
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
ESCOLA DE QUÍMICA E ALIMENTOS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E CIÊNCIA DE 
ALIMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROVEITAMENTO DO GLICEROL GERADO NA SÍNTESE DE BIODIESEL 

PARA PRODUÇÃO DE BIOMASSA DE LEVEDURAS 

 
 
 
 
 

ELISANE ODRIOSOLLA DOS SANTOS 
 
 
 

 
 
 

Prof. Dr. Carlos André Veiga Burkert  

        Orientador 

 
 
 

 

RIO GRANDE, RS  
2009 

 



 

 ii

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
ESCOLA DE QUÍMICA E ALIMENTOS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E CIÊNCIA DE 
ALIMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROVEITAMENTO DO GLICEROL GERADO NA SÍNTESE DE BIODIESEL 

PARA PRODUÇÃO DE BIOMASSA DE LEVEDURAS 

 
 
 

Enga. Química Elisane Odriosolla dos Santos 
 
 
 

Dissertação apresentada para obtenção 
do título de Mestre em Engenharia e 
Ciência de Alimentos. 

 

 

Prof. Dr. Carlos André Veiga Burkert  

        Orientador 

 

 

RIO GRANDE, RS  
2009 



 

 iii

AGRADECIMENTOS 
  

 Agradeço a Deus por não me deixar desistir, me dando forças para enfrentar os 

obstáculos. 

 À minha família, Seiber e Isaac, pelo carinho, amor, compreensão, e serem meu 

alicerce em todos os momentos. 

 Aos meus pais, Edelcir e Vanilda, minha irmã, Liliane, meu cunhado, Eduardo, e 

minha sobrinha Mônica, pelo exemplo de vida, pelo carinho, incentivo, e esforço para 

minha formação. 

 Ao meu orientador, André, pela amizade, incentivo, paciência e perseverança. 

 À professora Susana, pela amizade, incentivo, carinho e contribuição fundamental. 

À professora Eliana, pelo grande apoio, dedicação, empréstimo de equipamentos, 

estando sempre disposta a auxiliar. À Jesus e Ana pela amizade, incentivo e 

disponibilidade. 

 À Julia e Mariano, pela amizade e apoio durante o trabalho.  

 Aos meus amigos Danielle, André, Thaís e Nina pela amizade, incentivo, 

companheirismo, e pelos momentos alegres no laboratório. Às minhas amigas: Celia, 

Fabiana, Ana Paula que mesmo a distancia sempre estiveram presentes, me 

incentivando. 

 A todos os colegas dos Laboratórios de Engenharia de Bioprocessos, de 

Micotoxinas e de Microbiologia, pela agradável companhia. 

 À Dolores pelo apoio na produção do glicerol. 

 Ao professor Joaquim, pela amizade e disponibilidade para a produção de glicerol 

 Ao professor Marcos Amarante pelo apoio, incentivo e liberação para meu 

afastamento. 

 À FURG pelo incentivo à qualificação. 

  À FAPERGS (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul) e 

ao CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) pelo apoio 

financeiro ao desenvolvimento deste projeto. 

 

 

 

 



 

 iv 

 

SUMÁRIO 

 

LISTA DE FIGURAS ........................................................................................................ viii 

RESUMO .......................................................................................................................... ix 

ABSTRACT ....................................................................................................................... x 

CAPÍTULO I ....................................................................................................................... 1 

INTRODUÇÃO GERAL ..................................................................................................... 1 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 2 

1.1. Objetivos ................................................................................................................. 5 

1.1.1. Objetivo Geral ................................................................................................... 5 

1.1.2. Objetivos Específicos........................................................................................ 5 

CAPÍTULO II ...................................................................................................................... 6 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .............................................................................................. 6 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .......................................................................................... 7 

2.1. Generalidades sobre Cultivos Microbianos .............................................................. 7 

2.2. Cultivo Submerso .................................................................................................... 7 

2.3. Produção de Microrganismos como Fonte de Proteínas .......................................... 8 

2.4. Produção de Leveduras como Fonte Proteica ....................................................... 11 

2.5. Substratos para Produção de Biomassa Proteica .................................................. 17 

2.6. Glicerol como Substrato em Cultivos Microbianos ................................................. 19 

2.7. Utilização de Biomassa Proteica ........................................................................... 23 

CAPÍTULO III ................................................................................................................... 26 

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO .......................................................................... 26 

GLICEROL COMO SUBSTRATO PARA A PRODUÇÃO DE BIOMASSA DE 

LEVEDURAS ................................................................................................................... 27 

RESUMO ......................................................................................................................... 28 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 28 

2. MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................................ 30 

2.1. Microrganismo ....................................................................................................... 30 

2.2. Glicerol .................................................................................................................. 30 

2.3. Preparo do Inóculo ................................................................................................ 31 

2.4. Seleção do Microrganismo .................................................................................... 31 



 

 v

2.5. Seleção do Meio de Cultivo ................................................................................... 32 

2.6. Métodos Analíticos ................................................................................................ 33 

2.7. Análise Estatística ................................................................................................. 34 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................................... 34 

3.1. Seleção da Cepa de Levedura .............................................................................. 34 

3.2. Seleção do Meio de Cultivo ................................................................................... 38 

4. CONCLUSÕES ............................................................................................................ 40 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 41 

AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO MEIO PARA PRODUÇÃO DE BIOMASSA DE 

LEVEDURA UTILIZANDO GLICEROL BRUTO .............................................................. 44 

RESUMO ......................................................................................................................... 45 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 45 

2. MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................................ 46 

2.1. Microrganismo ....................................................................................................... 46 

2.2. Glicerol .................................................................................................................. 46 

2.3. Preparo do Inóculo ................................................................................................ 47 

2.4. Planejamento Experimental Fracionário ................................................................ 47 

2.5. Planejamento Experimental Fatorial Completo ...................................................... 48 

2.6. Validação do Modelo Matemático para Conteúdo Proteico .................................... 48 

2.7. Métodos Analíticos ................................................................................................ 49 

2.8. Análise Estatística ................................................................................................. 49 

3. RESULTADOS ............................................................................................................ 49 

3.1. Planejamento Experimental Fracionário ................................................................ 49 

3.2. Planejamento Experimental Fatorial Completo ...................................................... 52 

3.3. Validação do Modelo Matemático para Conteúdo Proteico .................................... 57 

4. CONCLUSÕES ............................................................................................................ 59 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 59 

CAPITULO IV .................................................................................................................. 62 

CONCLUSÕES GERAIS ................................................................................................. 62 

4. CONCLUSÕES GERAIS ............................................................................................. 63 

5. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS ........................................................... 65 

CAPÍTULO V ................................................................................................................... 66 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................ 66 



 

 vi 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 67 

APÊNDICE ...................................................................................................................... 76 



 

 vii 

LISTA DE TABELAS 

 

CAPÍTULO II 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Tabela 1: Substratos utilizados na produção de biomassa proteica ................................. 18 

CAPÍTULO III 

GLICEROL COMO SUBSTRATO PARA A PRODUÇÃO DE BIOMASSA DE 
LEVEDURAS 

Tabela 1: Composição dos meios de cultivos estudados ................................................. 33 

Tabela 2: Médias ± desvio padrão para biomassa máxima, conteúdo proteico e produção 

de proteína total e análise estatística dos dados*. ............................................................ 36 

Tabela 3: Médias ± desvio padrão para biomassa máxima, conteúdo proteico e produção 

de proteína total e análise estatística dos dados*. ............................................................ 39 

AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO MEIO PARA PRODUÇÃO DE BIOMASSA DE 

LEVEDURAS UTILIZANDO GLICEROL BRUTO 

Tabela 1: Matriz do planejamento experimental fracionário 25-1 com valores codificados 

(reais) e respostas obtidas ............................................................................................... 50 

Tabela 2: Matriz do planejamento experimental completo 23 com valores codificados 

(reais) e respostas obtidas ............................................................................................... 53 

Tabela  3: ANOVA para o conteúdo proteico ................................................................... 55 

Tabela 4: Médias ± desvio padrão para biomassa máxima e conteúdo proteico e análise 

estatística dos dados* ...................................................................................................... 58 

Tabela 5: Resultados observados e esperados para conteúdo proteico .......................... 58 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 viii 

LISTA DE FIGURAS 

CAPÍTULO III 

GLICEROL COMO SUBSTRATO PARA A PRODUÇÃO BIOMASSA DE LEVEDURAS 

Figura 1: Sistema de alcoolise de óleo de soja para produção de biodiesel .................... 31 

Figura 2: Cultivos em frascos agitados ............................................................................ 32 

Figura 3: Concentração de biomassa das leveduras em glicerol (a) puro e (b) bruto e pH 

do meio de cultivo utilizando glicerol (c) puro e (d) bruto. ................................................. 35 

Figura 4: Concentração de (a) biomassa e (b) pH no cultivo de Yarrowia lipolytica YB-423 

em diferentes meios de cultivo. Meio1: PAPANIKOLAOU e AGGELIS (2002); Meio 2: 

RIVALDI et al. (2007); Meio 3: GASSER et al. (2007); Meio 4: TRÍBOLI et al. (1994). ..... 39 

AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO MEIO PARA PRODUÇÃO DE BIOMASSA DE 

LEVEDURAS UTILIZANDO GLICEROL BRUTO 

Figura 1: Microscopia da levedura Yarrowia lipolytica NRRL YB-423 .............................. 47 

Figura 2: Estimativa dos efeitos do pH inicial e das concentrações de glicerol, de 

hidrogenofosfato de amônio, de extrato de levedura e peptona sobre (a) conteúdo proteico 

e (b) biomassa. ................................................................................................................ 51 

Figura 3: Estimativa dos efeitos do pH inicial do meio de cultivo e das concentrações de 

glicerol e de extrato de levedura sobre a biomassa (p<0,05)............................................ 54 

Figura 4: Curvas de contorno para o conteúdo proteico em função da concentração de 

extrato de levedura e pH (a, b, c), da concentração de glicerol e pH (d, e, f) e da 

concentração de glicerol e extrato de levedura (g, h, i) nos diferentes níveis estudados. . 56 

Figura 5: Acompanhamento da (a) biomassa e (b) pH dos ensaios 2 e 3. ....................... 57 

 

 



 

 ix 

APROVEITAMENTO DO GLICEROL GERADO NA SÍNTESE DE BIODIESEL 

PARA PRODUÇÃO DE BIOMASSA DE LEVEDURAS 

 

RESUMO 

O glicerol gerado na síntese de biodiesel pode ser usado na produção de biomassa, para 
suplementação na alimentação, agregando valor a este subproduto. Este trabalho teve 
como objetivos: selecionar uma cepa de levedura promissora para produção de biomassa 
como fonte de proteínas, comparando a utilização de glicerol comercial puro e glicerol 
bruto proveniente da síntese de biodiesel, como principal fonte de carbono; selecionar o 
meio de cultivo, através do teste de Tukey; avaliar a composição do meio de cultivo de 
forma a maximizar a concentração de biomassa e conteúdo proteico através da técnica de 
planejamento experimental. Foram utilizadas as leveduras Yarrowia lipolytica NRRL YB-
423, Candida lipolytica NRRL Y-1095, Candida utilis NRRL Y-900 e Candida rugosa 
NRRL Y-95, certificadas como GRAS (Generally Recognized As Safe). Os cultivos foram 
realizados em frascos agitados, conduzidos em incubadora rotatória a 30°C e 180 rpm. As 
leveduras Yarrowia lipolytica YB-423 e Candida lipolytica Y-1095 apresentaram maior 
produção de proteína total em meio contendo glicerol puro, cerca de 1,9 e 1,7 g/L, 
respectivamente. Quando utilizado meio contendo glicerol bruto, proveniente da produção 
de biodiesel, não houve diferença estatisticamente significativa quanto à produção de 
proteína total entre as leveduras, mas quanto ao conteúdo proteico a levedura Candida 
utilis Y-900 apresentou diferença em relação às demais cepas. Quando avaliada a 
biomassa máxima, a levedura Yarrowia lipolytica YB-423 apresentou melhor resultado 
(14,7 g/L). Desta forma, a levedura Yarrowia lipolytica YB-423 foi selecionada para 
produção de biomassa como fonte de proteínas. Com esta levedura, foram estudados 
quatro meios de cultivo com composição distinta, sendo selecionado aquele com 50 g/L 
de glicerol, 5,5 g/L de hidrogenofosfato de amônio, 5,5 g/L de dihidrogenofosfato de 
potássio, 1 g/L de sulfato de amônio, 0,25 g/L de sulfato de magnésio, 0,021 g/L de 
cloreto de cálcio dihidratado, 1 g/L de extrato de levedura, 1 g/L de peptona, ajustado a 
pH 5,5, obtendo-se 18,2 % de conteúdo proteico, 17,8 g/L de biomassa máxima e 3,1 g/L 
de produção de proteína total. Um planejamento experimental fracionário 2v

5-1 foi utilizado 
para determinar as variáveis que mais influenciaram na produção de biomassa e no 
conteúdo proteico. Os parâmetros estudados foram pH inicial do meio de cultivo e as 
concentrações de glicerol, hidrogenofosfato de amônio, peptona e extrato de levedura. 
Posteriormente, as variáveis que mais influenciaram foram avaliadas em um planejamento 
experimental completo 23, fixando-se as concentrações de hidrogenofosfato de amônio 
(5,5 g/L) e peptona (1,5 g/L). Através da técnica de superfície de resposta, a condição 
para maximização do conteúdo proteico validada pelo modelo empírico foi de 33,9 g/L de 
glicerol, pH inicial de 4,8 e 0,6 g/L de extrato de levedura, obtendo-se um conteúdo 
proteico de 20,1± 0,6%, com uma biomassa máxima de 19,5 ± 1,0 g/L. 
 
Palavras-chave: proteína unicelular, leveduras.  
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REUSE OF GLYCEROL GENERATED IN BIODIESEL SYNTHESIS FOR THE 
PRODUCTION OF YEAST BIOMASS  

 

ABSTRACT 

The glycerol generated in the biodiesel synthesis can be used in the production of 
biomass, for diet supplementation, adds value to this by-product. This work aims to: select 
a promising strain of yeast for production of biomass as a source of protein, comparing the 
use of pure commercial glycerol and crude glycerol from biodiesel synthesis as the main 
carbon source; select the culture media through the Tukey test; evaluate the composition 
of the culture medium in order to maximize the concentration of biomass and protein 
content by the experimental design technique. The yeast Yarrowia lipolytica YB-423, 
Candida lipolytica NRRL Y-1095, Candida utilis Y-900 and Candida rugosa Y-95, certified 
as GRAS (Generally Recognized As Safe) were used. The cultures were performed in 
shaken flasks, conducted in rotary incubator at 30°C and 180 rpm. Yarrowia lipolytica YB-
423 and Candida lipolytica Y-1095 showed higher production of total protein in the medium 
containing pure glycerol, about 1.9 and 1.7 g/L, respectively. In medium containing crude 
glycerol derived from the production of biodiesel, the yeasts showed no statistically 
significant difference in the production of total protein, but the protein content of the yeast 
Candida utilis Y-900 showed a difference in relation to the other strains. When assessing 
the maximum biomass, the yeast Yarrowia lipolytica YB-423 showed the best result (14.7 
g/L). Therefore, the yeast Yarrowia lipolytica YB-423 was selected for production of 
biomass as a source of protein. With this yeast, we studied four culture media with 
different compositions, thereby selecting that with 50 g/L of glycerol, 5.5 g/L of ammonium 
hydrogen phosphate, 5.5 g/L of potassium dihydrogen phosphate, 1 g/L of ammonium 
sulphate, 0.25 g/L magnesium sulphate, 0.021 g/L dihydrated calcium chloride, 1 g/L yeast 
extract, 1 g/L peptone, pH adjusted to 5.5, resulting in 18.2% of protein content, 17.8 g/L of 
maximum biomass and 3.1 g/L of total protein production. A 2v

5-1 fractional experimental 
design was used to determine the variables that most influenced the production of 
biomass and protein content. The parameters studied were initial pH of the culture 
medium, glycerol concentrations, ammonium hydrogen phosphate, peptone and yeast 
extract. Subsequently, the variables that most influenced were evaluated in a full 
experimental design 23, setting up the concentrations of ammonium hydrogen phosphate 
(5.5 g/L) and peptone (1,5 g/L). Through the technique of surface response, the condition 
for maximizing the protein content validated by empirical model was 33.9 g/L glycerol, 
initial pH of 4.8 and 0.6 g/L yeast extract, resulting in a protein content of 20.1 ± 0.6%, with 
a maximum biomass of 19.5 ± 1.0 g/L. 
 
