
 

 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia– Inmetro 

 

 

 

Marianne Melo Monnerat  

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DAS CONDIÇÕES DE CULTIVO 

PARA PRODUÇÃO DE LIPÍDIOS EM RHODOTURULA 

SLOOFFIAE IN80 COMO MATÉRIA PRIMA PARA 

BIODIESEL 

 

 

 

 

 

Duque de Caxias 

2015 



 

 

Marianne Melo Monnerat 

 

 

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DAS CONDIÇÕES DE CULTIVO 

PARA PRODUÇÃO DE LIPÍDIOS EM RHODOTURULA SLOOFFIAE 

IN80 COMO MATÉRIA PRIMA PARA BIODIESEL 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Biotecnologia do Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, 

como parte dos requisitos para obtenção do título 

de Mestre em Ciências. 

 

 

Juliana Lopes Martins 

Orientadora 

Melissa Limoeiro Estrada Gutarra 

Co-orientadora 

 

Duque de Caxias 

2015 



 

 

Catalogação na fonte elaborada pelo Serviço de Documentação e Informação do Inmetro 

M748a  Monnerat, Marianne Melo 

Avaliação dos efeitos das condições de cultivo para produção de 

lipídios em Rhodoturula slooffiae IN80 como matéria prima para biodiesel 

/Marianne Melo Monnerat. Duque de Caxias, 2015. 

172f. 

Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) – Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia, 2015. 

Orientadores: Juliana Lopes Martins; Melissa Limoeiro Estrada Gutarra 

1. Biodiesel.  2. Leveduras Oleaginosas.  3. Rhodoturula slooffiae.  

I. Martins, Juliana Lopes. II. Gutarra, Melissa Limoeiro Estrada. III. 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. IV. Título 

CDD: 662.6692 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

MONNERAT, Marianne Melo.  Avaliação dos efeitos das condições de cultivo para 

produção de lipídios em Rhodoturula slooffiae IN80 como matéria prima para biodiesel. 

2015. 172f. Trabalho de Conclusão de Curso de Mestrado em Biotecnologia – Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Duque de Caxias, 2015. 

CESSÃO DE DIREITOS  

NOME DO AUTOR: Marianne Melo Monnerat 

TÍTULO DO TRABALHO: Avaliação dos efeitos das condições de cultivo para produção de 

lipídios em Rhodoturula slooffiae IN80 como matéria prima para biodiesel. 

TIPO DO TRABALHO/ANO: Trabalho de Conclusão de Curso do Programa de Pós-

Graduação em Biotecnologia / 2015 

 

É concedida ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia a permissão para 

reproduzir e emprestar cópias desta dissertação ou tese somente para propósitos acadêmicos e 

científicos. O autor reserva outros direitos de publicação. 

 

 

 

___________________________________________    

Marianne Melo Monnerat     

Av. Nossa Senhora das Graças, 50 – Xerém – Duque de Caxias – RJ 

Laboratório de Microbiologia – Prédio 27  



 

 

Marianne Melo Monnerat 

 

 

 

EVALUATION OF THE EFFECTS OF CULTURE 

CONDITIONS FOR THE PRODUCTION OF LIPIDS IN 

RHODOTURULA SLOOFFIAE IN80 AS FEEDSTOCK 

MATERIAL FOR BIODIESEL 

 

Masters dissertation submitted in partial 

fulfillment of the requirements for the Degree of 

Master of Science in the Graduate Program in 

Biotechnology of the National Institute of 

Metrology, Quality and Technology.  

 

Juliana Lopes Martins 

Advisor 

Melissa Limoeiro Estrada Gutarra 

Co-advisor  

 

Duque de Caxias 

2015 



 

 

Marianne Melo Monnerat 

 

 

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DAS CONDIÇÕES DE CULTIVO PARA 

PRODUÇÃO DE LIPÍDIOS EM RHODOTURULA SLOOFFIAE IN80 

COMO MATÉRIA PRIMA PARA BIODIESEL 

 

 

A presente Dissertação, apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Biotecnologia do Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia, como parte dos 

requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciências, 

foi aprovada pela seguinte Banca Examinadora: 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

À Deus, em primeiro lugar, por me fortalecer nos momentos difíceis, por nunca me deixar 

sozinha, pelas bênçãos concedidas, e por ter planejado de forma maravilhosa cada dia vivido 

durante toda a minha vida. E, principalmente, por me ensinar a confiar em Ti, mostrando-me 

que tudo está no Seu controle e acontece conforme Tua perfeita vontade. 

À minha mãe Carla, minha grande amiga, que se esforçou muito para que eu chegasse 

cada vez mais longe, que sempre acreditou em mim, e não me deixou desistir, pelo contrário, 

me ensinou a lutar pelos meus sonhos e a ser forte em meio aos obstáculos da vida. Meu 

exemplo de mulher, de profissional e de mãe. 

À minha querida irmã Gabriela, por estar sempre ao meu lado, e ser um exemplo de 

determinação e coragem.  

À minha família, pelo carinho, apoio e incentivo, além dos momentos de dedicação, 

quando precisei me hospedar na casa de tios ou primos, e pela disponibilidade com que meus 

tios iam me buscar na cidade vizinha sempre que a saudade de casa apertava. 

À minha orientadora Dra. Juliana Lopes, que confiou a mim um trabalho tão importante, 

e de forma muito atenciosa me repassou seus conhecimentos para que eu pudesse crescer 

profissionalmente. Por toda a compreensão e paciência que teve comigo durante o 

desenvolvimento deste projeto, e principalmente pela ajuda nos momentos desesperadores. 

À Dra. Melissa Gutarra, pela disponibilidade em me ajudar que sempre demonstrou e pela 

atenção que teve comigo ao me ensinar a metodologia de planejamentos experimentais. 

Às técnicas do setor de Microbiologia, Vanessa Frazão e Natália Andrade com as quais 

eu pude trocar experiências e aprender um pouco mais, além de não medirem esforços para me 

ajudar.  

Aos integrantes do laboratório que, de alguma forma, contribuíram para o bom 

desempenho deste trabalho, especialmente os técnicos de microscopia, Luiz Carlos, de 

citometria de fluxo, Fabiane Monteiro e sequenciamento, Luanda Nascimento, que se 

dedicaram para me ensinar a utilizar o microscópio, o citômetro e a realizar o sequenciamento, 

respectivamente, aprimorando meus conhecimentos sobre as técnicas.  



 

 

Aos meus amigos da faculdade e do laboratório, Bárbara Bravim e Camila Macedo por 

estarem diariamente comigo, me apoiando e me fortalecendo. E, de forma especial, ao Lucas 

Marianno e a Veronica Ferreira, pela dedicação com que contribuíram para este trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não temas, porque eu sou contigo; 

não te assombres, porque eu sou o teu 

Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te 

sustento com a minha desta fiel.” 

Isaías 41:10 

 



 

 

RESUMO 

O biodiesel é produzido a partir da transesterificação de triacilgliceróis encontrados em 

óleos vegetais ou gorduras animais.  Entretanto, o fornecimento limitado dessas fontes e o 

elevado custo tornam o processo de produção dispendioso. Desta forma, é necessário 

desenvolver matérias-primas mais baratas. As leveduras são promissoras fontes por que 

armazenam grandes quantidades de triacilgliceróis, são capazes de crescer em resíduos 

agroindustriais e podem ser cultivadas em larga-escala. O teor de lipídios e a sua composição, 

fundamentais para viabilizá-las como matérias-primas para biodiesel, variam em resposta a 

fatores ambientais de cultivo. Portanto, o objetivo deste trabalho é otimizar as condições de 

cultivo favoráveis ao crescimento e acúmulo de lipídios na levedura Rhodotorula slooffiae 

IN80. Inicialmente, a levedura foi cultivada em um meio que induz o armazenamento lipídico, 

contendo diferentes fontes de nitrogênio (peptona e ureia e cloreto de amônio). As fontes 

orgânicas se destacaram quanto ao crescimento. A produção de lipídios atingiu 4,5, 5,9 e 1,48 

g/L quando o cultivo foi realizado em peptona, ureia e cloreto de amônio, respectivamente. A 

produtividade lipídica foi maior em ureia, além de ter o melhor rendimento. Logo, a ureia foi 

utilizada para selecionarmos a fonte de carbono mais apropriada. Além da glicose, foram 

analisados o glicerol e a xilose. Em glicose, tivemos a maior biomassa. No entanto, o acúmulo 

de lipídios chegou a 86%, em glicerol, com biomassa de 12,47 g/L. Por isso, a partir do sexto 

dia de cultivo, a produtividade foi superior em glicerol. Em vista disso, as fontes selecionadas 

para seguir no processo de otimização foram ureia e glicerol. Um planejamento fatorial 

fracionado com quatro variáveis: concentração da fonte de carbono, C/N, temperatura e pH foi 

realizado. A temperatura e o pH foram os que mais influenciaram o crescimento, inibindo-o a 

valores mais altos. Como o conteúdo lipídico permaneceu alto, um delineamento composto 

central rotacional foi realizado a fim de aumentar a biomassa em glicerol. Neste, os fatores 

avaliados foram concentração da fonte de carbono e C/N, mantendo-se a temperatura e o pH 

constantes em 30°C e 6.0, respectivamente. A biomassa máxima foi de 23,16 g/L, 10 g/L mais 

do que no primeiro experimento. A produção de lipídios foi ótima na C/N 239,47, com o nível 

de concentração da fonte de carbono de 71,86 g/L, alcançando produtividade de 0,071 g/L/h, 

58% a mais do que em condições não otimizadas. Os valores dos parâmetros otimizados 

melhoraram significativamente o crescimento e a produção de lipídios pela levedura 

Rhodotorula slooffiae IN80. 

Palavras-chave: Biodiesel, Leveduras Oleaginosas, Rhodoturula slooffiae 



 

 

ABSTRACT 

The biodiesel is made by transesterification of triglycerides found in vegetable oils or 

animal fats. However, the limited stock and the high cost make the production process 

expensive. Thus, it is necessary to develop cheaper raw materials. Yeasts are promising sources 

because they store large quantities of triglycerides, they are able to grow in agro industrial waste 

and can be grown in large-scale. The lipid content and their composition, essential to turn them 

viable as raw materials for biodiesel, vary in response to culture environmental factors. 

Therefore, the objective of this study is to optimize growing conditions favorable to growth and 

accumulation of lipids in the yeast Rhodotorula slooffiae IN80. Initially, the yeast was cultured 

in a medium that induces lipid storage, with different sources of nitrogen (peptone, urea and 

ammonium chloride). The highest growth was achieved in the organic sources. The lipid 

production reached 4.5, 5.9 and 1.48 g/L when the cultivation was made in peptone, urea and 

ammonium chloride, respectively. The lipid yield was higher in urea, and also the best yield. 

Thus, the urea was used for select the most appropriate source of carbon. In addition to glucose, 

were analyzed glycerol and xylose. In cultivation with glucose we had a higher biomass. 

