
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE  
SANTANA 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO RECURSOS GENÉTICOS 

VEGETAIS. 
 

 

 

 

 

 

PATRICIA TEIXEIRA DAMASCENO LOBO 
 

 

 

 

 

 

USO DE CALDO DE CANA (Saccharum officinarum) COMO MEIO DE 

FERMENTAÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE CAROTENÓIDES DE 

INTERESSE INDUSTRIAL EM LEVEDURAS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

FEIRA DE SANTANA- BA 

2013 



 

PATRICIA TEIXEIRA DAMASCENO LOBO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DE CALDO DE CANA (Saccharum officinarum) COMO 

MEIO DE FERMENTAÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE 

CAROTENÓIDES DE INTERESSE INDUSTRIAL EM 

LEVEDURAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEIRA DE SANTANA- BA 

2013 

 



 

PATRICIA TEIXEIRA DAMASCENO LOBO 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

USO DE CALDO DE CANA (Saccharum officinarum) COMO 

MEIO DE FERMENTAÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE 

CAROTENÓIDES DE INTERESSE INDUSTRIAL EM 

LEVEDURAS. 
 

 
Dissertação  apresentada  ao  Programa  de  PósGraduação  
em Recursos Genéticos Vegetais, da Universidade Estadual  
de Feira de Santana, como requisito parcial para a obtenção  
do título de Mestre em Recursos Genéticos Vegetais. 

 

            Orientador (a): Profª Drª Sandra Aparecida de Assis 

 

 

 

 

 

 

FEIRA DE SANTANA- BA 

2013 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inserir ficha catalográfica confeccionada pela Biblioteca Central Julieta Carteado, da 

UEFS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BANCA EXAMINADORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Profº. Drº Marcelo Franco  

 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
Prof° Dr° Hélio Mitoshi Kamida 

 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
Profª Drª Sandra Aparecida de Assis 
Orientador (a) e Presidente da Banca 

 
 

 

 

 

 

FEIRA DE SANTANA-BA 

2013 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

À Dilson, 

 minha luz, verdadeiro exemplo de companheirismo e dedicação. 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Primeiramente a Deus que me deu saúde e força. 

A minha orientadora, Prof.ª Dra.ª Sandra Aparecida de Assis, pela confiança em mim 
depositada,  pelos seus ensinamentos, sua competente orientação e amizade. Sendo para 
mim um exemplo seguir. 

Ao meu esposo Dilson, pelo amor, carinho, compreensão e apoio sempre. 

A minha filha Ilana, que coloriu os meus dias e mudou a minha vida. 

A minha família pelo apoio e por cuidaram de meu tesouro ( Ilana)  por todo o tempo que 
estive ausente. 

A Vanessa pelo carinho, amizade, companheirismo e diversas contribuições para a 
realização deste trabalho. Tenha certeza de que a reciprocidade será eterna. 

A Profª Elisa Teshima por ter disponibilizado o LAQUA (UEFS) para a realização de parte 
deste trabalho, além dos ensinamentos quem me servirá como exemplo para dar 
continuidade a minha vida profissional. 

Ao Programa de Pós-graduação em Recursos Genéticos Vegetais, pela oportunidade de 
participar do programa. 

A todos, meus sinceros agradecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

  
INTRODUÇÃO GERAL 
 

1 

CAPÍTULO I 
 

 

  
CALDO DE CANA: PROPRIEDADES NUTRICIONAIS, E 
APLICAÇÃO EM PROCESSOS FERMENTATIVOS 

 

  

1. Cana-de-açúcar: características básicas e uso em processos biotecnológicos 5 

1.1 Cana-de-açúcar: características taxonômicas e biológicas 5 

1.2 Caldo de cana: perfil nutricional 6 

1.3 Caldo de cana: valor econômico e aplicações 7 

1.4 Carotenóides: composição química e propriedades 9 

1.5 Micro-organismos produtores de carotenóides. 10 

1.6 Carotenóides: fatores que contribuem para a sua biossíntese. 11 

1.7 Carotenóides como aditivos de alimentos e ração 13 

1.8 Carotenóides propriedades biológicas 15 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICA 16 

  
 
 

CAPÍTULO 2 

 

  
USO DE CALDO DE CANA (Saccharum officinarum) COMO MEIO DE 
FERMENTAÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE CAROTENÓIDES DE 
INTERESSE INDUSTRIAL EM LEVEDURAS. 
 
 

 

RESUMO 20 

1  INTRODUÇÃO 21 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 22 

2.1 Coletas das amostras, isolamento de leveduras. 22 

2.2 Seleções das leveduras 23 

2.3 Seleções de meio a ser utilizado no processo fermentativo 23 

2.4 Planejamentos experimentais 24 

2.5 Preparo do meio de cultivo 24 

2.5.1 Pré-tratamento do caldo de cana. 24 



2.6 Fermentação 25 

2.7 Determinações da biomassa. 25 

2.8 Determinações de açúcar residual 25 

2.9 Determinação de carotenóides 26 

2.9.1 Extrações de carotenóides. 26 

2.9.2 Purificações dos carotenóides. 26 

2.9.3 Quantificações de carotenóides. 27 

2.10 Análises estatísticas dos dados 27 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 27 

3.1 Seleção das leveduras 27 

3.2 Efeito da velocidade da agitação e pH inicial. 30 

3.3 Efeito da concentração de caldo de cana e extrato de levedura. 39 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 48 

REFERENCIAS 49 

  
 
 

CAPÍTULO 3 
 

 

PRODUÇÃO DE CAROTENÓIDES E CRESCIMENTO CELULAR DA 
LEVEDURA Sporidiobolus ruineniae EM CALDO DE CANA 
SUPLEMENTADO COM EXTRATO DE LEVEDURA. 

 

  
RESUMO 53 

1. INTRODUÇÃO 54 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 56 

2.1 Coletas das amostras, isolamento de leveduras. 56 

2.2 Planejamentos experimentais 56 

2.3 Preparo do meio de cultivo 56 

2. 3.1 Pré-tratamento do caldo de cana. 56 

2.4 Fermentação 57 

2.4.1 Padronização do inoculo 57 

2.5 Determinações da biomassa. 57 

2.6 Determinações de açúcar residual 57 

2.7 Determinação de carotenóides 58 

2.7.1 Extrações de carotenóides. 58 



2.7.2 Purificações dos carotenóides. 58 

2.7.3 Quantificações de carotenóides. 59 

2.8 Análises estatísticas dos dados 59 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 59 

3.1 Efeito da concentração de caldo de cana e extrato de levedura. 59 

3.2 Efeito da velocidade da agitação e pH inicial. 68 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 74 

REFERENCIAS 74 

CONCLUSÃO GERAL 77 
 

RESUMO GERAL 77 

ABSTRACT 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

CAPÍTULO 1 

Figura 1- Biossíntese de carotenóides em levedura a partir de glicose 11 

CAPÍTULO 2 

Figura 1: Diagrama de Pareto com o efeito estimado das variáveis 
estudadas no planejamento Doehlert – avaliação da velocidade de 
agitação ( rpm) e pH inicial na produção de carotenóides. 
 

33 

Figura 2: Diagrama de Pareto com o efeito estimado das variáveis 
estudadas no planejamento Doehlert – avaliação da velocidade de 
agitação ( rpm) e pH inicial no crescimento celular 

34 

Figura 3: Curva de níveis para a produção de carotenóides (µg/L) em 
função da velocidade de agitação e pH inicial. 

37 

Figura 4: Superfície de Resposta para a produção de carotenóides ( µg/L) 
em função da velocidade de agitação e pH inicial. 

37 

Figura 5:  Curva de níveis para a produção de biomassa (g/L) em função 
da velocidade de agitação e pH inicial. 

38 

Figura 6: Superfície de Resposta para a produção de biomassa (g/L) em 
função da velocidade de agitação e pH inicial. 

39 

Figura 7: Diagrama de Pareto com o efeito estimado das variáveis 
estudadas no planejamento completo 23– avaliação da concentração de 
caldo de cana (%) extrato de levedura (g/L) para produção de 
carotenóides.. 

47 

Figura 8: Diagrama de Pareto com o efeito estimado das variáveis 
estudadas no planejamento completo 23– avaliação da concentração de 
caldo de cana (%) extrato de levedura (g/L) para produção de biomassa. 

44 

Figura 9:  Gráfico de contorno para a produção de carotenóides ( µg/L) 
em função da concentração de caldo de cana(%) extrato de levedura 
(g/L). 

46 

Figura 10: Superfície de Resposta  para a produção de carotenóides ( 
µg/L) em função da concentração de caldo de cana(%) extrato de 
levedura (g/L). 

47 

Figura 11: Gráfico de contorno para a produção de biomassa (g/L) em 
função da concentração de caldo de cana(%) extrato de levedura (g/L).. 

47 



 
 

CAPÍTULO 3 

 

Figura 1: Diagrama de Pareto com o efeito estimado das variáveis estudadas 
no planejamento fatorial completo 23 – avaliação da concentração de caldo 
de cana (%) e do extrato de levedura(g/L) na produção de carotenóides. 

61 

Figura 2: Diagrama de Pareto com o efeito estimado das variáveis estudadas 
no planejamento fatorial 23 – avaliação da concentração de caldo de cana 
(%) e do extrato de levedura (g/L) no crescimento celular. 
 

62 

Figura 3: Curva de níveis para a produção de carotenóides (µg/L)  em 
função da Concentração de caldo de cana (%) e Extrato de levedura (g/L).  
 

64 

Figura 4: Superfície de Resposta  para a produção de carotenóides ( µg/L) 
em função concentração de caldo de cana (%) extrato de levedura (g/L). 
 

65 

Figura 5: Curva de níveis para a produção de Biomassa (g/L) em função da 
Concentração de caldo de cana (%) e Extrato de levedura (g/L). 

65 

Figura 6: Superfície de Resposta para a produção de biomassa (g/L) em 
função da Concentração de caldo de cana (%) e  extrato de levedura (g/L).  
 

66 

Figura 7: Diagrama de Pareto com o efeito estimado das variáveis estudadas 
no planejamento Doehlert – avaliação da Velocidade inicial (rpm) e do pH 
inicial produção de carotenóides. 

68 

Figura 8: Diagrama de Pareto com o efeito estimado das variáveis estudadas 
no planejamento Doehlert – avaliação da Velocidade inicial (rpm) e do pH 
inicial produção de biomassa. 

70 

Figura 9: Curva de níveis para a produção de carotenóides ( µg/L)   em 
função da velocidade de agitação (rpm) e pH inicial. 

72 

Figura 10: Superfície de resposta para a produção de carotenóides ( µg/L)   
em função velocidade de agitação (rpm) e pH inicial.  
 

72 

 
 
 
 
 

 

Figura 12:  Superfície de Resposta para a produção de biomassa (g/L) em 
função da concentração de caldo de cana(%) extrato de levedura (g/L). 

 

48 



LISTA DE TABELAS 

CAPÍTULO 1 

 

Tabela 1: Lista de alguns carotenóides utilizados em alimentos e ração 

 

14 

CAPÍTULO 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1: Formulações utilizadas para teste da composição do meio a ser 
otimizado. 
 

24 

Tabela 2: Resultados da seleção de leveduras utilizando caldo de cana 
diluído (25%) e extrato de levedura 2g/L. 
 

28 

Tabela 3: Resultados da seleção dos meios de cultivos utilizando caldo de 
cana diluído (25%) suplementado com diferentes sais e fontes orgânicas e 
inorgânicas de nitrogênio em Rhodotorula mucilaginosa. 
 

29 

Tabela 4: Resultados da seleção dos meios de cultivos utilizando caldo de 
cana diluído (25%) suplementado com diferentes sais e fontes orgânicas e 
inorgânicas de nitrogênio em Rhodotorula mucilaginosa. 
 

30 

Tabela 5: Análise de variância para produção de carotenóides pela 
levedura R. mucilaginosa 
 

35 

Tabela 6: Análise de variância para a produção de biomassa da levedura R. 
mucilaginosa 
 

35 

Tabela 7: A matriz de planejamento fatorial completo 23 utilizada  
apresentando as variáveis utilizadas ( caldo de cana % e Extrato de 
levedura (g/L) e as médias das respostas obtidas: Carotenóides totais 
(µg/L) e específicos (µg/g), biomassa (g/L) e açúcar residual ( g/L). 
 

40 

Tabela 8: Análise de variância para a produção de carotenóides (µg/L) da 
levedura R. mucilaginosa. 
 

45 

Tabela 9: Análise de variância para a produção de biomassa (g/L )da 
levedura R. mucilaginosa. 
 

46 



 
CAPÍTULO 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Matriz de planejamento fatorial 23 apresentando as variáveis 
utilizadas - concentração de caldo (%) de cana e extrato de levedura (g/L) 
- e as médias das respostas obtidas: Carotenóides específicos (µg/g), 
totais(µg/L),  Biomassa( g/L) e açúcar residual em levedura 
Sporidiobolus ruineniae. 

 

60 

Tabela 2: Análise de variância para a produção de Carotenóides da 
levedura Sporidiobolus ruineniae. 
 

63 

Tabela 3: Análise de variância para a produção de Biomassa da levedura 
Sporidiobolus ruineniae.  
 

64 

Tabela 4: Matriz de planejamento Doehlert apresentando as variaveis 
utilizadas – velocidade de agitação e pH inicial -  e as médias das 
respostas obtidas: Carotenóides específicos ( µg/g), totais (µg/L), 
Biomassa( g/L) e açúcar residual (g/L) em levedura Sporidiobolus 
ruineniae. 
 

68 

Tabela 5: Análise de variância para a produção de carotenóides da 
levedura Sporidiobolus ruineniae. 
 

71 

Tabela 6: Análise de variância para a produção de biomassa da levedura  
Sporidiobolus ruineniae. 
 

71 



 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

pH – Potencial hidrogeniônico 

mg – miligrama 

UE -  União Européia 

CE – Conselho Europeu 

Kg – Kilograma 

EUA – Estados Unidos da América 

JECFA – Comitê Misto de Organização para a Alimentação e Agricultura 

FAO – Food and agriculture organization 

EROS – Espécies reativas de oxigênio 

DNA – Ácido desoxirribonucléico 

g – grama 

L – litro 

rpm  - rotação por  minuto 

µg – micrograma 

ANOVA- analise de variância 

C – carbono 

N- nitrogênio  

Ar – Açúcar residual  

DNS – Dinitrosalicilico 

DMSO – Dimetilssulfoxido.



1 
 

1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

A cana de açúcar (Saccacharum oficinarum L.) tem sua origem em regiões 

próximas à Índia. Os primeiros relatos de sua descoberta datam de cerca de 6 mil anos 

a.C. contudo, na época o produto obtido a partir deste vegetal eram tidos como 

especiarias exóticas sendo utilizadas como tempero ou remédio (COOPERSUCAR, 

2007). 

No Brasil, o cultivo de cana de açúcar, remonta de épocas antigas, desde o 

descobrimento do Brasil, onde representou o primeiro produto agrícola a ser cultivado 

no país, sendo uma das primeiras atividades econômicas da época (VASCONCELOS, 

2010).  

Atualmente o Brasil é o maior produtor de cana de açúcar do mundo. A sua 

produção anual é de mais de 400 milhões de toneladas, representando quase o dobro da 

produção da Índia, o segundo maior país em produção (AGRIANUAL, 2007). 

Entre os principais países produtores de cana estão o Brasil (33% da produção 

mundial), Índia (23%), China (7%), Tailândia (4%), Paquistão (4%), México (3%), 

Colômbia (3%), Austrália (2%), Estados Unidos da América (2%) e Filipinas (2%) ( 

MAPA, 2007). 

Conforme dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, (2007) 

o país cultiva mais de sete milhões de hectares de cana-de-açúcar em todo o seu 

território sendo concentrado na região sudeste que é responsavel por 70% da produção 

nacional, seguido pela região nordeste que contribui com 14%. 

O cultivo de cana-de-açúcar ocupa um lugar de destaque na economia nacional 

devido a seu amplo espectro de uso, podendo ser utilizada in natura - como bebida 

energética; sob a forma de forragem para alimentação animal; como matéria prima na 

fabricação de rapadura, melado, cachaça e principalmente na produção de açúcar e de 

álcool (VITTI, 2003). 

Desse modo, a cana-de-açúcar é responsável por contribuir com o produto 

interno bruto do país, gerar divisas com a exportação de seus produtos, representarem 

fonte de energia renovável além de se constituir em fonte de geração de empregos 

(GOMES, 2003). 

No entanto, sua utilização vai além do tradicional uma vez que, diversos estudos 

vêm sendo realizados visando a sua utilização também no setor biotecnológico, isso 

devido entre outras coisas a seu valor nutritivo e baixo custo.
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Considerando a riqueza nutricional do caldo de cana (sacarose, glicose, frutose, 

fibra, celulose, minerais e demais micronutrientes), este pode ser usado como um meio de 

cultivo para micro-organismos para bioconverterem estes nutrientes em compostos 

biológicos de interesse industrial (BRANDÃO et al., 2008). 

Entre os produtos de interesse biotecnológicos, encontram-se os carotenóides, 

pigmentos naturais que são amplamente utilizados como corante de alimentos sendo 

também reconhecidos pela sua importância como precursores de vitamina A, além de 

possuir propriedades capazes de trazer diversos benefícios à saúde humana (SILVA, 2004).  