 
Keywords: single cell protein, yeast. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 O petróleo é a principal fonte de energia no mundo, mas com a expectativa de 

diminuição das suas reservas, aliada à crescente preocupação com as mudanças 

climáticas decorrentes do aquecimento global associado às emissões de gás carbônico, 

pesquisas para fontes de energia renováveis são de grande interesse. Biocombustíveis, 

como o etanol e biodiesel, estão entre as mais promissoras fontes para substituição de 

combustíveis de origem fóssil (SILVA et al., 2009). 

Biocombustíveis podem ser definidos como os combustíveis produzidos a partir de 

biomassas agrícolas, portanto sendo renováveis e, por substituir combustíveis fósseis, 

reduzem a emissão de gases de efeito estufa, em função da absorção do gás carbônico 

atmosférico que ocorre na produção de biomassa. Para motores do tipo diesel tem sido 

mundialmente proposto o uso do biodiesel, constituído por uma mistura de ésteres 

metílicos ou etílicos, obtida a partir de matérias-primas ricas em ácidos graxos, caso dos 

óleos vegetais e das gorduras animais (BONOMI et al., 2006). 

Os processos atuais de produção de biodiesel estão fortemente concentrados na 

reação de transesterificação de óleos vegetais usando etanol anidro como reagente e 

catálise alcalina usando hidróxidos ou alcoóxidos de metais alcalinos. Geram os ésteres 

etílicos, o biodiesel, e como subproduto grandes quantidades de glicerol, que com a 

produção em larga escala do biodiesel, pode se transformar num resíduo (BONOMI et al., 

2006). 

O Rio Grande do Sul tem grande potencial para se destacar no cenário do 

biodiesel, principalmente por ser o terceiro maior produtor nacional de oleaginosas. Este 

fato, associado à demanda de biodiesel para atender ao B2 (adição de 2% de biodiesel ao 

diesel comercial) no Estado, da ordem de 54 milhões de litros de biodiesel ao ano, tem 

incentivado diversas ações visando ao aumento da produção interna, a partir de soja, 

canola, girassol e mamona, culminando com a implantação de diversos projetos 

agroindustriais em várias regiões do Estado.  

Neste cenário, o incentivo à produção de biodiesel está diretamente influenciando 

na melhoria da qualidade de vida das pessoas ligadas direta ou indiretamente à produção 

do mesmo, notadamente das famílias envolvidas na produção de oleaginosas através da 

agricultura familiar, além de viabilizar o aumento de oferta de emprego e renda, 
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contribuindo diretamente para a inclusão social. Estima-se que apenas no Rio Grande do 

Sul sejam beneficiados 20 mil agricultores familiares. 

O acréscimo da disponibilidade de glicerol no mercado brasileiro, com a 

implantação do B2 em 2008 é estimado em 60 a 80 mil toneladas por ano e, com a 

introdução do B5 (adição de 5% de biodiesel ao diesel) em 2013, deverá ser da ordem de 

150 mil toneladas por ano. Uma vez que os mercados tradicionais não conseguirão 

absorver esta nova oferta de produto, a busca de alternativas tecnológicas de 

aproveitamento do glicerol se torna necessária (BORSCHIVER, 2006). A conversão do 

glicerol por via biotecnológica em produtos de importância comercial constitui uma das 

mais promissoras alternativas para seu aproveitamento (PAPANIKOLAOU et al., 2008(a)). 

Uma alternativa é o uso do glicerol gerado para produção de biomassa de leveduras, para 

suplementação na alimentação animal ou humana, agregando valor a este subproduto, 

contribuindo desta forma para o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva. 

A alarmante taxa de crescimento populacional tem aumentado a demanda pela 

produção de alimentos em países de terceiro mundo. Esta situação tem criado uma 

demanda pela formulação de fontes alternativas e inovadoras de alimentos proteicos. 

Proteínas de organismos unicelulares são proteínas extraídas a partir de cultivos de 

biomassa microbiana, e pode ser utilizada para suprimento de proteína de um alimento 

básico por substituição de fontes de alto custo para diminuir o efeito da escassez de 

proteínas (ANUPAMA e RAVINDRA, 2000). 

No processo de produção de biomassa microbiana, os aspectos que devem ser 

observados dizem respeito à seleção do microrganismo, o qual pode ser obtido por 

isolamento ou aquisição junto a Coleções de Cultura, aos substratos nutricionalmente 

importantes para o desenvolvimento desses microrganismos e aos processos que serão 

utilizados na produção e recuperação de biomassa (MORAES, 2002). 

Segundo CRUEGER e CRUEGER (1984), é desejável a utilização de linhagens 

que demandem curtos tempos de cultivo, ou seja, tenham elevada velocidade específica 

de crescimento, não produzam pigmentos indesejáveis, tenham exigência de aeração 

reduzida, exibam espumação decrescente durante o processo e que sejam capazes de 

metabolizar substratos de baixo custo. No caso do uso da biomassa ou seus produtos 

metabólicos para fins de alimentação, é também importante adotar microrganismos 

seguros, certificados como GRAS (Generally Recognized As Safe). 
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 Com a imposição de minimizar custos de processo é necessário analisar 

previamente as implantações dos sistemas, com o objetivo de determinar faixas ótimas de 

operação, incluindo a composição, que garantam um bom rendimento e produtividade, 

situação esta imprescindível para a viabilidade de um processo. Portanto, a otimização 

baseada na técnica de planejamento experimental e análise de superfície de resposta é 

uma estratégia muito útil para melhor compreensão do sistema, visando à maximização 

do rendimento e produtividade do processo. Apesar destas vantagens, não é mencionada 

na literatura a utilização desta técnica na produção de biomassa de leveduras utilizando 

glicerol como principal fonte de carbono. 
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1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Objetivo Geral 

Utilizar o glicerol bruto gerado na produção de biodiesel para o cultivo de 

leveduras, visando produzir biomassa como fonte de proteínas, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva do biodiesel. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

• Selecionar uma cepa de levedura promissora quanto à utilização de glicerol para 

produção de biomassa proteica; 

• Selecionar o meio de cultivo promissor para a produção de biomassa proteica; 

• Avaliar a composição do meio de cultivo de forma a maximizar a concentração de 

biomassa e conteúdo proteico. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1. Generalidades sobre Cultivos Microbianos 

Cultivos microbianos são aqueles em que atuam microrganismos, envolvendo o 

catabolismo de substratos orgânicos através de reações acopladas, catalisadas por 

enzimas, podendo acarretar formação de substâncias intermediárias dos produtos finais 

da oxidação biológica total, ou então, derivados destas substâncias (REGULY, 2000). 

 Para a produção de proteína celular são utilizados processos aeróbios, processos 

respiratórios celulares, pelos quais os microrganismos, tendo oxigênio à disposição, 

através de intensa aeração forçada, além da indispensável matéria orgânica, se limitam a 

reproduzir-se sem formação de produtos intermediários (REGULY, 2000). 

O crescimento de microrganismo pode ser avaliado pelo aumento da massa 

celular ou pelo número de células, e é o resultado de uma série de eventos altamente 

coordenados e enzimaticamente catalisados. A expressão máxima do crescimento 

microbiano é dependente do transporte dos nutrientes necessários, fontes de carbono, 

nitrogênio, vitaminas e sais minerais, que se transferem à célula, e de parâmetros 

ambientais, como temperatura e pH, que devem ser mantidos no valor ótimo (BORZANI et 

al., 1975). 

 Nos cultivos microbianos os processos podem ser descritos como um somatório 

de etapas, onde o meio de fermentação e nutrientes é com freqüência esterilizado, com o 

objetivo de eliminar os microrganismos indesejáveis. No biorreator, o meio recebe uma 

suspensão de microrganismos capaz de garantir a condução do processo em condições 

econômicas. O cultivo microbiano é, então, controlado (temperatura, pH, agitação, 

concentração de nutrientes, entre outros) de modo a manter condições favoráveis ao 

crescimento e metabolismo do microrganismo (REGULY, 2000). 

 

2.2. Cultivo Submerso 

Os bioprodutos geralmente são produzidos em escala industrial através de dois 

sistemas de cultivo, conforme a quantidade de água presente no meio, e são classificados 

como cultivo submerso ou cultivo em estado sólido (REGULY, 2000). 

 Quando comparado com o método de cultivo em estado sólido, apresenta as 

seguintes vantagens (REGULY, 2000; MATTEY, 1992, citado por ARMILIATO, 2004): 

• É de mais fácil controle; 
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• Elevada taxa de produção; 

• Necessidade de menos mão-de-obra para operação; 

• O meio de cultivo pode ser variado mais facilmente; 

• Utilização de um espaço menor de produção; 

• Maior faixa de concentração de substrato; 

• Melhor controle do processo; 

• A superfície celular do agente fica inteiramente exposta ao meio, facilitando as 

trocas (absorção e excreção); 

• A esterilização de um meio líquido é mais fácil do que a de um meio semi-sólido; 

• A aeração estéril de meio líquido em um cultivo é menos dispendiosa e 

problemática do que a condução de muito maior volume de ar, também estéril, que 

seria necessário para aerar eficientemente um cultivo semi-sólido em bandejas; 

• O cultivo submerso pode ser transformado em cultivo contínuo, quando a sua 

cinética o permite. 

 A finalidade da agitação em cultivos submersos é a de suprir oxigênio e colocá-lo 

em contato com as células em crescimento, além de facilitar as trocas metabólicas entre 

as células e o meio (REGULY, 2000).  

 

2.3. Produção de Microrganismos como Fonte de Proteínas 

Os freqüentes aumentos nos preços de grãos de cereais e suplementos proteicos 

vegetais, utilizados na alimentação de animais, têm despertado um grande interesse pelo 

aproveitamento de alimentos conhecidos como não convencionais. Dentre os produtos 

que podem substituir os suplementos proteicos convencionais na alimentação animal 

destacam-se os microrganismos (algas, bactérias, bolores e leveduras), considerados 

fonte de proteína unicelular. O interesse na utilização desses microrganismos na 

alimentação animal deve-se, entre outros motivos, à sua alta velocidade de crescimento, 

à possibilidade de cultivo em substratos diversos e de baixo custo, e ao seu elevado teor 

proteico (ROEPCKE, 2007). 

 As condições de má e de subnutrição, associado aos problemas do aumento 

populacional frente às dificuldades de correspondente aumento da produção de 

alimentos, têm despertado profunda preocupação. Esta situação tem criado uma 

demanda para formulação de fontes de proteína alternativas e inovadoras (ANUPAMA e 
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RAVINDRA, 2000). Isto resultou em pesquisas buscando fontes alternativas de proteínas. 

Entre estes, os que se referem ao desenvolvimento de microrganismos como fontes 

potenciais de proteína são bastante numerosas. A produção de proteína de organismo 

unicelular tem sido a maior influência nessa direção. Microalgas, bactérias, leveduras e 

fungos têm sido extensivamente estudados, pois apresentam as seguintes vantagens: 

• Os microrganismos têm um tempo de geração extremamente curto o que propicia 

um rápido aumento de massa celular. As bactérias e as leveduras, sob condições 

propícias de desenvolvimento, dobram sua população em períodos de 0,5 a 2 e de 

1 a 3 h, respectivamente, enquanto as algas e os fungos completam esse aumento 

populacional em 2 a 6 e 4 a 12 h, respectivamente. 

• O genótipo dos microrganismos pode ser mais facilmente modificado. A indução 

de mutações por agentes químicos e físicos pode levar à obtenção de mutantes 

capazes de se desenvolver nas mais variadas condições de cultura, de mutantes 

de desenvolvimento mais rápido e de mutantes de estrutura química e morfológica 

modificadas. 

• O conteúdo em proteína dos microrganismos é geralmente mais elevado do que o 

da maioria das outras fontes de proteína. 

• A produção de microrganismos como fonte de proteína pode ser obtida em uma 

grande variedade de substratos, inclusive resíduos industriais, o que torna viável 

sua produção em diferentes regiões, desde que se escolha ou se adapte 

adequadamente o microrganismo ao substrato disponível. 

• A produção de proteína microbiana pode ser executada independente de 

condições climáticas, exigindo pequena disponibilidade de água e de espaço. 

As leveduras qualificadas como alimento humano devem ter certas características 

de sabor, aroma, cor, pureza microbiana, composição química, conteúdo vitamínico e 

atender às especificações das seguintes entidades oficiais: IUPAC (International Union of 

Pure and Applied Chemistry), FDA (Food and Drug Administration) e APA (American 

Psychotherapy Association) (BORZANI et al., 1975). 

Os microrganismos foram introduzidos na alimentação humana há milênios, quando 

iniciou-se o processamento de bebidas alcoólicas, queijos e panificação. Dentre os 

microrganismos utilizados na alimentação, tanto humana quanto animal, destacam-se 

vários gêneros e espécies de bactérias, algas, leveduras e fungos. Leveduras, algas, 
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bactérias e fungos podem substituir os suplementos proteicos convencionais usados na 

alimentação animal e humana, pois apresentam elevado teor proteico, alta velocidade de 

crescimento e possibilidade de cultivo em substratos diversos (LAHR FILHO et al., 1996, 

citados por COZZOLINO, 1982). 

 Tecnicamente, proteínas de organismos unicelulares são proteínas extraídas de 

cultivos microbianos, podendo utilizar como substratos resíduos agrícolas e industriais 

disponíveis. A produção de biomassa microbiana é realizada por processo submerso ou 

em estado sólido (ANUPAMA e RAVINDRA, 2000).  

Aproximadamente um quinto do nitrogênio contido na biomassa de leveduras é 

caracterizado como não proteico, em outros compostos nitrogenados simples. A 

expressão “conteúdo proteico” inclui todos os compostos nitrogenados e é determinado 

geralmente pela multiplicação do índice do nitrogênio por 6,25 (MACRAE et al., 1942). 

Microrganismos têm a habilidade para utilizar material orgânico com pouco 

conteúdo proteico transformando-o em alimento rico em proteínas, e isto tem sido 

explorado pela indústria. Este fenômeno foi utilizado na Alemanha durante a Primeira 

Guerra Mundial quando o crescimento de Saccharomyces cerevisiae foi explorado para 

consumo humano. O uso de substratos de baixo custo e resíduos de produtos industriais 

para cultivo de microrganismos parece ser uma tendência geral nos estudos aplicados 

(GREWAL et al., 1990; OSHO, 1995; citados por HAIDER et al., 2005). 

As biomassas microbianas, em geral, são particularmente ricas em vitaminas do 

complexo B e em proteínas que constituem aminoácidos essenciais, de modo que 

constituem uma potencial fonte de enriquecimento e fortificação de dietas deficientes. 

A utilização de microrganismos tem por meta principal suprir a carência de 

proteínas, embora em alguns casos os lipídios e as vitaminas sejam complemento valioso 

do valor nutritivo (LIMA e SATO, 2001). 

Os fatores preponderantes para a utilização desta fonte não convencional de 

proteína estão baseados na peculiaridade dos microrganismos de se reproduzirem 

rapidamente, podendo utilizar os mais diferentes tipos de substrato, pode ser controlados 

em laboratório, tornando-se, portanto, independentes de fatores ambientais ou climáticos, 

além de possuírem um alto teor de proteínas e vitaminas (COZZOLINO, 1982). 
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2.4. Produção de Leveduras como Fonte Proteica 

 A alarmante taxa de crescimento populacional tem aumentado a demanda pela 

produção de alimentos em países de terceiro mundo. Esta situação tem criado uma 

demanda pela formulação de fontes alternativas e inovadoras de alimentos proteicos. 

Proteínas de organismos unicelulares são proteínas extraídas a partir de cultivos de 

biomassa microbiana, e pode ser utilizada para suprimento de proteína de um alimento 

básico por substituição de fontes de alto custo semelhante à carne de soja e pescado 

para diminuir o efeito da escassez de proteínas (ANUPAMA e RAVINDRA, 2000). 

 A produção de biomassa proteica ainda não obteve o aguardado sucesso devido a 

razões econômicas, políticas e psicológicas, mas espera-se que a produção de biomassa 

como fonte de proteínas seja capaz de diminuir a demanda mundial de proteína, 

resolvendo o problema da fome mundial no futuro, desde que os obstáculos apontados 

para sua rejeição sejam retirados ou minimizados (MORAES et al., 2002). 