However, lipid accumulation reached 86% in glycerol, with biomass of 12.47 g/L. So, from the 

sixth day of cultivation, the productivity was higher in glycerol. As result, the sources selected 

to follow in the optimization process were urea and glycerol. A fractional factorial design with 

four variables: carbon source concentration, C/N, temperature and pH was accomplished. The 

temperature and pH were the most influenced the growth, inhibiting it at higher values. As the 

lipid content remained high, a rotational central composite design was performed in order to 

increase biomass in glycerol. In this design, the factors to be studied were carbon source 

concentration and C/N, keeping the temperature and pH constant in 30°C and 6.0, respectively. 

The maximum biomass was 23.16 g/L, 10 g/L more than in the first experiment. The lipid 

production was optimal in C/N 239,47, with the carbon source concentration level of 71,86 g/L, 

reaching a productivity of 0.071 g/L/h, 58% more than that found under non-optimized 

conditions. The values of the optimized parameters significantly improved growth and lipid 

production by the yeast Rhodotorula slooffiae IN80. 

Key-Words: Biodiesel, Oleaginous Yeasts, Rhodoturula slooffiae 
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1 INTRODUÇÃO 

A procura por combustíveis renováveis tem aumentado muito devido às reservas 

limitadas e ao preço crescente do petróleo, à grande demanda por energia e, mais 

significativamente, à preocupação emergente sobre o aquecimento global que está associado 

com a queima de combustíveis fósseis (GAVRILESCU; CHISTI, 2005). Alguns 

acontecimentos também contribuíram para buscar alternativas energéticas de menor custo e 

maior diversidade de matérias-primas. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos governos se 

sentiram inseguros com o suprimento dos derivados de petróleo e passaram a adotar o óleo 

vegetal como combustível de emergência. E ainda, as crises do petróleo das décadas de 70 e 80 

do século XX, ocasionadas pelos conflitos no Oriente Médio, provocaram uma súbita elevação 

no preço do barril do petróleo. Além disso, as alterações climáticas decorrentes das emissões 

de gases estufa e seus impactos ambientais foram fatores que intensificaram o desenvolvimento 

de fontes renováveis de energia (SEO; LEE; HAN, 2007). Em 1997, muitos países 

industrializados se comprometeram com a redução da emissão de gases poluentes, assinando o 

Protocolo de Kyoto (SEO; LEE; HAN, 2007). Na Conferência das Nações Unidas (ONU) sobre 

Desenvolvimento Sustentável, foram estabelecidos compromissos para aumentar o acesso à 

energia limpa, melhorar a eficiência energética e ampliar o uso de energias renováveis até 2030 

(ONU BRASIL, 2012). O 5° Relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas da ONU, divulgado em novembro do ano passado em Copenhague, na Dinamarca, 

alerta para a urgência de medidas globais para frear o aquecimento do planeta. O documento 

elaborado com a participação de mais de 800 cientistas de 80 países indica que as nações 

precisam aumentar de 30% para 80% o uso de energias renováveis até 2050, para evitar que as 

mudanças climáticas se tornem irreversíveis, e zerar o uso de combustíveis fósseis até 2100 

(IPCC, 2014). 

1.1 Biodiesel no Mundo 

A utilização de óleo vegetal como combustível, no entanto, começou no final do século 

XIX, quando Rudolf Diesel, criador do motor à combustão que leva seu nome, apresentou seu 

invento na Exposição Mundial de 1900, em Paris, usando óleo de amendoim. Mas devido ao 

baixo custo e alta disponibilidade do petróleo nessa época, este passou a ser largamente usado 

nestes motores. Com o passar do tempo, tanto o motor quanto o combustível, foram evoluindo 
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na busca de maior eficiência e menor custo, a tal ponto que, atualmente, não é mais possível 

utilizar petróleo ou óleos vegetais in natura (SUAREZ; MENEGHETTI, 2007).  

Após 1945, países como os Estados Unidos e Alemanha deram sequência a pesquisas 

com óleos vegetais e, por isso, desfrutam hoje de importantes posições mundiais, sendo 

modelos no uso de biomassa vegetal como combustível (SEO; LEE; HAN, 2007).Na Europa, 

as pesquisas nesta área se intensificaram, entre as décadas de 80 e 90, com a produção de 

biodiesel misturado ao óleo diesel de petróleo e também de biodiesel puro. A utilização do 

biodiesel na Europa começa em 1991, como consequência da política agrícola comunitária, que 

oferece subsídios para a produção agrícola não alimentar (RATHMANN et al., 2005). 

Atualmente, a União Europeia é responsável por 42% do biodiesel produzido 

mundialmente. Em contrapartida, a produção norte-americana tem aumentado rapidamente nos 

últimos anos e foi responsável por 17% em 2013, contra 14,5 em 2012. O aumento de 1/3 na 

produção de biodiesel tornou os Estados Unidos, mais uma vez, o maior produtor com 4,8 

bilhões de litros. Em 2013, ele foi seguido pela Alemanha e Brasil que melhoraram, 

respectivamente, cerca de 16% e 5%da sua produção, ou seja, para 3,1 bilhões de litros e 2,9 

bilhões de litros. A Argentina foi o quarto maior produtor com 2,3 bilhões de litros 

(RENEWABLE, 2014). A Indonésia e Malásia têm um papel significativo no mercado por 

serem as maiores produtoras de biodiesel utilizando o óleo de palma, que é uma matéria-prima 

que vem ganhando espaço na produção de biodiesel pelo seu alto rendimento (SALVADOR et 

al., 2009). 

Nos Estados Unidos, a principal matéria-prima para a produção de biodiesel é o óleo de 

soja, enquanto que os países da Europa preferem utilizar o óleo de canola, e em regiões do 

Sudeste Asiático, o óleo de palma, de coco e pinhão manso. 

A fim de aumentar a utilização de energias renováveis, muitos países tem formulado 

políticas para introduzi-las ao mercado, principalmente no setor de transportes. Algumas dessas 

políticas são subsídios à produção, incentivos fiscais e mandatos de adição dos biocombustíveis 

aos combustíveis convencionais. A mistura de 20% do biodiesel em 80% de diesel, também 

chamada de B20, é a mais comercializada nos postos dos Estados Unidos (UNITED STATES 

DEPARTMENT OF ENERGY, 2015). Em 2013, os governos argentino e indonésio adotaram 

o B10 (10% de biodiesel em 90% de diesel). A Alemanha fornece o biodiesel 100%para o 

consumidor definir o seu uso puro ou na proporção que lhe convém (SALVADOR et al., 2009). 

Além disso, proporciona incentivos fiscais que tornam o biodiesel mais barato que o diesel 
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convencional, que de maneira geral é demandado através de importações provindas do Oriente 

Médio. Outras experiências de sucesso são a França, a qual atualmente, utiliza a mistura B30 

(30% de biodiesel em 70% de diesel) em frotas de transportes públicos; e a Áustria, que além 

de utilizar B100 (biodiesel puro) em transportes públicos, isenta cerca de 95% dos impostos do 

biodiesel puro (SOARES, 2010). Países como Canadá, Japão, Tailândia e Itália já produzem e 

utilizam o biodiesel comercialmente, e apresentam significativos esforços para o 

desenvolvimento de suas indústrias.  

1.2 Biodiesel no Brasil 

O Brasil iniciou programas para estudar e desenvolver combustíveis alternativos na 

década de 1930, mas só em 1975 foi proposto o uso de espécies oleaginosas para produção de 

biodiesel, coincidindo com o início do Proálcool. A iniciativa do biodiesel resultou em um 

programa intitulado Pró-Óleo, ou Produção de Óleos Vegetais para Fins Energéticos, cujo 

objetivo era gerar um excedente de óleo vegetal para fazer os custos de produção do biodiesel 

competitivo com o petróleo. A proposta inicial do Pró-Óleo foi desenvolver um combustível 

diesel baseado na mistura de 30% do óleo vegetal com o óleo diesel, com a eventual substituição 

do diesel de petróleo por biodiesel (BOX; WILSON, 2006). Em 1980, a Universidade Federal 

do Ceará obteve a primeira patente Brasileira de processamento de biodiesel e, no ano de 2002, 

o Ministério da Ciência e Tecnologia iniciou o Programa Brasileiro de Desenvolvimento 

Tecnológico de Biodiesel (ProBiodiesel). O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel 

(PNPB) foi criado dois anos depois, em dezembro de 2004, tendo como principais diretrizes: 

implantar um programa sustentável, promovendo inclusão social; garantir preços competitivos, 

qualidade e suprimento; e produzir o biodiesel a partir de diferentes fontes oleaginosas, 

fortalecendo as potencialidades regionais para a produção de matéria-prima. Assim, a primeira 

fábrica de processamento de biodiesel foi criada em 2005 no estado de Minas Gerais, usando 

soja como fonte de óleo vegetal (RATHMANN et al., 2005). No final do ano de 2011, foi 

lançado na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar do Biodiesel, presidida pelo deputado 

Jerônimo Goergen, com objetivo de implementar um novo marco regulatório que fortaleça o 

segmento e crie condições para ampliar o consumo e a produção de biodiesel no país. A frente 

também visa reduzir tributos que beneficiem a competitividade da indústria do biodiesel e 

viabilizar as exportações (LOPES, 2011). 

O biodiesel é utilizado para substituição do óleo diesel de petróleo, adicionado em 

percentuais ao diesel ou integral, nos motores à combustão dos transportes rodoviários e 
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aquaviários e nos motores utilizados para a geração de energia elétrica. A Lei 11.097 de janeiro 

de 2005 estabeleceu a mistura de 2% de biodiesel no diesel de petróleo (B2) em 2008 e 5% 

(B5) em 2013. No entanto, a Resolução do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) 

n° 03/2005 antecipou o prazo da mistura obrigatória de 2% para 2006.Dois anos depois, foi 

determinada a mistura de 3% e, em 2009 a mistura que vigorou foi de 4%. A permissão legal 

de adicionar 5% de biodiesel ao diesel de petróleo entrou em vigor em primeiro de janeiro de 

2010, antecipada, portanto em três anos (GOES; ARAÚJO; MARRA, 2010).Depois de quatro 

anos, a Lei n° 13.033 tornou a adição obrigatória de 6% (B6) em setembro e, 7% (B7) a partir 

de novembro de 2014.A Frente Parlamentar do Biodiesel, sob coordenação do deputado 

Evandro Gussi, apresentou, em maio deste ano, projetos como a comercialização do B10, o BX 

opcional (porcentagem de biodiesel misturada ao diesel em qualquer proporção), o B20 

metropolitano, que visa a utilização do B20 em transportes públicos das grandes cidades e, o B 

Agro, um sistema de abastecimento específico para tratores, caminhões e máquinas agrícolas 

(ABIOVE, 2015). De acordo com a União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene (UBRABIO, 

2014), em algumas capitais do país o B20 já é uma realidade. A cidade de São Paulo está 

investindo na utilização do biodiesel para o transporte público, a denominada EcoFrota possui 

cerca de 3070 ônibus movidos pelo B20. Em Curitiba o ônibus MegaBRT movido pelo B100 

foi lançado em 2011. Segundo Juan Diego Ferrés, presidente do Conselho Superior da 

UBRABIO, a perspectiva do governo é evoluir para o B8 em 2016, B9 em 2017 e B10 em 2018 

(PUPULIN, 2015). Em 2014, o Brasil foi o segundo maior consumidor de biodiesel (3,4 bilhões 

de litros) atrás somente dos Estados Unidos (5,4 bilhões de litros) (MME, 2015). A redução de 

emissões de poluentes proporcionada pelo uso de biodiesel contribui para que o Brasil atinja 

sua meta de redução de emissões nacionais de gases do efeito estufa em 36,1% a 38,9% até 

2020, compromisso voluntário firmado em 2009, durante a Conferência do Clima.  