Embora, os vegetais sejam as principais fontes de carotenóides, estes também 

podem também ser produzidos por micro-organismos fotossintetizantes (algas e 

cianobacterias) e não fotossintetizantes (bactérias, fungos e leveduras) (AKSU; TUGBA 

EREN, 2005). 

A utilização biotecnológica de micro-organismos produtores de carotenóides 

visando o uso em escala industrial vem despertando o interesse de muitos pesquisadores. 

Com isso, diversos estudos têm sido realizados a fim de se obter novos meios de 

fermentação para micro-organismos com o intuito de reduzir os custos do processo. A 

preferência por meios como caldo de cana é devido à facilidade da obtenção de soluções 

não refinadas de açúcares, em larga escala, o que contribui para a diminuição dos custos de 

produção (BUZZINI, 2000). 

Assim com o objetivo deste trabalho é otimizar a produção de carotenóides em 

leveduras utilizando para tanto caldo de cana como meio de cultivo. 

Este trabalho foi dividido em três capítulos. O primeiro deles traz uma revisão 

bibliográfica versando sobre o caldo de cana e suas propriedades nutricionais, bem como a 

sua aplicação em processos fermentativos, visando obter bioprodutos de interesse 

industrial como os carotenóides. 

O segundo capítulo traz um estudo sobre a utilização de caldo de cana como 

substrato para a produção de carotenóides de interesse industrial, em leveduras, onde foi 

realizada a seleção de leveduras com maior potencial frente ao meio proposto. Sua 

otimização foi avaliada utilizando a metodologia de superfície de resposta para a qual foi 

utilizada planejamentos estatísticos tipo fatorial completo 23 e planejamento Doehlert, onde 

foram testados a influência de fatores ambientais (velocidade de agitação e pH inicial), 

bem como a influência da composição do meio de cultivo (concentração de caldo de cana e 

extrato de levedura), os resultados foram expressos em produção de carotenóides totais 

(µg/L), específicos (µg/g) e crescimento celular (g/L). 
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O terceiro e último capítulo traz um estudo sobre produção de carotenóides e 

crescimento celular da levedura Sporidiobolus ruineniae em caldo de cana suplementado 

com extrato de levedura. Sua otimização foi avaliada utilizando a metodologia de 

superfície de resposta, para tanto utilizamos os planejamentos estatísticos fatorial completo 

23 e planejamento Doehlert onde foram testados a influência da composição do meio de 

cultivo (concentração de caldo de cana e extrato de levedura), e a influência de fatores 

ambientais (velocidade de agitação e pH inicial), na produção do pigmento. Os resultados 

foram expressos em produção de carotenóides totais (µg/L), específicos (µg/g) e 

crescimento celular (g/L). 
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1. Cana-de-açúcar: características básicas e uso em processos biotecnológicos 

 

1.1 Cana-de-açúcar: características taxonômicas e biológicas 

 

O gênero Saccharum foi escrito pela primeira vez por Linneu, em 1753. 

Atualmente, a cana-de-açúcar é uma gramínea classificada taxonomicamente como 

pertencendo à classe Liliopsida, sub-classe Commelinidae, ordem Cyperales, família 

Poaceae, tribo Andropogoneae e sub-tribo Saccharinineae. A família Poaceae engloba 

30 espécies e a cultivar S. officinarum surgiu a  partir de  S. robustum na Nova Guiné, 

que foi o centro de diversidade (CHEAVEGATTI-GIANOTTO et al., 2011).  

As cultivares atuais são híbridas, oriundas de cruzamento usando S. officinarum 

e com elevado nível de ploidia, convenionando-se chamar todos esses híbridos de 

‘variedades’ dando-lhes nomes compostos de siglas da instituição que efetuou o 

cruzamento, do ano em que o mesmo foi realizado e um número seqüencial das 

coleções. (GRIVET et al., 2004) 

A S. officinarum constitui-se a espécie-base dos programas de melhoramento, 

visando à obtenção de características agronômicas desejáveis, tais como: colmo 

suculento e com alto teor de sacarose, boa pureza de caldo, teor de fibra adequado para 

moagem, aumento da resistência as pragas e doenças, e uma melhor adaptação as 

variações de clima, tipos de solos, técnicas de corte e manejo (GRIVET et al., 2004). 

A morfologia da planta apresenta um sistema radicular que se caracteriza por ser 

fasciculado. Possuem caules ou colmos que podem ter vários metros de comprimento e 

suculentos, possuindo ainda nós e entrenós alternados. Saindo do nó encontra-se a 

cicatriz de folha, uma gema axilar e um primórdio de raiz axilar. As folhas se encontram 

arranjadas alternadamente ao redor dos internós. A inflorescência da cana é ramificada, 

conoidal panícula com uma haste principal, chamado ráquis, que é a continuação do 

entrenó.  

As flores  consistem em dois lodiculos, o androceu e o gineceu. Os grãos de 

pólen são esféricos, quando férteis e prismático quando estéril. O fruto da cana, 

chamado de caryopsis é seco. A fruta pode ser apenas distinguida da semente, quando 

vistos com o auxilio da  microscopia eletrônica (MANELATO, 2005). 
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O clima ideal para a produção da cana-de-açúcar é aquele que apresenta duas 

estações distintas: uma quente e úmida para proporcionar a germinação, perfilhamento e 

desenvolvimento vegetativo; seguida de outra fria e seca, para promover a maturação e 

o conseqüente acumulo de sacarose (MANELATO, 2005). 

 

1.2  - Caldo de cana: perfil nutricional 

 

A cana de açúcar é capaz de armazenar uma grande quantidade de nutrientes, 

porém, estes podem sofrer influência de fatores biológicos e ambientais tais como: 

morfologia e fisiologia do sistema radicular, aeração do solo, disponibilidade de água e 

de nutrientes no solo, além das condições térmicas (VITTI, 2003).  

O caldo de cana possui em sua composição média 65% a 75% de água, e possui 

uma alta concentração de sacarose, que corresponde a 70% a 91% de seus sólidos 

solúveis. A cana também contém glicose (de 2% a 4%), frutose (de 2% a 4%), sais 

minerais (3% a 5%), proteínas (0,5% a 0,6%), amido (0,001% a 0,05%), ceras e lipídios 

(0,05 a 0,15%), corantes (principalmente compostos polifenólicos) (3% a 5%), 

vitaminas do complexo B e ascorbato acido carboxílico ( 1,1% a 3%), ácidos orgânicos 

( 1% a 3%), aminoácidos (0,5% a 2,5%) e gomas ( 0,3% a 0,6%) ( MANELATO, 

2005). 

A sacarose - é o principal componente do caldo da cana, que em meio acido 

sofre um processo de hidrólise resultando em açúcares redutores glicose e frutose. O 

rendimento econômico da cana-de-açúcar é dado pela produção de sacarose (o 

componente mais valioso), além de açúcares não redutores utilizados para formar o 

melaço e também a fibra, que pode ser utilizada como fonte de energia para a própria 

usina. O processamento industrial da cana pode também ser dirigido para a produção de 

álcool, para utilização como combustível e a partir daí, todo setor álcool químico 

(RODRIGUES, 1995). 

As ceras e graxas - formam uma película que recobre toda a superfície exposta 

da cana-de-açúcar, principalmente nos colmos. Durante o processo de extração do 

caldo, as ceras se depreendem da casca e são incorporadas ao caldo misto e ao bagaço. 

As ceras apresentam ponto de fusão que pode variar entre 70 e 90°C sendo constituída 

por uma mistura de ésteres, polialcoóis de cadeia longa, ácidos livres e hidrocarbonetos. 

Entre as graxas se destacam predominantemente o ácido oléico e linoléico além de 
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outros ácidos como ácido caprílo, cáprico, láurico, mirística, palmítico, esteárico etc 

(MANELATO, 2005). 

Os ácidos orgânicos - sua presença no caldo conferem ao caldo um pH entre 5,0 

e 6,0. Entre os ácidos encontrados no caldo de cana pode-se citar o ácido málico, que 

aparece em quantidade superior ao demais ácidos, e os ácidos cítrico, aconítico, oxálico, 

glicólico, mesacônico, succinico, fumárico e seringico (VAN DER POEL; 

SCHIWECK; SHWARTZ, 1998). 

Os sais inorgânicos - são representados pela presença de cátions tais como: 

potássio, cálcio, ferro, alumínio, sódio, magnésio, manganês, cobre, zinco e boro e 

ânions como: fosfatos, cloretos, sulfato, nitratos, silicatos, oxalatos e outros. Os sais 

desempenham papel importante no caldo, principalmente durante o processo de 

clarificação, pois atuam removendo compostos coloridos, além de exercer grande 

influência sobre a solubilidade da sacarose (VAN DER POEL; SCHIWECK; 

SHWARTZ, 1998). 

Os compostos nitrogenados estão presentes nas raízes, colmos, folhas e no 

próprio caldo de cana, pois participam do desenvolvimento de todo ciclo vital da planta. 

A presença de aminoácidos e das proteínas exercem grande influência na clarificação do 

caldo, na formação do cristal e na quantidade de açúcar recuperável. Os principais 

aminoácidos presentes no caldo de cana são: o ácido aspártico, o acido glutâmico, a 

serina, a glicina, a alanina, o ácido γ-aminobutírico, a lisina, a valina e leucina e seus 

isômeros ópticos (MANELATO, 2005)  

 

1.3 Caldo-de-cana: valor econômico e aplicações 

 

A cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil, durante o período colonial por volta 

do ano de 1533. Seu cultivo está ligado à história e ao desenvolvimento do país sendo 

utilizado primeiramente para a produção de açúcar, seguida da sua utilização como 

álcool carburante (VASCONCELOS, 2010) 

De acordo com a União da Agroindústria Canavieira de São Paulo atualmente o 

Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, seguido pela Índia possuindo 

também a liderança na produção do álcool (UNICA, 2006). 

Diversos trabalhos estão sendo desenvolvidos, visando acrescentar um maior 

entendimento dos processos fisiológicos e bioquímicos da cana-de-açúcar (VETTORE 

et al., 2003), favorecendo assim, diversos setores da economia  como a agricultura, meio 
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ambiente, energia, saúde, entre outros. Essa situação coloca a cana-de-açúcar como um 

foco central para a sua utilização em larga escala nos mais diversos setores, 

(FURTADO; SCANDIFFIO, 2006). 

Além disso, compostos presentes no caldo de cana, são de grande importância, 

considerando sua utilização como substrato em processos fermentativos, uma vez que 

irão oferecer parte dos nutrientes tanto para o crescimento celular, como para a síntese 

de certos biocompostos. 

Assim devido a seu amplo valor nutricional diversos estudos vem sendo 

realizado visando utilizá-lo como meio de cultivo para micro-organismos afim de 

promover condições ideais para a produção de bioprodutos de interesse industrial. 

Brandão, (2008) buscando avaliar a produção e alguns parâmetros físicos dos 

exopolissacarídeos de goma xantana obtidos a partir de linhagens nativas de 

Xanthomonas campestris em meio fermentativo composto de caldo de cana concluiu 

que a biossíntese da xantana a partir do caldo de cana merece peculiar atenção, 

constituindo-se numa possibilidade promissora para sua produção em larga escala. 

Preichardt, (2011) visando produzir biomassa do cultivo de Lactobacillus 

plantarum em meio alternativo de melaço de cana-de-açúcar suplementado, concluiu 

que esse pode ser utilizado para o cultivo deste micro-organismo que é amplamente 

aplicado em diversos alimentos como cultura iniciadora, pois confere sabor e melhora a 

conservação de produtos embutidos.  

Moriel, (2004) no processo de otimização da produção da biomassa e de 

carotenóides na levedura Phaffia rhodozyma buscou associar o processo de alimentação 

descontinuo à utilização de substrato de baixo custo a base de caldo de cana e uréia, 

obtendo como resultado um aumento considerável de 4,55 vezes de biomassa e 4,73 

vezes da produção de carotenóides quando comparados com o grupo controle. 

Ciente de que os processos industriais biotecnológicos procuram utilizar meios 

que disponibilizem condições tanto para o crescimento, como para o acúmulo dos 

compostos de interesse, o caldo de cana devido ao seu alto valor nutricional, pode 

também ser usado como substrato em processos fermentativos agregando maior valor ao 

produto. 
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1.4 Carotenóides: composição química e propriedades 

 

Os carotenóides são estruturas hidrocarbonadas (compostos basicamente de 

carbono e hidrogênio). São tetraterpenoides C40 formados por cinco unidades de 

isoprenoides, lipofílicos, ligados de forma linear e simétrica com a ordem invertida no 

centro, podendo sofrer ciclização nas extremidades formando anéis de carbono. A 

ocorrência de outras modificações como hidrogenação, migração, diminuição, extensão, 

rearranjo, isomerização, e a presença de outros substituintes resultam em uma grande 

variedade de estruturas (SILVA, 2004). 

Duas classes de carotenóides são encontradas na natureza: carotenos (compostos 

basicamente de carbonos e hidrogênios - α, β-caroteno e licopeno) e xantofilas ou 

oxicarotenóides (derivados oxigenados de carotenos - luteína, zeaxantina e 

violanxantina) (BOTELLA-PAVÍA; RODRÍGUEZ-CONCEPCIÓN, 2006).  

A capacidade de absorção de luz destes pigmentos deve-se à presença de duplas 

ligações conjugadas que atua como cromatóforo, sendo necessário, aproximadamente, 

sete ligações duplas conjugadas para que o carotenóide apresente coloração 

(VALDUGA et al., 2009) 

Nos vegetais e organismos fotossintetizantes os carotenóides atuam na captação 

de luz auxiliando no processo fotossintético. Enquanto que nas leveduras eles atuam na 

foto-proteção do micro-organismo (BOTELLA-PAVÍA; RODRÍGUEZ-

CONCEPCIÓN, 2006). Além disso, a ação dos carotenóides inclui desativar os radicais 

livres oriundos do metabolismo celular em um processo de transferência de energia para 

a molécula de caroteno que por sua vez consegue liberar essa energia sob a forma de 

calor e retornar a seu estado basal (SANCHEZ et al, 1999). 

Em formulações comerciais os carotenóides podem ser obtidos a partir de fontes 

naturais, porém devido a facilidade de obtenção, é mais comumente obtido por meios 

sintéticos. No entanto a procura por produtos com a conotação de natural vem 

ocasionando uma busca por novas fontes deste composto, com intuito de substituir ou 

reduzir a utilização dos compostos artificiais pelos biossintetizados (TATSCH, 2008). 

Entre os principais carotenóides de importância econômica estão às xantofilas, 

que devido ao seu alto valor nutritivo e poder colorante tem sido bastante utilizada para 

conferir cor aos alimentos, principalmente os destinados a uso animal. Por conta disto, 

muitas pesquisas têm sido realizadas, para testar xantofilas oriundas de micro-

organismos no intuito de obter fontes alternativas de carotenóides suplementares de 
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origem natural para aumentar o conteúdo destes pigmentos em alimentos (CHOCIAI, 

2008). 

 

 

1.5 Micro-organismos produtores de carotenóides.  

 

Além dos vegetais, os carotenóides também podem ser produzidos por micro-

organismos como bactérias e fungos filamentosos. Porém, apesar da diversidade de 

micro-organismos que possuem tal capacidade apenas alguns deles são 

biotecnologicamente interessantes (MALDONADE, 2007). 

Dentre os micro-organismos produtores de carotenóides, as leveduras merecem 

uma atenção especial. Elas diferem bastante em suas características fisiológicas, porém 

as de importância em alimentos possuem algumas características em comum como: 

temperatura ideal de crescimento variando entre 25°C a 30°C, preferência por pH ácido; 

crescimento elevado em aerobiose (tipos fermentativos multiplicam-se também em 

anaerobiose) além da utilização de açúcares como fonte preferencial de energia; 

(FRANCO; LANDGRAF, 2002).  

Entre os micro-organismos produtores de carotenóides estão às leveduras dos 

gêneros Rhodotorula, Rhodosporidium, Sporobolomyces e Phaffia, contudo os 

pigmentos sintetizados, bem como, as concentrações variam de acordo com as espécies 

e as condições de cultivo (TATSCH, 2008).  

A Figura 1 apresenta a síntese de carotenóides em leveduras a partir da glicose. 
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Figura 1- Biossíntese de carotenóides em levedura a partir de glicose. 

Fonte: Valduga, 2005  

 

1.6  Carotenóides: fatores que contribuem para a sua biossíntese.  

 

A capacidade de produção de carotenóides depende do poder de síntese dos 

micro-organismos. Desta forma, diferentes variáveis podem levar a diferentes resultados 

a depender do tipo de carotenóide em questão, bem como a espécie do micro-
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organismo. 

Efeito da composição do meio de cultivo - A presença de carbono e nitrogênio 

no meio de cultivo é de suma importância para o crescimento e metabolismo do micro-

organismo, inclusive a biossíntese de carotenóides. Atualmente, pesquisas têm se 

dedicado a buscar vias alternativas paras as fontes destes compostos como: hidrolisados 

industriais ricos em xilose, glicose, celobiose, amido de milho, melaço, sacarose e 

nitrogênio.  A preferência por estas fontes deve-se a diminuição dos custos de produção 

dos carotenóides em escala industrial já que se utiliza como meio de cultivo resíduos 

industriais (BUZZINI, 2000). 