 Com a denominação de levedura alimentar, um considerável volume de leveduras, 

propagadas em diferentes substratos, é comercializado como fonte de proteínas e de 

vitaminas do complexo B, para suplementação de alimentos humanos ou rações 

(BORZANI et al., 1975). Do ponto de vista tecnológico, as leveduras possuem vantagens 

em relação a outros microrganismos, principalmente em razão da sua capacidade de 

assimilar grande variedade de substratos, de sua alta velocidade de crescimento e da 

facilidade de separação de sua biomassa (ICIDCA, 1999, citado por ROEPCKE, 2007). 

 As leveduras são constituídas de proteínas, carboidratos, matéria graxa, sais 

minerais e contêm vitaminas, cujas proporções variam com a cepa e com o meio 

ambiente. A variação das condições de nutrição, da natureza do substrato, da reação do 

meio, ocorrência de aeração, lavagens e outros fatores, influenciam a composição do 

microrganismo (LIMA e SATO, 2001). 

 Desde a Segunda Guerra Mundial, algumas espécies de alta qualidade como 

Candida e Saccharomyces spp. têm sido empregadas como produtores de proteína 

microbiana, convertendo resíduos agroindustriais, efluentes de indústria de azeite de oliva 

e de papel, em suplemento proteico de alto valor para alimentação animal (ZHENG et al., 

2005).  

As leveduras foram os primeiros microrganismos utilizados na produção de 

proteínas, são os que receberam maior atenção de estudos e são aqueles com maior 

aceitação pelos consumidores. Isto se deve principalmente ao fato de que raramente são 
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tóxicas ou patogênicas. Apesar de seu teor de proteínas não exceder 60%, sua 

concentração de aminoácidos essenciais, como lisina, triptofano e treonina, é satisfatória. 

Além disso, possuem pequenas quantidades de aminoácidos sulfurados, como a 

metionina e a cisteína. Outras vantagens destacadas para leveduras devem-se ao fato de 

elas serem maiores que as bactérias, facilitando sua separação; e de poderem ser 

utilizadas em seu estado natural. Entretanto, sua taxa de crescimento específico é 

relativamente baixa, com um tempo de geração de 2 a 5 h. 

Leveduras certificadas como GRAS (Generally Recognized As Safe) podem ser 

usadas na alimentação humana e animal, sob diversas formas e para diversas 

finalidades. As leveduras são reconhecidas mundialmente como excelentes fontes de 

proteínas, vitaminas do complexo B, minerais essenciais e fibra dietética. A levedura 

inativada, pela ação do calor, é usada como fonte de nutrientes em alimentação animal e 

humana, tanto na forma de levedura íntegra ou de derivados de levedura (DZIEZAK, 

1987, citado por VILELA et al., 2000). A parede celular dos fungos tem a estrutura 

composta por dois componentes: uma formada por microfibrilas a partir de 

polissacarídeos, normalmente α-quitina, e outra formada de glicoproteínas, 

polissacarídeos não fibrilares, lipídios e pigmentos, ligados por ligações covalentes e não- 

covalentes (RUIZ-HERRERA et al., 2002). A composição da levedura varia em função de 

diversos fatores, tais como: o substrato que é cultivado, a espécie de levedura, o método 

de cultivo, o modo e as condições de secagem e a idade das células (BELLUCO, 2008). 

 O fator nutricional mais atrativo das leveduras é o conteúdo proteico. A proteína 

bruta é constituída principalmente de aminoácidos. Estes representam perto de 80% da 

composição, os ácidos nucléicos ao redor de 12% e a amônia cerca de 8%. Aminoácidos 

livres e outros compostos, como enzimas, coenzimas, glutátion, lecitina e ácido adenílico, 

correspondem a uma fração de 7% do nitrogênio total (AQUARONE et al., 2002). 

A membrana celular de leveduras é formada por três camadas: uma intermediária 

constituída por lipídios e fosfolipídios, e outras duas formadas por proteínas. Estas duas 

últimas intervêm na entrada e saída de solutos e nas reações enzimáticas. Somente a 

água difunde-se passivamente; para os outros solutos ocorre uma difusão facilitada ou um 

transporte ativo (BOURGEOIS e LARPENT, 1995, citados por ROEPCKE, 2007). 

A parede celular é formada por uma camada externa principalmente de 

manoproteínas; por uma camada intermediária de glucana, podendo esta ser subdividida 

em uma subcamada de ß-glucana solúvel em álcali e outra subcamada de ß-glucana 
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insolúvel em álcali; e por uma camada interna, que é composta por manoproteína e outros 

tipos de proteína, incluindo enzimas como a invertase, fosfatase ácida, ß-glicosidase e 

protease (BOURGEOIS e LARPENT, 1995; ASSIS, 1996, citados por ROEPCKE, 2007) 

Algumas leveduras, além de apresentar um elevado nível proteico, apresentam 

ainda uma proteína de elevada qualidade pelo seu balanceamento em aminoácidos. 

Ainda que os níveis das vitaminas A e C sejam reduzidos, são ricas em vitaminas do 

complexo B, destacando-se os níveis de tiamina, riboflavina, niacina e ácido pantotênico. 

Portanto, esse alimento constitui-se em importante ingrediente como suplemento 

vitamínico, sendo que estudos têm demonstrado que as vitaminas das leveduras, em 

quantidade equivalente, possuem efeitos superiores aos obtidos com as vitaminas 

sintéticas (FURUYA et al., 2000). 

Alguns fatores ambientais influenciam a expressão e secreção de proteínas, tais 

como pH, osmolaridade, transferência de oxigênio e temperatura, particularmente 

importantes. O uso conveniente de biomassa proteica em alimentos a partir de qualquer 

fonte está baseado na sua composição. Os nutrientes, vitaminas, nitrogênio, carboidratos, 

óleos, componentes da parede celular, ácidos nucléicos, concentração de proteínas e 

perfil de aminoácidos podem ser analisados para que o produto possa ser utilizado como 

alimento ou como suplemento alimentício (ANUPAMA e RAVINDRA, 2000). 

A vantagem do uso de leveduras sobre os bolores está na capacidade destas em 

suportar grandes concentrações de substrato, taxa de conversão mais rápida 

(produtividade mais elevada devido ao término da fermentação se dar em metade do 

tempo de fermentação de bolores) (MATTEY, 1992, citado por ARMILIATO, 2004). 

A seleção de um microrganismo apropriado para um produto específico é assunto 

de considerável importância. As características de um microrganismo escolhido refletem, 

até certo ponto, os parâmetros de processo de manufatura (BORZANI et al., 1975). No 

processo de produção de biomassa microbiana, os aspectos que devem ser observados 

dizem respeito à seleção do microrganismo, o qual pode ser obtido por isolamento ou 

aquisição junto a Coleções de Cultura, aos substratos nutricionalmente importantes para o 

desenvolvimento desses microrganismos e aos processos que serão utilizados na 

produção e recuperação de biomassa (MORAES, 2002). 

Segundo CRUEGER e CRUEGER (1984), é desejável a utilização de linhagens 

que demandem curtos tempos de cultivo, ou seja, tenham elevada velocidade específica 

de crescimento, não produzam pigmentos indesejáveis, tenham exigência de aeração 
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reduzida, exibam espumação decrescente durante o processo e que sejam capazes de 

metabolizar substratos de baixo custo. No caso do uso da biomassa ou seus produtos 

metabólicos para fins de alimentação, é também importante adotar microrganismos 

seguros, certificados como GRAS (Generally Recognized As Safe). 

O microrganismo ideal para a produção de proteína de organismos unicelulares 

deve possuir uma série de características tecnológicas, entre elas: alta taxa de 

crescimento específico e rendimento de biomassa; alta afinidade pelo substrato; poucas 

necessidades nutricionais; habilidade em desenvolver alta densidade celular; capacidade 

para modificações genéticas; uma composição balanceada de proteínas e lipídios e baixo 

teor de ácidos nucléicos; boa digestibilidade; e atoxicidade (ROEPCKE, 2007). 

Várias espécies de fungos são usadas com alimento rico em proteína. Os gêneros 

mais comuns são Candida, Hansenula, Torulopsis, Pichia e Saccharomyces. Leveduras 

contêm tiamina, riboflavina, biotina, niacina, ácido pantotênico, piridoxina, colina, 

estreptogenina, glutationa, ácido fólico e ácido p-amino benzóico (ANUPAMA e 

RAVINDRA, 2000). 

 O valor comercial de proteínas de organismos unicelulares está diretamente 

relacionado ao conteúdo proteico, com isso, Saccharomyces cerevisiae e algumas poucas 

leveduras como Candida utilis são classificadas entre os microrganismos mais 

interessantes quanto ao seu conteúdo proteico, o qual apresenta acima de 50% de massa 

seca (LEE e KIM, 2001). 

 

2.4.1. Candida utilis 

A levedura Candida utilis é considerada como um microrganismo potencial para 

aumentar o conteúdo proteico de resíduos agrícolas líquidos ou sólidos para alimentação 

animal (CHRISTEN et al., 1999). Sendo freqüentemente utilizada na produção de 

biomassa, pois possui a habilidade de utilizar uma variedade de fontes de carbono e 

suportar elevado rendimento em proteína. Esta levedura também é utilizada para 

produção de diversos produtos industriais, tanto para consumo animal quanto humano 

(RAJOKA et al., 2006). 

Candida utilis ATCC-9950 (Y-900) tem uma elevada concentração de aminoácidos 

essenciais na proteína e a habilidade de metabolizar uma grande variedade de 

carboidratos, sendo muito utilizada na produção de proteínas e tendo como principal fonte 

de carbono os carboidratos (LEE e KIM, 2001). 
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2.4.2. Yarrowia lipolytica 

A levedura Yarrowia lipolytica é uma das leveduras “não-convencionais” mais 

extensivamente estudadas, as quais são comumente utilizadas como modelo para estudo 

de secreção de proteínas, dimorfismo, degradação de substratos hidrofóbicos e em outras 

diversas áreas (FICKERS et al., 2005). 

A levedura Yarrowia lipolytica (também chamada Candida, Endomycopsis ou 

Saccharomyces lipolytica) é completamente diferente das leveduras de maior estudo 

Saccharomyces cerevisiae e Schizosaccharomyces pombe com respeito à evolução 

filogenética, fisiologia, genética e biologia molecular (BARTH e GAILLARDIN, 1997). 

De acordo com LEVINSON et al. (2007), na seleção de uma linhagem da levedura 

Yarrowia lipolytica para produção de ácido cítrico, em meio contendo glicerol bruto, 

oriundo da produção de biodiesel, a cepa que se mostrou mais promissora foi a Yarrowia 

lipolytica YB-423, apresentando 21,6 g/L de ácido cítrico e maior rendimento (54%) 

utilizando o glicerol (40 g/L) como principal fonte de carbono. 

Yarrowia lipolytica se distingue das demais leveduras, pela capacidade para 

excretar naturalmente várias proteínas no meio de cultura: proteases, várias lipases e 

fosfatases e esterases (MADZAK et al., 2004). Esta levedura é comumente considerada 

com potencial de expressão de genes heterólogos e como resultado secreta grandes 

quantidades de proteínas extracelulares como protease alcalina, protease ácida, e 

ribonuclease (BARTH e GAILLARDIN, 1997). Seu estudo também tem atraído grande 

interesse na área biotecnológica por possuir a capacidade de excretar diversos 

metabólitos em grande quantidade - ácidos orgânicos e proteínas extracelulares - sendo 

muito usada para superexpressão e secreção de proteínas específicas (BARTH e 

GAILLARDIN, 1997). 

Nos anos 60, o interesse na levedura Yarrowia lipolytica foi devido à sua 

habilidade em utilizar substratos hidrofóbicos, especialmente alcanos, para produção de 

proteínas e como metabólitos intermediários ácido cítrico e ácido 2-cetoglutarico 

(FICKERS et al., 2005). 

A levedura Yarrowia lipolytica tem se tornado uma importante levedura não 

convencional com significante relevância em aplicações biológica e biotecnológica 

(BARTH e GAILLARDIN, 1997; FICKERS et al., 2005; AGNIHOTRI et al., 2009). Yarrowia 

lipolytica é atualmente utilizada como um microrganismo modelo para degradação de 
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substratos hidrofóbicos e acúmulo de lipídios, sendo frequentemente encontrada em 

ambientes ricos em substratos hidrofóbicos como alcanos ou lipídios, e capaz de assimilar 

eficientemente ácidos graxos, triacilglicerois e alcanos (BEOPOULOS et al., 2009). 

Algumas pesquisas observaram que a levedura Yarrowia lipolytica se encontrava 

comumente distribuída em ambientes marinhos e que ela representava um importante 

papel na degradação de óleos, sendo importante em processos biotecnológicos, devido a 

ser considerada uma levedura como não patogênica e vários processos utilizando a 

Yarrowia lipolytica a tem classificado como GRAS (Generally Recognized As Safe) pelo 

FDA (Food and Drug Administration). A utilização de Yarrowia lipolytica tem sido realizada 

para a produção de ácido cítrico, lipídios e lipases (PAPANIKOLAOU et al., 2007; 

PAPANIKOLAOU et al., 2008(a); PAPANIKOLAOU et al., 2008(b)). Entretanto, são 

deconhecidas linhagens de Yarrowia lipolytica com elevado conteúdo proteico (MADZAK 

et al., 2004; OSWAL et al., 2002, citados por CHI et al., 2007). 

 

2.4.3. Candida lipolytica 

 ARMILIATO (2004) observou maior concentração de biomassa, cerca de 18 g/L, 

utilizando a cepa Candida lipolytica Y-1095, em meio utilizando glicose como fonte de 

carbono. Esta cepa também é hábil na utilização de substratos hidrofóbicos como n-

parafina (CROLLA e KENNEDY, 2004).  

 A levedura Candida lipolytica apresentou elevado conteúdo proteico, cerca de 5 

g/L em meio de cultivo acrescido de vinhaça, e aproximadamente 2,3 g/L em meio 

acrescido de melaço, sendo uma cepa de interesse para produção de biomassa com alto 

teor de proteínas (CAZZETA e CELLIGOI, 2005). 

 A cepa de levedura Candida lipolytica NCIM 3229 foi estudada para produção de 

biomassa proteica, utilizando como substrato resíduo líquido do processamento de folhas 

de mostarda, rabanete, couve-flor e nabo, sendo obtido um teor de proteínas de 50,5%, 

superior a de Saccharomyces cerevisiae neste meio (CHANDA e CHAKRABARTI, 1996). 

 

2.4.4. Candida rugosa 

A levedura Candida rugosa é um importante microrganismo na produção de 

lipases. De acordo com DALMAU et al. (2000) a composição do meio de cultura, em 

particular a incorporação de diferentes substâncias lipídicas, pode resultar na produção de 

diferentes isoenzimas, e sendo recentemente demonstrado que a taxa da atividade 
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específica de lipase e esterase de C. rugosa podem ser  modificados pela ação das 

condições operacionais durante o crescimento. 

DALMAU et al. (2000) estudaram a produção de biomassa de Candida rugosa 

ATCC 14830 em meios de cultivo com diferentes fontes de carbono. O glicerol se mostrou 

promissor, dentre as fontes avaliadas, apresentando 1,25 g/L de biomassa em 24 h de 

cultivo. 

Foi verificada a produção de biomassa máxima de Candida rugosa, de cerca de 

7,3 g/L, em meio contendo 8 g/L de ácido oleico, em 30 h de cultivo (GORDILLO et al., 

1998). 

LEE e BAERWALD (1991) verificaram a máxima produção de biomassa, de cerca 

de 15 g/L em 24 h de cultivo, em meio de cultivo contendo resíduo resultante de 

destilarias de álcool, proveniente de açúcar de beterraba. 

 

2.5. Substratos para Produção de Biomassa Proteica 

O valor do produto final está diretamente ligado ao custo dos ingredientes 

utilizados no meio de cultivo. Em cultivos industriais, a contribuição das matérias primas 

no custo da produção final pode variar de 5 até 50% (como na produção de etanol). A 

meta do processo fermentativo é sempre a redução do custo total através do aumento do 

rendimento e da utilização de ingredientes com menor custo no processo (DEMAIN e 

DAVIES, 1999, citados por ROEPCKE, 2007). 

O interesse por resíduos ou subprodutos industriais vem aumentando, devido à 

utilização dos mesmos como substratos para produção de proteína microbiana ou “single 

cell protein”, um produto com elevado valor nutricional (CAZETTA e CELLIGOI, 2005). 