1.3 Biodiesel: Definição, Matérias-Primas e Produção 

A definição para biodiesel adotada na Lei nº 11.097, que introduziu o biodiesel na matriz 

energética brasileira é: “Biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores 

a combustão interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para geração de 

outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil.” 

(SEO; LEE; HAN, 2007). No entanto, quimicamente, pode ser definido como um combustível 

alternativo constituído por ésteres alquílicos de ácidos carboxílicos de cadeia longa, 
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proveniente de fontes renováveis, cuja utilização está associada à substituição de combustíveis 

fósseis (KNOTHE et al., 2006; ANP, 2008).  

O biodiesel é um combustível obtido, atualmente, a partir de triglicerídeos, os quais são 

compostos por três moléculas de ácido graxo ligadas a uma molécula de glicerol por ligações 

éster, provenientes de matéria-prima vegetal ou animal (GUNSTONE; HAMILTON, 2001). Os 

ácidos graxos podem variar no comprimento da cadeia de carbono, no número de ligações 

duplas, e em ramificações com outros grupos químicos funcionais, influenciando desta maneira 

na qualidade final do óleo. As principais fontes de biodiesel incluem óleos de soja, mamona, 

canola, palma, dendê, milho, girassol e amendoim, entre outros, e as de origem animal são 

obtidas do sebo bovino, suíno e de aves. Também se encontram entre as alternativas de 

matérias-primas os óleos utilizados em fritura. A maioria dos óleos vegetais contém ácido 

palmítico (C16:0), esteárico (C18:0) e láurico (C12:0) como ácidos graxos saturados e, ácido 

oléico (C18:1), linoléico (C18:2), e em menor quantidade, o ácido linolênico (C18:3), como 

insaturados (DEMIRBAS, 2008).   

O biodiesel provém exclusivamente da transformação e adaptação dos triglicerídeos 

através de um processo de transesterificação química com álcoois de cadeia curta 

(principalmente metanol) para a sua utilização em motores a diesel (AL-WIDYAN; AL-

SHYOUKH, 2002; ANTOLIN et al., 2002; LANG et al., 2001). Os triglicerídeos reagem com 

o metanol produzindo ésteres metílicos de ácidos graxos, que são chamados de biodiesel, e 

glicerol (Figura 1). A reação ocorre por etapas: primeiramente, os triglicerídeos são convertidos 

a diglicerídeos, os quais são, em seguida, convertidos a monoglicerídeos, que geram, 

finalmente, glicerol livre. A transesterificação requer 3 mols de álcool para cada mol de 

triglicerídeos para produzir 3 mols de ésteres metílicos e 1 mol de glicerol. Esta reação pode 

ser catalisada por ácidos, bases ou lipases. A catálise alcalina é cerca de 4.000 vezes mais rápida 

do que a reação catalisada por ácidos. Por isso, as bases, tais como hidróxido de sódio e potássio, 

são geralmente usadas como catalisadores comerciais. Para evitar a perda de rendimento devido 

a reações de saponificação (ou seja, a formação de sabão) que acontecem quando se utiliza 

catálise básica, o óleo e o álcool devem estar secos e o óleo deve ter o mínimo de ácidos graxos 

livres. Após a reação, o biodiesel é recuperado por lavagens repetidas com água para remover 

o glicerol e o metanol (CHISTI, 2007). 
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Figura 1 – Equação Química da Reação de Transesterificação. A sigla em inglês FAME (Fatty Acids Methyl 

Esters) significa Ésteres Metílicos de Ácidos Graxos. Modificado de: THET, M., 2008. 

1.4 Vantagens e Desvantagens do Biodiesel 

Pelo fato de ser uma fonte de energia renovável, o biodiesel reduz as emissões de material 

particulado, monóxido de carbono (CO) e hidrocarbonetos (TSUKAHARA et al., 2001) e é 

livre de compostos sulfurados e aromáticos, por isso, o seu uso como combustível contribui 

menos para o aquecimento global. As emissões globais de dióxido de carbono (CO2) de 100% 

do biodiesel são 78,45% inferiores em relação ao diesel de petróleo, e uma mistura com 20% 

de biodiesel reduz as emissões líquidas de CO2 em 15,66%. O biodiesel também traz benefícios 

para a saúde, principalmente, por causa da menor emissão de particulado, podendo diminuir os 

riscos de câncer causados por emissão veicular em 94%, os sintomas da asma e outas doenças 

respiratórias (KANG; GUO e YOU, 2015). Além disso, o biodiesel possui teor de energia 

próximo ao do combustível fóssil e é melhor do que o diesel em termos de ponto de inflamação 

e biodegradabilidade (MA; HANNA, 1999). Biodiesel pode dar uma melhoria substancial na 

lubricidade do combustível, reduzindo o desgaste dos componentes de injeção de combustível 

e aumentando a vida do motor (KANG; GUO e YOU, 2015). É também facilmente 

transportável, não apresenta índices de toxicidade, implica menores riscos de explosão (cerca 

de metade) comparativamente ao petróleo, cria um horizonte de menos dependências em 

relação aos países produtores de petróleo e a sua utilização massiva constituiria um 

incomparável benefício para a natureza.  

Apesar do exposto acima, a produção do biodiesel a partir de óleos vegetais pode não 

satisfazer a demanda existente, pois exigirá a utilização de grandes áreas de cultivo para atender 

às quantidades de óleo vegetal necessárias à produção do combustível (CHISTI, 2007). 

Consequentemente, poderá ocorrer abertura de novas fronteiras agrícolas afetando 
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sobremaneira o meio ambiente, e o preço dos alimentos tenderá a subir, pois a soja e o milho, 

por exemplo, passarão a servir não só de alimento, como também de combustível. Apesar de 

existirem óleos e gorduras de baixo custo, tais como resíduos de restaurante e gorduras de 

origem animal, esses óleos muitas vezes contêm grandes quantidades de ácidos graxos livres, 

o que dificulta sua conversão em biodiesel de boa qualidade (DEMIRBAS, 2003; CANAKCI; 

VAN GERPEN, 2001), sendo necessárias outras tecnologias. Além disso, estes não seriam 

suficientes para atender toda a necessidade de consumo de combustíveis. Outras desvantagens 

são o elevado custo de produção do biodiesel em relação ao óleo diesel, em que 70-85% do 

dispêndio da produção está relacionado à matéria-prima utilizada (MIAO; WU, 2006). O baixo 

rendimento dos óleos vegetais em relação à biomassa total é o principal contribuinte para essa 

alta porcentagem, como pode ser observada na Tabela 1 (NASS; PEREIRA; ELLIS, 2007). As 

porcentagens de teor de óleo indicadas nesta tabela referem-se apenas ao óleo extraído das 

sementes. No entanto, esses valores diminuem quando se considera a biomassa da planta inteira. 

Para resolver estes possíveis problemas, muitas pesquisas visam encontrar outras fontes de 

matéria-prima mais baratas e de fácil obtenção em larga escala. Para ser lucrativo, o 

biocombustível precisa fornecer balanço energético positivo, ser ecológico com custo 

competitivo, e ser produzido em quantidades suficientes sem redução do fornecimento de 

alimentos (HILL et al., 2006). Neste contexto, os óleos de micro-organismos constituem uma 

alternativa promissora para a produção de biodiesel, pois apresentam várias vantagens em 

relação aos óleos obtidos a partir de plantas oleaginosas, além da composição de ácidos graxos 

ser semelhante à do óleo vegetal (TAO; DAI; DAI, 2006).     

Tabela 1 – Características das principais sementes oleaginosas para a produção do biodiesel. Modificado de: 

NASS; PEREIRA; ELLIS, 2007. 

Cultura 

Fonte 

Botânica 

de Óleo 

Teor de 

Óleo 

(%) 

Safra 

Brasileira 

(Meses/Ano) 

Rendimento 

Brasileiro 

 (t óleo/ha) 

Palma Africana (Elaeis guineensis) Semente 22 12 3-6 

Abacate (Persea americana) Fruto 7-35 12 1,3-5 

Babaçu (Attalea speciosa) Semente 66 12 0,1-0,3 

Mamona (Ricinus communis) Grão 45-48 3 0,5-1 

Coco (Cocos nucifera) Fruto 55-60 12 1,3-1,9 

Canola (Brassica spp.) Grão 40-48 3 0,5-0,9 

Algodão (Gossypium hirsutum) Grão 15 3 0,1-0,2 

Amendoim (Arachis hypogaea) Grão 40-43 3 0,6-0,8 

Soja (Glycine max) Grão 18 3 0,2-0,6 

Girassol (Helianthus annuus) Grão 38-48 3 0,5-1,9 
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1.5 Micro-organismos Oleaginosos 

A busca por micro-organismos facilmente cultivados que podem produzir grandes 

quantidades de lipídios, especialmente triglicerídeos, tem sido considerada como uma das 

soluções mais plausíveis para resolver o problema dos custos elevados na produção de 

biodiesel. Micro-organismos com grande capacidade de acumular lipídios, tais como bactérias, 

fungos leveduriformes (leveduras), fungos filamentosos e algas, que podem acumular mais de 

20% de sua biomassa em lipídios, são definidos como espécies oleaginosas (RATLEDGE; 

WYNN, 2002). Estas são conhecidas por possuírem a capacidade de converter fontes de 

carbono em triacilgliceróis e armazenar estes materiais intracelularmente (MURPHY et al., 

2001), apresentando rendimentos de produção e taxas de crescimento maiores do que as culturas 

tradicionais de óleos vegetais. Em seu trabalho, CHISTI e colaboradores (2007) compararam o 

rendimento médio de óleo por hectare de culturas oleaginosas e de microalgas (Tabela 2; 

CHISTI, 2007), mostrando a baixa produção de óleo por hectare dos vegetais oleaginosos. 

Desta forma, os micro-organismos parecem ser a única fonte de biodiesel com potencial para 

substituir completamente o diesel fóssil.  

Tabela 2 – Comparação de produção de algumas fontes de matéria-prima para o biodiesel. Modificada de: CHISTI, 

2007. 

Matéria-Prima 
Rendimento de 

Óleo (L/ha) 

Área Necessária para 

Cultivo (M ha)a 

Milho 172 1540 

Soja 446 594 

Canola 1190 223 

Pinhão Manso 1892 140 

Coco 2689 99 

Palma 5950 45 

Microalga 

(70% de óleo) 
136.900 2 

Microalga 

(30% de óleo) 
58.700 4,5 

a Para suprir 50% de todos os combustíveis usados no transporte nos Estados Unidos 

 

De acordo com MENG e colaboradores (2009), o teor de lipídios em alguns micro-

organismos pode chegar a 70% do peso celular seco total sob condições adequadas de cultivo 

(Tabela3; MENG et al., 2009). Diferente dos vegetais, os micro-organismos precisam de menos 

água para o cultivo e a composição bioquímica da biomassa pode ser modulada por variação 

das condições de crescimento, aumentando o teor de óleo (RODOLFI et al., 2009).   