Além disso, a presença de certas substâncias químicas como: ácido mevalônico, 

β-ionona e acido acético no meio de cultivo, pode ter efeito estimulante ou inibidor no 

que se diz respeito ao crescimento do micro-organismo, como de seu metabolismo 

incluindo a síntese de carotenóides (SILVA, 2004). 

Efeito da Luz - Estudos realizados em R. glutinis revelam que a presença de luz, 

não é um fator limitante para o crescimento e biossíntese de carotenóides por leveduras,  

mas em contra-partida a intensidade luminosa regula o sistema de síntese e aumenta a 

produção de carotenóides por estes micro-organismos (SILVA, 2004) 

Efeito do pH - é um fator que exerce grande importância no crescimento celular 

e no seu metabolismo, desta forma, o pH inicial para a produção de carotenóides é 

objeto de estudo uma vez que vários trabalhos tem revelado que as condições ótimas de 

crescimento celular podem não ser os mesmos para a produção de carotenóides 

(VALDUGA, 2009).  

Efeito da temperatura - A temperatura é um fator que também exerce grande 

influência durante o crescimento e o metabolismo dos micro-organismos, causando 

alterações em varias vias biossintéticas, inclusive na carotenogênese (VALDUGA, 

2009). 

Efeito da aeração e agitação - nos micro-organismos aeróbicos o crescimento é 

dependente de oxigênio, e necessitam de condições ideais de aeração e agitação para 

aumento de rendimento de seus metabolitos (VALDUGA, 2009). 

Estudos realizados por Aksu e Tugba Eren (2005) demonstraram que a com 

elevação da agitação e aeração pode-se obter um aumento considerável tanto da 

biomassa quanto nas taxas de produção de carotenóides totais e específicos. 
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1.7 Carotenóides como aditivos de alimentos e ração. 

  

 A utilização de corantes naturais tem se mostrado muito promissora, devido à 

tendência de evitar ou reduzir o uso aditivos sintéticos em  alimentos. 

Os aditivos alimentares têm papel essencial na produção de alimentos, tendo 

entre outras as funções de melhorar as suas características organolépticas e manter e/ou 

aumentar seu valor nutricional. Nas indústrias de ração os carotenóides se fazem 

importantes, pois fornecem meios de se obter a pigmentação adequada dos animais e de 

seus derivados. Merece destaque o uso de xantofilas utilizadas na criação de aves e 

peixes (CHOCIAI, 2002). 

Na avicultura, uma dieta formulada com carotenóides atua na determinação da 

intensidade da cor de peles e carcaça de frangos, além da pigmentação da gema de ovos 

de aves poedeiras, fatores considerados determinantes para a aceitação do produto pelo 

consumidor (CARVALHO et al., 2006).   

A utilização de carotenóides, especificamente as xantofilas para a utilização em 

ração de animais passa por restrições sendo estabelecidas diferentes listas de aditivos 

entre os países. Na União Européia (UE) a utilização de carotenóides é regulamentada 

pelo Parlamento e Conselho europeu (CE 1831/2003) que estabelece regras para a 

comercialização de aditivos e sua aplicação em ração de animais sendo permitido o uso 

de capsantina, luteína, criptoxantina, cataxantina e zeaxantina,com tolerância máxima 

permitida de 80mg/kg, exceto para a cataxantina em  seu teor máximo varia de 8 a 

25mg, sendo que a mistura de cantaxantina com outros carotenóides é permitido desde 

que a concentração total da mistura não ultrapasse 80mg/kg no alimento completo. 

Nos Estados Unidos da América (E.U.A) a regulamentação sobre o uso de 

carotenoides é regimentada  por um Comite Misto Organização para a Alimentação e 

Agricultura /Organização Mundial de Saúde  de Expertos em Aditivos Alimentares 

(JECFA) que em um Compendium de especificações para aditivos alimentares 

estabelece regras para a  utilização dos carotenoides em alimentos (FAO, 2011). 

No Brasil, a utilização de aditivos obedece a determinados requisitos como: ser 

indispensável para a tecnologia de fabricação do produto; influir nas características do 

produto destinado a alimentação animal na produtividade ou nos produtos de origem 

animal; ser utilizado nas quantidades estritamente necessária para se obter o efeito 

desejado, ser devidamente autorizada pelo Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento que age em consonância com as determinações do JECFA. 
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A Tabela 1 abaixo apresenta alguns tipos de carotenóides, suas fontes naturais e 

uso em alimentos e ração. 

 

Tabela 1- Algumas fontes de carotenóides usadas em alimentos e ração. 

Carotenóide Fontes  Uso 

β-Caroteno Cenoura  Corante para alimentos 

Licopeno Tomate Corante para alimentos 

Luteína alfafa, milho, plantas 

verdes, flores 

Ração para aves 

Zeaxantina alfafa, milho, plantas 

verdes, flores 

Ração para aves 

Cantaxantina  Ração de aves e peixes 

Astaxantina Flores de Addonis annua 

Levedura P.rhodozyma 

Ração de peixes 

Ração de peixes 

Rodoxantina Folhas de outono Ração de peixes 

Capsantina Páprica Ração de peixes 

Bixina Urucum Corante para alimentos e 

ração para aves 

Crocetina Acafrão  Corante para alimentos e 

ração para aves 

Fonte: Nelis; De Leenheer 1991(adaptado) 

 

Pode-se perceber os variados tipos de carotenóides obtidos a partir de fontes 

vegetais que possuem propriedade para atuarem como aditivos de alimentos tanto de 

aves como peixes aumentando assim seu valor nutricional, e melhorando algumas das 

características organolépticas tão apreciados pelo consumidor como a cor, por exemplo. 

Além disso, a utilização de micro-organismos carotenogênicos também vem sendo 

utilizado para o mesmo fim.  
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1.8 Carotenóides: propriedades biológicas 

 

Os carotenóides normalmente são utilizados como corantes naturais de 

alimentos, fonte de pigmentos de ração de aves e peixes, além de serem utilizados em 

cosméticos, produtos farmacêuticos e como suplemento alimentar devido 

principalmente a sua característica de bom antioxidante (MORAIS, 2007). 

A ação antioxidante dos carotenóides é resultado de sua capacidade de proteger 

a célula dos danos provocados por radicais livres e Espécies Reativas do Oxigênio 

Molecular (EROS) provenientes do metabolismo do próprio organismo podendo ser 

gerados a partir do citoplasma, membrana e mitocôndrias, atacando proteínas, 

carboidratos, lipídios e o DNA (Acido desoxirribonucleico). Desta forma, eles 

contribuem na prevenção de doenças associadas ao processo de estresse oxidativo 

(MORAIS, 2007).  

A atividade antioxidante destes carotenóides está associada a diversos fatores 

como, estrutura química, concentração, pressão parcial de oxigênio e sua interação com 

outros antioxidantes (MELÉNDEZ-MARTÍNEZ ;VICARIO;  HEREDIA, 2004). 

A utilização deste composto esta associado à diminuição do risco ou prevenção 

de certas doenças degenerativas (catarata, degeneração macular, doenças 

cardiovasculares, diversos tipos de cânceres, entre outros) (FRASER; BRAMELY, 

2004). 

Além de sua ação como antioxidante, alguns carotenóides também possuem 

função conhecida como provitaminicos A, uma vez que alguns carotenóides conhecidos 

como o β-caroteno, o α-caroteno e a β-criptoxantina são provitaminas A. Basicamente, a 

estrutura da vitamina A é a metade da molécula do β-caroteno, com uma molécula de 

água adicionada no final da cadeia. Consequentemente, o β-caroteno é o carotenóide de 

maior potência vitamínica A e ao qual se atribui 100% de atividade (RODRIGUEZ-

AMAYA, 2008) 

Dos 600 tipos de carotenóides estruturalmente conhecidos, cerca de 8%, podem 

atuar como precursores de vitamina A, pois é necessária a presença do anel β-ionona na 

sua estrutura química uma vez que a atividade biológica da Vitamina A depende 

também de sua presença. Com isso, um número bastante restrito de carotenóides pode 

contribuir para essa propriedade (RODRIGUEZ-AMAYA, 2008) 
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Desta forma, a ingestão de alimentos ricos em carotenóides tende a trazer 

diversos benefícios para saúde humana, uma vez que sua presença está fortemente 

associada à prevenção de doenças de caráter degenerativo. 
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CAPÍTULO 2 

 
USO DE CALDO DE CANA (Saccharum officinarum) COMO MEIO 
DE FERMENTAÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE 
CAROTENÓIDES DE INTERESSE INDUSTRIAL EM 
LEVEDURAS. 
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RESUMO: 

A metodologia de superfície de resposta foi utilizada para otimizar a produção de 
carotenóides em levedura da espécie Rhodotorula mucilaginosa, para a qual foi  
utilizada planejamentos estatísticos  tipo fatorial completo 23 no qual foram testadas as 
variáveis independentes concentração de caldo de cana (%) e extrato de levedura (g/L)  e 
planejamento Doehlert,  onde as variáveis independentes foram testadas:  pH inicial e 
velocidade  de agitação. A produção máxima obtida foi em concentração de caldo de 
cana 40%, extrato de levedura 6,0g/L, pH inicial de 6,8 e velocidade de agitação de 176 
rmp  que possibilitou obter uma produção máxima de carotenóides  de 890µg/L. Quanto 
ao crescimento celular a produção máxima foi alcançada em concentração de caldo de 
cana 43%, extrato de levedura 9,2g/L, com um pH inicial de 6,8 e velocidade de 
agitação de 176 rmp pode-se obter uma produção de biomassa de 14,7g/L. 

 
Palavras chave: Caldo de cana. Carotenóides. Rhodotorula mucilaginosa. 
 
 

 
ABSTRACT: 

The response surface methodology was used to optimize the production of carotenoids 
in yeast species Rhodotorula mucilaginous, which was used for statistical planning type 
complete factorial 2³ in which the independent variables were tested: concentration of 
sugarcane juice (%) and extract yeast (g/L); and Doehlert planning, where the 
independent variables were tested:  initial pH and shake speed. The maximum 
production obtained was at concentration of sugarcane juice 40%, yeast extract 6,0 g/L, 
initial pH of 6,8 and shake speed of 176 rpm it possible to obtain a top production of 
carotenoids from 890μg/L. As for the cell growth, the top production was reached at 
concentration of sugarcane juice 43%, yeast extract 9,2 g/L, with an initial pH of 6,8 
and shake speed of 176 rpm, can obtain a biomass 14,7 g/L. 

Keywords: sugarcane juice. Carotenoids. Rhodotorula mucilaginosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

Os carotenóides são corantes naturais responsáveis por conferir as cores 

amarelo, laranja e vermelho de muitos alimentos tais como frutas e gema de ovos, além 

de alguns insetos e animais marinhos (FRASER; BRAMLEY,, 2004). Sua composição 

química é composta basicamente por carbono e hidrogênio.  

Embora, os vegetais sejam as principais fontes de carotenóides, estes também 

podem ser produzidos por micro-organismos fotossintetizantes (algas e cianobacterias) 

e não fotossintetizantes (bactérias, fungos filamentosos e leveduras) (AKSU; TUGBA 

EREN, 2005). 

Os carotenóides têm uma ampla variedade de funções, especialmente no que se 

refere à saúde humana. Possuem a função de antioxidantes biológicos, alguns são 

precursores da vitamina A, sendo utilizado no combate a deficiência dessa vitamina, 

possuem a capacidade de aliviar doenças crônicas, atuam na prevenção de doenças 

cardiovasculares e diversos tipos de cânceres, além de serem bastante requisitados como 

suplementos nutricionais e corantes de alimentos. 

Em formulações comerciais os carotenóides podem ser obtidos, em menor 

escala, por meios naturais (extratos de plantas, algas) e mais comumente, por meios 

sintéticos. Entretanto, à preocupação com o uso de aditivos químicos nos alimentos tem 

elevado à demanda do mercado consumidor por produtos naturais. Isso ocasiona uma 

busca por novas fontes deste composto, com intuito de substituir ou reduzir a utilização 

dos compostos artificiais pelos biossintetizados (TATSCH, 2008). 

A utilização biotecnológica de micro-organismos para a aplicação industrial vem 

despertando o interesse de muitos pesquisadores devido a diversas vantagens como: 

utilização de substratos de baixo custo, origem natural, ocupação de pequenos espaços, 

independência quanto às condições ambientais, além da facilidade de controle das 

condições de cultivo (SILVA, 2004). 

Atualmente são conhecidos alguns gêneros de leveduras carotenogênicas como 

Rhodotorula, Rhodosporidium, Sporobolomyces e Phaffia, contudo os pigmentos 

sintetizados, bem como, a concentração variam, de acordo com as espécies e as 

condições de cultivo (TATSCH, 2008). Em decorrência disso, pesquisas vêm sendo 

desenvolvidas a fim de permitir a identificação de leveduras além promover uma 

maximização e/ou otimização da produção de carotenóides visando à utilização em 
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escala industrial (VALDUGA et al, 2009). 

A produção de carotenóides via microbiológica pode se tornar industrialmente 

viável se os custos do processo for minimizado com o uso matérias-primas baratas 

como os meios de fermentação. 

Com isso, estudos têm sido realizados a fim de se obter novos meios de 

fermentação para esses micro-organismos carotenogênicos, visando à redução dos 

custos do processo. A preferência por meios alternativos como caldo de cana é devido à 

facilidade da obtenção de açúcares, em larga escala, o que contribui para a diminuição 

dos custos de produção (BUZZINI, 2000). 

O caldo de cana é um subproduto da indústria da cana, e apresenta os requisitos 

básicos para ser utilizado como um meio alternativo para a produção de carotenóides 

em leveduras (altas concentrações de açúcar, diversos nutrientes, baixo custo, fácil 

armazenamento e disponibilidade imediata).  

O caldo de cana possui em sua composição água, uma alta concentração de 

sacarose, glicose, frutose, sais minerais, proteínas, amido, ceras e lipídios, corantes, 

vitaminas do complexo B, ácido carboxílico, ácidos orgânicos, aminoácidos e gomas 

 (MANELATO, 2005).   

Assim devido ao alto valor nutricional do caldo de cana e o considerável 

interesse sobre seu emprego em processos fermentativos, tem induzido uma grande 

quantidade de estudos sobre esse tema que tem sido acompanhado por significativos 

avanços. 

Bhosale e Gadre (2001) ao pesquisar a utilidade do caldo de cana como fonte de 

carbono e substrato completo para produção de carotenóides, obteve como resultado um 

aumento de 70% na quantidade de carotenóides totais.  

Pesquisas realizadas por Chociai (2002) revelaram um aumento de até 84% na 

produção de astaxantina a partir da levedura Phaffia rhodozyma utilizando o caldo de 

cana como fonte de carbono.  

Assim, este estudo tem por objetivo investigar a produção de carotenóides a 

partir leveduras pigmentadas isoladas da região do semi-árido baiano utilizando caldo 

de cana como meio de fermentação alternativo. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Coletas das amostras e isolamento de leveduras. 
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Amostras de solo, flores e frutas, foram coletadas em diferentes regiões do semi-

árido, foram usadas para isolar microrganismos, utilizando placas contendo meio solido 

YM (extrato de malte 0,3%, extrato de levedura 0,3%, peptona 0,5%, glicose 1%, ágar 

2% e cloranfenicol) pelo Método de Plaqueamento em Superfície. Um representante de 

cada morfotipo das placas de isolamento foram purificadas e repicadas em tubo de 

ensaio contendo ágar GYMP (glicose 0,5%, extrato de levedura 0,5%, extrato malte 2%, 

fosfato monobásico de potássio 0,2%, agar 2%) e armazenadas em geladeira. As 

leveduras foram encaminhadas para identificação de acordo com metodologia padrão 

(KURTZMAN e FELL, 1998).  

Cepas de leveduras foram cultivadas e mantidas no meio de manutenção, Agar 

YM e incubadas a 28°C por 48 horas. As placas foram mantidas em geladeira a 7°C e a 

cultura reativada a cada 30 dias. 

 

2.2 Seleções das leveduras 

 

As leveduras que apresentaram a pigmentação de amarela a laranja foram 

submetidas a crescimento em meio contendo caldo de cana diluído (25%) suplementado 

com extrato de levedura 2g/L visando avaliar sua capacidade de crescimento no meio 

proposto. A fermentação ocorreu por 120 horas a uma agitação de 180 rpm e 28º C. A 

produção especifica e volumétrica assim como o crescimento celular foram 

quantificados a fim se de analisar qual seria a cepa que nos daria a melhor resposta em 

termos de produção do pigmento. 

 

2.3 Seleções de meio a ser utilizado no processo fermentativo. 

 

A cepa que apresentou o melhor resultado durante a seleção foi submetida à 

fermentação em diferentes meios a base de caldo de cana diluído, suplementado com 

diferente de sais e fontes orgânicas e inorgânicas de nitrogênio. Obedecendo as 

seguintes formulações (Tabela 1). 

 A formulação que promoveu o melhor resultado foi utilizada como base para 

execução dos demais planejamentos estatísticos. 
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Tabela 1- Formulações utilizadas para teste da composição do meio a ser otimizado. 