Vários resíduos agroindustriais têm sido utilizados para produção de proteína oriunda de 

microrganismos para alimentação de aves e ruminantes (RAJOKA et al., 2006). 

Vários substratos são comumente utilizados para produção de biomassa, dentre 

os quais se destacam melaços, resíduos e excedentes de frutas, soros de indústrias de 

laticínios e hidrocarbonetos de petróleo. A bioconversão de resíduos agrícolas e 

industriais para produção de alimentos ricos em proteínas possui ainda como vantagem o 

fato do produto ter baixo custo (ANUPAMA e RAVINDRA, 2000). Espécies de fungos são 

cultivadas em diferentes substratos, geralmente resíduos de baixo custo, com 

suplementação de carbono e nitrogênio para o crescimento, conforme apresentado na 

Tabela 1. 
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Tabela 1: Substratos utilizados na produção de biomassa proteica 

Substrato Microrganismos Referências 

Melaço Candida utilis LEE e KIM (2001) 

Melaço e vinhaça de cana-de-

açúcar 

Rhodotorula mucilaginosa, 

Saccharomyces cerevisiae, 

Candida lipolytica, 

Corynebacterium glutamicum 

CAZETTA e 

CELLIGOI (2005) 

Hidrolisado de sorgo 
Candida krusei, 

Saccharomyces cerevisiae 

KONLANI et al. 

(1996) 

Resíduo do processamento de 

batata 
Candida utilis 

GÉLINAS e 

BARRETTE (2007) 

Repolho 

Candida utilis, Pichia stopitis, 

Kluyveromyces marxianus, 

Saccharomyces cerevisiae 

CHOI e PARK 

(2003) 

Resíduo da manufatura de óleo 

de salada 

Rhodotorula rubra, Candida 

tropicalis, Candida utilis, 

Candida boidinii, Trichosporon 

cutaneum 

ZHENG et al. (2005) 

Hidrolisado de bagaço de cana Candida langeronii NIGAM (2000) 

Soro de leite Kluyveromyces fragilis GHALY et al. (2005) 

 

O potencial dos microrganismos envolve uma habilidade para conseguir quase 

todas as conversões de substratos orgânicos aquo-solúvel (incluindo compostos de 

solubilidade muito baixa, como hidrocarbonetos), através de complexas sequencias de 

reações catalisadas por enzimas, geralmente por elas produzidas (BORZANI et al., 1975). 

Quando se seleciona um substrato, normalmente busca-se substratos 

considerados residuais de baixa qualidade, ou fontes de carboidratos relativamente 

simples para produzir material microbiano contendo proteína de elevada qualidade (REED 

e NAGODAWITHANA, 1995, citados por HAIDER et al., 2005). 

Os meios de cultivo são projetados para atender à demanda nutricional do 

microrganismo produtor, aos objetivos do processo e à escala da operação. A seleção 

desses meios depende, para a maioria dos processos em larga escala, do custo, 



__________________________________________________________CAPÍTULO II 

 

19 

 
 

disponibilidade e propriedades de manejo dos componentes dos mesmos. Os 

componentes básicos, nutricionalmente importantes, são fontes de carbono, de nitrogênio, 

sais minerais e, em alguns casos, fatores de crescimento. A maioria dos processos 

biotecnológicos industriais usa carbono e nitrogênio a partir de misturas complexas de 

produtos ou subprodutos naturais de baixo custo, buscando resíduos e águas residuárias 

com boa composição e em disponibilidade (BORZANI et al., 1975). 

Existe uma considerável gama de substratos e subprodutos, resíduos ou águas 

residuárias, especialmente de origem industrial ou agropecuária, com ótima composição 

em carbono, nitrogênio, vitaminas e sais minerais, materiais que, despejados, provocam 

problemas ambientais, podendo ser utilizados, com vista ao seu aproveitamento, com 

conseqüente benefício ao meio ambiente. Esses substratos, além da disponibilidade em 

quantidade, apresentam um custo muito baixo, insignificante, possibilitando uma boa 

relação custo/benefício, minimizando o custo final de produção, com a possibilidade de 

repasses desse lucro ao usuário/produtor/consumidor. A substituição de um substrato por 

outro mais vantajoso, por disponibilidade e/ou custo, leva geralmente à troca ou 

adaptação do microrganismo produtor. A produção de biomassa para ração animal é 

principalmente apoiada pela disponibilidade do mais barato substrato, assim há muitos 

estudos de produção utilizando resíduos e/ou águas residuárias como fontes de carbono 

e nitrogênio, vitaminas e sais minerais (BORZANI et al., 1975). 

 

2.6. Glicerol como Substrato em Cultivos Microbianos 

A principal característica da matriz energética brasileira reside na elevada 

porcentagem de energia renovável (45%) em relação aos padrões mundiais (13%). Uma 

importante parcela destas fontes renováveis de energia que compõem a matriz brasileira 

é representada pelos biocombustíveis (cerca de 8% da oferta interna de energia total), 

representados principalmente pelo álcool combustível. 

A intensiva busca por fontes alternativas de energia e processos sustentáveis 

visando a redução da poluição ambiental e o aquecimento global do planeta tem 

estimulado o mercado mundial de combustíveis limpos (RIVALDI et al., 2008). 

O governo brasileiro lançou em 06 de dezembro de 2004 o marco regulatório que 

estabeleceu as condições legais para a introdução do biodiesel na matriz energética 

brasileira de combustíveis líquidos. A lei nº 11.097 de 13 de janeiro de 2005 estabelece a 
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obrigação da adição de um percentual mínimo de biodiesel ao óleo diesel comercializado 

ao consumidor, em qualquer parte do território nacional. 

No Brasil, a adição de 2% de biodiesel (B2) é obrigatória desde 5 de janeiro de 

2008, e aumentará para 5% (B5) em 2013. O Brasil é o maior produtor e consumidor 

mundial de biodiesel, por duas razões: o uso de álcool como combustível em carros tem 

longa tradição na cultura brasileira e as condições para cultivo de plantas oleaginosas são 

favoráveis em diversas áreas (SILVA et al., 2009). 

Biodiesel é produzido a partir de óleos vegetais e gorduras animais através da 

transesterificação com etanol ou metanol (alcóolise), geralmente catalisada por hidróxido 

de sódio ou hidróxido de potássio e o glicerol formado representa 10% (v/v) do éster 

produzido (PAPANIKOLAOU et al., 2002). 

Glicerol (1,2,3-propanotriol) é o principal subproduto obtido durante a 

transesterificação de óleos vegetais e gorduras animais (SOLOMON et al., 1995, citados 

por SILVA et al., 2009). Glicerol é abundante na natureza, em componentes estruturais de 

vários lipídios. Vários microrganismos podem utilizar naturalmente glicerol como única 

fonte de carbono. Estes microrganismos têm atraído a atenção para o uso potencial na 

bioconversão de glicerol abundante produzido a partir do biodiesel. Glicerol pode ser 

utilizado como substituto aos tradicionais carboidratos, como glicose, sacarose e amido, 

em vários cultivos microbianos (SILVA et al., 2009). 

A bioconversão de glicerol agrega valor significativo à cadeia produtiva do 

biodiesel e muitos estudos tem tido este enfoque. Apesar da utilização de glicerol bruto 

como fonte de carbono em meios de cultivo apresentar grande vantagem em relação ao 

glicerol puro, principalmente em termos de custos, na literatura relativamente poucos 

estudos têm sido propostos usando-o como fonte de carbono. O desenvolvimento de 

processos para converter glicerol residual em produtos de alto valor é uma necessidade 

urgente e uma oportunidade para o desenvolvimento de biorrefinarias. 

Com o aumento na escala de produção de biodiesel, o glicerol gerado pode ser 

usado na produção de biomassa, para suplementação na alimentação animal ou humana, 

agregando valor a este subproduto. Além disso, a utilização do glicerol na produção de 

biomassa pode contribuir para a viabilidade econômica para produção de biodiesel. Uma 

alternativa na valorização do glicerol é a bioconversão deste em biomassa contendo 

produtos ricos em nutrientes (PAPANIKOLAOU et al., 2008 (a)). 
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No Brasil, a geração de glicerol, em 2006, foi de aproximadamente 30 mil ton/ano, 

aumentando exponencialmente a partir de 2008 devido à obrigatoriedade da adição do 

biocombustível ao diesel do petróleo. Estima-se que com incremento do volume de 

biodiesel, o glicerol co-produzido aumentará de 83 para 330 milhões L/ano até 2010 

(RIVALDI et al., 2008). O alto custo de manipulação e tratamento de efluentes de glicerol 

e águas de lavagem, estimulam a busca de alternativas tecnológicas para o 

aproveitamento deste subproduto. São diversas as aplicações do glicerol, tais como 

conservante para alimentos e bebidas, na composição de cápsulas, supositórios, 

anestésicos e xaropes, como emoliente e umectante em pastas de dente, desodorantes e 

cosméticos, no processamento de tabaco, como lubrificante em máquinas processadoras 

de alimentos, na fabricação de tintas e resinas, e para amaciar e aumentar a flexibilidade 

das fibras têxteis. O uso intensivo deste co-produto é essencial para a sustentabilidade 

econômica da indústria de biodiesel no país (BORSCHIVER, 2006). 

A conversão do glicerol por via biotecnológica em produtos de importância 

comercial constitui uma das mais promissoras alternativas para seu aproveitamento 

(PAPANIKOLAOU et al., 2008(a)). O glicerol tem sido utilizado como substrato alternativo 

por vários microrganismos para produção de metabólitos de interesse comercial, tais 

como 1,3 propanodiol por Clostridium butyricum (PAPANIKOLAOU et al., 2008(a)), 

proteínas intracelulares e extracelulares por Pichia pastoris (GHOSALKAR et al., 2008) e 

α-amilase por Yarrowia lipolytica recombinante (KIM et al., 2000). Ácidos orgânicos, como 

o ácido cítrico, têm sido produzidos por linhagens microbianas usando glicerol como 

substrato (IMANDI et al., 2007; LEVINSON et al., 2007). Os microrganismos Yarrowia 

lipolytica (PAPANIKOLAOU e AGGELIS, 2002; PAPANIKOLAOU et al., 2008(a)) e 

Mortierella isabellina (PAPANIKOLAOU et al., 2008(a)) são mencionados como 

produtores de lipídios a partir de glicerol. No entanto, em geral os estudos abordam a 

utilização de glicerol puro como substrato e não o subproduto da síntese do biodiesel 

(PAPANIKOLAOU e AGGELIS, 2002). 

Um estudo prospectivo sobre a utilização de glicerol como matéria prima de 

processos biotecnológicos mostrou que microrganismos dos gêneros Candida (137 

espécies), Rhizobium, Trichoderma, Hanseniospora, Kloeckera, Rhodotorula e Klebsiella, 

além de actinomicetos do solo e bactérias lixiviadoras de óxido de manganês, podem 

utilizar glicerol como fonte de carbono visando à produção de ácidos orgânicos, 
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antibióticos, aminoácidos, álcoois, frutose e polissacarídeos extracelulares (BORZANI, 

2007). 

TRÍBOLI et al. (1994) obtiveram em cultivo de Candida utilis, utilizando meio de 

fermentação sintético contendo glicerol p.a como principal fonte de carbono, uma 

produção de 480 g de levedura seca por kg de glicerol consumido. 

A produção de biomassa de leveduras como fonte de proteínas tem grande 

potencial econômico, principalmente considerando-se que pode substituir as tradicionais 

fontes de proteína utilizadas em rações animais, que apresentam maior custo. A 

biomassa de leveduras pode apresentar elevado teor proteico, sendo mencionado, por 

exemplo, para Candida utilis, até 59,8% de proteína em relação ao peso seco utilizando-

se glicose como fonte de carbono, além de conter aminoácidos essenciais e vitaminas 

(GÉLINAS e BARRETTE, 2007). De acordo com BORZANI (2007), uma produção de 100 

mil toneladas por ano de biodiesel poderia conduzir à produção de aproximadamente 7 

toneladas de proteína por dia, considerando o rendimento em biomassa de Candida utilis 

obtido por TRÍBOLI et al. (1994). Além disso, a biomassa de leveduras contém lipídios, 

vitaminas, minerais e outros componentes que também são importantes na formulação de 

rações (LEE e KIM, 2001). 

PAPANIKOLAOU et al. (2008(a)) observaram uma produção de biomassa de 7,1 

g/L utilizando a levedura Yarrowia lipolytica ACA-DC 50109 em meio contendo glicerol 

proveniente da síntese de biodiesel como principal fonte de carbono. Em trabalho anterior, 

PAPANIKOLAOU e AGGELIS (2002) avaliaram a produção de biomassa de Yarrowia 

lipolytica LGAM S(7)1 em meio contendo glicerol puro, glicerol proveniente da produção 

de biodiesel e glicerol oriundo de uma unidade de saponificação de gordura e verificaram 

uma produção de biomassa similar entre os meios, cerca de 7,5 g/L. 

DALMAU et al. (2000) verificaram que uma linhagem de Candida rugosa foi capaz 

de crescer em glicerol como fonte de carbono, sendo que para concentração de glicerol 

de 2 g/L foram produzidas 1,25 g/L de biomassa. Com glicose como fonte de carbono foi 

obtido 0,97 g/L de biomassa. 

A segurança do uso de produtos de origem microbiana para alimentação animal e 

humana depende da seleção dos microrganismos, do substrato, do processo, e das 

características do microrganismo. Os pré-requisitos para a aprovação de proteínas com 

fins alimentares podem ser classificados conforme a espécie. Se a proteína for utilizada 

na alimentação animal, deve-se comprovar a segurança da espécie utilizada, dos 
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substratos, dos produtos e o valor nutricional adequado. Para o consumo humano, é 

preciso observar todos os pontos acima especificados, além da ausência de 

mutagenicidade, teratogenicidade, mínima alergenicidade, características organolépticas 

e/ou funcionais, e aceitabilidade cultural (ROEPCKE, 2007). 

 

2.7. Utilização de Biomassa Proteica 

No mercado brasileiro, a levedura é destinada principalmente para alimentação de 

aves, apresentando uma fatia de 50% do mercado, seguido pelos suínos com 25%, gatos 

e cachorros com 10% e ruminantes e outros com 15%. No mercado externo, a levedura é 

exportada para o sudeste asiático, principalmente Japão, Austrália, Nova Zelândia, 

seguida pela Europa e Estados Unidos e América Latina, com demanda direcionada para 

suínos, aqüicultura e animais domésticos (GHIRALDINI e ROSSEL, 1997, citados por 

BELLUCO, 2008). 

Biologicamente, analisando-se o valor nutricional da proteína da biomassa, vários 

experimentos foram realizados com animais e humanos. Os animais utilizados foram aves 

domésticas, ratos, cachorros, porcos, coelhos, vacas, macacos, peixes de lago e outros, 

chegando-se a conclusão, através dos resultados obtidos, que esta fonte alimentar 

produzia bons efeitos, quando utilizada em substituição a parte da proteína da ração 

(COZZOLINO, 1982). 

Desta forma se torna interessante a utilização de levedura como suplemento 

nutricional de animais e humanos, principalmente com acréscimo de micronutrientes em 

sua composição. A utilização deste suplemento nutricional pode ser realizada de diversas 

formas, como mistura de rações para animais e também, através de “pellets”, pó, 

comprimidos, para entrar na composição de pratos cozidos ou salpicados em iguarias; 

sob forma de preparações alimentares complexas, como sopas desidratadas, pães, patês, 

biscoitos, chocolate, drágeas, massas alimentares, no estado sólido ou pastoso 

(BELLUCO, 2008). O uso e a importância do uso de derivados de levedura, como 

ingredientes flavorizante e complemento nutritivo dos alimentos, têm sido bastante 

enfatizados na literatura (DZIEZAK, 1987; CAMERON et al., 1988, citados por VILELA et 

al., 2000). 

Diversos estudos, em nível nacional e internacional, têm sido conduzidos para 

viabilizar a utilização de subprodutos agroindustriais na alimentação animal. A procura por 

alimentos não convencionais tem aumentado principalmente devido aos freqüentes 
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aumentos nos preços dos grãos de cereais e fontes proteicas vegetais. Dentro deste 

contexto, a proteína de origem microbiana ou proteína unicelular mostra-se como uma 

alternativa viável à substituição dos componentes básicos que compõem as rações (MAIA 

et al., 2001). 