 



24 

 

Tabela 3 – Conteúdo de óleo em alguns micro-organismos. Modificado de: MENG et al., 2009. 

Micro-organismos 
Teor de Óleo 

(% peso seco) 
Micro-organismos 

Teor de Óleo 

(% peso seco) 

Microalgas  Leveduras  

Botryococcus braunii 25-75 Candida curvata 58 

Cylindrotheca sp. 16-37 Cryptococcus albidus 65 

Nitzschia sp. 45-47 Lipomyces starkeyi 64 

Schizochytrium sp. 50-77 Rhodotorula glutinis 72 

    

Bactérias  Fungos Filamentosos  

Arthrobacter sp. >40 Aspergillus oryzae 57 

Acinetobacter calcoaceticus 27-38 Mortierella isabellina 86 

Rhodococcus opacus 24-25 Humicola lanuginosa 75 

Bacillus alcalophilus 18-24 Mortierella vinacea 66 

 

Muitos fatores, incluindo componentes do meio, tais como fonte de carbono, fonte de 

nitrogênio, bem como temperatura, pH e concentração de oxigênio durante o cultivo, têm 

influências significativas sobre o crescimento celular e acúmulo de lipídios nos micro-

organismos oleaginosos (PAPANIKOLAOU et al., 2007a). A produção e o acúmulo de lipídios 

podem ser induzidos quando os nutrientes essenciais, como nitrogênio, zinco, ferro ou fosfato 

tornam-se limitantes (BROWN et al., 1989). Além disso, modos de cultura diferentes, que 

aumentam a densidade de células, como fermentações em batelada alimentada e contínua 

também podem contribuir para melhorar o rendimento de lipídios (THIRU; SANKH; 

RANGASWAMY, 2011).  

Aperfeiçoar as condições de cultivo dos micro-organismos, utilizando fontes de 

nutrientes alternativas, para melhorar a produção de lipídios de armazenamento, e obter os 

ácidos graxos de interesse para a produção de biodiesel, é de grande importância para tornar 

este biocombustível mais sustentável e competitivo. Os principais ácidos graxos presentes nos 

micro-organismos oleaginosos são os ácidos oléico, linoléico, palmitoléico, araquidônico, 

palmítico e esteárico (CHRISTOPHE et al., 2012). RAMOS e colaboradores (2009) estudaram 

a influência da composição dos óleos vegetais na qualidade do biodiesel de acordo com o 

Padrão Europeu EM 14214. Segundo seus resultados, o óleo deve conter um baixo teor de 

ésteres metílicos poli-insaturados, uma maior quantidade de saturados, e com volumes 

superiores a 50% de monoinsaturados. Os ácidos graxos e a proporção destes mais indicados 

para obtenção de um biodiesel de qualidade foi encontrado no óleo de amêndoa, composto 

principalmente dos ácidos oléicos, palmítico, linoléico e esteárico (RAMOS et al., 2009). Estes 

ácidos graxos também são os mais presentes nos micro-organismos.   
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As microalgas, através do processo de fotossíntese, incorporam CO2 e empregam a 

energia da luz solar para a produção de lipídios, o que torna o processo ambientalmente 

favorável (LIU; WANG; ZHOU, 2008). Porém, apesar de acumularem elevadas quantidades 

de lipídios, são difíceis de alcançar alta concentração de biomassa e produção de óleo, sendo 

necessárias superfícies maiores para o seu cultivo e um período de crescimento mais longo do 

que as bactérias e leveduras. Além disso, seu crescimento é afetado por oscilações, tais como 

variações diárias e sazonais nos níveis de luz, necessitando por isso, de iluminação artificial, 

acarretando um custo superior para a produção de óleo em comparação com óleos vegetais 

comuns utilizados atualmente (VICENTE et al., 2009).  

Assim como os outros micro-organismos, alguns tipos de bactérias também podem 

acumular lipídeos, mas, geralmente, a composição lipídica é muito diferente da de outros óleos 

microbianos. A maior parte das bactérias produz apenas lipóide complexo, e somente algumas 

bactérias podem produzir óleos que podem ser utilizados como matéria-prima para a produção 

de biodiesel, principalmente as do grupo actinomiceto (YI; ZHENG, 2006). Portanto, as 

bactérias são utilizadas principalmente para a produção de polihidroxialcanoatos e alguns 

lipídios especiais, tais como álcoois graxos, glicolipídios, sulfolipídios, fosfolipídios e 

peptidolipídios, bem como ésteres de cera e hidrocarbonetos (LEMAN, 2009).  

Os fungos filamentosos também têm a capacidade de produzir óleos, mas a maioria dessas 

espécies acumulam óleos mais insaturados do que os encontrados em leveduras, e por isso, não 

são adequados para a produção de biodiesel de qualidade. Logo, os fungos filamentosos 

oleaginosos são explorados principalmente para a produção de lipídios ricos em ácidos graxos 

poli-insaturados de interesse médico e nutricional, como o ácido docosahexaenóico, ácido ɤ-

linolênico, ácido eicosapentaenóico e ácido araquidônico (PAPANIKOLAOU; AGGELIS, 

2011), havendo poucos relatos sobre a utilização de fungos filamentosos para produção de 

biodiesel (MA, 2006; DU et al., 2007).  

Na última década, há uma grande atenção com relação ao uso de leveduras para a 

produção de biodiesel porque crescem muito rapidamente, são abundantes na natureza e muitas 

espécies são extremamente ricas em óleos. Algumas são capazes de acumular grandes 

quantidades de lipídios durante períodos de estresse metabólico, como, por exemplo, a escassez 

de algum nutriente essencial no meio de cultivo (RATLEDGE, 1991) ou a adaptação a uma 

mudança de nutrientes. Além disso, elas podem acumular lipídios dentro de um curto período 

de tempo, não são afetadas por estação ou clima, crescem em uma variedade de substratos 
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(mesmo materiais de baixo custo, tais como resíduos da agricultura e da indústria), com pouca 

exigência de nutrientes, minimizando assim o custo do óleo (ZHU; ZONG; WU, 2008). Outras 

vantagens da produção de óleo a partir de leveduras são o seu cultivo menos trabalhoso que o 

de microalgas e o extenso conhecimento do crescimento industrial de leveduras, o que favorece 

a produção em larga-escala, excedendo em muito o rendimento obtido pelas melhores plantas 

oleaginosas (LI; DU; LIU, 2008). Essas características fazem das leveduras uma matéria-prima 

potencial para a produção em escala industrial de biodiesel.  

1.6 Leveduras Oleaginosas 

São definidas como leveduras oleaginosas somente 30 de 600 espécies de leveduras já 

identificadas. Os gêneros mais conhecidos de leveduras oleaginosas incluem Candida, 

Cryptococcus, Rhodotorula, Trichosporon e Yarrowia (BEOPOULOS et al., 2009).  

Os lipídios acumulados estão principalmente sob a forma de triacilgliceróis como 

metabólitos de armazenamento de energia. A maioria destes lipídios, que são formadas a partir 

de cadeia longa de ácidos graxos, é similar aos óleos vegetais convencionais (YONG-HONG 

et al., 2006). A quantidade relativa da composição de ácidos graxos em leveduras oleaginosas 

são ácido oléico (C18:1) > ácido palmítico (C16:0) > ácido linolênico (C18:2) = ácido esteárico 

(C18:0), respectivamente como mostrado na Tabela 4 (RATLEDGE; WYNN, 2002 e MA; 

HANNA, 1999). 

Tabela 4 – Perfil da composição de ácidos graxos de leveduras oleaginosas comparada aos óleos vegetais. 

Modificado de: RATLEDGE; WYNN, 2002 e MA; HANNA, 1999. 

 

 Principais Resíduos de Ácidos Graxos (% relativa g/g) 

14:0 16:0 16:1 18:0 18:1 18:2 18:3 

Leveduras        

Cryptococcus curvatus - 32 - 15 44 8 - 

Lipomyces starkeyi - 34 6 5 51 3 - 

Rhodosporidium toruloides - 18 3 3 66 - - 

Rhodotorula glutinis - 37 1 3 47 8 - 

Rhodotorula graminis - 30 2 12 36 15 4 

Yarrowia lipolytica - 11 6 1 28 51 1 

        

Óleo Vegetal        

Soja - 12 - 3 23 56 6 

Palma - 43 - 5 41 10 - 

Semente de Algodão - 20 - 3 19 55 - 

Milho - 12 - 2 25 61 - 

Girassol - 6 - 3 17 74 - 
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O princípio da acumulação de lipídios em leveduras oleaginosas ocorre quando há um 

excesso na fonte de carbono e uma quantidade limitada da fonte de algum nutriente essencial, 

principalmente nitrogênio, no meio de cultura. Quando as células começam a esgotar o 

nitrogênio do meio, a síntese de outros componentes celulares, tais como proteínas e ácidos 

nucléicos, que necessitam de nitrogênio, cessa, impedindo a proliferação celular. Assim, a fonte 

de carbono, que continua a ser assimilada, é canalizada preferencialmente para a síntese de 

lipídios, sendo convertida em triacilgliceróis (RATLEADGE, 2004), que são armazenados 

dentro das células. Assim, esses compostos lipídicos são acumulados em gotículas lipídicas ou 

corpos lipídicos, que são organelas consistindo de lipídios neutros rodeados por uma 

monocamada de fosfolipídio (MURPHY; VANCE, 1999). Acredita-se que os corpos lipídicos 

são formados a partir do retículo endoplasmático, o qual possui a maioria das enzimas para a 

síntese de esteróis e esterificação, e a formação de triacilglicerol (KURAT et al., 2006). Quando 

leveduras não-oleaginosas, como Saccharomyces cerevisiae e Candida ultilis, são cultivadas 

em um meio com nitrogênio limitado, elas normalmente convertem o excesso da fonte de 

carbono em vários polissacarídeos, por exemplo, glucanas e mananas (RATLEDGE; WYNN, 

2002).  

Em trabalhos anteriores do nosso grupo, bioprospectamos 38 leveduras quanto ao 

potencial oleaginoso, que foram isoladas do trato intestinal do caramujo africano gigante 

(Achatina fulica). Este molusco, nativo do Leste Africano, é considerado uma praga invasiva 

na maioria dos territórios em que foi introduzido, devido ao seu apetite voraz (ANON, 2013). 