 

 

2.4 Planejamentos experimentais  

 

Visando otimizar a produção do pigmento, foram utilizados 2 planejamentos 

experimentais o primeiro realizado com o planejamento Doelhert, onde foram avaliados 

a influência de variáveis ambientais, gerando uma matriz de planejamento com duas 

variáveis: velocidade de agitação ( 130 – 180 – 230 rpm) e pH inicial ( 5,0 – 6,0 – 7,0 – 

8,0 – 9,0). 

O valor ótimo obtido no primeiro planejamento foi fixado e utilizado durante o 

segundo planejamento que foi executado com um fatorial completo 23 onde foram  

trabalhadas mais duas variáveis: concentração de caldo de cana ( 10% - 30% - 50%, 

concentração de açúcar aproximada ( 20g/L, 60g/L e 120g/L) e extrato de levedura nas 

concentrações  ( 0 – 5g/L – 10g/L). 

 

2.5 Preparo do meio de cultivo 

 

2.5.1 Pré-tratamento do caldo de cana. 

 O pré-tratamento foi realizado conforme procedimento adotado por Bhosale; 

Formulação Composição  

1 Caldo de cana 25%; extrato de levedura 2g/L 

2 Caldo de cana 25%; extrato de levedura 2g/L; peptona 10g/L. 

3 Caldo de cana 25%; ( NH4)2 SO4 - 5,3g/l; KH2PO4 – 5,5 g/L; Na2HPO4 
– 3,7g/L; MgSO4 .7H20 – 0,5g/L; Extrato de levedura 2,0g/L. 

4 Caldo de cana 25%; peptona 1,5g/L; ( NH4) H2PO4 -0,45g/L. 

6 Caldo de cana 25% ( controle) 
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Gadre, (2001) o caldo de cana foi diluído em água destilada conforme diluições 

desejadas, o pH foi ajustado para 2 com HCl a 5 M, em seguida foi fervido em banho-

maria por 40 minutos, logo após deixou-se esfriar até a temperatura ambiente e seu pH 

foi ajustado para 6,0 utilizando hidróxido de sódio a 1M. Posteriormente o caldo de 

cana foi filtrado em gaze e algodão para remoção do precipitado e foram adicionados os 

suplementos. O pH final foi ajustado conforme o planejamento. Na seqüência o meio foi 

esterilizado a 121°C/30 minutos. 

 

2.6 Fermentação  

 

Para padronização do inoculo, as colônias isoladas foram transferidas para placa 

de Petri contendo Agar YM e incubadas em estufa de incubação a 28°C, por 48h. Após 

esse período as colônias foram diluídas em solução salina a 0,45%, em seguida realizou-

se a leitura em espectrofotômetro a 600 nm a fim de padronizar o inoculo em 107 

número de micro-organismos. Na seqüência, foram inoculadas 10mL de inoculo em 

100mL de meio e foram encubadas em agitador orbital (Tecnal, modelo 420) a 28°C por 

120h a 200 rpm . 

Após a fermentação, foram retiradas de cada cultura amostras para o cálculo da 

biomassa, o cálculo de açúcares redutores e produção dos carotenóides.  

 

2.7 Determinações da biomassa.  

 

Para a determinação da biomassa, uma alíquota de 1,5mL foi centrifugada a 

3000rpm por 15 minutos, em centrifuga refrigerada (Marconi) logo após o sobrenadante 

foi descartados e os peletts ressuspendidos e novamente centrifugados. Logo após foi 

realizada a secagem das células, em estufa a 85°C, até peso constante.  

 

 2.8 Determinações de açúcar residual 

Na determinação de açúcar residual foi retirada uma alíquota do sobrenadante do 

caldo da fermentação. A quantificação de açúcares redutores foi determinada através do 

método do ácido dinitrossalicílico DNS (MILLER, 1959).  
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 2.9 Determinação de carotenóides 

 

2.9.1 Extrações de carotenóides.  

Para a extração dos carotenoides foi utilizado a metodologia descrita por 

Sedmak; Weerasinghe; Jolly, (1990) com modificações. 

Foi utilizado o método de permeabilização de membrana com dimetilsulfoxido 

(DMSO). Inicialmente foi realizada a centrifugação de uma alíquota de 1,5mL das 

culturas a 3000 rpm durante 5 minutos. Os pellets de levedura foram ressuspensos em 1 

mL de DMSO e colocados em banho de água a 55°C, durante 30 minutos, agitando a 

suspensão em vortex a cada 10 minutos. Em seguida foi realizada uma nova 

centrifugação em 3000 rpm durante 5 minutos e o sobrenadante foi transferido para um 

tubo de ensaio refrigerado (0°C) esse procedimento  foi repetido por duas vezes. Por fim 

o pellet foi ressuspenso com 1 mL de acetona a 5°C e agitado em vortex por 5 minutos, 

seguida de uma nova centrifugação em 3000 rpm durante 5 minutos e o sobrenadante 

transferido para um tubo de ensaio. O processo foi repetido até que não se observasse 

mais pigmentos nos peletts. 

 

2.9.2 Purificações dos carotenóides. 

 

Para a purificação dos carotenóides foi utilizado à metodologia descrita por 

Sedmak; Weerasinghe; Jolly, (1990) com modificações. 

Foi adicionado 1 mL de éter de petróleo e 0,5mL de solução saturada de cloreto 

de sódio (NaCl), ao tubo de ensaio que continha  as extrações de pigmentos, logo após 

foi centrifugado durante 5 minutos e o sobrenadante transferido para um tubo de ensaio 

limpo. O processo foi repetido até que não se observem mais pigmentos no tubo. Em 

seguida foi adicionado ao tubo 4 mL de água destilada a 5°C que foi agitado em vortex 

durante 1 minuto para em seqüência, centrifugá-lo e extravasar o sobrenadante em 

frasco ambar.  
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2.9.3 Quantificações de carotenóides. 

 

O conteúdo total de carotenóides foi mensurado de acordo com os 

procedimentos descritos por Peterson et al. (1958). A quantidade de carotenóides totais 

foi estimada espectrofotometricamente e expresso em μg/g, segundo a fórmula:  

 

Carotenóides (µg/g) : [A485 x V(mL) x 104] / [A1%
1cm x P] 

 

Onde: A= absorbância (485nm); V= volume da amostra (mL); A1%
1cm= 

coeficiente de absorção de  toruleno ou β-caroteno em éter de petróleo (2,680 ou 2,592); 

P= peso da amostra (g).  

 

 2.10 Análises estatísticas dos dados.  

 

  O tratamento estatístico dos dados de produção de biomassa e de carotenóides, 

e de açúcar residual foi feito através da ANOVA utilizando pacote estatístico Statistic. 

As respostas dos experimentos foi dada avaliando o crescimento da biomassa em 

meio liquido (g/L), produção de carotenóides (μg/g) produção de carotenóides (μg/L) e 

açúcar residual (g/L). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Seleção das leveduras 

 

A carotenogênese bem como a capacidade de crescimento celular das estirpes 

selecionadas foi analisada, usando o meio composto por caldo de cana 25% 

suplementado com 2,0g/L de extrato de levedura, (Tabela 2). Embora as leveduras 

codificadas como LAEN 3 e LAEN 4 revelaram-se as maiores produtoras de biomassa,  

quando comparadas com as outras leveduras em estudo, a produção tanto específica 

quanto volumétrica de carotenóides da levedura codificada como LAEN 1 (169,3μg/g e 

750,0μg/L, respectivamente) foi superior  a levedura codificada como LAEN 4 (51,2 

μg/g e 280,3 μg/L). Assim a levedura cod.LAEN 1 foi selecionada para dar 
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prosseguimento aos estudos. A produção volumétrica (µg/L) foi utilizada como forma 

de avaliação 

 

Tabela 2 – Resultados da seleção de leveduras utilizando caldo de cana diluído 
(25%) e extrato de levedura 2g/L. 

Levedura  ( cod) Carotenóides (μg/g) Carotenóides (μg/L) Biomassa ( g/L) 
LAEN 1 169,3 750,0 5,3 
LAEN 2 136,7 527,7 6,1 
LAEN 3 134,7 723,5 7,0 
LAEN 4 51,2 280,3 7,0 
LAEN 5 102,3 524,6 5,4 
 

A levedura selecionada (cod.LAEN 1) foi identificadas como pertencente à 

espécie Rhodotorula mucilaginosa, representante do filo Basidiomicota apresentando a 

coloração laranja quando cultivada tanto em meio YM, como em meio a base de caldo 

de cana. 

O gênero Rhodotorula caracteriza-se pela presença de pigmentos carotenóides, 

reproduzindo-se exclusivamente por gemulação, sem produção de esporos. São micro-

organismos estritamente aeróbios podendo produzir os seguintes pigmentos: 

torularrodina , toruleno, α- e β- carotenos ( SQUINA; MERCADANTE,  2003). 

Leveduras do gênero Rhodotorula são biotecnologicamente interessantes, pois, 

além de produzirem carotenóides também apresentam um bom rendimento em biomassa 

podendo ser potencialmente utilizada como fonte de proteína microbiana (AKSU; 

TUGBA EREN, 2005). Somado a isso, também são ricas em lipídios, proteínas e 

vitaminas, que as tornam um adequado aditivo (MOCANU, et al., 1997). Acrescenta-se 

ainda que são capazes de crescer em resíduos de indústria de alimentos, assim como, 

substratos agrícolas de baixo custo, característica importante no que diz respeito à 

redução de custos de cultivo. 

 Após seleção, a levedura foi submetida a crescimento em diferentes meios a 

base de caldo de cana, a fim de verificar o qual nos forneceria a melhor resposta em 

termos de produção de pigmentos e crescimento celular.  

Os resultados obtidos da produção específica (µg/g), volumétrica (µg/L) de 

carotenóides, e do crescimento celular (g/L)  encontram-se descritos na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Resultados da seleção dos meios de cultivos utilizando caldo de cana 

diluído (25%) suplementado com diferentes sais e fontes orgânicas e inorgânicas de 

nitrogênio em Rhodotorula mucilaginosa. 

  

Analisando os resultados (Tabela 3), nota-se que os experimentos realizados 

utilizando caldo de cana suplementado com fontes orgânicas e inorgânicas de nitrogênio 

e sais, apresentaram melhores resultados que o caldo de cana puro. Isso sugere que o 

caldo de cana, apesar de sua composição altamente nutritiva, requer a suplementação de 

outros nutrientes para se constituir em um meio adequado para promover tanto o 

crescimento celular, quanto a produção do pigmento. 

 O tratamento utilizando caldo de cana 25%, extrato de levedura 2g/L por um 

período de 120 horas se mostrou o mais adequado entre os meios testados. A produção 

especifica e volumétrica de carotenoide quando utilizado essa formulação como meio de 

cultivo foi de 169,3 µg/g, e 750,0 µg/L, respectivamente, ambas superior ao grupo 

controle (60,2 µg/g e 143,3 µg/L). A produção de biomassa foi de 5,4 g/L de meio 

fermentado, também superior a produção de biomassa do grupo controle 3,3 g/L. Assim 

essa formulação foi a escolhida para dar prosseguimento a este estudo. 

 

 

Formulação 
Carotenóides 

(μg/g) 
Carotenóides 

(μg/L) 
Biomassa 

(g/L) 

Caldo de cana 25%; extrato de levedura 2g/L 169,3 750,0 5,4 

Caldo de cana 25%; extrato de levedura 2g/L; 
peptona 10g/L. 55,4 639,5 15,3 

Caldo de cana 25%; ( NH4)2 SO4 - 5,3g/l; 
KH2PO4 – 5,5 g/L; Na2HPO4 – 3,7g/L; MgSO4 
.7H20 – 0,5g/L; Extrato de levedura 2,0g/L. 

86,03 532,8 8,16 

Caldo de cana 25%; peptona 1,5g/L; ( NH4) 
H2PO4 -0,45g/L. 141,5 720,3 6,7 

Caldo de cana 25% ( controle) 60,2 143,3 3,3 
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3.2 Efeito da velocidade da agitação e pH inicial. 

 

 A matriz de planejamento Doehlert utilizada determinou dentro das  condições  

ambientais  trabalhadas a velocidade de agitação e pH inicial que tiveram maior 

influência sobre a produção de carotenóides e biomassa. Os resultados obtidos ao fim de 

120 horas de fermentação (Tabela 4) mostram que o valor de pH inicial e a velocidade 

de agitação do meio de crescimento influenciaram não só atividade de biossintética, mas 

também a taxa de crescimento celular da cultura. 

 

Tabela 4: A matriz de planejamento Doehlert utilizada com as variáveis utilizadas 
(velocidade de agitação e pH inicial) e as médias das respostas obtidas: Carotenóides 
totais (µg/L) e específicos (µg/g), biomassa (g/L) e açúcar redutor( g/L). 
 
Ensaio  Agitação 

(rpm) 
 

pH 
inicial 

Carotenóide 
(μg/g) 

Carotenóide 
(μg/L) 

Biomassa 
(g/L) 

Açúcar residual 
(g/L) 

1  230 6 68,9 382,9 7,2 29,8 
2  230 8 69,5 400,3 7,6 25,3 
3  180 5 148,2 847,5 7,0 34,2 
4  180 7 149,1 1314,9 8,0 33,3 
5  180 7 167,2 1207,3 8,1 32,6 
6  180 7 170,5 1271,5 8,2 21,6 
7  180 9 40,1 344,8 8,8 9,0 
8  130 6 108,0 431,3 5,2 39,8 
9  130 8 50,1 225,7 6,4 26,6 

  

 Conforme os dados obtidos, nota-se que mantendo a velocidade de agitação 

constante a elevação nos níveis do  pH inicial, pôde promover uma elevação da 

produção  de carotenóides assim como do crescimento celular (Tabela 4). 

 Embora a produção específica de carotenóides (μg/g) não tenha apresentado 

diferenças significativas, a produção volumétrica apresentou variações expressivas 

382,9 µg/L à 400,35 µg/L (ensaios 1 e 2),  assim como também houve variação 847,5 

µg/L  à 1.314,9 µg/L (ensaio 3 e  4).  

 A taxa de crescimento celular, variou de 7,2g/L à 7,6g/L (ensaio 1 e  2), dado 

que também pode ser observado se comparado os ensaios (3 e 4) e (8 e 9). Assim dentro 

da faixa estudada a elevação do  pH inicial promoveu um incremento tanto para o 

crescimento celular quanto para a produção de carotenóides.  
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 Vale ressaltar, que os melhores valores de pH para o crescimento celular não são 

os mesmos para a produção de carotenóides uma vez que, durante a fase inicial do 

processo fermentativo, certas leveduras produzem intermediários carbônicos que 

tendem a diminuir o pH do meio levando-o a uma maior acidificação,  tendo como 

conseqüência uma possível redução na taxa de crescimento celular. Em contrapartida, 

estes metabólitos intermediários posteriormente são reassimilados e estimulam a 

carotenogênese (FRENGOVA, 1994). 

 Assim o pH inicial de 7,0 pôde promover a maior produção de carotenóides 

1314,9 µg/L. A maior produção de  biomassa (8,8g/L) ocorreu em pH 9,0. 

 Comportamento semelhante aos observados neste estudo foi notado por Aksu e 

Eren (2005) que trabalhando com meio a base de melaço de cana de açúcar, verificaram 

que o melhor pH inicial para a produção de  carotenóides em levedura do gênero R. 

mucilaginosa foi 7,0 obtendo em seu experimento 5,1g/L de células e 68,9 mg/L 

carotenóides.  

 Bhosale e Grade (2001) também trabalhando com o efeito do pH inicial em meio 

a base de melaço de cana de açúcar  para a produção de carotenóides na levedura do 

gênero R. glutinis observaram que a máxima concentração de carotenóides e 

crescimento  celular se deu quando o pH inicial utilizado foi 7,0 onde obteve uma 

produção de 18,0 mg/L de carotenóides e 11,3g/L de células.   

 Posteriormente Aksu e Eren (2007) objetivando testar o potencial de materiais 

agro-industriais para a produção de biomassa e carotenóides pela levedura de R. glutinis 

percebeu que o pH do meio afeta não só a produção de biomassa mas também da 

produção de carotenóides, sendo que o máximo crescimento celular foi alcançado com o 

pH 6,5 (4,0g/L) e pH acima desses valores resultaram na redução na taxa de 

crescimento. A máxima produção de carotenóides ocorreu quando trabalhou com o pH 

6,0 (63,4mg/L). 

 Em contrapartida em estudos recente, Maldonade (2012) pesquisando a 

influência do pH inicial para a produção de carotenóides e o crescimento celular em 

meio sintético concluiu que dentro da faixa estudada 4,0 a 6,0  o pH inicial não 

influenciou significativamente  nas respostas obtidas. 

 Analisando o efeito da variável velocidade de agitação (Tabela 4), nota-se  sua 

influência na carotenogênese, uma vez que, mantendo-se o pH inicial constante, o 

aumento da taxa de agitação promoveu uma elevação tanto especifica quanto 

volumétrica da produção de carotenóide variando, respectivamente de 50,1 µg/g e 225,7 
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µg/L (ensaio 9) para 69, 5 µg/g e 400,3 µg/L (ensaio 2), assim como pode também ser 

observado nos ensaio 1 e 8. 