Além das leveduras, microalgas e bactérias são potencialmente ingredientes não 

convencionais na alimentação de peixes, não somente devido ao valor nutricional de seus 

ingredientes, mas também por possuir pigmentos e carboidratos complexos, como as 

glucanas. Acredita-se também que leveduras como Candida sp., Saccharomyces 

cerevisiae e seus derivados possuam propriedades estimulantes em virtude de seus 

carboidratos complexos e ácidos nucléicos (GAIOTTO, 2005). 

Torna-se evidente o desenvolvimento de gêneros alimentícios com proteínas de 

baixo custo, elevada qualidade, sendo crucial para o futuro da indústria da aqüicultura. 

Com o aumento do custo de rações para peixes e a instabilidade na suplementação em 

longo prazo, torna-se essencial a busca por fontes de proteínas alternativas. O uso de 

biomassa proteica microbiana para substituir parte de proteína requerida em alimentação 

de peixes pode ser considerado uma solução promissora e inovadora para este problema 

(LEE e KIM, 2001). 

Na aqüicultura os custos com alimentação correspondem à maior parcela dos 

custos totais de produção nas criações semi-intensivas em função das rações para peixes 

possuírem elevado teor de proteína, em comparação às rações para outros animais 

cultivados. FURUYA et al. (2000) verificaram que é possível a utilização de 14% de 

levedura desidratada em rações no cultivo de alevinos de tilápia do Nilo. GAIOTTTO 

(2005) verificou que a levedura Saccharomyces cerevisiae e seus derivados podem ser 

utilizados na alimentação de pintados, em níveis de até 5% como pró-nutrientes, 

promovendo melhor desenvolvimento e sobrevivência. 

Estudos com a levedura Candida utilis, como fonte de proteína na dieta da tilápia, 

substituíram a proteína animal por uma mistura de ingredientes de origem vegetal, e 

verificaram que os peixes alimentados com 30% de levedura na dieta, apresentaram o 

melhor desempenho de crescimento (OLVERA-NOVOA et al., 2002 citados por 

GAIOTTO, 2005). 

De acordo com MOREIRA et al. (2002), na suinocultura, os gastos com 

alimentação representam aproximadamente 75% dos custos totais da criação, sendo as 

rações basicamente constituídas por milho e farelo de soja, sendo que fontes alternativas, 
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como biomassa de leveduras, podem substituir técnica e economicamente estes 

ingredientes. Os autores verificaram que a levedura seca (Saccharomyces sp.) pode ser 

utilizada em rações de suínos nas fases de crescimento e terminação em níveis de até 

21%. 

MAIA et al. (2001) verificaram que a inclusão de até 14% de biomassa de 

Saccharomyces cerevisiae em ração não afetou o peso final e o ganho de peso de 

frangos. Quando adicionada a biomassa da levedura Candida utilis em rações nos níveis 

entre 2,5 a 15%, não houve efeito significativo da adição da levedura sobre o consumo 

diário de ração (ROJAS et al., 1983; CABALLERO et al., 1993, citados por MAIA et al., 

2001).
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GLICEROL COMO SUBSTRATO PARA A PRODUÇÃO DE BIOMASSA DE 
LEVEDURAS 

 

RESUMO 

Com o aumento na escala de produção de biocombustíveis, várias pesquisas têm sido 
enfocadas na utilização de subprodutos, como o glicerol, que é gerado na síntese do 
biodiesel. O uso de glicerol como substrato para produção de biomassa proteica se torna 
uma alternativa viável, uma vez que valoriza o glicerol bruto e diminui o custo de produção 
de biomassa proteica. O uso de leveduras na alimentação humana e animal se torna 
muito interessante uma vez que sua biomassa apresenta uma elevada produtividade, uma 
alta proporção de proteínas e natureza atóxica. Além disso, há um crescente interesse por 
novas fontes de ácidos graxos essenciais. O presente trabalho teve como objetivo 
selecionar uma cepa de levedura para produção de biomassa como fonte de proteínas, 
avaliando o uso de glicerol puro e proveniente da síntese de biodiesel como principal 
fonte de carbono, e com a cepa escolhida, selecionar um meio de cultivo apropriado para 
produção de biomassa proteica. Foram utilizadas as leveduras Yarrowia lipolytica NRRL 
YB-423, Candida lipolytica NRRL Y-1095, Candida utilis NRRL Y-900 e Candida rugosa 
NRRL Y-95, certificadas como GRAS (Generally Recognized As Safe). Os cultivos foram 
realizados em frascos agitados, conduzidos em incubadora rotatória a 30°C e 180 rpm de 
agitação por 72 h. Os ensaios foram realizados em triplicata e os resultados foram 
analisados por análise de variância e teste de Tukey, a fim de verificar a existência de 
diferenças significativas entre os microrganismos e os meios estudados. As respostas 
analisadas foram concentração de biomassa máxima, conteúdo proteico e produção de 
proteína total. As leveduras Yarrowia lipolytica YB-423 e Candida lipolytica Y-1095 
apresentaram maior produção de proteína total em meio contendo glicerol puro, cerca de 
1,9 e 1,7 g/L, respectivamente. Em meio contendo glicerol bruto, proveniente da produção 
de biodiesel, as leveduras não apresentaram diferença estatisticamente significativa 
quanto à produção de proteína total, mas quanto ao conteúdo proteico a levedura 
Candida utilis Y-900 apresentou diferença em relação às demais cepas. Quando avaliada 
a biomassa máxima, a levedura Yarrowia lipolytica YB-423 apresentou melhor resultado 
(14,7 g/L). Desta forma, a levedura Yarrowia lipolytica YB-423 mostrou potencial na 
produção de biomassa como fonte de proteínas. Com a levedura selecionada, foram 
estudados quatro meios de cultivo com composição distinta, sendo selecionado aquele 
com 50 g/L de glicerol, 5,5 g/L de hidrogenofosfato de amônio, 5,5 g/L de 
dihidrogenofosfato de potássio, 1 g/L de sulfato de amônio, 0,25 g/L de sulfato de 
magnésio, 0,021 g/L de cloreto de cálcio dihidratado, 1 g/L de extrato de levedura, 1 g/L 
de peptona, ajustado a pH 5,5, obtendo-se 18,2 % de conteúdo proteico, 17,8 g/L de 
biomassa máxima e 3,1 g/L de produção de proteína total. 
 
Palavras-chave: seleção, proteína, biodiesel, Yarrowia lipolytica. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

O biodiesel pode substituir o diesel de petróleo, sendo produzido a partir de óleos 

vegetais e gorduras animais, gerando cerca de 10% (m/m) de glicerol como principal 
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subproduto. O excesso de glicerol gerado pode iniciar um problema ambiental, já que não 

pode ser descartado no ambiente e atualmente o mercado não absorve a totalidade 

produção. Uma das possíveis aplicações é o uso como fonte de carbono e energia para 

crescimento microbiano em microbiologia industrial (SILVA et al., 2009). 

Um aspecto importante na obtenção do biodiesel de forma sustentável é o destino 

a ser dado ao glicerol obtido no processo. O desenvolvimento de bioprocessos para 

converter glicerol em produtos de maior valor agregado viria a agregar valor ao biodiesel, 

seguindo o conceito de biorrefinaria. Este termo se refere ao uso de matérias primas 

renováveis e seus resíduos de maneira mais diversificada e integral para a produção de 

uma variedade de produtos e energia, com geração mínima de resíduos e emissões 

(DHARMADI et al., 2006). 

Quanto à utilização de glicerol bruto no meio de cultivo, sem prévia purificação, 

apresenta vantagem em relação ao tradicional uso de glicerol puro como substrato pelo 

menor custo, mas relativamente poucos estudos relatam o uso deste substrato como 

única fonte de carbono (PAPANIKOLAOU et al., 2008(a)). 

Atualmente os altos custos das fontes proteicas exigem reavaliações nos níveis de 

proteínas utilizados nas rações assim como a busca por fontes alternativas. As dietas 

devem conter quantidades adequadas de proteína, carboidratos, vitaminas e minerais, 

sendo a quantidade de cada ingrediente dependente de vários fatores incluindo os 

requerimentos da espécie em estudo, a palatalidade do ingrediente, custo, disponibilidade 

e a qualidade deste (KUBITZA, 1998; COLDEBELLA e RANDÜNZ NETO, 2002, citados 

por GAIOTTO, 2005). 

A agregação de valor na forma de aproveitamento dos subprodutos gerados, como 

produção de biomassa proteica por bioconversão do glicerol residual, a ser usado em 

ração animal, constitui, desta forma, importante contribuição para o desenvolvimento 

sustentável da cadeia produtiva do biodiesel.  

A seleção de um microrganismo apropriado para um produto específico é assunto 

de considerável importância. As características de um microrganismo escolhido refletem, 

até certo ponto, os parâmetros de processo de produção. No processo de produção de 

biomassa microbiana, os aspectos que devem ser observados dizem respeito à seleção 

do microrganismo, o qual pode ser obtido por isolamento ou aquisição junto a Coleções 

de Cultura, aos substratos nutricionalmente importantes para o desenvolvimento desses 
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microrganismos e aos processos que serão utilizados na produção e recuperação de 

biomassa (BORZANI et al., 1975; MORAES, 2002). 

O presente trabalho teve como objetivo selecionar uma cepa de levedura para 

produção de biomassa como fonte de proteínas, avaliando o uso de glicerol puro e 

proveniente da síntese de biodiesel como principal fonte de carbono, e com a cepa 

escolhida, selecionar o meio de cultivo mais promissor. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Microrganismo 

Os microrganismos utilizados foram as linhagens de leveduras Yarrowia lipolytica 

NRRL YB-423, Candida utilis NRRL Y-900, Candida lipolytica NRRL Y-1095 e Candida 

rugosa NRRL Y-95, cedidas pelo Northern Regional Research Laboratory (Peoria, USA) e 

certificadas como GRAS (Generally Recognized As Safe) pelo FDA (Food and Drug 

Administration). As culturas liofilizadas foram reativadas em caldo YM e incubadas a 25ºC 

por 48 h, e posteriormente repicadas para ágar YM e incubadas nas mesmas condições 

para manutenção das culturas. Os microrganismos foram mantidos em tubos contendo 

ágar YM sob refrigeração (4 ºC).  

 

2.2. Glicerol 

Como principal fonte de carbono foram utilizados glicerol comercial p.a. (Synth, 

Brasil) e glicerol bruto proveniente da síntese de biodiesel, obtido através de 

transesterificação de óleo de soja e etanol anidro em catálise alcalina (SANTOS et al., 

2005). O glicerol bruto continha 78,4% (m/m) de glicerol, de acordo com metodologia 

proposta pelo FOOD CHEMICALS CODEX (1981). O sistema para produção de biodiesel 

é indicado na Figura 1, consistindo em um reator encamisado com controle de agitação, 

sendo o mesmo construído no Laboratório de Química Orgânica I da FURG. 
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Figura 1: Sistema de alcóolise de óleo de soja para produção de biodiesel 

 

2.3. Preparo do Inóculo 

Foram utilizados 2 tubos de cultura microbiana reativada, sendo raspadas com 10 

mL de água peptonada 0,1% para cada tubo e transferido para cada erlenmeyer de 500 

mL contendo 200 mL de meio composto por (g/L): 30 glicerol; 7 KH2PO4; 2,5 Na2HPO4; 

1,5 MgSO4.7H2O; 0,15 CaCl2; 0,15 FeCl3.6H2O; 0,02 ZnSO4.7H2O; 0,06 MnSO4.H2O; 0,5 

(NH4)2SO4; 0,5 extrato de levedura, ajustado a pH 6,0, conforme proposto por 

PAPANIKOLAOU e AGGELIS (2002), sendo utilizado o glicerol puro. A suspensão foi 

incubada a 30ºC em frascos agitados a 180 rpm, acompanhando-se o crescimento celular 

por contagem em câmara de Neubauer (ZHANG et al., 2005). 

 

2.4. Seleção do Microrganismo 

Os ensaios foram realizados utilizando glicerol p.a e glicerol bruto, sendo que a 

quantidade adicionada de glicerol bruto considerou sua composição a fim de resultar na 

concentração desejada do substrato. Os cultivos foram realizados em frascos 

erlenmeyers de 500 mL com volume inicial de 200 mL, resultante da adição do meio de 

cultivo, suspensão de leveduras e água destilada estéril. O meio de cultivo foi preparado 

na forma concentrada a fim de resultar na seguinte composição (g/L): 30 glicerol; 7 

KH2PO4; 2,5 Na2HPO4; 1,5 MgSO4.7H2O; 0,15 CaCl2; 0,15 FeCl3.6H2O; 0,02 ZnSO4.7H2O; 

0,06 MnSO4.H2O; 0,5 (NH4)2SO4; 0,5 extrato de levedura, e ajustando a pH 6,0 conforme 
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descrito por PAPANIKOLAOU e AGGELIS (2002). Os cultivos foram inoculados com 

suspensão de leveduras previamente preparada de forma a atingir 1x107 células/mL, 

sendo mantidos em incubadora rotatória a 30°C e 180 rpm de agitação, retirando-se 

alíquotas em intervalos de tempo pré-estabelecidos. A Figura 2 ilustra os cultivos em 

frascos agitados. 

 

Figura 2: Cultivos em frascos agitados 

 

Para cada ensaio foram obtidos concentração de biomassa máxima, conteúdo 

proteico e produção de proteína total, os dois últimos ao término do cultivo. A produção de 

proteína total foi calculada conforme CHOI e PARK (2003), multiplicando a concentração 

de biomassa (g/L) pelo conteúdo proteico (% m/m) obtidos ao término do cultivo, dividido 

por 100. 

 

2.5. Seleção do Meio de Cultivo 

 Com a levedura selecionada, foram testados diferentes meios de cultivo utilizando 

glicerol proveniente da produção de biodiesel. Os cultivos foram realizados em frascos 

erlenmeyers de 500 mL contendo 200 mL dos seguintes meios de cultivo (g/L): 
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Tabela 1: Composição dos meios de cultivos estudados. 

Meio Composição (g/L) Referência 

Meio 1 

Glicerol 30; KH2PO4 7; Na2HPO4 2,5; MgSO4.7H2O 1,5; 

CaCl2 0,15; FeCl3.6H2O 0,15; ZnSO4.7H2O 0,02; 

MnSO4.H2O 0,06; (NH4)2SO4 0,5; extrato de levedura 0,5, 

ajustado a pH 6,0. 

PAPANIKOLAOU 

e AGGELIS (2002) 

Meio 2 

Glicerol 50; (NH4)2HPO4 5,5; KH2PO4 5,5; (NH4)2SO4 1,0; 

MgSO4. 0,25; CaCl2.2H2O 0,021; extrato de levedura 1,0; 

peptona 1,0, ajustado a pH 5,5. 

RIVALDI et al. 

(2007) 

Meio 3 

Glicerol 40; (NH4)2HPO4 12,4; ácido cítrico 2; CaCl2.2H2O 

0,022; KCl 0,9; MgSO4.7H2O 0,5; solução de elementos 

traços 4,6 mL (CuSO4.5H2O 6; NaI 0,08; MnSO4.H2O 3; 

Na2MoO4.2H2O 0,2; H3BO4 0,02; CoCl2 0,5; ZnCl2 20; 

FeSO4.7H2O 65; biotina 0,2; H2SO4 5 mL, ajustado a pH 5. 

GASSER et al. 

(2007) 

Meio 4 

Glicerol 72; K2HPO4 3,53; NH4Cl 28,8; MgCl2.6H2O 18,29; 

KH2PO4 12,53; Na2SO4 12; ácido cítrico 1,51; 

ZnSO4.7H2O 0,05; biotina 2,9.10-5, ajustado a pH 4,5 

TRÍBOLI et al. 

(1994) 

Para cada ensaio foram obtidos concentração de biomassa, conteúdo proteico e 

produção de proteína total.  

 

2.6. Métodos Analíticos 

Foram retiradas amostras periodicamente, centrifugadas a 1780xg por 15 min, 

lavadas, novamente centrifugadas e então ressuspendidas em volume apropriado, para 

determinações analíticas como pH no sobrenadante e concentração de biomassa e 

conteúdo proteico no sedimento. 

 

2.6.1. Concentração de biomassa 

 A medida da concentração celular foi acompanhada por densidade óptica com 

leitura a 600 nm em espectrofotômetro, convertendo-se em g/L a partir de uma curva 
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padrão de biomassa para cada microrganismo, baseado no método descrito por CHOI e 

PARK (2003). As curvas padrão encontram-se em apêndice. 