A rápida hidrólise da biomassa lignocelulósica por este animal contribui para a sua 

impressionante eficiência digestiva (60-80%) (CARDOSO et al., 2012). Por isso, a microbiota 

presente no seu trato intestinal tem sido muito estudada em busca de espécies de micro-

organismos capazes de degradar materiais lignocelulósicos, com estrutura complexa e 

compacta devido às fortes ligações existentes. Isto possibilitaria o desenvolvimento de cocktails 

de enzimas degradadoras de materiais lignocelulósicos para aumentar a produtividade de 

bioetanol, um substituto renovável e biodegradável da gasolina de origem fóssil. Para avaliar 

as leveduras isoladas foi utilizado um meio composto por poucos sais, uma fonte inorgânica de 

nitrogênio em baixas concentrações e excesso de glicerol (EASTERLING et al., 2009), para 

induzir o acúmulo de lipídios. Através de um método rápido de triagem, em que as leveduras 

foram inoculadas em um meio sólido com Nile Red, um corante lipofílico, e após o crescimento, 

foram submetidas à radiação ultravioleta para identificarmos aquelas que mais incorporaram o 

corante e, consequentemente, continha mais lipídios. Então, selecionamos quatro leveduras, 
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Candida catenulata IN44, Meyerozyma caribbica IN47, Cryptococcus laurentii IN62 e 

Rhodotorula slooffiae IN80, que apresentaram alta capacidade em armazenar lipídios. Para um 

estudo mais detalhado, elas foram cultivadas em meio líquido nas temperaturas 26 e 30°C. A 

avaliação da produção relativa de lipídio foi feita por fluorimetria, do crescimento, por 

densidade óptica e do teor de lipídios, por citometria de fluxo. As leveduras mais promissoras, 

apresentaram conteúdo lipídico de 26,41% e 32,28% da biomassa seca, referente a Candida 

catenulata IN44 e Rhodotorula slooffiae IN80, respectivamente (MONNERAT, 2013). Esses 

resultados mostraram que o glicerol pode ser utilizado como fonte de carbono e convertido a 

triacilgliceróis por essas leveduras.  

1.7 A Levedura Rhodotorula slooffiae 

Rhodotorula slooffiae, também conhecida como Cystobasidium slooffiae, é um micro-

organismo estritamente aeróbio, eucariótico, do reino Fungi, pertencente ao filo dos 

Basidiomycota, classe Cystobasidiomycetes, ordem Cystobasidiales e gênero Cystobasidium. 

Ela foi primeiramente descrita em 1962 na Hungria (NOVÁK; VÖRÖS-FELKAI, 1962) e até 

recentemente ela era considerada sinônimo de Rhodotorula minuta (FELL; STATZELL-

TALLMAN, 2001). De acordo com as análises filogenéticas, as espécies mais próximas da R. 

slooffiae são Rhodotorula minuta e Cystobasidium fimetarium (SAMPAIO, 2011). A R. 

slooffiae é amplamente distribuída na natureza, onde pode ser encontrada em folhas, animais, 

no ar e ambientes aquáticos como rios e mares (ZHANG et al., 2012; NAGY; SULE; 

SAMPAIO, 2005; HU et al., 2011b; TANAKA et al., 2014; ZHANG et al., 2014; RAN et al., 

2009). Suas colônias são de coloração rosa alaranjadas, brilhantes, densas e lisas. Pseudohifas 

estão ausentes e não possuem a capacidade de fermentação. Na literatura, a R. slooffiae tem 

sido estudada quanto a sua produção de carotenoides (NAGHAVI et al., 2015; FRENGOVA; 

SIMOVA; BESHKOVA, 2004), micosporina (LIBKIND et al., 2005), lipase (YALÇIN; 

ÇORBACI; UÇAR, 2013) e β-glucosidases (OMARDIEN, 2013). No entanto, a sua produção 

e acúmulo de lipídios ainda não foram descritos.  

1.8 Aplicabilidade das Leveduras Oleaginosas como Matéria-Prima de Biodiesel 

As leveduras constituem um grupo de micro-organismos com ampla utilização industrial, 

sendo aplicadas em um grande número de processos fermentativos. Atualmente, os produtos da 

biotecnologia obtidos a partir de leveduras estão inseridos em muitos setores comerciais 

importantes, como as indústrias de alimentos, bebidas, biocombustíveis, produtos químicos, 
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farmacêuticos e agrícolas, enzimas industriais, e o ambiente (LI et al., 2005; SILVA; 

PERES;GATTÁS, 2009; OTERO et al., 2011; QUEROL; FERNÁNDEZ-ESPINAR; 

BARRIO, 2003; DELLA-BIANCA et al., 2013; CHOTANI et al., 2000; MARTÍNEZ et al., 

2012; WEINBERG, 2000; HASAN; SHAH; HAMEED, 2006; CHI et al., 2010; SACHDEV; 

CAMEOTRA, 2013). Industrialmente, o crescimento em larga-escala das leveduras é feito em 

biorreatores, que são utilizados desde 1940 na produção de diversos bioprodutos, tais como 

enzimas, antibióticos, vitaminas, polissacarídeos, pigmentos, lipídios e glicolipídios, além do 

tratamento de resíduos industriais e domésticos (SCHMIDELL; FACCIOTTI, 2001).  

Como o processo produtivo de leveduras já está bem estabelecido na indústria, a única 

dificuldade para que estas possam servir como matérias-primas para a produção de biodiesel é 

o custo do meio de cultivo (HUANG et al., 2013). A identificação de cepas capazes de produzir 

grandes quantidades de lipídios com estrutura e composição similares às dos óleos vegetais tem 

um enorme interesse financeiro. Sabe-se que as leveduras têm a habilidade de crescer e 

acumular lipídios em vários substratos, com mínimos requerimentos nutricionais, por isso, 

outras fontes de carbono ao invés de glicose têm sido exploradas (Tabela 5; 

PAPANIKOLAOU; AGGELIS, 2011). Estudos relataram que glicerol, xilose, manose, etanol, 

melaço, materiais lignocelulósicos e outros resíduos agrícolas e industriais podem ser usados 

como fonte de carbono para o acúmulo de óleo em leveduras (AGEITOS et al., 2011; 

PAPANIKOLAOU; AGGELIS, 2011).  

Tabela 5 – Diferentes fontes de carbono usadas para produção de óleos por leveduras. Modificado de: 

PAPANIKOLAOU e AGGELIS, 2011. 

Espécies Fonte de Carbono 
Teor de Lipídios 

% (g/g) 

Candida sp. 107 Glicose 37,3 

Cryptococcus curvatus Sacarose 28 

Cryptococcus albidus Maltose 37,7 

Cryptococcus albidus Xilose 33 

Rhodosporidium toruloides Frutose 27 

Rhodosporidium toruloides Glicose e Lodo de Esgoto 68 

Candida curvata Lactose 40 

Yarrowia lipolytica Glicerol (bruto) 43 

Yarrowia lipolytica Inulina 48,3 

Trichosporon fermentans Manose 50,4 

Trichosporon fermentans Galactose 59 

Trichosporon fermentans Cellobiose 65,6 

Trichosporon fermentans 
Hidrolisado de Palha de 

Arroz 
40,1 

Rhodotorula mucilaginosa Hidrolisado de Amido 53 

Trichosporon capitatum Melaço 35,2 
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As leveduras são micro-organismos facilmente manipulados, e por isso aumentar sua 

biomassa, conteúdo lipídico e alterar o perfil dos ácidos graxos de cepas que são predispostas 

geneticamente a acumular lipídios, podem ser conseguidos a partir de alterações na composição 

do meio e nas condições de cultivo (JADHAV; SALUNKHE; BHADEKAR, 2012; SITEPU et 

al., 2013). Assim, as fontes de carbono, nitrogênio, disponibilidade de oxigênio, temperatura e 

pH são fatores que podem afetar as propriedades dos óleos (MENG et al., 2009). Os íons Zn2+ 

e Mn2+ em diferentes concentrações também afetam o acúmulo de lipídios, sendo Fe3+, Ca2+, 

K+ e NH4
+ em menor grau (NAGANUMA et al., 1985 a, b), além de metabólitos secundários, 

como citrato e etanol (BEOPOULOS et al., 2009). 

No processo de acúmulo de lipídios de armazenamento, a concentração de um nutriente 

limitante (por exemplo, nitrogênio) determina frequentemente a quantidade de biomassa 

produzida, enquanto que a concentração da fonte de carbono (por exemplo, glicose), encontrada 

em excesso no ambiente de crescimento, determina a grande quantidade de lipídios acumulados. 

Porém, concentrações muito elevadas da fonte de carbono podem inibir o crescimento 

(ECONOMOU et al., 2011). Portanto, a razão molar carbono/nitrogênio (C/N) desempenha um 

papel-chave na determinação do teor de óleo e densidade de biomassa das leveduras oleaginosas 

(PAPANIKOLAOU; AGGELIS, 2011). De acordo com RASCHKE e KNORR (2009), o 

acúmulo de lipídios começa durante a fase exponencial tardia e continua durante a fase 

estacionária.  

Baseado nas informações descritas acima, podemos afirmar que a quantidade e a 

composição dos lipídios, além de depender da espécie, também podem ser manipuladas, 

resultando em elevadas porcentagens dos ácidos graxos de interesse. Desta forma, aperfeiçoar 

as condições de cultivo das leveduras para melhorar a produção de lipídios de armazenamento, 

que são utilizados na produção de biodiesel, é de grande importância para tornar este 

biocombustível mais competitivo. 

1.9 Planejamento Experimental 

Ao desenvolver um processo utilizando micro-organismos, projetar um meio de cultivo é 

de importância fundamental, porque a composição do meio e as condições ambientais podem 

afetar significativamente a produção, rendimento e produtividade (JADHAV; SALUNKHE; 

BHADEKAR, 2012; SITEPU et al., 2013; DUARTE; GHISELLI; MAUGERI, 2013). Desta 

forma, muitos fatores, como concentração de nitrogênio e carbono, temperatura e pH, devem 
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ser estudados quanto a influência na obtenção do produto final. Uma metodologia iniciada na 

década de 90 (MONTGOMERY, 2005), chamada de planejamento experimental, pode 

investigar as variáveis de um sistema em relação à resposta desejada, de forma simplificada 

(BOX; DRAPER, 1987). Através de técnicas matemáticas e estatísticas uma relação funcional 

adequada entre uma resposta de interesse e as variáveis controladas pode ser estabelecida para 

predizer valores resposta dentro da faixa estudada.    

Os planejamentos são úteis para o desenvolvimento, melhoria e otimização de produtos 

e processos, porque o número de experimentos é menor, diminuem, também, os reagentes, o 

tempo de execução e, principalmente, o esforço financeiro. Além disso, as variáveis podem ser 

alteradas simultaneamente, o que possibilita avaliar a interação entre elas, se existe algum efeito 

sinérgico ou antagônico. Os resultados são extremamente confiáveis e não há tendências 

experimentais. Eles são amplamente empregados em empresas, a fim de alcançar a melhor 

combinação de fatores que tornarão melhor o desempenho ou a qualidade característica de um 

produto ou processo. FISHER (1926) desenvolveu a teoria básica do planejamento 

experimental, a qual mostra que alterando mais do que um fator por vez é mais eficiente do que 

alterar somente um fator por vez. 

A princípio, são selecionados os fatores que podem interferir na resposta, chamados de 

variáveis independentes, e os valores que cada fator irá assumir de acordo com a literatura ou 

experimentos anteriores, os quais são chamados de níveis, que devem ser equidistantes. 