 Através da Tabela 4 pode-se inferir ainda, que a elevação da taxa de agitação 

pode promover o aumento da produção do crescimento celular que variou de 6,4 à 

7,6g/L (ensaios 9 e 2) e 5,2g/L à 7,2g/L ( ensaios 8 e 1).  Considerando-se que os micro-

organismos aeróbicos como a R. mucilaginosa  cujo o  metabolismo primário exige a 

presença de oxigênio, a mudança de velocidade de agitação pôde contribuir para um  

maior rendimento do crescimento celular.  

 Dados da literatura indicam que para se obter um cultivo eficiente com elevadas 

taxas de crescimento celular, necessita-se de alto consumo da fonte de carbono a fim de 

que haja abundancia na geração de ATP, o que requer a existência de oxigênio 

dissolvido. Assim, como a capacidade de armazenamento de O2 em soluções aquosas é 

muito baixa se faz necessário promover a agitação de um meio de cultivo para que se 

possa efetuar com eficiência o processo fermentativo aeróbio (BRANCO et al., 2010). 

 Neste estudo a velocidade de agitação de 180 rpm mostrou-se a mais adequada 

dentro da faixa estudada para promover tanto o crescimento celular quando a produção 

de biomassa. 

 Os dados diferem de alguns resultados citados na literatura LIU e WO (2006) 

trabalhando com P. rhodozima visando avaliar a influência da velocidade de agitação 

para a produção de carotenóides e biomassa observou que a velocidade de 250 rpm foi a 

mais indicada para promover as máximas respostas: carotenóides (15,5 mg/L) e 

biomassa (10,7g/L).  Ele ainda sugere que a biossíntese de carotenóides pode ser 

aumentada pelo aumento da atividade respiratório a P. rhodozima. 

 Tinoi et al., (2005) ao pesquisar a influência da velocidade de agitação na 

biossíntese de carotenóides e crescimento celular pela levedura R. glutinis  percebeu que 

a maior produção de carotenóides se deu quando trabalhou com a agitação de 230 rpm 

(3,0 mg/L) e a máxima produção celular foi obtida dentro da faixa de 230 a 280 rmp 

(7,0 g/L). 

 O efeito das variáveis estudadas pode ser melhor observadas nas figuras 1 e 2. 
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 Através da análise do Diagrama de Pareto (Figura 1) no planejamento realizado 

para a resposta produção de pigmentos, foi observado o efeito quadrático para as 

variáveis pH inicial e velocidade de agitação. Porém a interação entre estas duas 

variáveis não teve efeito significativo (p> 0,05). As variáveis (pH inicial e velocidade 

de agitação) tiveram efeito negativo significativo no intervalo de confiança de 95% o 

que indica que, em trabalhos futuros um deslocamento dos níveis de concentração para 

valores inferiores poderia levar  a um maior aumento na produção de carotenóides. 

 

1,164702

2,060626

-6,36552

-13,5259

-19,8955

p=,05

(1)Velocidade de agitação (RPM)(L)

1Lby2L

(2)pH inicial(L)

pH inicial(Q)

Velocidade de agitação (RPM)(Q)

 
 

Figura 1 – Diagrama de Pareto com o efeito estimado das variáveis estudadas no 
planejamento Doehlert – avaliação da velocidade de agitação ( rpm) e pH inicial na 
produção de carotenóides. 

 

 Através da analise do Diagrama de Pareto (Figura 2) o planejamento realizado 

para a resposta do crescimento celular, foi observado o efeito quadrático e linear para a 

variável velocidade de agitação e efeito linear para a variável pH inicial. A interação 

entre estas duas variáveis não teve efeito significativo (p> 0,05).  
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Figura 2 – Diagrama de Pareto com o efeito estimado das variáveis estudadas no 
planejamento Doehlert – avaliação da velocidade de agitação ( rpm) e pH inicial no 
crescimento celular 
  

Os resultados obtidos foram submetidos análise de variância (ANOVA), a qual 

para a produção de carotenóides apresentou o coeficiente de correlação (R2 = 0,98) 

demonstrando que existe ajuste entre o modelo e os dados experimentais. De acordo 

com o nível de confiança de 95%, a regressão correspondente é significativa onde 

Fcal=42,65 é muito maior que Ftab= 9, 1. Em relação ao teste de falta de ajuste o 

Fcal.=5,6 é menor que o Ftab.=18,5 indicando que os resíduos não interferiram 

significativamente nos resultados obtidos. Com isso confirma-se que não há evidencia 

de falta de ajuste no modelo proposto ( Tabela 5). 

 Assim, a partir da análise de variância percebe-se que o modelo é significativo e 
que a equação proposta é valida. 
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Tabela 5 -  Análise de variância para produção de carotenóides pela levedura 
R. mucilaginosa 
 
Fonte de 
variação 

Soma do 
Quadrado 

Grau de 
liberdade 

Quadrado 
Médio 

F.calculado F. tabelado 

Regressão 1573361,00 5 314672,4 42,6523 9,1 

Resíduo 22335,55 3 7445,1   

Ajuste 16474 1 16474,56 5,62177 18,5 

Erro 5860,98 2 2390,493   

Total  1495697,38     

R2;: 0,98 

 A ANOVA aplicada para o crescimento celular o coeficiente de correlação (R2 

= 0,99) mostra que existe ajuste entre o modelo e os dados experimentais. Com o 

intervalo de confiança de 95%, a regressão correspondente é significativa onde Fcal. = 

15,49 aproximadamente maior que Ftab. = 9,1. O teste de falta de ajuste o Fcal. = 1,5 é 

menor que o Ftab. = 18,5 indicando que os resíduos não interferiram significativamente 

nos resultados obtidos (Tabela 6) 

Com isso confirma-se que não há evidencia de falta de ajuste nos modelos 

propostos e a equação proposta pode ser utilizada para prever outros resultados. 

 
 
Tabela 6 - Análise de variância para a produção de biomassa da levedura R. 
mucilaginosa 
Fonte de 
variação 

Soma do 
Quadrado 

Grau de 
liberdade 

Quadrado 
Médio 

F.calculado F. tabelado 

Regressão 9,03750 5 1,80 15,49 9,1 

Resíduo 0,35 3 0,11   

Ajuste 0,015 1 0,015 1,5 18,5 

Erro 0,02 2 0,01   

Total  9,1     

R2;: 0,99 
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Os modelos que descrevem a superfície de resposta para a produção máxima de 

carotenóides e biomassa segue nas equações 1 e 2  abaixo: 

 

Equação 1: Ŷ = - 1347,13 + 93,7X1 -0,28037X1
2 + 1869,2 X2 - 154,9X2

2 + 
1,1X1.X2 

  
Onde Ŷ= produção de carotenóides (μg/L);  X1 = velocidade de agitação (rpm); 

X2 = pH inicial. 

 

Equação 2: Z= -22,99 + 0,24X1 –0, 0005X1
2 + 1,75X2 – 0,05X2

2 – 0, 003X1.X2 

Onde Z = produção de Biomassa ( g/L); X1 = velocidade de agitação ( rpm); X2 

= pH inicial 

 

Os As equações propostas serviram para plotar os gráficos de curvas de níveis e 

superfície de resposta para a produção de carotenóides (Figuras 3 e 4) e produção de 

biomassa (Figuras 5 e 6). 

Como observado nas Figuras 3 e 4, com a elevação do pH inicial de 5,0 para 8,0 

percebe-se um aumento da  produção de carotenóide, havendo um decréscimo, quando 

ocorreu o aumento do pH inicial para além desses valores. Isso indica a grande 

influência desse parâmetro no que diz respeito a atividade biossintética de leveduras. 

Ao observar o gráfico de curvas de níveis (Figura 3) nota-se que a região ótima 

para a máxima produção de carotenóides utilizando caldo de cana como meios de 

cultivo e variando o  pH inicial e a velocidade de agitação é de pH inicial 6,7 e 

velocidade de agitação de 180 rpm, dando uma produção máxima de 1397,44µg/L 

. 
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Figura 3: Curva de níveis para a produção de carotenóides (µg/L) em função da 
velocidade de agitação e pH inicial. 
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Figura 4: Superfície de Resposta para a produção de carotenóides ( µg/L) em função da 
velocidade de agitação e pH inicial. 
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 Conforme o gráfico de Curvas de Níveis e Superfície de Resposta (Figuras 5 e 6) 

foi possível observar que mantendo-se constante a velocidade de agitação, observa-se 

que o crescimento celular é fortemente influenciado pela ação do pH inicial, além disso, 

a taxa de crescimento celular é proporcional ao pH inicial do meios fermentado, ou seja, 

dentro da faixa de pH estudada quanto  maior o pH inicial, maior a taxa de crescimento 

celular. Percebe-se ainda que a região ótima para a máxima produção de biomassa é 

velocidade de agitação de 180,6 e pH inicial acima de 9,0 dando uma produção máxima 

9,0 g/L. 

 

 

Figura 5: Curva de níveis para a produção de biomassa (g/L) em função da velocidade 
de agitação e pH inicial. 
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Figura 6: Superfície de Resposta para a produção de biomassa (g/L) em função da 
velocidade de agitação e pH inicial. 

  

3.3 Efeito da concentração de caldo de cana e extrato de levedura. 

  

 A matriz de planejamento fatorial completo 23 utilizada determinou dentro das 

condições trabalhadas a concentração de caldo de cana (%) e extrato de levedura (g/L) 

que tiveram maior influência sobre a produção de carotenóides e biomassa. Os 

resultados obtidos ao fim de 120 horas de fermentação, com pH 6,7 e velocidade de 

agitação 180 rpm (Tabela 7) mostram que ambas as variáveis  influenciaram não só 

atividade de biossintética, mas também a taxa de crescimento celular da cultura. 
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Tabela 7: A matriz de planejamento fatorial completo 23 apresentando as 
variáveis utilizadas - caldo de cana (%) e Extrato de levedura (g/L) -  e as 
médias das respostas obtidas: Carotenóides totais (µg/L) e específicos (µg/g), 
biomassa (g/L) e açúcar residual ( g/L). 

Ensaio Caldo de 
cana (%) 

Extrato de 
levedura 

(g/L) 

Carotenóide 
(μg/g) 

Carotenóide 
(μg/L) 

Biomassa 
(g/L) 

Açúcar 
residual

(g/L) 
1 50,0 0,0 18,2 26,7 4,1 107,8 
2 50,0 5,0 94,2 828,0 12,5 89,4 
3 50,0 10,0 58,5 605,8 13,6 81,3 
4 30,0 0,0 26,2 118,8 6,1 51,1 
5 30,0 5,0 93,0 855,2 12,4 22,6 
6 30,0 5,0 94,9 942,7 13,2 20,8 
7 30,0 5,0 97,4 868,9 12,6 22,6 
8 30,0 10,0 44,0 433,5 13,0 27,6 
9 10,0 0,0 20,7 128,6 3,4 14,7 

10 10,0 5,0 122,5 383,8 3,7 3,8 
11 10,0 10,0 38,3 166,1 3,9 4,2 

 

A partir dos dados apresentados, pode-se inferir dentro dos parâmetros 

estudados, que mudanças na composição do meio promoveram variações substanciais 

na concentração de carotenóides e crescimento celular. Assim as variáveis estudadas 

(concentração de caldo de cana (%) e extrato de levedura (g/L), alteraram a produção de 

carotenóides uma vez que a produção volumétrica de carotenóide variou de 26,7µg/L à 

942,7µg/L, e a produção especifica  variou de 18,2µg/g à 122,5 µg/g ( Tabela 7) 

 A influência da concentração de caldo de cana pode ser melhor visualizada se 

mantivermos a concentração de extrato de levedura constante. Observe os resultados 

dos ensaios 10 e 2 (383,8μg/L e  828,0 μg/L  respectivamente)  assim como nos ensaios 

11, 8 e 3 (166,1 μg/L  - 433,5 μgL/ e 605,8 μg/L  respectivamente) que revelaram que 

quanto maior a concentração de caldo de cana maior a produção de pigmento  ( Tabela 

7).  

Quanto ao crescimento celular nota-se que a concentração de caldo de cana pode 

promover um incremento na produção de biomassa quando utilizado em concentração 

em torno de 30,0% apresentando diferenças pouco expressivas quando usado 

concentrações acima deste valor. Percebe-se ainda (ensaios 10 e 5)  que mantendo-se 

constante a concentração de extrato de levedura obteve-se um aumento considerável na 

produção de biomassa (3,7g/L e 12,4g/L, respectivamente) resultando  em uma 

produção de  três vezes maior. O mesmo pode ser observado se comparando os ensaios 



41 
 

11 e 8 (3,9g/L e 13,0g/L, respectivamente) revelando a grande influência da 

concentração de caldo de cana na promoção do crescimento celular. 

O extrato de levedura também afetou a produção total de carotenóides, pois 

mantendo-se a concentração de caldo de cana constante, a concentração de carotenóides 

variou conforme houve a variação entre os três níveis de extrato de levedura utilizado. 

Já na produção volumétrica de pigmentos, nota-se ainda que este pôde promover um 

incremento na produção de pigmento até determinada concentração aproximadamente 

5g/L havendo um decréscimo na produção do pigmento quando utilizado valores acima 

deste. Assim conforme os dados expostos a maior produção de pigmento obtida foi  

942,7µg/L ensaio 6 ( 30% de caldo de cana e 5g/L de extrato de levedura) e maior 

crescimento celular foi 13,6g/L  ensaio 3 ( 50% de caldo de cana e 10,0g/L de extrato de 

levedura). 

Alguns outros estudos também foram realizados visando avaliar a composição 

do meio para produção de carotenóides e crescimento celular. Os resultados obtidos 

neste estudo foram superiores aos encontrados recentemente por  Maldonade (2012) que 

trabalhando com a otimização da produção de carotenóides e crescimento celular em R. 

mucilaginosa  obteve como resposta a máxima produção de biomassa 8,0g/L quando 

trabalhou com glicose nas concentrações 15,0 a 20,0 g/L e extrato de levedura de 10,0 a 

17,0 g/L. Para máxima produção de carotenóides foi obtida uma concentração de 745,0 

µg/L quando trabalhou com  a concentração de 15,0 g/L de extrato de levedura e 20,0 

g/L de glicose. 

Liu e col. (2007) visando otimizar o crescimento celular e produção de 

carotenóides em P. rhodozima utilizando glicose como fonte de carbono na 

concentração de 34,3 g/L e sulfato de amônio como fonte de nitrogênio na proporção  

2,95 g/L obteve como resultado crescimento celular de 4,4 g/L e ao trabalhar com 

concentração de glicose 19,3 g/L e sulfato de amônio 0,81 g/L obteve a concentração 

máxima de carotenóides de 1,23mg/g de células.  

Park et al., (2005) trabalhado com a otimização da produção de carotenoides na 

levedura Rhodotorula glutinis utilizando melaço de cana de açúcar como fonte de 

carbono suplementado com ureia e fosfato de potassio em meio com pH 7,0 obteveram 

como produção maxima de biomassa de 11,9 g/L e 2,58 mg/L de carotenóides. 

Libkind (2006) visando selecionar cepas de R. mucilaginosa produtoras de altos 

teores de carotenóides e biomassa utilizando para tanto meios sintéticos e agro 

industriais pôde selecionar entre as estirpes testadas, cepa com  produção volumétrica 
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de 1172µg/L e biomassa 10,6g/L em meio xarope de milho; 391 µg/L e 12,6 g/L em 

meio a base de melaço e cana de açúcar;  1373 µg/L e 8,9 g/L tendo como substrato 

extrato de malte e 899 µg/L e 4,8 g/L em meio sintético.  

Em outro estudo Libkind (2006) pesquisando a produção de carotenóides e 

crescimento celular em diferentes estirpes de R. mucilaginosa utilizando para tanto meio 

de cultura sintético  observou que  estes teores foram bastante variáveis entre as cepas 

testadas ( carotenóides 301,0 µg/L a 1444,0 µg/L e biomassa 4,9 a 5,7g/L) o que nos 

sugere que as leveduras carotenogênicas não exibem um padrão comum de crescimento 

celular e produção de pigmento sendo, portanto uma característica estirpe especifica e 

ou espécie especifica. 

O caldo de cana apesar de sua composição bastante complexa atua como fonte 

glicose fornecendo energia através da sua quebra e conseqüente produção de ATP assim 

também como fonte de carbono a ser assimilado para a biossíntese de moléculas (LIU; 

WO, 2007).  Já o extrato de levedura atua como fonte orgânica de nitrogênio. Sabe-se 

que a presença destes dois elementos são condições indispensáveis para promover o 

desenvolvimento do metabolismo primário do micro-organismo, como o crescimento 

celular, bem como o metabolismo secundário, dentre eles pose-se citar a produção de 

pigmentos como os carotenóides. Assim percebe-se que uma alta concentração de 

carbono no meio pode promover um alto crescimento celular, porém na ausência da 

fonte de nitrogênio este crescimento pode sofrer interferências uma vez que ambos os 

elementos são indispensáveis para o desenvolvimento para as funções vitais do micro-

organismo. Observando a Tabela 7 percebe-se que nos ensaios onde a concentração de 

extrato de levedura foi nula o crescimento celular foi visivelmente prejudicado.  