 

2.6.2. Conteúdo Proteico 

 O nitrogênio total foi determinado pelo método micro-Kjeldahl, no término de 

cultivo. O fator de conversão para proteína foi de 6,25 (AOAC, 2000). 

 

2.6.3. Análise de pH 

 O pH do sobrenadante foi medido usando medidor de pH, de acordo com AOAC 

(2000). 

 

2.7. Análise Estatística 

Todos os ensaios foram realizados em triplicata. Os resultados foram avaliados 

por análise de variância e teste de Tukey (MONTGOMERY, 2004), a fim de verificar a 

existência de diferenças significativas entre os microrganismos estudados, em glicerol 

puro e glicerol bruto, e entre os meios estudados, a 95% de confiança (p ≤ 0,05), 

selecionando-se desta forma o microrganismo e o meio mais promissor para produção de 

biomassa proteica. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Seleção da Cepa de Levedura 

A Figura 3 apresenta o crescimento celular e a variação de pH ao longo do cultivo 

das leveduras Yarrowia lipolytica YB-423, Candida lipolytica Y-1095, Candida utilis Y-900 

e Candida rugosa Y-95 em meio contendo glicerol puro e glicerol bruto. 
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Figura 3: Concentração de biomassa das leveduras em glicerol (a) puro e (b) bruto e pH 

do meio de cultivo utilizando glicerol (c) puro e (d) bruto. 

  

Através da Figura 3a e 3b, verifica-se que o crescimento atinge a fase estacionária 

a partir de 54 h de cultivo, sendo obtidos os picos de biomassa a partir deste período, em 

ambos ensaios, utilizando glicerol puro e bruto. O aumento de biomassa coincide com a 

diminuição do pH ao longo do cultivo (Figuras 3c e 3d), provavelmente ocasionado pela 

produção de ácidos orgânicos, pois que as leveduras estudadas são comumente 

utilizadas para produção de ácidos orgânicos como ácido cítrico, isocítrico, α-

cetoglutárico, acético e pirúvico (PAPANIKOLAOU et al., 2008(a); PAPANIKOLAOU et al., 

2002; MORGUNOV et al., 2004; CROLLA e KENNEDY, 2004; CROLLA e KENNEDY, 

2001; FINOGENOVA et al., 2005; CHRISTEN et al., 1999). No entanto, para Candida 

rugosa Y-95 a queda de pH foi menos acentuada. 

(b)(a)

(c) (d)
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 A Tabela 2 apresenta a média e o desvio padrão para concentração de biomassa 

máxima, conteúdo proteico e produção de proteína total para as leveduras estudadas em 

glicerol puro e bruto. 

 

Tabela 2: Médias ± desvio padrão para biomassa máxima, conteúdo proteico e produção 

de proteína total e análise estatística dos dados*. 

 Biomassa Máxima (g/L) Conteúdo Proteico (%) 
Produção de Proteína 

Total (g/L) 

 Puro Bruto Puro Bruto Puro Bruto 

Yarrowia 

lipolytica 

YB-423 

13,8±0,6a,A 14,7±0,3a,A 13,6±0,4c,A 11,9±0,3c,A 1,9±0,1a,A 1,6±0,1a,B 

Candida 

lipolytica 

Y-1095 

12,0±0,8b,A 11,5±0,3b,A 16,7±1,5b,A 12,1±0,5c,B 1,8±0,1a,A 1,4±0,2a,B 

Candida 

utilis Y-

900 

8,4±0,2c,A 8,7±0,2d,A 18,1±0,8ab,A 18,8±0,1a,A 1,4±0,1b,A 1,6±0,0a,A 

Candida 

rugosa 

Y-95 

5,5±0,3d,A 9,9±0,4c,B 19,6±1,0a,A 14,5±0,3b,B 1,0±0,1c,A 1,4±0,1a,B 

*Letras minúsculas iguais indicam que não há diferença significativa entre linhas e letras 

maiúsculas iguais indicam que não há diferença significativa entre colunas, ambos a 95% 

de confiança (p<0,05). 

 

De acordo com a Tabela 2, comparando-se as concentrações celulares máximas, 

observou-se que as leveduras diferiram entre si, sendo que a levedura Yarrowia lipolytica 

YB-423 apresentou maior produção de biomassa máxima, tanto em meio contendo 

glicerol puro (13,8 ± 0,6 g/L) como em glicerol bruto proveniente do biodiesel (14,7 ± 0,3 

g/L) em 72 h de cultivo. Quando comparada a concentração de biomassa máxima das 

leveduras em glicerol puro e bruto, verificou-se que somente para a levedura Candida 

rugosa Y-95 houve diferença estatisticamente significativa, sendo superior em glicerol 
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bruto (9,9 ± 0,4 g/L) em relação ao glicerol puro (5,5 ± 0,3 g/L). Todas as demais cepas de 

leveduras não apresentaram diferença estatisticamente significativa a 95% de confiança 

utilizando glicerol puro e bruto. 

Quanto ao conteúdo proteico das leveduras avaliadas, pode-se verificar que as 

leveduras Candida utilis Y-900 e Candida rugosa Y-95 apresentaram melhores resultados 

em meio contendo glicerol puro (18,1±0,8% e 19,6±1,0%, respectivamente), não diferindo 

estatisticamente entre si. Em glicerol bruto a levedura Candida utilis Y-900 apresentou 

maior conteúdo proteico (18,8±0,1%), diferindo estatisticamente das demais cepas, a 95% 

de confiança. Quando comparados os conteúdos proteicos obtidos com diferentes 

substratos, a 95% de confiança, verificou-se que para as cepas de leveduras de Yarrowia 

lipolytica YB-423 e Candida utilis Y-900 não houve diferenças estatisticamente 

significativas entre os meios contendo glicerol puro e bruto, porém as demais cepas 

apresentaram redução do conteúdo proteico em meio contendo glicerol bruto quando 

comparado ao glicerol puro. Este fato pode estar relacionado à presença de impurezas. 

Entretanto, o uso de glicerol bruto proveniente da síntese de biodiesel apresenta a 

vantagem de diminuir o custo de produção de biomassa proteica, pois que não necessita 

de processos de purificação. 

Quando avaliada a produção de proteína total, a 95% de confiança, as leveduras 

Yarrowia lipolytica YB-423 e Candida lipolytica Y-1095 apresentaram resultados 

superiores (1,9±0,1 g/L e 1,8±0,1 g/L, respectivamente) em meio contendo glicerol puro, 

diferindo estatisticamente das demais cepas de leveduras estudadas. Em meio contendo 

glicerol proveniente da produção de biodiesel não houve diferença estatisticamente 

significativa entre as leveduras. Quando comparada a produção de proteína total em 

meios contendo glicerol puro e bruto, a levedura Candida utilis Y-900 não apresentou 

diferença estatisticamente significativa, as leveduras Yarrowia lipolytica YB-423 e Candida 

lipolytica Y-1095 apresentaram redução no conteúdo proteico total em meio contendo 

glicerol bruto, quando comparado ao glicerol puro, e a levedura Candida rugosa Y-95 

apresentou resultados superiores em glicerol bruto, a 95% de confiança. 

Os resultados de biomassa máxima apresentaram-se superiores aos encontrados 

na literatura. CROLLA e KENNEDY (2001) verificaram cerca de 5,8 g/L de biomassa de 

Candida lipolytica NRRL Y-1095, utilizando n-parafina residual como substrato. 
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PAPANIKOLAOU e AGGELIS (2002), com Yarrowia lipolytica LGAM S(7)1, obtiveram 

cerca de 7,5 g/L de biomassa, utilizando glicerol como fonte de carbono. 

 PAPANIKOLAOU et al. (2008(a)) obtiveram concentração de biomassa máxima de 

7,9 g/L para Yarrowia lipolytica ACA-DC 50109 em meio contendo 45,9 g/L de glicerol 

residual proveniente da síntese do biodiesel (pureza de 65% m/m). 

 GÉLINAS e BARRETE (2007) obteram conteúdo proteico de 43,1% utilizando a 

levedura Candida utilis ATCC 9255 em meio contendo resíduo do processamento de 

batata.O resultado inferior obtido no presente trabalho para Candida utilis Y-900 (11,9%) 

pode estar associado ao uso do glicerol bruto como fonte de carbono. 

Considerando que as leveduras não apresentaram diferenças significativas entre si 

quanto à produção de proteína total em glicerol bruto, selecionou-se a levedura Yarrowia 

lipolytica YB-423 para a etapa posterior do estudo, levando em consideração a elevada 

produção de biomassa, apesar do menor conteúdo proteico, que pode ser maximizado. 

Além disso, são escassos os estudos com a levedura Yarrowia lipolytica YB-423 em meio 

tendo glicerol bruto como principal fonte de carbono, sendo que sua capacidade de 

excretar compostos como ácidos orgânicos e enzimas pode também ser explorada. 

 

3.2. Seleção do Meio de Cultivo 

 As Figuras 4a e 4b apresentam, respectivamente, o crescimento celular da 

levedura Yarrowia lipolytica YB-423 em diferentes meios de cultivo e o acompanhamento 

do pH, utilizando glicerol residual proveniente da síntese de biodiesel. 

De acordo com a Figura 4a e 4b, a biomassa máxima foi obtida a partir de 54 h de 

cultivo, para a maioria dos meios estudados. O aumento na biomassa coincidiu com a 

queda no pH dos meios de cultivo, sendo que os meios de cultivo 1 e 2, que 

apresentaram maior concentração de biomassa, apresentaram também maior queda no 

pH. A queda do pH pode ser ocasionada pela produção de alguns ácidos orgânicos, visto 

que diversos estudos abordam o uso da levedura Yarrowia lipolytica na produção de 

ácidos cítrico, isocítrico e pirúvico em meio contendo glicerol como principal fonte de 

carbono (PAPANIKOLAOU et al., 2008(a); PAPANIKOLAOU et al., 2002; FINOGENOVA 

et al., 2005). 
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Figura 4: Concentração de (a) biomassa e (b) pH no cultivo de Yarrowia lipolytica YB-423 

em diferentes meios de cultivo. Meio1: PAPANIKOLAOU e AGGELIS (2002); Meio 2: 

RIVALDI et al. (2007); Meio 3: GASSER et al. (2007); Meio 4: TRÍBOLI et al. (1994). 

  

 A Tabela 3 apresenta a média e o desvio padrão para concentração de biomassa 

máxima, conteúdo proteico e produção de proteínas totais para os diferentes meios de 

cultivo, analisados pelo teste de Tukey. 

 

 Tabela 3: Médias ± desvio padrão para biomassa máxima, conteúdo proteico e 

produção de proteína total e análise estatística dos dados*. 

 
Biomassa 

Máxima (g/L) 

Conteúdo 

Proteico (%) 

Produção de 

Proteína Total 

(g/L) 

Meio 1 14,7±0,3b 11,9±0,3c 1,6±0,1b 

Meio 2 17,8±0,6a 18,2±1,0a 3,1±0,1a 

Meio 3 9,1±0,5c 16,1±0,2b 1,5±0,1b 

Meio 4 4,1±0,9d 17,0±0,9ab 0,6±0,2c 

*Letras iguais indicam que não há diferença significativa entre os meios estudados, a 95% 

de confiança (p<0,05). 

Através da Tabela 3, pode-se verificar que o Meio 2, proposto por RIVALDI et al. 

(2007), apresentou os melhores resultados em todas as respostas analisadas: 

concentração de biomassa máxima de 17,8±0,6 g/L, conteúdo proteico de 18,2±1,0% e 

(a) (b)
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produção de proteína total de 3,1±0,1 g/L, diferindo estatisticamente de todos os demais 

meios de cultivo estudados, a 95% de confiança. 

Estes valores representam um aumento de 21,1% na concentração de biomassa 

máxima, de 52,9% no conteúdo proteico e de 93,7% na produção de proteínas totais de 

Yarrowia lipolytica YB-423, em relação ao meio proposto por PAPANIKOLAOU e 

AGGELIS (2002). 

Em substratos com relação C/N de 20:1 há maior síntese de proteína e a 

deposição de gordura é reduzida a menos de 10% em relação ao peso do micélio. O 

aumento crescente da fonte de carbono em relação à de nitrogênio causa aumento 

gradual do teor de lipídios (AQUARONE et al., 2001). Provavelmente, o maior conteúdo 

proteico obtido utilizando o Meio 2, proposto por RIVALDI et al. (2007), foi devido à 

relação C/N ser a mais próxima de 20 dentre os meios estudados (cerca de 14,2).  

ZHENG et al. (2005) verificaram conteúdo proteico de 26% para a levedura 

Candida utilis OZ993 em meio contendo resíduo da produção de salada. CHOI e PARK 

(2002) verificaram maior conteúdo proteico (36,5%) utilizando a levedura Pichia stipitis 

CBS 5776 em meio contendo resíduo da produção de chucrute como fonte de carbono e 

sulfato de amônio como fonte de nitrogênio. 

CHOI e PARK (2003) observaram produção de proteína total de cerca de 2,8 g/L 

utilizando a cepa de levedura Pichia stipitis CBS 5776 em caldo YM acrescido de glicose, 

resultados inferiores aos obtidos neste trabalho em meio contendo glicerol bruto. 

 

4. CONCLUSÕES 

Yarrowia lipolytica NRRL YB-423 foi selecionada como apropriada para o cultivo 

em meio à base de glicerol para produção de biomassa, atingindo a maior biomassa 

máxima, tanto para glicerol puro como para glicerol bruto, diferindo significativamente das 

demais linhagens. 

Para esta levedura, a substituição do glicerol puro por glicerol bruto não implicou 

em impacto significativo sobre a produção de biomassa e sobre o conteúdo proteico, mas 

afetou negativamente a produção de proteína total. 

Contudo, a alteração da composição do meio de cultivo contendo glicerol bruto 

permitiu o aumento da produção de biomassa em 21,1%, o conteúdo proteico em 52,9% e 

a produção de proteína total em 93,7%, atingindo 17,8 ± 0,6 g/L, 18,2 ± 1,0% e 3,1 ± 0,1 

g/L, respectivamente, permitindo afirmar que Yarrowia lipolytica NRRL YB-423 é 
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promissora para produção de biomassa como fonte de proteínas como forma de 

aproveitamento do glicerol bruto gerado na síntese de biodiesel. 
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AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO MEIO PARA PRODUÇÃO DE BIOMASSA 
DE LEVEDURA UTILIZANDO GLICEROL BRUTO 

 

RESUMO 

 

Com o aumento na produção de biodiesel, o glicerol gerado pode se tornar um problema, 
pois que não possui mercado para absorver a totalidade da produção. Uma alternativa 
para valorização do glicerol é a bioconversão deste em biomassa contendo nutrientes. O 
uso de leveduras na alimentação humana e animal é interessante uma vez que sua 
biomassa apresenta elevada produtividade, alta proporção de proteínas e natureza 
atóxica. O presente trabalho teve como objetivo avaliar, através da técnica de 
planejamento experimental fatorial, os efeitos dos componentes do meio de cultivo, a fim 
de maximizar a produção de biomassa de levedura como fonte de proteínas, utilizando 
como principal fonte de carbono o glicerol bruto proveniente da síntese do biodiesel. Foi 
utilizada a cepa de levedura Yarrowia lipolytica YB-423, certificada como GRAS 
(Generally Recognized As Safe). Um planejamento experimental fracionário 2v

5-1 foi 
utilizado para determinar as variáveis que mais influenciaram na produção de biomassa e 
no conteúdo proteico. Os parâmetros estudados foram pH inicial do meio de cultivo e as 
concentrações de glicerol, hidrogenofosfato de amônio, peptona e extrato de levedura. 
Posteriormente, as variáveis que mais influenciaram foram avaliadas em um planejamento 
experimental completo 23, fixando-se as concentrações de hidrogenofosfato de amônio 
(5,5 g/L) e peptona (1,5 g/L). Através da técnica de superfície de resposta, a condição 
para maximização do conteúdo proteico validada pelo modelo empírico foi de 33,9 g/L de 
glicerol, pH inicial de 4,8 e 0,6 g/L de extrato de levedura, obtendo-se um conteúdo 
proteico de 20,1± 0,6%, com uma biomassa máxima de 19,5 ± 1,0 g/L,  
 
Palavras-chave: planejamento experimental, Yarrowia, glicerol, proteína. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 No último século houve o crescimento do interesse pela utilização de 

microrganismos como alimento, principalmente devido à rápida formação de material 

celular, aliada ao alto teor proteico que esta apresenta. O desenvolvimento de processos 

biotecnológicos baseados na reprodução controlada de microrganismos iniciou-se com as 

leveduras, por estas apresentarem elevada taxa de crescimento. As leveduras são 

importantes como matérias-primas para as indústrias de alimentos, farmaceutica e de 

cosméticos, sendo excelente fonte de nutrientes, principalmente proteínas, vitaminas do 

complexo B e minerais essenciais (ALAIS e LINDEN, 1991, REED e NAGODAWITHANA, 

1991, citados por CABALLERO-CÓRDOBA e SGARBIERI, 2000). Em particular, a 

levedura Yarrowia lipolytica apresenta como diferencial a capacidade de excretar 
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naturalmente várias proteínas no meio de cultivo como proteases, lipases, fosfatases e 

estearases (MADZAK et al., 2004). Um importante aspecto na produção de biomassa com 

elevado teor proteico é o desenvolvimento de um meio de cultivo satisfatório para a 

máxima obtenção do produto desejado utilizando um substrato de baixo custo. 