Escolhas impróprias irá limitar a utilidade dos resultados, sendo necessária a realização de 

novos experimentos com outras variáveis e níveis. Por exemplo, se um dos fatores escolhidos 

for a temperatura, os níveis poderão ser 20°C, 25°C e 30°C. Geralmente, os níveis são 

codificados em -1, 0 e 1, os quais correspondem aos níveis baixos, médios e altos, 

respectivamente, de cada variável.  Os experimentos realizados no nível 0 para todas as 

variáveis são chamados de pontos centrais. As repetições desses experimentos minimiza o risco 

de perder relações no meio dos intervalos e avaliar a reprodutibilidade do sistema. A escolha 

do tipo de planejamento irá depender do número de variáveis e do objetivo do estudo. 

Baseando-se nos resultados experimentais, dependendo do tipo de planejamento será possível 

gerar uma função polinomial contendo apenas os termos lineares, que descrevem apenas a 

relação linear entre as variáveis e a resposta (LUNDSTEDT et al., 1998). Se esta pode ser 

definida por uma função linear de variáveis independentes, então a função aproximada é um 

modelo de primeira-ordem. Porém, quando existe uma curvatura na superfície de resposta, este 
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modelo torna-se insuficiente, então um polinômio de grau mais alto deve ser usado 

(NWABUEZE, 2010). Após selecionar as variáveis que realmente exercem influência sobre a 

resposta, uma função polinomial complexa é resolvida, utilizando um modelo mais estruturado, 

para determinar as interações entre as variáveis independentes. Ele inclui todos os termos do 

modelo de primeira ordem, mais os termos quadráticos e termos de interações. Para a 

verificação da adequação do modelo, são utilizadas técnicas como a análise residual e testes de 

falta de ajuste (GRANATO et al., 2010). A confiabilidade dos modelos é dada por testes 

estatísticos, como análise de variância (ANOVA) e/ou regressão. 

Existem vários planejamentos que podem ser aplicados: fatorial completo, fatorial 

fracionado, Box-Behnken, Plackett-Burman e composto central rotacional, entre outros. A 

utilização de um desses tipos depende da finalidade e, é importante notar que, para atingir um 

objetivo final, às vezes é necessário utilizar uma sequência de dois ou mais planejamentos.   

Planejamento experimental pode ser utilizado para avaliar várias áreas de produção 

incluindo produção de enzima, tratamento biológico de águas, cultura de tecidos, 

nanopartículas, produção de biocombustíveis, isolamento de micro-organismos e produção 

industrial de materiais biológicos, tais como proteínas, lipídios e compostos aromáticos 

(GUNDOGDU et al., 2014). Todos os processos são afetados por diferentes fatores. Logo, a 

otimização desses parâmetros é uma importante etapa na obtenção da produção máxima com o 

mínimo custo. 

Um planejamento que consiste de dois ou mais fatores no qual cada fator interage com os 

outros com todas as combinações entre os níveis é chamado de planejamento fatorial completo. 

Ele consiste de todas as combinações possíveis, descrevendo o efeito particular e as interações 

dos diferentes fatores e, reduz a variância do erro. O fatorial completo mais comum é o de dois 

níveis, denotado por 2n para n fatores. No entanto, para um grande número de variáveis a 

quantidade de experimentos cresce exponencialmente e torna-se impraticável.  Por isso, quando 

o número de fatores é de 5 ou superior, o fatorial completo não é muito eficiente. Então, uma 

fração de um fatorial completo pode ser usada para estimar os efeitos principais das variáveis. 

Este é chamado de planejamento fatorial fracionado e é normalmente utilizado para selecionar 

as variáveis mais importantes. Fatoriais fracionados de dois níveis são denotados por 2n-k, onde 

n é o número de fatores e 1/2k é a fração do fatorial completo usado. 
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O Plackett-Burman é um outro tipo de planejamento de dois níveis usado quando se tem 

muitas variáveis. Ele é baseado na construção de matrizes que apresentam número de ensaios 

N=4t, onde t é um número inteiro, sendo que cada matriz tem combinações de ensaios distintas 

(PLACKETT; BURMAN, 1946). O planejamento do tipo Plackett-Burman e fatorial 

fracionado são considerados planejamentos de seleção de variáveis e são utilizados para avaliar 

o efeito principal das variáveis sobre a resposta. Eles identificam variáveis que podem ser 

eliminadas em uma investigação mais aprofundada e ajustar os níveis de estudo (VATANARA 

et al., 2007). Para ambos planejamentos de seleção, é necessário que na escolha da matriz, esta 

tenha-se ao menos 4 ensaios a mais que o número de variáveis estudadas para garantir os graus 

de liberdade para o cálculo do erro. Também é importante a inclusão de três réplicas no ponto 

central. 

Quando o objetivo final é a otimização é necessário utilizar planejamentos que permitam 

a geração de modelos quadráticos, sendo o mais comum deles o delineamento composto central 

rotacional (DCCR). É um planejamento fatorial de dois níveis com adição de pontos axiais e 

ponto central (BOX; WILSON, 1951). O ponto central tem muitas propriedades, como 

rotabilidade e/ou ortogonalidade, para ajustar polinômios quadráticos (BOEY et al., 2011; 

RUIZ et al., 2011). Este delineamento pode fornecer previsões de alta qualidade em estudos 

lineares e, em fatores de efeito quadrático e de interação que influenciam um sistema. Ele é 

robusto e resulta em um modelo com muita previsibilidade. 
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2 JUSTIFICATIVA 

O biodiesel é atraente por gerar menos poluição e por poder ser produzido a partir de 

qualquer vegetal oleaginoso. Como um substituto viável dos combustíveis fósseis, o biodiesel 

não só deve apresentar benefícios ambientais superiores, mas também tem que ser 

economicamente competitivo e produzido em quantidades suficientes para atender toda a 

demanda de energia. O Brasil utiliza o biodiesel misturado na proporção de 7% a todo diesel 

comercializado, sendo a soja a principal matéria-prima usada (ANP, 2015). No entanto, a soja 

tem baixa produtividade de óleo, correspondendo a apenas 19% da biomassa total. Para 

abastecer o mercado, em 2015/16, os agricultores brasileiros terão que expandir a área plantada 

com soja pelo nono ano consecutivo. O analista da consultoria AgRural, Fernando Muraro, 

espera um aumento de 1,6%, o equivalente a 500 mil hectares, ante os 31,5 milhões de hectares 

de 2014/15 (UDOP, 2015). Entre novembro de 2014 e janeiro de 2015, o desmatamento na 

Amazônia Legal aumentou 40%, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

Mato Grosso, considerado o maior produtor de soja (CONAB, 2015), foi o estado que mais 

devastou a floresta (179,61 km²) (INPE, 2015). Em janeiro deste ano, o Brasil importou 770 

milhões de litros de diesel fóssil, volume inferior à média mensal de 2014, que foi de 960 

milhões de litros. Parte dessa redução ocorreu pela vigência do B7 em novembro do ano 

passado, que substitui parcela do diesel importado pelo biocombustível doméstico 

(BRASILAGRO, 2015a). Tal fato, afetou positivamente a balança comercial brasileira, uma 

vez que o país economizou US$ 2,59 bilhões em importação de diesel, de acordo com 

levantamento da APROBIO (BRASILAGRO, 2015b). Desta forma, a tendência é de que o 

maior uso de biodiesel reduza a importação de diesel, e consequentemente, a dependência 

nacional aos países exportadores. Mas, de acordo com estimativa da ANP, a importação de 

diesel, atualmente em 11 bilhões de litros ao ano, deve dobrar até 2025, em razão do abandono 

dos projetos de construção das duas refinarias brasileiras (Premium I e II – Maranhão e Ceará) 

pela Petrobrás, considerando um crescimento no consumo de diesel da ordem de 5% ao ano 

(EMBRAPA, 2015). Em vista disso, torna-se necessário aumentar a produção de biodiesel, sem 

contudo abrir fronteiras agrícolas. Por isso, novas matérias-primas baratas, de fácil obtenção e 

com altos rendimentos precisam ser investigadas. As leveduras oleaginosas possuem muitas 

vantagens, além de serem facilmente manipuladas pelas condições de cultivo. Elas constituem 

um grupo de micro-organismos com ampla utilização industrial, sendo aplicadas em um grande 

número de processos fermentativos. O crescimento das leveduras em larga-escala é feito por 

biorreatores, que são utilizados desde 1940 na produção de diversos bioprodutos 
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(SCHMIDELL; FACCIOTTI, 2001). Como o processo produtivo de leveduras já está bem 

estabelecido na indústria, a única dificuldade para que estas possam servir como matérias-

primas para a produção de biodiesel é o custo do meio de cultivo. Sendo assim, a identificação 

de cepas capazes de crescer em meios mais baratos, produzindo grandes quantidades de lipídios 

com estrutura e composição similares às dos óleos vegetais utilizados como matéria-prima para 

a produção de biodiesel terá um grande impacto econômico na sua produção, o que será de 

extrema importância para o estabelecimento do Brasil como uma potência mundial na área de 

biocombustíveis. Uma boa alternativa é aprimorar as pesquisas empregando a levedura R. 

slooffiae IN80, uma vez que esta tem a capacidade de acumular grandes quantidades de lipídios 

usando glicerol como fonte de carbono (MONNERAT, 2013), um resíduo da indústria de 

biodiesel, o qual só tende a aumentar com o crescimento da demanda deste biocombustível. As 

alterações na composição do meio e nas condições de cultivo são fundamentais para melhorar 

a biomassa e o conteúdo lipídico desta, tornando economicamente viável sua aplicação na 

indústria. 
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3 OBJETIVO 

3.1 Objetivo Geral 

Otimizar as condições de cultivo favoráveis ao crescimento e acúmulo de triacilgliceróis 

em leveduras, em termos de composição do meio, utilizando fontes de nutrientes alternativas e 

de baixo custo, e de outros parâmetros importantes, como razão C/N, temperatura e pH, capazes 

de melhorar a produtividade de biomassa e lipídica. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Verificar a influência da variação das diferentes fontes de nitrogênio e carbono sobre o 

crescimento e produção de lipídios. 

 Otimizar as variáveis concentração da fonte de carbono, razão C/N, temperatura e pH, 

por meio de planejamentos experimentais do tipo fatorial fracionado e delineamento 

composto central rotacional, sobre o crescimento e a produção de lipídios. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Micro-organismo 

A levedura Rhodotorula slooffiae IN80, utilizada neste trabalho, foi obtida da Coleção de 

Fungos de Caramujo (Achatina fulica) do Laboratório de Biotecnologia do INMETRO. Esta 

levedura foi previamente selecionada devido ao seu grande potencial em produzir e acumular 

lipídios, utilizando glicerol como única fonte de carbono (MONNERAT, 2013). 

4.2 Extração de ácido desoxirribonucleico (DNA) e Identificação Molecular 

A levedura anteriormente selecionada (com base na sua produção de lipídios) por nosso 

grupo (MONNERAT, 2013) ainda não tinha sido identificada. Por isso, antes de prosseguirmos 

os estudos, extraímos o DNA e encaminhamos a amostra para o sequenciamento.  