 Neste estudo pode-se perceber que nos ensaios onde houve uma maior relação 

carbono/nitrogênio (C/N) a produção volumétrica de carotenóides foi significativamente 

maior, em contrapartida, uma menor proporção C/N  levou a uma maior produção de 

biomassa. Ambas as situações podem ser observadas nos ensaios (2 e 3) , (7 e 8) e (10 e 

11) ( Tabela 7) 

Estes dados corroboram os trabalhos realizados por Squina et al., (2002) que 

pesquisando a produção de carotenóides e biomassa de espécies de Rhodotorula 

utilizando caldo de cana suplementado com extrato de levedura e peptona pôde observar 

que uma baixa relação C/N pode promover um maior índice de crescimento celular e 

uma alta razão C/N levou a um maior acumulo do pigmento. 
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Libkind et al., (2004) em trabalho realizado com a levedura R. mucilaginosa 

visando produzir biomassa e pigmentos carotenóides sob condições laboratoriais que 

envolviam diferentes proporções de C/N pôde perceber que uma baixa razão C/N obteve 

uma bioprodução de carotenóides de 234,0µg/g e crescimento celular 4,4g/L ao 

trabalhar com uma alta razão C/N obteve uma bioprodução de 273,0 µg/g e  6,8g/L de 

biomassa. 

Park et al., (2005) trabalhando com a otimização da produção de carotenóides na 

levedura Rhodotorula glutinis utilizando melaço de cana de açúcar como fonte de 

carbono suplementado com ureia pode perceber a influencia da relação de C/N na 

produção de pigmento. Onde uma baixa relação C/N pode promover uma produção de 

1,71 mg/L em contrapartida uma alta relação C/N pode promover uma produção de 4,57 

mg/L. 

Assim, percebe-se que existe uma relação C/N que tem que ser levada em 

consideração uma vez que nem sempre altas concentrações destes dois elementos 

implicam em aumento da produção de pigmentos tão pouco de biomassa. 

Ao analisar o açúcar residual pode-se perceber que a concentração de caldo de 

cana poderia ter sido mais diluído o que resultaria em maior economia no que diz 

respeito a produção em escala industrial (Tabela 7 ).  

O efeito das variáveis analisadas pode melhor ser observada nas figuras 7 e 8. 

   

 

Figura 7 – Diagrama de Pareto com o efeito estimado das variáveis estudadas no 
planejamento completo 23– avaliação da concentração de caldo de cana (%) extrato de 
levedura (g/L) para produção de carotenóides. 
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Neste estudo, a influência das variáveis estudadas concentração de caldo de cana 

(%) e extrato de levedura (g/L) para a produção volumétrica de carotenóides,  

demonstram maior influência do extrato de levedura seguida da influência  do caldo de 

cana, e em menor escala da interação entre as duas variáveis ( Figura 7).  

 

 

 

Figura 8 – Diagrama de Pareto com o efeito estimado das variáveis estudadas no 
planejamento completo 23– avaliação da concentração de caldo de cana (%) extrato de 
levedura (g/L) para produção de biomassa. 

Para a resposta referente ao crescimento celular, à variável caldo de cana teve 

um efeito mais significativo, seguido da variável extrato de levedura e da interação entre 

as duas variáveis (Figura 8). Além disso, para ambas as respostas pesquisadas 

(produção volumétrica de carotenóides e crescimento celular), tanto as variáveis 

estudadas quanto a interação entre as duas variáveis foram significativas (p< 0,05). 

O modelo descrito para a produção volumétrica de carotenóides e crescimento 

celular em função das variáveis concentração de caldo de cana e extrato de levedura 

seguem nas equações 3 e 4 abaixo. 

 

Equação 3: Ŷ = -150,26 + 23,35X1 - 0,39X1
2  +  185,28X2 - 19,44X2

2 + 
1,34X1X2 

 
   
Onde Ŷ= produção de carotenóides (μg/L);  X1= Caldo  de cana(%); X2= extrato 

de levedura(g/L). 
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Equação 4: Z= -3,08 + 0,63X1 – 0,009X1
2 + 0,85X2 – 0,10X2

2 + 0,02X1X2  

  
Onde Z= produção de biomassa (g/L);  X1= Caldo  de cana(%); X2= extrato de 

levedura(g/L). 

    

O modelo de produção de carotenóides foi validado pela ANOVA obtendo-se 

R= 0,94 e um F calculado= 17,4 que o F tabelado = 5,05. O teste de falta de ajuste o F 

calculado= 9,2 foi menor que o F tabelado= 19,1 indicando que os resíduos não 

interferiram significativamente nos resultados obtidos (Tabela 08).  

 

Tabela 8 - Análise de variância para a produção de carotenóides (µg/L) da levedura R. 
mucilaginosa. 
 
Fonte de 
variação 

Soma do 
Quadrado 

Grau de 
liberdade 

Quadrado 
Médio 

F.calculado F. tabelado 

Regressão 1146175 5 229235 17,44876 5,05 

Resíduo 65688 5 13137,61   

Ajuste 61258 3 20419,3 9,218382 19,1 

Erro 4430 2 2215,063   

Total 1211863     

R2: 0,94 

 

Para o crescimento celular, o modelo foi validado por ANOVA obtendo-se R2= 

0,96 e um F calculado = 30,02 maior  que o F tabelado = 5,05. No teste de falta de 

ajuste o F calculado = 12,5 foi menor que o F tabelado = 19,1 indicando que os resíduos 

não interferiram significativamente nos resultados obtidos (Tabela 09). 

 

 

 

 

 



46 
 

Tabela 9 - Análise de variância para a produção de biomassa (g/L) da levedura R. 
mucilaginosa 
 
Fonte de 
variação 

Soma do 
Quadrado 

Grau de 
liberdade 

Quadrado 
Médio 

F.calculado F. tabelado 

Regressão 206, 0257 5 41, 20513 30, 02982 5,05 

Resíduo 6, 8607 5 1, 37214   

Ajuste 6, 5140 3 2, 171345 12, 52699 19,1 

Erro 0, 3467 2 0, 173333   

Total 212, 886     

R2: 0,96 

 

Com o modelo utilizado para a produção de carotenóides foi possível desenhar o 
gráfico de contorno e de superfície de resposta apresentado nas Figuras  9 e 10. 
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Figura 9: Gráfico de contorno para a produção de carotenóides ( µg/L) em função da 
concentração de caldo de cana(%) extrato de levedura (g/L). 

 



47 
 

 800 
 600 
 400 
 200 
 0 

 

Figura 10: Superfície de Resposta  para a produção de carotenóides ( µg/L) em função 
da concentração de caldo de cana(%) extrato de levedura (g/L). 

As Figuras 9 e 10 mostram que a produção máxima de carotenóides totais foi 
obtida  na concentração de caldo de cana 40,0% e extrato de levedura 6,0g/L obtendo 
uma produção de 890µg/L. 

O modelo proposto para a produção de biomassa foi utilizado para plotar o 
gráfico de contorno e de superfície de resposta apresentado as Figuras 11 e 12. 
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Figura 11: Gráfico de contorno para a produção de biomassa (g/L) em função da 
concentração de caldo de cana(%) extrato de levedura (g/L). 
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Figura 12: Superfície de Resposta para a produção de biomassa (g/L) em função da 
concentração de caldo de cana(%) extrato de levedura (g/L). 

 

A máxima produção de biomassa ocorreu na concentração de caldo de cana 

43,2% e extrato de levedura 9,2g/L obtendo uma produção de 14,7g/L (Figuras 11 e 

12).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aliando o uso de matéria prima de baixo custo, como o caldo de cana, seguida 

da suplementação com extrato de levedura e controlando-se as condições ambientais 

como pH inicial e velocidade de agitação é possível promover um aumento na 

bioprodução de carotenóides e biomassa em R. mucilaginosa. Assim, em concentração 

de caldo de cana, 40,0%, de extrato de levedura 6,0g/L, pH inicial de 6,8 e velocidade 

de agitação de 176 rmp pode-se obter uma produção de 890µg/L. Quanto ao 

crescimento celular a concentração de caldo de cana 43,0%, extrato de levedura 9,2g/L, 

com um pH inicial de 6,8 e velocidade de agitação de 176 rmp pode-se obter uma 

produção de biomassa de 14,7g/L. 

 Tendo em vista que os valores obtidos nesta pesquisa podem ser equiparados 

com alguns resultados encontrados na literatura pode-se sugerir que o caldo de cana 

suplementado com extrato de levedura é um bom meio para a produção de carotenóides 
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na levedura R. mucilaginosa no entanto requer maiores investimentos em pesquisa a fim 

de avaliar quais as variáveis de maior influência para a produção de pigmentos, e 

crescimento celular, aliando-os  a  um sistema que permita uma condição  única e ideal 

para a otimização de ambas as respostas.  
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CAPÍTULO 3 
 
 
 
 
PRODUÇÃO DE CAROTENÓIDES E CRESCIMENTO CELULAR 

DA LEVEDURA Sporidiobolus ruineniae EM CALDO DE CANA 

SUPLEMENTADO COM EXTRATO DE LEVEDURA. 
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RESUMO: 

 

A produção de carotenóides em leveduras Sporibiobulus ruineniae, utilizando 
substrato a base de caldo de cana foi testada. A metodologia de superfície de resposta 
foi aplicada visando promover a otimização da produção dos pigmentos. Para tanto 
foram utilizados planejamentos estatísticos tipo planejamento Doehlert, onde foram 
testadas as variáveis independentes pH inicial e velocidade  de agitação, e planejamento 
fatorial completo 23 no qual foram testadas as variáveis independentes concentração de 
caldo de cana (%) e extrato de levedura (g/L).  A produção máxima obtida foi em 
concentração de caldo de cana 9,0%, extrato de levedura 7,8g/L, pH inicial de 4,8 e 
velocidade de agitação de 180 rmp  que possibilitou obter uma produção máxima de 
1040,0µg/L.  

 
Palavras-chave: Caldo de cana. Carotenóide. Sporibiobulus ruineniae 
 
 
 
 

ABSTRACT: 
 

 
The carotenoid’s production in yeast Sporibiobulus ruineniae using a substrate made of 
cane juice was tested. The response surface methodology was applied to promote the 
optimization of the pigments’ production. To this were used statistical planning 
Doehlert, where the independent variables were tested: initial pH and shake speed; and  
complete factorial planning 2³, in which the independent variables were tested: 
concentration of sugarcane juice (%) and yeast extract (g / L). The maximum production 
was obtained at concentration of 9,0% sugarcane juice, yeast extract 7,8 g/L, initial pH 
of 4,8 and shake speed of 180 rmp it possible to obtain a maximum production of 
1040,0µg/L. 

Keywords: Sugarcane juice. Carotenoids. Sporibiobulus ruineniae. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os carotenóides são o grupo mais comum de pigmentos existentes na natureza. 

São mais de 600 tipos diferentes presentes em todos os organismos fotossintéticos e 

responsáveis pela maior parte  das cores que vão do amarelo ao vermelho de frutas e 

flores. As cores características de muitos pássaros, insetos e invertebrados marinhos são 

em parte devido à presença dos carotenóides, que são obtidos através de suas dietas 

(FRASER; BRAMELY, 2004). 

Com ampla distribuição na natureza, os carotenóides estão entre os compostos 

pigmentares mais importantes na alimentação do ser humano, devido aos seus efeitos 

benéficos a saúde, razão pela qual despertam o interesse da comunidade cientifica no 

mundo inteiro. Alguns são precursores de vitamina A, e atualmente, outras atividades 

biológicas tem sido atribuídas aos carotenóides, como fortalecimento do sistema 

imunológico e a diminuição do risco de doenças degenerativas como câncer, doenças 

cardiovasculares, degeneração macular e catarata (RODRIGUEZ AMAYA; KIMURA; 

AMAYA-FARFNA, 2008). 

O valor de mercado atual de carotenóides foi cerca de 1,2 bilhões em 2010, 

podendo chegar a 1,4 bilhões em 2018 ( ADAMS, 2011). Assim, o interesse em 

carotenóides tem aumentado nos últimos anos devido a uma alta demanda por estes 

compostos em indústria de alimentos e ração, pelo seu caráter colorante e nutricional, 

assim como nas indústrias de cosméticas e farmacêuticas pelos efeitos benéficos que 

pode proporcionar a saúde do ser humano. 

Os carotenóides são biossintetizados por plantas, algas, fungos, leveduras e 

bactérias. Atualmente são conhecidos alguns gêneros de leveduras carotenogênicas 

como Rhodotorula, Rhodosporidium, Sporobolomyces, Sporibiobolus e Phaffia 

(TATSCH, 2008) assim pesquisas estão sendo desenvolvidas a fim de estimular a sua 

utilização como fonte de pigmento natural. 

A busca pelo consumidor por compostos de origem natural resultou num 

aumento no número de pesquisas visando à produção de carotenóides por via 

microbiológica com o intuito de suprir o mercado consumidor com uma forma 

alternativa do produto que seria a de origem natural e não sintética.  

O desenvolvimento de processos biotecnológicos para produção de carotenóides 

visa aumentar a produtividade enquanto reduz os custos do processo, para tanto, o 

principal desafio é descobrir substratos de baixo custo, que possam ser utilizados para 
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esse fim, assim, como as condições ambientais que favoreçam o desenvolvimento do 

micro-organismo e conseqüentemente o seu crescimento celular e a produção do 

pigmento. 

Com isso, diversos trabalhos visam identificar a fonte e concentração de carbono 

e nitrogênio, presença de sais, pH ótimo, temperatura e velocidade de agitação que mais 

contribuem para aumentar a produtividade de pigmentos em leveduras estão sendo 

freqüentemente desenvolvidos. 

Valduga et al., (2009a) testaram a utilização de soro de queijo suplementado 

com sais, como meio de fermentação para a bioprodução de carotenóides em 

Sporibiobolus salmicolor, obteve a produção máxima de carotenóides de 590µg/L. 

Os pesquisadores Yimyoo; Yongmanitchai; Limtong, (2011) visando aumentar a 

produção de carotenóides em levedura do gênero Rhodosporidium paludigenum usando 

glicerol como fonte de carbono suplementado com uréia, atingiu uma concentração de 

carotenóides de 3,42mg/L. 

Tinoi et al., (2005) ao pesquisarem a otimização da produção de carotenóides em 

Rhodotorula glutinis utilizando hidrolisado de farinha de feijão como substrato, obteve 

como resposta 3,0mg/L de carotenóides e 7,5g/L de biomassa. 

Choiciai et al., (2002)  trabalhando com técnicas alternativas, buscou aumentar o 

rendimento da produção celular e concentração de carotenóides utilizando para tanto 

caldo de cana suplementado com uréia em processo descontinuo alimentado, no qual se 

obteve produtividade volumétrica de 0,024 mg astaxantina/L.h. em relação aos 0,013 

mg astaxantina/L.h. obtidos no cultivo controle. 

Moriel et al., (2004) trabalhando com caldo de cana suplementado com uréia 

visando aumentar a produtividade de biomassa e carotenóide obteve um resultado de 

0,327 g / l / h e 0,124 mg / l / h,  respectivamente.revelando  um aumento de cerca de 

4,55 vezes na produtividade de biomassa e 4,73 vezes na produtividade do carotenóide 

encontrado. 

Percebe-se assim que diversos trabalhos estão buscando identificar o melhor 

meio de cultivo, além de variáveis ambientais que mais afetam a produção de 

carotenóides e o crescimento celular. 

Assim o objetivo deste estudo foi promover a otimização da produção de 

carotenóides e/ou biomassa pela levedura Sporidiobolus ruininae, utilizando para tanto 

caldo de cana suplementado com extrato de levedura.  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Coletas das amostras, isolamento de leveduras.  

 

Amostras de solo, flores e frutas, foram coletadas em diferentes regiões do semi-

árido, foram usadas para isolar microrganismos, utilizando placas contendo meio YM 

(extrato de malte 0,3%, extrato de levedura 0,3%, peptona 0,5%, glicose 1%, ágar 2% e 

cloranfenicol) pelo Método de Plaqueamento em Superfície. Um representante de cada 

morfotipo das placas de isolamento foram purificadas e repicadas em tubo de ensaio 

contendo ágar GYMP (glicose 0,5%, extrato de levedura 0,5%, extrato malte 2%, 

fosfato monobásico de potássio 0,2%, agar 2%) e armazenadas em geladeira. As 

leveduras foram encaminhadas para identificação de acordo com metodologia padrão 

(KURTZMAN e FELL, 1998).  

Cepas de leveduras foram cultivadas e mantidas no meio de manutenção, Agar 

YM e incubadas a 28°C por 48 horas. As placas foram mantidas em geladeira a 7°C e a 

cultura reativada a cada 30 dias. 

 

2.2 Planejamentos experimentais  

 

Visando otimizar a produção do pigmento, foram utilizados 2 planejamentos 

experimentais o primeiro  foi executado com  um fatorial completo  23 onde foram 

trabalhados duas variáveis: Concentração de caldo de cana ( 5% - 15% - 25%) 

correspondendo a concentração de glicose ( 10g/L, 30g/L e 60g/L) e Extrato de levedura 

( 0 – 5g/L – 10g/L). O valor ótimo obtido no primeiro planejamento foi fixado e 

utilizado durante o segundo planejamento que foi executado utilizando o planejamento 

Doelhert, onde foram avaliados a influência de variáveis ambientais, gerando uma 

matriz de planejamento com duas variáveis:  velocidade de agitação ( 130 – 180 – 230 

rpm)  e pH inicial ( 4,0 - 5,0 – 6,0 – 7,0 – 8,0). 

