainda conseguiram manter uma boa estabilidade metabólica. 

 Esse tipo de resistência pode estar relacionada com a formação de ligações 

covalentes entre o micro-organismo e o suporte ao longo do tempo, conferindo uma 

maior quantidade de células retidas na matriz do suporte (CANILHA et al., 2006). Além 

disso, estudos realizados com outros tipos de suportes lignocelulósicos mostraram que 

esse tipo de material é eficaz em reter de forma eficiente as células do micro-organismo 

em sua matriz, o que faz com que uma quantidade maior de células esteja disponível 

para a reação de biotransformação (BASAK; BHUNIA; DEY, 2014).  

 

5.2.6 Efeitos da transferência de massa externa sobre o processo de 

biotransformação utilizando células imobilizadas 

 

 A fim de avaliar se o processo de biotransformação do fenol utilizando 

células imobilizadas em bagaço de caju sofria algum tipo de limitação, devido a 

transferência de massa de substrato do seio do fluido para a superfície do suporte, foi 

calculado o fator de efetividade do processo. Para tal, primeiramente obteve-se os 

valores das taxas de consumo de substrato para o processo utilizando células livres e o 

processo com células imobilizadas, os quais foram de 16,17 mg.L
-
1.h

-1
 e 15,25 mg.L

-

1.h
-1

, respectivamente. Aplicando esses valores na Equação 2, temos que o valor do 
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fator de efetividade é de 0,94. O valor obtido para o fator de efetividade levando em 

conta a razão entre as taxas de reação, mostra que existem efeitos difusionais limitando 

o processo, porém com baixa intensidade, já que o valor obtido ainda é bastante 

próximo de 1.  

 Tepe e Dursun (2008), avaliaram o efeito combinado da transferência de 

massa externa e da taxa de biotransformação do fenol em um sistema com células de 

Ralstonia eutropha imobilizadas em alginato de sódio e utilizadas em um reator de leito 

fixo, e concluíram que os efeitos causados pelas limitações à transferência de massa 

externa sobre a taxa de reação de biotransformação não poderiam ser desconsiderados, 

mas que podiam ser controlados a partir de alterações nas taxas de fluxo de entrada do 

reator. 

 Aksu e Bülbül (1999), estudaram a biotransformação do fenol utilizando 

células de Pseudomonas putida imobilizaas em alginato de cálcio e aplicadas à sistemas 

em batelada, avaliando os efeitos da transferência de massa interna. Para tal, 

consideraram que a concentração de substrato ao longo de toda superfície do suporte era 

igual a concentração de substrato no seio do fluido, que a partícula de suporte era uma 

esfera perfeita e que a taxa de reação de biotransformação do fenol era de primeira 

ordem (o que de fato pode ser afirmado para concentrações baixas de fenol). 

Perceberam a existência de efeitos difusionais que limitavam a transferência de massa 

interna, porém mostraram que tais efeitos podem ser eliminados pelo uso de partículas 

de suporte pequenas, um alto grau de turbulência ao redor das partículas e altas 

concentrações de substrato. 

 Avaliando o fator de efetividade com base nos tempos de reação inicial e de 

difusão, os valores obtidos para tais constantes foram de 150 horas e 1 minuto e 24 

segundos, respectivamente. A razão entre esses dois parâmetros é igual a 0,00015, o que 

mostra que há influência, mesmo em uma intensidade muito pequena, de efeitos 

difusionais no processo de biotransformação do fenol, sendo este limitado apenas pela 

reação. Fato esse que vem a confirmar o resultado obtido quando avaliou-se o fator de 

efetividade com base nas taxas de reação para células livres e imobilizadas  
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6 CONCLUSÕES 

 

 As condições ótimas para aplicação do processo, tanto com células livres 

quanto com células imobilizadas, sendo os valores de concentração inicial de substrato 

de 1100 mg.L
-1

, a temperatura de 30 °C, o valor de pH = 6,0, e agitação de 150 RPM 

para um tempo de batelada de 72 horas. Os resultados mostraram que o uso de células 

imobilizadas possibilitou a condução do processo em condições mais drásticas de fenol 

e maior resistência à variações de temperatura e pH, além de mostrar que o suporte 

utilizado se mostrou eficiente para imobilização celular. Por fim, uma investigação da 

possível rota metabólica de biotransformação do fenol mostrou que a Candida tropicalis 

ATCC 750 possivelmente faz uso da enzima 1,2-dihidroxigenase para o procedimento 

de orto clivagem do anel aromático de fenol. A conclusão dos estudos apresentados no 

presente trabalho serviram para mostrar que a biotransformação do fenol por Candida 

tropicalis ATCC 750 imobilizada em bagaço de caju in natura é de fato uma alternativa 

viável para o tratamento de efluentes industriais que possuam altos índices de fenol em 

sua composição.  
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