O cultivo para a extração foi feito em 50 mL de meio Yeast Malt Broth (YMB) (Himedia, 

Índia), composto de 5 g de peptona de tecido animal, 3 g de extrato de levedura, 3 g de extrato 

de malte e 10 g de glicose por litro de água destilada. Após 5 dias de incubação a 30°C e 200 

RPM, o cultivo foi centrifugado (Hettich Zentrifugen Mikro 200) a 5709 g por 5 min e as células 

foram lavadas 2 vezes com tampão fosfato-salino (8 g/L de NaCl, 0,2 g/L de KCl, 1,44 g/L de 

Na2HPO4 e 0,24 g/L de KH2PO4; pH 7,4). Em seguida, adicionamos às células 500 µL de TES 

(15,7 g/L de Tris TH8, 18,6 g/L de EDTA e 10 g/L de SDS) e as transferimos para um micro 

vial de 2 mL (Mini beadbeater, Biospec Products) contendo zircônias de 0,05 mm, onde foi 

feito o rompimento das paredes celulares com 10 ciclos de 1 min intercalados por 1 min no 

gelo. Os micro vials foram centrifugados (Hettich Zentrifugen Mikro 200) a 70,5 g por 5 min, 

apenas para separar as zircônias. O sobrenadante das amostras contendo o lisado celular foi 

transferido para um microtubo de 2 mL (Eppendorf, Alemanha), onde adicionamos 275 µL de 

acetato de amônio (Proquimios, Brasil) e incubamos a 65°C durante 5 min. Então, 

acrescentamos 500 µL de clorofórmio (Merck), misturamos delicadamente com as mãos e 

colocamos para centrifugar (Hettich Zentrifugen Mikro 200) a 13814 g por 10 min. A fase 

superior foi transferida para um novo microtubo de 2 mL (Eppendorf, Alemanha) em que 

adicionamos novamente o clorofórmio (Merck, Alemanha) e a fase superior foi repassada para 

outro microtubo de 2 mL. Este procedimento foi repetido mais 2 vezes, sempre utilizando um 

microtubo novo. Ao último microtubo de 1,5 mL contendo a fase superior (Eppendorf, 

Alemanha), adicionamos 1 mL de isopropanol (Merck, Alemanha) a -6°C, deixamos no 

congelador por 10 min e centrifugamos a 13814 g por 10 min na centrífuga refrigerada a 6°C. 
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Após a centrifugação, retiramos o sobrenadante e ressuspendemos o pellet em 100 µL de etanol 

70% (Merck, Alemanha). Então, fizemos outra centrifugação utilizando os mesmos parâmetros 

anteriores, e deixamos as amostras secando para evaporação do etanol. No momento do uso, 

foi adicionado água mili-Q estéril ao DNA extraído.  

Para verificara presença de DNA, submetemos a amostra à eletroforese (PowerPac HC, 

Bio-Rad) em gel de agarose (Uniscience, Canadá) 1% em TBE (10,8 g/L de Tris base, 5,5 g/L 

de ácido bórico, 0,744 de EDTA). Adicionamos a 5 µL de DNA, 1 µL de tampão de corrida 

(0,25% de azul de bromofenol, 0,25% de xileno cianol e 50% de glicerol) e 1 µL do corante 

Gel Red (Biotium, Estados Unidos). Além da amostra, preparamos o marcador 1Kb (Bio Rad, 

Estados Unidos) e um controle negativo com água livre de RNAase. A corrida foi feita em 80V 

por 30 min, e o gel foi revelado em luz ultra-violeta (UV) (Molecular Imager, Bio Rad, Estados 

Unidos). 

Após a extração, o DNA foi amplificado através da reação em cadeia da polimerase 

(PCR)utilizando os primers ITS1 e ITS4 (GenOne Biotechnologies, Brasil) que são fungo-

específicos e amplificam uma região altamente variável da sequência codificante 5.8S 

(MARTIN; RYGIEWICZ, 2005). A mistura reacional com volume final de 25 µL continha 100 

µM de deoxinucleotídeos trifosfato (DNTPs), 0,1 µM de cada primer, 1x do tampão PCR com 

2,0 mM de MgCl2, 2 µL de amostra de DNA e 1U de Taq polimerase (Invitrogen, Estados 

Unidos). A reação constitui-se de uma inicial desnaturação a 95°C por 10 min, seguida por 30 

ciclos em séries de desnaturação a 95°C por 1 min, anelamento a 55°C por 1 min e, extensão a 

72°C por 90 seg, e uma etapa final de um ciclo a 72°C por 10 min para a extensão final 

(KUMAR; SHUKLA, 2005) (C1000TM Thermal Cycler). A fim de verificar se a reação 

ocorreu de maneira eficiente, fizemos outra eletroforese (PowerPac HC, Bio-Rad, Estados 

Unidos) em gel de agarose 1% em TBE (Uniscience, Canadá). As amostras foram preparadas 

da seguinte maneira: 2 µL de DNA amplificado ou 1 µL de marcador 600 pb (Bio Rad, Estados 

Unidos), 1 µL de tampão de corrida (0,25% de azul de bromofenol, 0,25% de xileno cianol e 

50% de glicerol) e 1 µL de Gel Red (Biotium, Estados Unidos). A corrida e a revelação 

ocorreram da mesma forma descrita anteriormente. 

O DNA amplificado foi purificado para a retirada de qualquer resquícios da mistura 

reacional utilizando o GenEluteTMPCR Clean-Up Kit. Todo o procedimento foi feito de acordo 

com o protocolo fornecido pelo fabricante. Posteriormente, as amostras foram encaminhadas a 

plataforma de sequenciamento do Inmetro para sequenciamento. As sequências Forward e 
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Reverse obtidas foram alinhadas utilizando o programa BioEdit. A sequência FASTA foi 

comparada com as sequencias depositadas no GenBank (National Center for Biotechnology 

Information, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), através da ferramenta Basic Local Alignment 

Search Tool (BLAST), a fim de encontrar micro-organismos com alta similaridade genética 

com a levedura em estudo. 

4.3 Meios de Cultura e Condições de Cultivo 

A Rhodotorula slooffiae IN80 foi cultivada em placa de Petri com meio YMB (Himedia, 

Índia) acrescido de ágar (15g/L) (Himedia, Índia) por 5 dias a 30°C. O pré-cultivo foi feito em 

50 mL de YMB (Himedia, Índia) a 30°C sob agitação de 200 RPM por 24h. Nos dias 0, 1, 3, 

6, 8 e 10 retiramos amostras para acompanhamento do crescimento, determinação da biomassa 

seca e viabilidade (somente para a seleção das fontes de nitrogênio e carbono). E somente nos 

dias 3, 6 e 10, retiramos amostras para dosagem de proteínas, quantificação lipídica, detecção 

de lipídios neutros, extração de lipídios e quantificação de substrato (fonte de carbono). O meio 

sobrenadante desses dias foi reservado para medição do valor de pH. 

4.3.1 Avaliação das Fontes de Nitrogênio 

O meio de cultura, que induz o acúmulo de lipídios, é composto de: 0,5 g/L de extrato de 

levedura (Himedia, Índia), 0,4 g/L de MgSO4.7H2O (Synth, Brasil), 2,0 g/L de KH2PO4 (Merck, 

Alemanha), 100 g/L de glicose (Merck, Alemanha), 0,003 g/L de MnSO4 (Amresco, Canadá) e 

0,0001 g/L de CuSO4.5H2O (Sigma, Brasil) (ZHU et al., 2008). A este, adicionamos como fonte 

de nitrogênio a peptona (1,8 g/L; Himedia, Índia) ou ureia (0,54 g/L; Farmos, Brasil) ou cloreto 

de amônio (0,96 g/L; Merck, Alemanha) para fins de avaliação. As diferentes quantidades destas 

fontes foram calculadas a partir da porcentagem de nitrogênio presente em cada fonte em 

relação ao peso molecular, para que em todas as condições haja a mesma proporção C/N de 

158. O pH foi ajustado para 6.0. Todos os cultivos foram feitos em triplicata em 100 mL de 

meio com concentração inicial de 2x106 células/mL e incubados em um shaker a 30°C com 200 

RPM durante 10 dias.  

4.3.2 Avaliação das Fontes de Carbono 

 Após a seleção da melhor fonte de nitrogênio, alteramos a fonte de carbono. Assim, o 

meio foi composto de 0,5 g/L de extrato de levedura (Himedia, Índia), 0,4 g/L de MgSO4.7H2O 

(Synth, Brasil), 2,0 g/L de KH2PO4 (Merck, Alemanha), 0,54 g/L de uréia (Farmos, Brasil), 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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0,003 g/L de MnSO4 (Amresco, Canadá) e 0,0001 g/L de CuSO4.5H2O (Sigma, Brasil) (ZHU 

et al., 2008). A este, adicionamos como fonte de carbono o glicerol (102,22 g/L; Promega, 

Estados Unidos) ou xilose (100 g/L; Sigma, Brasil) para fins de avaliação. As diferentes 

quantidades destas fontes foram calculadas a partir da porcentagem de carbono presente em 

cada fonte em relação ao peso molecular, para que em todas as condições haja a mesma 

proporção C/N de 158. O pH foi ajustado para 6.0. Todos os cultivos foram feitos em triplicata 

em 100 mL de meio com concentração inicial de 2x106 células/mL e incubados em um shaker 

a 30°C com 200 RPM durante 10 dias. 

4.3.3 Planejamento Fatorial Fracionado 

Após selecionarmos as melhores fontes de nitrogênio e carbono, desenvolvemos um 

planejamento experimental do tipo fatorial de 2 fracionado com quatro níveis, cujas variações 

foram: concentração da fonte de carbono (50, 75 e 100 g/L), razão C/N (108, 158, 208 g/L), 

temperatura (30, 33,5 e 37°C) e pH (6,0, 7,0 e 8,0) (Tabela 6). O meio foi composto de 0,5 g/L 

de extrato de levedura (Himedia, Índia), 0,4 g/L de MgSO4.7H2O (Synth, Brasil), 2,0 g/L de 

KH2PO4 (Merck, Alemanha), 0,003 g/L de MnSO4 (Amresco, Canadá) e 0,0001 g/L de 

CuSO4.5H2O (Sigma, Brasil) (ZHU et al., 2008), além de 50 g/L de glicerol (Promega, Estados 

Unidos) nos cultivos 1, 3, 5 e 7, de 100 g/L em 2, 4, 6 e 8 e de 75 g/L em 9, 10 e 11, e de 0,386 

g/L de uréia (Farmos, Brasil) nos cultivos 1 e 5, de 0,771 g/L em 2 e 6, de 0,201 g/L em 3 e 7, 

de 0,402 g/L em 4 e 8 e de 0, 396 g/L em 9, 10 e 11. As diferentes quantidades de ureia foram 

calculadas a partir da porcentagem de nitrogênio presente em relação ao peso molecular para 

obter a C/N desejada em cada ensaio. Todos os cultivos foram feitos em triplicata em 100 mL 

de meio com concentração inicial de 2x106 células/mL e incubados em um shaker com 200 

RPM durante 10 dias. 