 

2.3 Preparo do meio de cultivo. 

 

2.3.1 Pré-tratamento do caldo-de-cana. 

O pré-tratamento foi realizado conforme procedimento adotado por Bhosale; 
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Gadre, (2001) o caldo de cana foi diluído em água destilada conforme diluições 

desejadas, o pH foi ajustado para 2 com HCl a 5M, em seguida foi fervido em banho-

maria por 40 minutos, logo após deixou-se esfriar até a temperatura ambiente e seu pH 

foi ajustado  para 6,0 utilizando hidróxido de sódio a 1M. Posteriormente o caldo de 

cana foi filtrado para remoção do precipitado e foram adicionados os suplementos. O 

pH final foi ajustado conforme o planejamento. Na sequência o meio foi esterilizado a 

121°C/30 minutos. 

 

2.4 Fermentação  

 

2.4.1 Padronização do inoculo 

 

As colônias isoladas foram transferidas para placa de Petri contendo Agar YM e 

incubadas em estufa de incubação a 28°C, por 48hs. Após esse período as colônias 

foram diluídas em solução salina a 0,45%, em seguida realizou-se a leitura em 

espectrofotômetro a 600nm a fim de padronizar o inoculo em 107 número de micro-

organismos.Em um frasco Erlemneyer (250 mL) foram inoculadas 10 mL de inoculo em 

100mL de meio a ser fermentado. Posteriormente os frascos Erlemneyer foram 

incubadas a 28°C por 120hs a 180 rpm . 

Após a fermentação, foram retiradas de cada cultura amostras para o cálculo da 

biomassa, o cálculo de açúcares redutores e produção dos carotenóides.  

 

2.5 Determinações da biomassa.  

 

Para a determinação da biomassa, uma alíquota de 1,5mL foi centrifugada a 

3000 rpm por 15 minutos, logo após o sobrenadante foi descartado e os peletts 

ressuspendidos e novamente centrifugados. Logo após foi realizada a secagem das 

células, em estufa a 85°C, até peso constante. 

  

 2.6 Determinações de açúcar residual 

 

Na determinação de Açúcar residual (AR) foi retirada uma alíquota do 

sobrenadante do caldo da fermentação. A quantificação de açúcares redutores foi 
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determinada por espectrofotometria através do método do ácido dinitrossalicílico DNS 

(MILLER, 1959).  

 

 2.7 Determinação de carotenóides 

 

2.7.1 Extrações de carotenóides.  

 

Para a extração dos carotenóides foi utilizado a metodologia descrita por 

Sedmak; Weerasinghe; Jolly, (1990) com modificações. 

Foi utilizado o método de permeabilização de membrana com dimetilsulfoxido 

(DMSO). Inicialmente foi realizada a centrifugação de uma alíquota de 1,5mL das 

culturas a 3000 rpm durante 5 minutos. Os pellets de levedura foram ressuspensos em 1 

mL de DMSO e colocados em banho de água a 55°C, durante 30 minutos, agitando a 

suspensão em vortex a cada 10 minutos. Em seguida foi realizada uma nova 

centrifugação em 3000 rpm durante 5 minutos o sobrenadante foi transferido para um 

tubo de ensaio refrigerado (0°C) esse procedimento  foi repetido por duas vezes. Por fim 

o pellet foi ressuspenso com 1 mL de acetona a 5  °C e agitado em vortex por 5 

minutos, seguida de uma nova centrifugação em 3000rpm durante 5 minutos e o 

sobrenadante transferido para um tubo de ensaio. O processo foi repetido até que não se 

observasse mais pigmentos nos pelets. 

 

2.7.2 Purificações dos carotenóides. 

 

Para a purificação dos carotenóides foi utilizado à metodologia descrita por 

Sedmak; Weerasinghe; Jolly, (1990) com modificações. 

Foi adicionado 1 mL de éter de petróleo e 0,5mL de solução saturada de NaCl, 

ao tubo de ensaio que continha  as extrações de pigmentos, logo após foi centrifugado 

durante 5 minutos e o sobrenadante transferido para um tubo de ensaio limpo. O 

processo foi repetido até que não se observem mais pigmentos no tubo. Em seguida foi 

adicionado ao tubo 4 mL de H2O destilada a 5°C que foi agitado em vortex durante 1 

minuto para em seqüência, centrifugá-lo e extravasar o sobrenadante em frasco 

caramelo.  
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2.7.3 Quantificações de carotenóides. 

 

O conteúdo total de carotenóides foi mensurado de acordo com os 

procedimentos descritos por Peterson  et al. (1958). A quantidade de carotenóides totais 

foi estimada espectrofotometricamente e expresso em μg/g, segundo a fórmula:  

 

Carotenóides : [A485 x V(mL) x 104] / [A1%
1cm x P] 

Onde: A= absorbância (485nm); V= volume da amostra (mL); A1%
1cm= 

coeficiente de absorção de  toruleno ou β-caroteno em éter de petróleo (2,680 ou 2,592); 

P= peso da amostra (g).  

 

 2.8 Análises estatísticas dos dados.  

 

  O tratamento estatístico dos dados de produção de biomassa e de carotenóides, 

e de açúcar residual foi feito através da ANOVA utilizando pacote estatístico Statistic. 

As respostas dos experimentos foi dada avaliando quanto ao crescimento da 

biomassa em meio liquido (g/L), produção de carotenóides (μg/g), ), produção de 

carotenóides (μg/L). 

 
 
 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
 

 O gênero Sporidiobolus caracteriza-se pela presença dos pigmentos 

carotenóides: toruleno, toroluidona, γ-caroteno e β-caroteno, sendo este último o 

pigmento majoritário (BUZZINE, et al 2007); (VALDUGA, 2009a). A levedura 

Sporidiobolus ruineniae apresenta-se com coloração laranja, quando cultivada em meio 

YM e em meio composto por caldo de cana. 

 
 

3.1 Efeito da concentração de caldo de cana e extrato de levedura. 
 

 A biossintese de carotenóides e o crescimento celular da levedura Sporidiobolus 

ruineniae foi estudada em função da concentração de caldo de cana (%) e concentração 

de extrato de levedura (g/L). Os resultados estão apresentados na Tabela 1 abaixo. 

 



60 
 

Tabela 1: Matriz de planejamento fatorial 23 utilizada e as médias das respostas 
obtidas: Carotenóides específicos (µg/g), totais(µg/L),  Biomassa( g/L) e açúcar residual 
em levedura Sporidiobolus ruineniae. 

 

 
 
 Os resultados mostram que a produção de carotenóides totais variou de 57,5µg/L 

a 831,8µg/L (ensaios 9 e 7, respectivamente)  a produção específica variou de 21,1µg/g 

à 265,1µg/g (ensaios 2 e 11).  Pode-se perceber que a variável caldo de cana exerceu 

grande influência na produção do pigmento, pois ao manter a concentração de extrato de 

levedura constante, nota-se que a concentração de caldo de cana de 15% mostrou-se a 

mais adequada para a produção do pigmento, em concentrações acima desse valor a 

produção sofreu um decréscimo considerável. Isso pode ser observável se compararmos 

os resultados dos ensaios 3 e 8 (127,1µg/L e 581,1µg/L) e ensaios 2 e 7 (131,6µg/L e 

831,8µg/L). Já produção especifica de carotenóide (µg/g) obteve os melhores resultados 

quando trabalhado com a concentração de caldo de cana de 5% obtendo uma produção 

de 265,1µg/g ( ensaio 11) (Tabela 1).  

 Quanto ao crescimento celular a maior produção de biomassa ocorreu no ensaio 

2  ( 6,4 g/L), que foi formulado com a concentração de caldo de cana de 25% e extrato 

de levedura 5g/L.  

 A variável independente, extrato de levedura, também exerceu grande influência 

na produção de carotenóides, a concentração 5g/L mostrou-se a mais significativa se 

comparada com as demais concentrações. Os ensaios onde a proporção 

carbono/nitrogênio (C/N), representado pelas variáveis caldo de cana e extrato de 

levedura, respectivamente é mais alta, a produção de pigmento é maior, este dado pode 

 
Ensaio  Caldo de 

cana (%) 

Extrato de 
levedura 

(g/L) 

Carotenóides 
( µg/L) 

Carotenóides 
(µg/g) 

Biomassa 
( g/L) 

Açúcar 
residual 
 ( g/L) 

1 25,0 0,0 184,5 138,7 2,3 1,4 
2 25,0 5,0 131,6 21,1 6,4 0,79 
3 25,0 10,0 127,1 39,0 5,4 0,72 
4 15,0 0,0 69,8 16,8 1,6 0,91 
5 15,0 5,0 694,8 158,8 5,5 0,16 
6 15,0 5,0 751,2 156,7 6,1 0,12 
7 15,0 5,0 831,8 178,9 5,7 0,15 
8 15,0 10,0 581,1 142,8 5,4  0,10 
9 5,0 0,0 57,5 70,8 1,6 0,61 

10 5,0 5,0 600,0 232,4 3,8 0,08 
11 5,0 10,0 715,9 265,1 3,6 0,06 
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ser observado os ensaios 2 e 3 (131,6µg/L e 127,1µg/L) e ensaios 7 e 8 (831,8 e 

581,1µg/L). O mesmo pode ser observado em relação ao crescimento celular. 

 A influência das variáveis sobre a produção total de carotenóides (µg/L) e sobre 

o crescimento celular (g/L) pode ser melhor observada observando as figuras 1 e 2, 

respectivamente.  

 O teor de açúcar residual em todos os ensaios indica que a fonte de carbono 

utilizada foi bem aproveitada pelo micro-organismo. Uma vez que a glicose atuou como 

fonte de energia para o desenvolvimento do metabolismo primário e secundário além de 

fonte de carbono para a biossintese dos compostos sintetizados como é o caso dos 

carotenóides. 

 As figuras 1 e 2 abaixo demonstram as influências das variáveis utilizadas sobre 

a produção de carotenóides e crescimento celular. 

 

 

Figura 1– Diagrama de Pareto com o efeito estimado das variáveis estudadas no 
planejamento fatorial completo 23 – avaliação da concentração de caldo de cana (%) e 
do extrato de levedura(g/L) na produção de carotenóides. 
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Figura 2 – Diagrama de Pareto com o efeito estimado das variáveis estudadas no 
planejamento fatorial 23 – avaliação da concentração de caldo de cana (%) e do extrato 
de levedura (g/L) no crescimento celular 

 

 Observando a Figura 1, percebe-se que todas as variáveis além da interação entre 

elas, tiveram efeito significativo (p<0,05). Além disso, a variável extrato de levedura 

exerceu maior influência sobre os resultados obtidos. 

Através do diagrama de Pareto (Figura 2) exposto acima percebe-se que as 

variáveis extrato de levedura e caldo de cana tiveram efeito significativo (p<0,05). A 

variável extrato de levedura pôde promover o maior incremento do crescimento celular.  

Além disso, esta variável teve um efeito quadrático e linear, enquanto que e a variável 

caldo de cana teve efeito significativo apenas linear. Observa-se ainda, que o extrato de 

levedura apresentou um efeito significativo negativo, indicando que existe uma 

concentração máxima de extrato de levedura que promove a maior concentração de 

pigmentos. Acrescenta-se ainda que as interações entre estes duas variáveis não foi 

significativa. 

 

 A equação correspondente ao modelo proposto para a produção de carotenóides 

e crescimento celular está representada nas equações abaixo: 

 

Equação 1 : Z=-272, 2 + 66,8 X1-2,1X1
2+192,8X2 -10,2X2

2-3,5 X1.X2 

 
Onde Z= Concentração de carotenóides ( µg/L); X1= caldo de cana (%); X2  = ( extrato 
de levedura ( g/L). 
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Equação 2 : Y=0,24+0,19X1-0, 004X1
2+1,03X2-0,082X2

2+0,005X1.X2 

 
Onde Y= Produção de biomassa( g/L); x1= caldo de cana (%); x2  = ( extrato de 
levedura ( g/L). 

Os modelos propostos foram validados pela análise de variância (ANOVA), 

dados referentes à concentração de carotenóides. Apresentou o coeficiente de correlação 

(R2 = 0,88) mostrando que 88% dos dados podem ser explicados pelo modelo proposto 

indicando que existe ajuste entre o modelo e os dados experimentais. De acordo com o 

nível de confiança de 95%, a regressão correspondente é significativa onde F 

calculado= 7,44 é  maior que F tabelado = 5, 05. O teste de falta de ajuste o F 

calculado=7,4 é menor que o F tabelado=19,1 indicando que os resíduos não 

interferiram significativamente nos resultados obtidos. Com isso confirma-se que não há 

evidencia de falta de ajuste no modelo proposto ( Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Análise de variância para a produção de Carotenóides da levedura 
Sporidiobolus ruineniae. 
 

Fonte de 
variação 

Soma do 
Quadrado 

Grau de 
liberdade 

Quadrado 
Médio F.calculado F. tabelado 

Regressão 861949,65 5 172389,9 7,443927 5,05 

Resíduo 115792,32 5 23158,46   

Ajuste 106310,2 3 35436,74 7,474444 19,1 

Erro 9482,1 2 4741,053   

Total 977742,0     

R2;: 0,88 
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Tabela 3 - Análise de variância para a produção de Biomassa da levedura Sporidiobolus 
ruineniae.  
 

Fonte de 
variação 

Soma do 
Quadrado 

Grau de 
liberdade 

Quadrado 
Médio 

F. 
calculado F. tabelado 

Regressão 31,38 5 6,275441 22,22361 5,05 

Resíduo 1,41 5 0,282377   

Ajuste 1,22522 3 0,408406 4,375783 19,1 

Erro 0,18667 2 0,093333   

Total 32,8     

R2;: 0,95 

A avaliação da ANOVA para os dados referentes a produção de biomassa, 

apresentou O R2= 0,95 indicando que 95% das variações podem ser explicadas pelo 

modelo proposto. A regressão apresentou o F calculado de 22,2, quatro vezes maior que 

o F tabelado= 5,05.  O teste de falta de ajuste apresentou o F calculado = 4,3 que é 

menor que o F tabelado 19,1 indicando que não há falta de ajuste no modelo proposto 

(Tabela3). 

As Figuras 3 e 4 assim como as Figuras 5 e 6 mostram o comportamento das 

variáveis estudadas. 

 

 

 

Figura 3: Curva de níveis para a produção de carotenóides (µg/L) em função da 
Concentração de caldo de cana (%) e Extrato de levedura (g/L).  
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Figura  4: Superfície de Resposta  para a produção de carotenóides ( µg/L) em função 
concentração de caldo de cana (%) extrato de levedura (g/L). 

 

 

Figura 5: Curva de níveis para a produção de Biomassa (g/L) em função da 
Concentração de caldo de cana (%) e Extrato de levedura (g/L).  
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Figura 6: Superfície de Resposta para a produção de biomassa (g/L) em função da 
Concentração de caldo de cana (%) e  extrato de levedura (g/L).  
 

A produção de carotenóides em (µg/L) foi mais sensível ao extrato de levedura 

que a concentração de caldo de cana. O maior aumento na concentração de carotenóide 

ocorreu entre 6 a 10g/L de extrato de levedura e 4% a 16% de caldo de cana (Figura 3 e 

4). 

As Figuras 5 e 6 descrevem os efeitos das variáveis extrato de levedura ( g/L) e 

caldo de cana (%) na produção de biomassa. Os gráficos apresentados mostram que as 

variáveis afetaram expressivamente a produção de biomassa obtendo os melhores 

valores entre a concentração de extrato de levedura de 4,0 a 10,0 g/L e caldo de cana de 

16% a 25%. 

A partir das equações 1  e 2 e dos gráficos de curva de níveis e superfície de 

resposta ( figuras 3 e 4) pode-se inferir que os valores ótimos para a máxima produção 

de carotenóides da levedura Sporidiobolus ruineniae dentro dos parâmetros estudados 

são caldo de cana  9,0%  e extrato de levedura 7,8 g/L levando a uma produção máxima 

de 787µg/L. Assim como  os valores ótimos para a máxima produção de biomassa são 

caldo de cana  25,5%  e extrato de levedura 7,1 g/L obtendo uma  resposta de 6,6 g/L. 

A comparação entre os valores ótimos da produção de pigmentos e crescimento 

celular obtidos neste estudo mostra que em S. ruineniae o estímulo do crescimento 
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celular requer doses maiores de carbono e nitrogênio, enquanto que a concentração de 

pigmentos requer doses mais baixas destes elementos. Conforme os pesquisadores Liu; 

Wo; Ho (2007) uma explicação plausível para este comportamento é que com limitação 

de nutrientes as células ficam sob estresse assim, a concentração de carotenóides como 

produto do metabolismo secundário é estimulada e o crescimento celular é suprimido. 

Outros pesquisadores buscaram promover a otimização da produção de 

carotenóides obtendo resultados diversos, porém tem-se que levar em consideração que 

os dados são relativos a outras espécies, e analisados em outras condições. 

Valduga (2009b) utilizando água de maceração de milho e melaço de cana de 

açúcar como meio de cultivo para a otimização da produção de carotenóides em 

Sporidiobulus salmicolor obteve uma produção de carotenóides totais de 541,5µg/L 

quando utilizou a concentração de cana de açúcar de 10g/L, água de maceração de 

milho de 5g/L e extrato de levedura 5g/L. 