Com o incentivo governamental para a produção industrial do biodiesel e a 

obrigatoriedade de sua adição ao óleo diesel, o aumento da oferta de glicerol não deverá 

ser totalmente absorvida pelo seu mercado tradicional, e seu aproveitamento para a 

geração de produtos de maior valor agregado será essencial para o desenvolvimento 

sustentável da cadeia produtiva do biodiesel. Neste contexto, o uso de glicerol bruto, 

proveniente da síntese de biodiesel, como principal substrato do meio de cultivo, contribui 

tanto para a redução do custo de produção de biomassa proteica como para a valorização 

do glicerol. 

A metodologia da superfície de resposta avalia a influência de vários fatores 

simultaneamente em diferentes níveis e determina as interações correspondente sdestes 

fatores usando um pequeno número de experimentos. A metodologia da superfície de 

resposta tem sido utilizada para resolver problemas com múltiplas variáveis e otimizar 

várias respostas em diversos tipos de experimentos (MADDOX e RICHERT, 1977, citados 

por CROLLA e KENNEDY, 2001). Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo 

avaliar os efeitos das concentrações dos componentes e pH inicial do meio de cultivo para 

obtenção de biomassa da levedura Yarrowia lipolytica NRRL YB-423, procurando 

maximizar a concentração de biomassa e o conteúdo proteico. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Microrganismo 

 Foi utilizada a levedura Yarrowia lipolytica NRRL YB-423, cedida pelo Northern 

Regional Research Laboratory (Peoria, USA) e certificada como GRAS (Generally 

Recognized As Safe). A manutenção da cepa foi realizada através de repiques para ágar 

YM e incubada a 25ºC por 48 h, sendo armazenado sob refrigeração (4 ºC).  

 

2.2. Glicerol 

Como principal fonte de carbono foi utilizado glicerol proveniente da síntese de 

biodiesel, obtido por transesterificação de óleo de soja e etanol anidro em catálise 
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alcalina. O glicerol bruto continha 79% (m/m) de glicerol, de acordo com metodologia 

proposta pelo FOOD CHEMICALS CODEX (1981), sendo produzido no Laboratório de 

Química Orgânica I da FURG. A quantidade a ser adicionada de glicerol bruto considerou 

sua composição a fim de resultar na concentração desejada do substrato. 

 

2.3. Preparo do Inóculo 

Foram utilizados 2 tubos de cultura microbiana reativada, sendo raspadas com 10 

mL de água peptonada 0,1% para cada tubo e transferido para cada erlenmeyer de 500 

mL contendo 200 mL de meio composto por (g/L): 30 glicerol; 7 KH2PO4; 2,5 Na2HPO4; 

1,5 MgSO4.7H2O; 0,15 CaCl2; 0,15 FeCl3.6H2O; 0,02 ZnSO4.7H2O; 0,06 MnSO4.H2O; 0,5 

(NH4)2SO4; 0,5 extrato de levedura, ajustado a pH 6,0, conforme proposto por 

PAPANIKOLAOU e AGGELIS (2002), sendo utilizado o glicerol p.a. A suspensão foi 

incubada a 30ºC em frascos agitados a 180 rpm, e o crescimento acompanhado por 

contagem em câmara de Neubauer (ZHANG et al., 2005). A Figura 1 mostra a 

observação microscópica da levedura Yarrowia lipolytica NRRL YB-423. 

 

Figura 1: Microscopia da levedura Yarrowia lipolytica NRRL YB-423 
 

2.4. Planejamento Experimental Fracionário 

Para avaliar os efeitos das variáveis do meio de cultivo foi realizado um 

planejamento experimental fracionário variando-se as concentrações dos componentes e 

do pH inicial a partir do meio proposto por RIVALDI et al. (2007). De acordo com os 

resultados obtidos na seleção do meio de cultivo, as variáveis avaliadas foram: 

concentrações de glicerol (de 20 a 60 g/L), de hidrogenofosfato de amônio (de 5,5 a 12,5 
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g/L), de extrato de levedura (de 0,5 a 1,5 g/L) e de peptona (de 0,5 a 1,5 g/L), e pH inicial 

(de 4,5 a 6,5), mantendo-se fixas as concentrações de dihidrogenofosfato de potássio (5,5 

g/L); sulfato de amônio (1,0 g/L); sulfato de magnésio (0,25 g/L) e cloreto de cálcio 

dihidratado (0,021 g/L). 

Os cultivos foram inoculados com suspensão de leveduras previamente preparada 

de forma a atingir 1x107 células/mL, sendo mantidos em incubadora rotatória a 30°C e 

180 rpm de agitação, retirando-se alíquotas em intervalos de tempo pré-estabelecidos. 

Durante os cultivos para a obtenção da biomassa proteica, foram obtidas como respostas 

a concentração de biomassa máxima (g/L) e o conteúdo proteico (%) no término do 

cultivo. 

 

2.5. Planejamento Experimental Fatorial Completo 

Posteriormente, com as variáveis selecionadas mais influentes foi proposto um 

planejamento experimental fatorial completo 23, visando à maximização da produção de 

biomassa proteica. As variáveis analisadas foram: concentrações de glicerol (de 16,1 a 

33,9 g/L) e de extrato de levedura (0,6 a 2,4 g/L) e pH inicial do meio de cultivo (de 4,8 a 

7,2). As quantidades de hidrogenofosfato de amônio e de peptona foram fixados em 5,5 

g/L e 1,5 g/L, respectivamente. 

Os cultivos foram inoculados com suspensão de leveduras previamente preparada 

de forma a atingir 1x107 células/mL, sendo mantidos em incubadora rotatória a 30°C e 

180 rpm de agitação, retirando-se alíquotas em intervalos de tempo pré-estabelecidos. 

Durante os cultivos para a obtenção da biomassa proteica, foram obtidas como respostas 

a concentração de biomassa (g/L) e conteúdo proteico (%). 

 

2.6. Validação do Modelo Matemático para Conteúdo Proteico 

Nas melhores condições do planejamento experimental 23 foram realizados 

cultivos em triplicata a fim de validar o modelo matemático para conteúdo proteico em 72 

h de cultivo e verificar se havia diferença estatisticamente significativa entre os ensaios. 

Também para a melhor condição obtida foi determinado o conteúdo proteico em 

diferentes tempos de cultivo. 
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2.7. Métodos Analíticos 

As amostras foram retiradas, centrifugadas a 1780xg por 15 min, lavadas, 

novamente centrifugadas e então ressuspendidas em volume apropriado, para 

determinações analíticas como pH no sobrenadante e concentração de biomassa e 

conteúdo proteico no sedimento. 

 

2.7.1. Concentração de biomassa 

 A medida da concentração celular foi acompanhada por densidade óptica com 

leitura a 600 nm em espectrofotômetro, convertendo-se em g/L a partir de uma curva 

padrão de biomassa para a levedura Yarrowia lipolytica YB-423 (em apêndice), baseado 

no método descrito por CHOI e PARK (2003). 

 

2.7.2. Conteúdo Proteico 

 O nitrogênio total foi determinado pelo método micro-Kjeldahl, no término de 

cultivo. O fator de conversão para proteína utilizado foi de 6,25 (AOAC, 2000). 

 

2.7.3. Análise de pH 

 O pH do sobrenadante foi medido usando medidor de pH, de acordo com AOAC, 

(2000). 

 

2.8. Análise Estatística 

A concentração de biomassa máxima e o conteúdo proteico obtidos no cultivo de 

Yarrowia lipolytica YB-423 foram avaliados através de análise de efeitos e pela 

metodologia de análise de superfície de resposta, utilizando o software Statistica 5.0. 

  

3. RESULTADOS 

3.1. Planejamento Experimental Fracionário 

 Através de um planejamento experimental fracionário 25-1 foi avaliado o efeito do 

pH inicial do meio de cultivo e das concentrações de glicerol, de hidrogenofosfato de 

amônio, de extrato de levedura e de peptona. A Tabela 1 apresenta a matriz do 

planejamento experimental fracionário 25-1 com os valores codificados e reais de cada 

variável, e as respostas conteúdo proteico e concentração de biomassa máxima. 
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Tabela 1: Matriz do planejamento experimental fracionário 25-1 com valores codificados 

(reais) e respostas obtidas. 

Ensaio Glicerol pH FA* EL** Peptona 

Conteúdo 

Proteico 

(%)*** 

Biomassa 

Máxima 

(g/L)**** 

1 -1 (30) -1 (4,5) -1 (5,5) -1 (0,5) 1 (1,5) 18,2 17,348 

2 1 (60) -1 (4,5) -1 (5,5) -1 (0,5) -1 (0,5) 13,5 4,548 

3 -1 (30) 1 (6,5) -1 (5,5) -1 (0,5) -1 (0,5) 9,6 21,836 

4 1 (60) 1 (6,5) -1 (5,5) -1 (0,5) 1 (1,5) 8,4 18,748 

5 -1 (30) -1 (4,5) 1 (12,5) -1 (0,5) -1 (0,5) 17,0 13,948 

6 1 (60) -1 (4,5) 1 (12,5) -1 (0,5) 1 (1,5) 8,4 7,348 

7 -1 (30) 1 (6,5) 1 (12,5) -1 (0,5) 1 (1,5) 13,6 18,848 

8 1 (60) 1 (6,5) 1 (12,5) -1 (0,5) -1 (0,5) 7,9 15,454 

9 -1 (30) -1 (4,5) -1 (5,5) 1 (1,5) -1 (0,5) 16,0 14,554 

10 1 (60) -1 (4,5) -1 (5,5) 1 (1,5) 1 (1,5) 12,2 7,848 

11 -1 (30) 1 (6,5) -1 (5,5) 1 (1,5) 1 (1,5) 16,7 15,154 

12 1 (60) 1 (6,5) -1 (5,5) 1 (1,5) -1 (0,5) 9,8 10,348 

13 -1 (30) -1 (4,5) 1 (12,5) 1 (1,5) 1 (1,5) 18,4 12,054 

14 1 (60) -1 (4,5) 1 (12,5) 1 (1,5) -1 (0,5) 13,3 2,748 

15 -1 (30) 1 (6,5) 1 (12,5) 1 (1,5) -1 (0,5) 15,1 11,636 

16 1 (60) 1 (6,5) 1 (12,5) 1 (1,5) 1 (1,5) 10,0 11,854 

17 0 (45) 0 (5,5) 0 (9) 0 (1) 0 (1) 16,0 14,354 

18 0 (45) 0 (5,5) 0 (9) 0 (1) 0 (1) 16,3 14,554 

19 0 (45) 0 (5,5) 0 (9) 0 (1) 0 (1) 15,1 14,354 

*FA: (NH4)2HPO4 

**EL: extrato de levedura 

*** Ao término no cultivo 

**** tempo de cultivo para obtenção da biomassa máxima (em horas) 

Conforme a Tabela 1, o ensaio 3 apresentou maior produção de biomassa em 54 h 

de cultivo, sendo produzida 21,8 g/L de biomassa com conteúdo proteico de 9,6% 

utilizando-se 30 g/L de glicerol, 5,5 g/L de hidrogenofosfato de amônio, 0,5 g/L de extrato 
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de levedura, 0,5 g/L de peptona e pH inicial de 6,5. Este resultado mostra-se superior ao 

encontrado na literatura, em que foi obtido 7,1 g/L em 92 h de cultivo utilizando a cepa de 

Yarrowia lipolytica ACA-DC 50109, em meio contendo glicerol bruto proveniente da 

síntese de biodiesel (PAPANIKOLAOU et al., 2008(a)). O melhor resultado de conteúdo 

proteico observado foi de 18,4%, no ensaio 13, produzindo 12 g/L de biomassa em meio 

contendo 30 g/L de glicerol, 12,5 g/L de hidrogenofosfato de amônio, 1,5 g/L de extrato de 

levedura, 1,5 g/L de peptona e pH inicial 4,5. No entanto, o ensaio 1 (glicerol 30 g/L; 

hidrogenofosfato de amônio 5,5 g/L; extrato de levedura 0,5 g/L e peptona 1,5 g/L e pH 

inicial de 4,5) atingiu-se valores elevados de ambos, conteúdo proteico (18,2%) e 

biomassa máxima (17,3 g/L). CHOI e PARK (2002) observaram um conteúdo proteico de 

31% utilizando a levedura Kluyveromyces marxianus KCTC 7118 em caldo YM acrescido 

de glicose.  

Ao longo dos cultivos observa-se que os valores máximos das concentrações de 

biomassa foram atingidos em tempos distintos para diferentes ensaios (Figura 2, em 

apêndice), observando-se também declínio do pH nos cultivos (Figura 3, em apêndice). 

Este declínio pode estar associado à produção de ácidos como pirúvico (FINOGENOVA 

et al., 2005; MORGUNOV et al., 2004), cítrico e isocítrico (PAPANIKOLAOU et al., 2002). 

 A Figura 2 apresenta os efeitos das variáveis sobre o conteúdo proteico e sobre a 

concentração de biomassa máxima de Yarrowia lipolytica NRRL YB-423. 
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Figura 2: Estimativa dos efeitos do pH inicial e das concentrações de glicerol, de 

hidrogenofosfato de amônio, de extrato de levedura e peptona sobre (a) conteúdo proteico 

e (b) biomassa máxima. 

  

(a) (b)
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Quando avaliado o conteúdo proteico (Figura 2a), a variável concentração de 

glicerol apresentou efeito de decréscimo significativo (p<0,05), diminuindo em média 5,1% 

a proteína. Os incrementos do pH inicial e do extrato de levedura foram significativos 

(p<0,05), com efeitos contrários, ou seja, a passagem do nível -1 para +1 no pH e no 

extrato de levedura, em média, diminuiu 3,2% e aumentou 1,9% o conteúdo proteico, 

respectivamente.  

 Observa-se que todas as variáveis apresentaram efeito significativo na 

concentração de biomassa (Figura 2b), a 95% de confiança (p<0,05). Porém, o 

incremento de 30 para 60 g/L de glicerol, de 5,5 para 12,5 g/L de hidrogenofosfato de 

amônio e de 0,5 para 1,5 g/L no extrato de levedura diminuiu em média a biomassa em 

5,5 g/L, 1,8 g/L e 3,8 g/L, respectivamente. Efeitos contrários apresentaram as variáveis 

pH inicial do meio e concentração de peptona em que a variação do nível inferior (-1) para 

o nível superior (+1) incrementou em média a concentração de biomassa em 5,1 g/L e 2,0 

g/L, respectivamente.  

 Desta forma foram selecionadas para o planejamento experimental completo as 

variáveis que mais influenciaram na concentração de biomassa máxima e no conteúdo 

proteico, sendo elas: concentração de glicerol, pH inicial do meio de cultivo e extrato de 

levedura. As variáveis concentrações de hidrogenofosfato de amônio e de peptona não 

foram selecionadas para seqüenciamento do estudo da maximização da produção de 

biomassa proteica, pois não apresentaram efeito sobre o conteúdo proteico e resultaram 

nos menores efeitos sobre a biomassa máxima. Portanto, foram fixadas as concentrações 

de hidrogenofosfato de amônio e de peptona, em 5,5 g/L e 1,5 g/L (níveis -1 e +1, 

respectivamente), pois estes favoreceram a produção de biomassa. 

 
3.2. Planejamento Experimental Fatorial Completo 

 Um planejamento experimental completo 23 foi realizado com as variáveis pH, 

concentração de glicerol e de extrato de levedura. Foram avaliadas as respostas 

concentração de biomassa máxima e conteúdo proteico. Analisando-se as curvas de 

acompanhamento da concentração de biomassa (Figura 4, em apêndice), entre 54 e 60 h 

de cultivo, verificou-se novamente queda de pH no decorrer dos experimentos (Figura 5, 

em apêndice).  

A matriz do planejamento com os valores codificados está apresentada na Tabela 

2. Verifica-se que o maior conteúdo proteico (21,9%) foi obtido no ensaio 3, 
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correspondendo a 16,1 g/L de glicerol, 0,6 g/L de extrato de levedura e pH inicial de 7,2. 

Na condição do ensaio 2 (glicerol 33,9 g/L, extrato de levedura 0,6 g/L e pH inicial de 4,8) 

atingiu-se o maior valor para biomassa máxima (23,2 g/L). 

Tabela 2: Matriz do planejamento experimental completo 23 com valores codificados 

(reais) e respostas obtidas (fatorial 23). 

Ensaios Glicerol pH EL* 

Conteúdo 

Proteico 

(%)** 

Biomassa 

Máxima 

(g/L)*** 

1 -1 (16,1) -1 (4,8) -1 (0,6) 18,4 17,054 

2 1 (33,9) -1 (4,8) -1 (0,6) 20,2 23,254 

3 -1 (16,1) 1 (7,2) -1 (0,6) 21,9 20,254 

4 1 (33,9) 1 (7,2) -1 (0,6) 20,4 22,554 

5 -1 (16,1) -1 (4,8) 1 (2,4) 16,0 21,054 

6 1 (33,9) -1 (4,8) 1 (2,4) 16,0 19,754 

7 -1 (16,1) 1 (7,2) 1 (2,4) 20,2 14,654 

8 1 (33,9) 1 (7,2) 1 (2,4) 18,7 22,754 

9 0 (25) 0 (6) 0 (1,5) 17,2 15,772 

10 0 (25) 0 (6) 0 (1,5) 17,5 16,860 

11 0 (25) 0 (6) 0 (1,5) 17,5 15,760 

*EL: extrato de levedura 

** Ao término do cultivo  

*** tempo de cultivo para obtenção da biomassa máxima (em horas) 

 

 GHOSALKAR et al. (2008), em estudo para otimização de meio de cultivo para 

produção de biomassa de Pichia pastoris mutante, obtiveram uma concentração celular 

de 11,25 g/L em meio contendo 20 g/L de glicerol, 7,5 g/L de sulfato de amônio, 1 g/L de 

sulfato de magnésio heptahidratado, 8,5 g/L de dihidrogenofosfato de potássio, 1,5 mL/L 

de solução de vitaminas e 20 mL/L de solução de metais traços. 

Na otimização de um meio de cultivo para produção de biomassa de Yarrowia 

lipolytica A-101, foi obtida uma biomassa máxima de 19 g/L em meio contendo 20 g/L de 

óleo de canola, 4 g/L de sulfato de amônio, 0,2 g/L de extrato de levedura e 0,12 g/L de 

sulfato de magnésio (MUSIAL et al., 2004). 
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 PAPANIKOLAOU e AGGELIS (2002) obtiveram uma concentração de biomassa 

máxima de 8,1 g/L da levedura Yarrowia lipolytica LGAM S(7) 1, em meio contendo 

glicerol residual proveniente da indústria de sabão.  

 CHI et al. (2007) selecionaram diversas cepas de levedura de Yarrowia lipolytica 

isoladas de ambientes marinhos para produção de proteínas, utilizando como fonte de 

carbono hidrolisado da torta de soja acrescido de glicose, substrato este contém 

proteínas. A maior concentração de biomassa foi obtida com a cepa Qme (7,3 g/L e 

conteúdo proteico de 43,4%) e o maior conteúdo proteico (47,6%) foi alcançado com a 

cepa SWJ-1b. 

CORZO e REVAH (1999) estudaram diferentes condições de cultivo para maior 

produção de biomassa de Yarrowia lipolytica 681, observando-se concentração celular 

máxima de 6,9 g/L em meio contendo glicerol como fonte de carbono. 

Portanto, pode-se afirmar que os valores obtidos para biomassa máxima de 

Yarrowia lipolytica YB-423 em meio contendo glicerol bruto foram bastante expressivos 

quando comparados à literatura, mas o conteúdo proteico foi inferior em comparação com 

o cultivo de Yarrowia lipolytica em outras fontes de carbono, possivelmente devido à 

própria fonte utilizada. 

Na Figura 3 estão apresentados os efeitos das variáveis do meio de cultivo sobre a 

concentração de biomassa. 
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Figura 3: Estimativa dos efeitos do pH inicial do meio de cultivo e das concentrações de 

glicerol e de extrato de levedura sobre a biomassa máxima (p<0,05). 
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Através da Figura 3 pode-se observar que somente a concentração de glicerol 

apresentou efeito significativo dentre as variáveis estudadas, a 95% de confiança. Assim, 

o incremento de 16,1 para 33,9 g/L de glicerol aumentou em média a biomassa em 3,8 

g/L. 

 Para validação do modelo codificado de conteúdo proteico foi realizada uma 

análise de variância (ANOVA), sendo apresentada na Tabela 3, de acordo com 

RODRIGUES e IEMMA (2005). Pode ser verificada a validade do modelo matemático pelo 

teste F, sendo o valor de F calculado 2 vezes maior que o tabelado, a 90% de confiança. 

A Equação 1 apresenta o modelo linear empírico para o conteúdo proteico em 72 h de 

cultivo. 

EL)0,4(pHpH)ol0,5(Glicer-1,2(EL)-1,3(pH)18,6  (%) Proteico Conteúdo ×+×+= (Eq. 1) 

Tabela 3: ANOVA para o conteúdo proteico 

 
Soma 

Quadrática 

Grau de 

Liberdade 

Média 

Quadrática 
F 

Regressão 29,18 4 7,30 6,38 

Resíduo 6,86 6 1,14  

Falta de ajuste 6,81 4   

Erro puro 0,04 2   

Total 36,47 10   

R = 0,9; F4,6,90% = 3,18 

  

A partir do modelo construído (Equação 1) foi possível obter as curvas de contorno 

para analisar as melhores condições de pH inicial, concentração de glicerol e de extrato 

de levedura para o conteúdo proteico. A Figura 4 apresenta as curvas de nível 

construídas mostrando a variação da concentração de glicerol, de extrato de levedura e 

pH inicial do meio nas concentrações estudadas. 
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Figura 4: Curvas de contorno para o conteúdo proteico em função da concentração de 

extrato de levedura e pH (a, b, c), da concentração de glicerol e pH (d, e, f) e da 

concentração de glicerol e extrato de levedura (g, h, i) nos diferentes níveis estudados. 

  

Nas Figuras 4a, 4b e 4c verifica-se maior conteúdo proteico, de aproximadamente 

20 a 21%, ao utilizar no meio de cultivo baixas concentrações de extrato de levedura (0,6 

g/L) e valores altos de pH (7,2) independente da concentração de glicerol usado. 

 O mesmo comportamento é observado nas Figuras 4d, 4e e 4f em relação à 

variável pH. Em elevados valores (7,2) combinados com baixas concentrações de glicerol 

(16,1 g/L) atingi-se o maior conteúdo proteico, que diminui cerca de 1% com o incremento 

da concentração do extrato de levedura. 

(a) (b) 

(d) (e) (f) 

(g) (h) (i) 

(c) 



__________________________________________________________CAPÍTULO III 

 

57 

 
 

 Nas superfícies de contorno apresentadas nas Figuras 4g, 4h e 4i, as baixas 

concentrações de extrato de levedura (0,6 g/L) favorecem o incremento do conteúdo 

proteico. Um comportamento oposto é observado quando o pH encontra-se em níveis 

baixos (4,8), em que o aumento na concentração de glicerol (Figura 4g) favoreceu o 

conteúdo proteico alcançando 19%. Porém na Figura 4i, em que o pH encontra-se 

elevado (7,2), o glicerol na baixa concentração (16,1 g/L) incrementou o conteúdo proteico 

alcançando valores superiores em torno de 21%. Quando o pH está em 6,0 (nível 

intermediário) a concentração de glicerol não influencia no conteúdo proteico. Portanto, 

através da Figura 4 verifica-se que a diminuição na concentração de extrato de levedura 

(0,6 g/L) aumenta o conteúdo proteico, porém a concentração de glicerol e pH 

influenciaram contraditoriamente o conteúdo proteico obtido (Figuras 4g  e 4i). Assim, 

para validação do modelo para conteúdo proteico foram selecionadas 2 condições 

distintas referentes ao ensaio 2 (glicerol 33,9 g/L, extrato de levedura 0,6 g/L e pH inicial 

de 4,8) e ensaio 3 (glicerol 16,1 g/L, extrato de levedura 0,6 g/L e pH inicial de 7,2). 

 

3.3. Validação do Modelo Matemático para Conteúdo Proteico 

Nas condições descritas, foram realizados cultivos em triplicata, acompanhando-se 

o crescimento celular e o pH ao longo do tempo. A concentração de biomassa e pH estão 

apresentadas pela Figura 5a e 5b, respectivamente. 
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Figura 5: Acompanhamento da (a) biomassa e (b) pH dos ensaios 2 e 3. 

  

De acordo com a Figura 5a, pode-se observar o pico de biomassa em 54 h de 

cultivo, sendo de 19,5±1,0 g/L e 18,9±0,5 g/L para os ensaios 2 e 3, respectivamente. A 

(a) (b) 
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variação de pH, verificada na Figura 5b, apresentou comportamento similar nos dois 

ensaios. 

 

Tabela 4: Médias ± desvio padrão para biomassa máxima e conteúdo proteico e análise 

estatística dos dados* 

Condição Biomassa Máxima (g/L) Conteúdo Proteico (%)** 

2 19,5 ± 1,0a 20,1 ± 0,6b 

3 18,9 ± 0,5a 19,1 ± 0,6b 

*Letras minúsculas iguais indicam que não há diferença significativa entre linhas, a 95% 

de confiança (p<0,05). 

* *Ao término do cultivo 

 

De acordo com a Tabela 4, foi realizada a análise de variância para biomassa 

máxima e para conteúdo proteico em 72 h de cultivo, e não verificou-se diferenças 

significativas entre as médias das duas respostas nas condições dos ensaios 2 e 3, a 

95% de confiança.  

A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos experimentalmente e os preditos pelo 

modelo estabelecido anteriormente para conteúdo proteico. 

 

Tabela 5: Resultados observados e esperados para conteúdo proteico 

Condição 
Valor experimental (% m/m) Valor predito 

(% m/m) 

Desvio relativo (%) 

A B C A B C 

2 20,5 20,3 19,4 19,4 5,4 4,4 0,0 

3 19,7 19 18,6 21,2 -7,6 -11,6 14,0 

 

De acordo com a Tabela 5, verificou-se que a condição do ensaio 2 é a que melhor 

valida o modelo, com um desvio relativo inferior a 5,5%. A condição do ensaio 3 

apresenta um desvio relativo superior e uma tendência de valores um pouco inferiores 

para biomassa máxima e conteúdo proteico em relação aos obtidos para o ensaio 2.  

A fim de verificar se o conteúdo proteico em diferentes tempos de cultivo 

apresentava-se diferente em relação ao término do cultivo, determinou-se este valor em 0 

h (correspondente ao inóculo), 48 h, 54 h e 60 h, para a condição 2, obtendo-se 
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respectivamente 11,1%; 21,2%; 21,3% e 21,2%. Em 54 h, que corresponde ao tempo em 

que atingiu-se a biomassa máxima, verificou-se uma diferença de cerca de 5,5% em 

relação ao conteúdo proteico no término do cultivo, e que pode ser considerada aceitável. 

 

4. CONCLUSÕES 

 Através do planejamento experimental fracionário foram selecionadas as variáveis 

que apresentaram maior influência no conteúdo proteico e na concentração de biomassa 

máxima, sendo estas concentração de glicerol, pH inicial do meio e concentração de 

extrato de levedura, mantendo-se fixas as concentrações de hidrogenofosfato de amônio 

(5,5 g/L) e peptona (1,5 g/L). 

 Através da técnica de superfície de resposta, a condição para maximização do 

conteúdo proteico validada pelo modelo empírico foi de 33,9 g/L de glicerol, pH inicial de 

4,8 e 0,6 g/L de extrato de levedura, resultando um conteúdo proteico de 20,1± 0,6%, com 

uma biomassa de 19,5± 1,0 g/L. 
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4. CONCLUSÕES GERAIS 

As leveduras Yarrowia lipolytica NRRL YB-423, Candida lipolytica NRRL Y-1095, 

Candida utilis NRRL Y-900 e Candida rugosa NRRL Y-95 foram testadas para a produção 

de biomassa como fonte de proteínas utilizando o meio composto por (g/L): glicerol 30; 

KH2PO4 7; Na2HPO4 2,5; MgSO4.7H2O 1,5; CaCl2 0,15; FeCl3.6H2O 0,15; ZnSO4.7H2O 

0,02; MnSO4.H2O 0,06; (NH4)2SO4 0,5; extrato de levedura 0,5; pH inicial 6,0. 

Yarrowia lipolytica NRRL YB-423 foi selecionada como mais apropriada para o 

cultivo neste meio, atingindo a maior biomassa máxima, tanto para glicerol puro como 

para glicerol bruto, diferindo significativamente das demais linhagens.  

Para esta levedura, a substituição do glicerol puro por glicerol bruto não implicou 

em impacto significativo sobre a produção de biomassae sobre o conteúdo proteico, mas 

apresentou efeito de decréscimo na produção de proteína total. 

Entre os diferentes meios de cultivo testados para Yarrowia lipolytica NRRL YB-

423, contendo glicerol bruto como principal fonte de carbono, foi selecionado aquele com 

a seguinte composição (g/L): glicerol 50; (NH4)2HPO4 5,5; KH2PO4 5,5; (NH4)2SO4 1,0; 

MgSO4 0,25; CaCl2.2H2O 0,021; extrato de levedura 1,0; peptona 1,0; pH 5,5. 

 A partir desta composição, foi aplicada a técnica do planejamento experimental 

fatorial e análise de superfície de resposta a fim de maximizar a biomassa máxima e o 

conteúdo proteico, tendo como variáveis pH inicial do meio de cultivo e as concentrações 

de glicerol, hidrogenofosfato de amônio, extrato de levedura e de peptona. Um 

planejamento experimental fracionário 2v
5-1 e um planejamento completo 23 foram 

realizados sequencialmente.  

 A análise estatística dos dados permitiu estabelecer um modelo empírico para 

conteúdo proteico em 72 h de cultivo. A condição para maximização do conteúdo proteico 

validada pelo modelo empírico foi de 33,9 g/L de glicerol, pH inicial de 4,8 e 0,6 g/L de 

extrato de levedura, resultando um conteúdo proteico de 20,1± 0,6%, com uma biomassa 

de 19,5± 1,0 g/L. Estes valores representam um acréscimo de 32,6% na biomassa e de 

68,9% no conteúdo proteico em relação ao meio inicialmente proposto. 

 Desta forma, foi estabelecida para produção de biomassa de Yarrowia lipolytica 

NRRL YB-423 como fonte de proteínas a seguinte composição para o meio de cultivo 

(g/L): glicerol 33,9; extrato de levedura 0,6; hidrogenofosfato de amônio 5,5; peptona 1,5; 
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dihidrogenofosfato de potássio 5,5; sulfato de amônio 1; sulfato de magnésio 0,25; cloreto 

de cálcio dihidratado 0,021 e pH inicial de 4,8. 
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5. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

• Otimizar o processo para redução de tempo de operação. 

• Avaliar o efeito da aeração e da agitação na produção de biomassa proteica de 

Yarrowia lipolytica YB-423 em reator de bancada. 

• Caracterizar a biomassa obtida em termos de composição proximal, conteúdo 

vitamínico e aminograma. 
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Figura 1: Curva padrão de biomassa da levedura (a) Yarrowia lipolytica YB-423, (b) 

Candida utilis Y-900, (c) Candida lipolytica Y-1095 e (d) Candida rugosa Y-95. 
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Figura 2: Acompanhamento da concentração celular ao longo do cultivo para o 

planejamento experimental fracionário. 
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Figura 3: Acompanhamento do pH ao longo do cultivo para o planejamento experimental 

fracionário. 
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Figura 4: Acompanhamento da concentração de biomassa para o planejamento 

experimental completo. 
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Figura 5: Acompanhamento do pH ao longo do cultivo para o planejamento experimental 

completo 
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