Em contrapartida Valduga (2009c) ao otimizar a bioprodução de carotenóides 

em meio sintético trabalhando  com Sporidiobulus salmicolor  obteve uma produção de 

carotenóides totais de 1019,0µg/L e carotenóides específicos de 287µg/g quando 

utilizou concentração de glicose 40g/L, extrato de malte 10g/L, peptona 14g/L. 

 Cabral (2011) avaliando a produção de carotenóides em S. pararoseus obteve a 

produção máxima de carotenóides de 856,3µg/L (220,0µg/g) quando trabalhou nas 

seguintes condições 60 g/L glicose, 15 g/L de extrato de malte, 15 g/L de peptona, 

180rpm, 25ºC e pH 4,0. 

 

3.2 Efeito da velocidade da agitação e pH inicial. 

 

Os resultados referentes a produção total ( µg/L), específica (µg/g) de 

carotenóides bem como a produção de biomassa (g/L) e açúcar residual pode ser 

observado na Tabela 4 abaixo. 
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Tabela 04: Matriz de planejamento Doehlert utilizada e as médias das respostas 
obtidas: Carotenóides específicos ( µg/g), totais (µg/L), Biomassa( g/L) e açúcar 
residual (g/L) em levedura Sporidiobolus ruineniae 
 

 
 

Nota-se que a maior produção de carotenóides totais ocorreu quando utilizado a 

condição de 180rpm e pH inicial entre 4,0 e 6,0 obtendo um resultado de 1066,0 µg/L   

 (ensaio 5) enquanto que a maior produção especifica 422,5 µg/g ocorreu quando 

trabalhado com velocidade de agitação180rpm e pH inicial 4,0 (ensaio 3).  A produção 

máxima de biomassa 6,1g/L ocorreu nas condições de 180rpm e pH inicial 8,0 ( ensaio 

7) ( Tabela 4) 

Para melhor analisarmos os resultados, mantendo-se a velocidade de agitação 

constante percebe-se que a elevação do pH inicial exerceu pouca influência sobre a 

produção total de carotenoides totais, como pode ser observado nos  ensaios ( 1 e 2 ), (3 

e 4) percebe-se ainda que produção de carotenóides totais  sofreu uma queda expressiva 

quando usado valores de pH inicial acima de 6,0   ensaios (6 e 7) e (8 e 9) ( Tabela 4) 

Em contrapartida se mantivermos pH inicial constante percebe-se que o aumento 

da velocidade de agitação para níveis mais altos, pôde promover um incremento na 

produção do pigmento ensaios (1 e 8) e (2 e 9).  

Ensaio Velocidade 
de agitação 

(rpm) 

pH inicial Carotenóides 
(  µg/L) 

 

Carotenóides 
(µg/g) 

Biomassa 
( g/L) 

Açúcar 
residual 

( g/L) 

1 230 5,0 534,61 295,9 2,5 0,09 

2 230 7,0 561,67 232,4 2,7 0,11 

3 180 4,0 1041,69 422,5 2,8 0,07 

4 180 6,0 1000,66 358,9 3,1 0,09 

5 180 6,0 1066,08 263,4 2,8 0,16 

6 180 6,0 1030,27 311,15 2,9 0,15 

7 180 8,0 973,77 279,8 6,1 0,20 

8 130 5,0 514,78 312,1 2,9 0,41 

9 130 7,0 455,26 159,0 3,4 0,33 
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O pH inicial pôde exercer certa influência sobre o crescimento celular, isso pode 

ser evidenciado quando mantivermos a velocidade de agitação constante e variando 

apenas o pH inicial,  com o aumento nos níveis de pH, percebe-se que houve um 

incremento no crescimento celular, dado que pode ser observado nos ensaios (1 e 2), (3, 

4 e 7) e ( 8 e 9) (Tabela 4). 

O efeito da cada uma das variáveis sobre a produção de carotenóides totais pode 

ser melhor  observado a Figura 7. 

 
Figura 7– Diagrama de Pareto com o efeito estimado das variáveis estudadas no 
planejamento Doehlert – avaliação da Velocidade inicial (rpm) e do pH inicial produção 
de carotenóides. 
 

Através do diagrama de Pareto (figura 7) percebe-se que a variável velocidade 

de agitação exerceu maior influência sobre as respostas dadas, apresentando um efeito 

quadrático. Já a variável pH inicial bem como a interação entre as duas variáveis não foi 

significativo. 
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Figura 8– Diagrama de Pareto com o efeito estimado das variáveis estudadas no 
planejamento Doehlert – avaliação da Velocidade inicial (rpm) e do pH inicial produção 
de biomassa. 

 

Através do diagrama de Pareto ( figura 8),  percebe-se que a variável pH inicial 

exerceu maior influência sobre o crescimento celular e apresentando efeito quadrático e 

linear, já a variável   velocidade de agitação, não foi uma variável significativa, assim 

como  a  interação entre as duas variáveis. 

 A equação correspondente ao modelo proposto para a produção de carotenóides 

crescimento celular está representada nas equações 3 e 4 abaixo: 

 

Equação 3 : Z= - 5351,81 + 71,39X1 – 0,20X1
2 – 18, 75X2 – 6,09X2

2 +0;43X1X2 
 
Onde Z= Concentração de carotenóides ( µg/L); X1= Velocidade de agitação; X2  = pH 
inicial 

 

Equação 4 : Y= Z=6,63 + 0,06 X1 - 0,0001X1
2-3,67 X2+0,37X2

2 -0,001X1X2 

Onde Y= Produção de biomassa ( g/L); X1=  velocidade de agitação;  X2  = pH inicial 

 

Os modelos propostos foram validados pela análise de variância (ANOVA), para 

os dados referentes a concentração de carotenóides totais  o coeficiente de correlação 

(R2 = 0,99)  mostra que 99% dos dados podem ser explicados pelo modelo proposto 

indicando que existe ajuste entre o modelo e os dados experimentais. De acordo com o 

nível de confiança de 95%, a regressão correspondente é significativa onde F 

calculado= 144,5 é maior que F tabelado= 9,1. Quanto ao teste de falta de ajuste o F 
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calculado = 0,19 é menor que o F tabelado= 18,5 indicando que os resíduos não 

interferiram significativamente nos resultados obtidos. Com isso confirma-se que não há 

evidencia de falta de ajuste no modelo proposto ( Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Análise de variância para a produção de carotenóides da levedura 
Sporidiobolus ruineniae. 
 

Fonte de 
variação 

Soma do 
Quadrado 

Grau de 
liberdade 

Quadrado 
Médio 

F.calculado F. tabelado 

Regressão 577425,03 5 115485 144,5948 9,1 

Resíduo 2396,04 3 798,6802   

Ajuste 209,6 1 209,5686 0,191696 18,5 

Erro 2186,5 2 1093,236   

Total 579821,1     

R2: 0,99  

 
Tabela 6 - Análise de variância para a produção de biomassa da levedura Sporidiobolus 
ruineniae. 
 

Fonte de 
variação 

Soma do 
Quadrado 

Grau de 
liberdade 

Quadrado 
Médio 

F.calculado F. tabelado 

Regressão 8,51 5 1,701778 4,351136 9,1 

Resíduo 1,17 3 0,391111   

Ajuste 1,127 1 1,126667 48,28571 18,5 

Erro       0,047  2 0,023333   

Total 9,7     

R2: 0,87   

Quanto aos dados referentes ao crescimento celular, o coeficiente de correlação 

(R2 = 0,87) indica que 87% dos dados podem ser explicados.  De acordo com o nível de 

confiança de 95%, a regressão correspondente é significativa. Porém o F calculado = 

4,35 é  maior que F tabelado = 9,1 assim, como  o teste de falta de ajuste o F calculado 

= 48,2 é maior que o F tabelado = 18,5 indicando que existe falta de ajuste entre os 

resultados e o modelo proposto. Assim, esse modelo é inadequado para descrever as 
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relações entre as respostas obtidas e, portanto a equação proposta (Equação 04) não 

pode ser utilizado para prever resultados futuros. 

Os resultados obtidos com a produção de carotenóides totais (µg/L) assim como 

a equação 3 foi possível plotar os gráficos de curvas de níveis e superfícies de resposta  

( figuras  9 e 10, respectivamente) 

 

 

Figura 9: Curva de níveis para a produção de carotenóides ( µg/L)   em função da 
velocidade de agitação (rpm) e pH inicial.  

 

Figura 10: Superfície de resposta para a produção de carotenóides ( µg/L)   em função 
velocidade de agitação (rpm) e pH inicial.  
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As Figuras 9 e 10 mostram que a produção de carotenóides em (µg/L) foi 

sensível apenas a variação da velocidade de agitação. O maior aumento na concentração 

de carotenóide ocorreu entre 160 à 200rpm.  O pH inicial  apesar de ser  importante para 

o crescimento do micro-organismo, dentro da faixa estudada, não teve efeito 

significativo na produção de carotenóide.  

 Neste estudo a produção máxima de carotenóides ocorreu nas condições de 

velocidade de agitação de 180rpm e pH inicial de 4,8 obtendo uma produção  

carotenoides totais  de 1040,0µg/L. 

 Os valores obtidos neste estudo foram superiores aos observados por outros 

pesquisadores. Valduga (2009d) trabalhando com a levedura S. salmicolor visando 

avaliar a influência do pH inical na produção de pigmentos e crescimento celular, 

percebeu que trabalhando com a formulação composta por peptona14g/L, glicose 40g/L, 

de extrato de malte 10g/L em  pH 4,0 pôde promover um incremento em ambas as 

respostas obtendo uma produção total  de 455,4µg/L de pigmento e 3,14g/L de  

biomassa.   

 Valduga (2011) avaliando a aeração e a concentração do substrato na 

produção de carotenóides em S. salmicolor percebeu que trabalhando com baixo 

arejamento 0,8 vvm obteve uma baixa utilização de glicose e baixa acumulação de 

carotenóides totais 104,9 µg/L, específicos 59,6 µg/g e crescimento celular de 1,7 g/L, 

sendo que a  maior produção ocorreu com a concentração de glicose 80g/L, 5g/L de 

extrato de levedura15g/L de peptona, velocidade de agitação 180rpm, taxa de 

arejamento 1,5vvm, pH inicial 4,0 obtendo uma produção de 313,3µg/L e 238,0 µg/g e 

biomassa de 9,9 g/L. Ao trabalhar com uma taxa de arejamento de 2,2 vvm houve uma 

redução das respostas obtidas 162,1µg/L e 88,3 µg/g e crescimento celular de 1,8 g/L. 

Resultados como este sugerem que a taxa de arejamento pode provocar um estresse 

celular e que implica em redução nas taxas de produção de pigmentos e crescimento 

celular. 

 Porém achados encontrados por Hadi et al., (2006) trabalhando com a 

otimização da produção de carotenóides pela levedura Sporobolomyces ruberrimos 

utilizando glicerol como fonte de carbono, observou que ao variar o pH inicial entre 3,5 

e 8,2 a carotenogênese sofreu um incremento principalmente, quando o pH inicial foi 

maior que 6,0 quando obteve uma produção de carotenóides totais de 38,7 mg/L, 
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carotenóides específicos 3,43 mg/g e crescimento celular de 11,0 g/l alcançado uma 

produção maior que a obtida nesse estudo. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A otimização da produção de carotenóides em levedura S. ruineniae mostrou-se 

um processo viável. O meio a base de caldo de cana suplementado com extrato de 

levedura indicou ser um meio propicio para o crescimento celular bem como a produção 

de carotenóides. Assim, em concentração de caldo de cana 9,0%, de extrato de levedura 

7,8g/L, pH inicial de 4,8 e velocidade de agitação de 180 rmp pode-se obter uma 

produção de  carotenóides de 1040,0 µg/L. A produção de pigmentos associada a 

condição de estresse, principalmente envolvendo baixo teor de nutrientes é um bom 

indicativo no que diz respeito a redução dos custos do processo em possíveis aplicações 

em escala industrial. 

Assim, a levedura S. ruineniae pode ser um micro-organismos promissor para a 

produção comercial de carotenóides com a utilização de caldo de cana diluído como 

uma fonte de carbono de baixo custo. 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

 Os experimentos realizados nos permitiram selecionar entre as espécies de 

leveduras testadas a melhor produtora de carotenóides, utilizando caldo de cana como 

substrato, sendo a espécie Rhodotorula mucilaginosa a que apresentou o melhor 

resultado.  

 As leveduras R .mucilagonosa e Sporodiobolus ruineniae   foram submetidas  ao 

processo de otimização utilizando pH inicial, velocidade de agitação (rpm), 

concentração de caldo de cana (%) e extrato de levedura (g/L) como variáveis a serem 

avaliadas. 

 Para a levedura R. mucilaginosa, foi possível obter uma condição ótima  em 

concentração de caldo de cana 40%, extrato de levedura 6,0g/L, pH inicial de 6,8 e 

velocidade de agitação de 176 rmp  resultando em uma  produção máxima de 

carotenóides  de 890µg/L. Quanto ao crescimento celular a produção máxima foi 

alcançada em concentração de caldo de cana 43%, extrato de levedura 9,2g/L, com um 

pH inicial de 6,8 e velocidade de agitação de 176 rmp  com produção de 14,7g/L. 

 Já para a levedura Sporidiobolus ruineniae a condição ótima obtida foi em 

concentração de caldo de cana 9,0%, extrato de levedura 7,8g/L, pH inicial de 4,8 e 

velocidade de agitação de 180 rmp  que possibilitou obter uma produção máxima de 

carotenóides totais de 1040,0µg/L.  

  O caldo de cana suplementado com extrato de levedura, mostrou-se ser  um 

meio de fermentação adequado para uso na produção de carotenóides em leveduras 

como, por exemplo, a R. mucilaginosa e a S. ruinineae. Isso é interessante do ponto de 

vista comercial, pois indica que os custos do processo podem ser reduzidos, já que o 

caldo de cana confere menor gasto para o produtor uma vez que trata-se de um substrato 

de baixo custo e encontrado em  grande abundância em nosso pais. Como perspectiva 

futura tem-se sendo a realização de novos delineamentos afim de que outras variáveis 

possam ser testadas visando maximizar ainda mais a produção deste bioproduto. 

 

 

 

 

 



78 
 

 

RESUMO GERAL: 

 

O caldo de cana é um subproduto da indústria álcool e possui grande importância 
econômica em nosso país. Devido a seu alto valor nutricional este vem sendo utilizado 
para diversos fins entre eles, como substrato para crescimento de micro-organismos de 
interesse biotecnológico. Assim o caldo de cana foi utilizado como substrato para 
crescimento de leveduras produtoras de carotenóides, produto muito utilizado pelas 
indústrias de alimentos e farmacêutica, devido ao seu alto valor nutritivo e capacidade 
de atuar como corante de alimentos. Durante a otimização da bioprodução foi utilizada a 
metodologia de superfície de resposta e as variáveis concentração de caldo de cana (%), 
extrato de levedura (g/L),  velocidade de agitação (rpm) e pH inicial foram utilizadas os 
resultados alcançados permitiram obter uma produção máxima de carotenóides  de 
890µg/L quando trabalhou com a concentração de caldo de cana 40%, extrato de 
levedura 6,0g/L, pH inicial de 6,8 e velocidade de agitação de 176 rmp quanto ao  
crescimento celular foi obitda uma produção máxima de 14,7g/L em concentração de 
caldo de cana 43%, extrato de levedura 9,2g/L, pH inicial de 6,8 e velocidade de 
agitação de 176 rmp quando trabalhado com a levedura R. mucilaginosa. A levedura S 
ruineniae, também testada, e permitiu a produção máxima de carotenóides de 
1040,0µg/L quando trabalhado com concentração de caldo de cana 9,0%, extrato de 
levedura 7,8g/L, pH inicial de 4,8 e velocidade de agitação de 180 rmp. Os resultados 
obtidos sugerem que o caldo de cana pode ser um meio viável para a produção de 
carotenóides. 
 
Palavras-chave: Caldo de cana. Carotenóides. Leveduras. 
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GENERAL ABSTRACT 

 

The sugarcane juice is a byproduct of alcohol industry and has great economic 
importance in our country. Due to their high nutritional value, it has been used for 
various purposes including as a substrate for microorganism’s growth of 
biotechnological interest. Then, the sugarcane juice was used as a substrate for yeast’s 
growth producers of carotenoids, product widely used by the pharmaceutical and food 
industries due to its high nutritional value and ability to act as food coloring. During the 
optimization of bioproduction was used response surface methodology and variables 
concentration of sugarcane juice (%), yeast extract (g/L), shake speed (rpm) and initial 
pH were used. The results showed that the maximum production of carotenoids 
(890μg/L) was obtained when it was used the concentration of sugarcane juice 40%, 
yeast extract 6.0 g/L, initial pH of 6,8 and shake speed of 176 rpm. The cell growth was 
higher (14.7 g/L) using the concentration of sugarcane juice 43%, yeast extract 9.2 g/L, 
initial pH of 6.8 and shake speed of 176 rpm in studies with yeast R. mucilaginosa. The 
yeast S ruineniae also studied, and showed maximum carotenoids’ production of 1040,0 
µg/L when using concentration of sugarcane juice 9.0%, yeast extract 7.8 g/L, initial pH 
of 4.8 and shake speed of 180 rpm. The results suggest that the sugarcane juice can be 
used to carotenoids production. 

Keywords: Sugarcane juice. Carotenoids. Yeasts. 

 