As variáveis independentes, concentração da fonte de carbono, razão C/N, temperatura e 

pH, manipuladas pelo pesquisador foram avaliadas quanto as variáveis dependentes: biomassa 

seca, conteúdo lipídico, produção lipídica, produtividade lipídica e rendimento lipídico, as quais 

são influenciadas de alguma forma pelas independentes. 
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Tabela 6 – Valores assumidos por cada variável independente utilizados no planejamento fatorial fracionado 24-1. 

Em parênteses os termos codificados correspondentes.  

Ensaios 
Concentração da Fonte 

de Carbono (g/L) 
C/N Temperatura (°C) pH 

1 50 (-1) 108 (-1) 30 (-1) 6.0 (-1) 

2 100 (1) 108 (-1) 30 (-1) 8.0 (1) 

3 50 (-1) 208 (1) 30 (-1) 8.0 (1) 

4 100 (1) 208 (1) 30 (-1) 6.0 (-1) 

5 50 (-1) 108 (-1) 37 (1) 8.0 (1) 

6 100 (1) 108 (-1) 37 (1) 6.0 (-1) 

7 50 (-1) 208 (1) 37 (1) 6.0 (-1) 

8 100 (1) 208 (1) 37 (1) 8.0 (1) 

9 75 (0) 158 (0) 33,5 (0) 7.0 (0) 

10 75 (0) 158 (0) 33,5 (0) 7.0 (0) 

11 75 (0) 158 (0) 33,5 (0) 7.0 (0) 

 

4.3.4 Delineamento Composto Central Rotacional 

Em seguida, escolhemos apenas dois fatores importantes, a concentração da fonte de 

carbono e a razão C/N, para otimizar o crescimento da Rhodotorula slooffiae IN80 e seu 

acúmulo de lipídios, desenvolvendo um delineamento composto central rotacional de dois 

níveis (Tabela 7). O meio foi composto de 0,5 g/L de extrato de levedura (Himedia, Índia), 0,4 

g/L de MgSO4.7H2O (Synth, Brasil), 2,0 g/L de KH2PO4 (Merck, Alemanha), 0,003 g/L de 

MnSO4 (Amresco, Canadá) e 0,0001 g/L de CuSO4.5H2O (Sigma, Brasil) (ZHU et al., 2008), 

além de 70 g/L de glicerol (Promega, Estados Unidos) nos cultivos 12 e 14, de 110 g/L em 13 

e 15, 61,8 g/L em 16, 118,2 em 17 e de 90 g/L em 18, 19, 20, 21 e 22, e de 0,371 g/L de uréia 

(Farmos, Brasil) no cultivo 12, de 0,584 g/L em 13, de 0,228 g/L em 14, de 0,358 g/L em 15, 

de 0, 249 g/L em 16, de 0,476 g/L em 17, de 0,549 g/L em 18, 0,271 g/L em 19 e de 0,363 g/L 

em 20, 21 e 22. As diferentes quantidades de ureia foram calculadas a partir da porcentagem de 

nitrogênio presente em relação ao peso molecular para obter a C/N desejada em cada ensaio. O 

pH foi ajustado para 6.0. Todos os cultivos foram feitos em triplicata em 100 mL de meio com 

concentração inicial de 2x106 células/mL e incubados em um shaker a 30°C com 200 RPM 

durante 10 dias. 

As variáveis independentes, concentração da fonte de carbono e razão C/N, manipuladas 

pelo pesquisador foram avaliadas quanto as variáveis dependentes: biomassa seca, conteúdo 

lipídico, produção lipídica, produtividade lipídica e rendimento lipídico, as quais são 

influenciadas de alguma forma pelas independentes. 
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Tabela 7 – Valores assumidos, por cada variável independente, utilizados no delineamento composto central 

rotacional. Em parênteses os termos codificados correspondentes. 

Ensaios 
Concentração da Fonte 

de Carbono (g/L) 
C/N 

12 70 (-1) 158 (-1) 

13 110 (1) 158 (-1) 

14 70 (-1) 258 (1) 

15 110 (1) 258 (1) 

16 61,8 (-1,41) 208 (0) 

17 118,2 (1,41) 208 (0) 

18 90 (0) 137,5 (-1,41) 

19 90 (0) 278,5 (1,41) 

20 90 (0) 208 (0) 

21 90 (0) 208 (0) 

22 90 (0) 208 (0) 

 

4.4 Avaliação do Crescimento 

A avaliação foi feita pela medida da densidade óptica a 600 nm (DO 600) em um 

espectrofotômetro (Synergy2Multi-Mode Microplate Reader, Biotek/ Spectra Max 190, 

Molecular Devices). Alíquotas de 100 µL de cultivo foram colocadas em cada poço da placa e 

a leitura foi feita em triplicata. No terceiro dia em diante, o cultivo foi diluído 10 vezes para 

que a DO ficasse dentro do limite de detecção do aparelho. O número de células por mL foi 

obtido a partir de uma curva padrão (Absorbância x Número de Células por mL) com R2=0,98. 

Esta curva foi feita a partir de diluições seriadas (1, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10), em triplicatas, de 

um cultivo da R. slooffiae IN80 nos meios YBM (Himedia, Índia) e indutor com peptona e 

glicose. De cada diluição, foi lida a absorbância em 600 nm e retirada uma alíquota de 1 mL, 

que foram fixadas em paraformaldeído 4% (Isofar, Brasil). Após a fixação, foram lavadas em 

tampão fosfato e utilizadas para contagem na câmara de Neubauer (Tiefe Depth CE Profondeur 

Loptik Labor) com auxílio de um microscópio óptico (LEICA DM 5000 B). As curvas 

Absorbância x Número de Células por mL nos dois meios foram semelhantes, com a mesma 

equação da reta, uma vez que as absorbâncias dos meios sem células foram iguais. O restante 

das diluições foi centrifugado, retirado todo o sobrenadante e os tubos foram colocados na 

estufa a 60°C (Deleo) para secagem até atingir peso constante. A biomassa seca foi pesada e 

outra curva padrão foi feita correspondendo o número de células e a biomassa por litro de meio 

(Número de Células por mL x Biomassa Seca (g/L)) com R2=0,95.  
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4.5 Biomassa Seca 

O número de células obtido pela absorbância através da curva Absorbância x Número de 

Células por mL, foi utilizado para calcularmos a biomassa seca por meio da curva padrão 

Número de Células por mL x Biomassa Seca (g/L).  

4.6 Viabilidade Celular 

Para medir a viabilidade celular, uma alíquota de 400 µL de cultivo foi lavada com 

tampão salino-fosfato e corada com iodeto de propídio (concentração final = 0,01 mg/mL) 

(Invitrogen, Estados Unidos) por 10 minutos e a leitura da fluorescência foi realizada por 

citometria de fluxo (BD FACSAriaTM III) em 105células (RASCHKE; KNORR, 2009). A 

viabilidade foi calculada pela porcentagem de células não coradas menos a porcentagem de 

células coradas, uma vez que este fluorocromo, que se liga ao DNA, não consegue atravessar 

membranas citoplasmáticas saudáveis, indicando células não viáveis.  

4.7 Quantificação de Lipídios 

Amostras de 1 mL de cultivo dos dias 3, 6 e 10 foram fixadas em paraformaldeído 4% 

(Isofar, Brasil) por pelo menos 4 horas e armazenadas na geladeira. No momento do 

experimento, as células foram centrifugadas (Hettich Zentrifugen Mikro 200) a 5709 g por 5 

min, lavadas 2 vezes com tampão fosfato e, ressuspendidas neste. Alíquotas de 20 µL foram 

adicionadas em 3 poços de uma placa preta de 96 poços contendo 277 µL de dimetilsulfóxido 

(DMSO) (Calbiochem, Alemanha) 25%. A cada poço acrescentamos 3 µL do fluorocromo 

lipofílico Nile Red (3 mg/mL) (Sigma, Brasil) e, incubamos a placa na temperatura ambiente 

protegidas da luz por 30 min. 

O Nile Red apresenta detecção seletiva dos lipídios celulares (GREENSPAN; MAYER; 

FOWLER, 1985), cuja fluorescência só é observada em ambientes altamente hidrofóbicos da 

célula (como os corpos lipídicos). Além disso, quando excitado a 488 nm, ele possui diferentes 

padrões de emissão de fluorescência de acordo com o tipo de lipídio (560 a 640 para os neutros, 

e maior que 650 para os polares) (DE LA JARA et al., 2003), o que permite analisar somente 

os lipídios de interesse para a produção de biodiesel (lipídios neutros, especificamente 

triacilgliceróis). 

A fluorescência do Nile Red foi mensurada num fluorímetro (Synergy2Multi-Mode 

Microplate Reader, Biotek/ Infinite M200 PRO, Tecan) com comprimentos de onda de 
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excitação de 485/20 nm e emissão de 590/35 nm. Os lipídios foram quantificados por meio de 

uma curva padrão de trioleína (MPBiomedicals, Estados Unidos), um lipídio padrão, utilizando 

a equação da reta. Para cada leitura, uma nova curva padrão foi feita. Diferentes concentrações 

de trioleína (0, 50, 100, 150, 200 e 300 µg/ml) foram preparadas em hexano (Merck, Alemanha), 

e 5 µL foram colocados em 3 poços contendo 292 µL de DMSO (Calbiochem, Alemanha) 25%. 

Da mesma forma que fizemos para as amostras, o Nile Red (Sigma, Brasil) foi adicionado (3 

µL), a placa foi incubada e a fluorescência foi lida (CHEN et al., 2009).  

Com os resultados de concentração de lipídios encontrada em 20µL de meio de cultivo, 

foi possível calcular a produção lipídica (g/L). A quantidade de lipídios (mg) obtida por este 

experimento foi dividida pela quantidade de biomassa (mg) calculada para 20 µL de cultivo e 

multiplicada por 100, a fim de obtermos a porcentagem correspondente aos lipídios a partir da 

biomassa total das células. A produtividade lipídica foi calculada pela divisão da produção de 

lipídios pelo tempo de cultivo das leveduras. E o rendimento, foi obtido dividindo-se a 

quantidade de lipídios (em g) em um litro de meio das amostras menos a quantidade de lipídios 

(g/L) inicial, calculada a partir das células do pré-inóculo, pela quantidade de substrato 

consumido, o equivalente a quantidade de substrato inicial menos àquela restante no meio (Item 

4.10).  

4.8 Detecção de Lipídios Neutros 

A partir das amostras fixadas que já foram lavadas e ressuspendidas em tampão fosfato 

(Item 4.7), foram retirados 300 µL para preparar para microscopia confocal de varredura a laser. 

As amostras foram coradas com isotiocianato de fluoresceína (concentração final de 0,03 

mg/mL) (Sigma, Brasil) e Nile Red (concentração final de 0,02 mg/mL) (Sigma, Brasil) por 30 

min protegidas da luz a temperatura ambiente e, posteriormente, lavadas 5 vezes com tampão 

fosfato salino. As células foram aderidas a lamínulas previamente tratadas com poli-L-lisina 

(0,1% em tampão fosfato salino) (Sigma, Brasil) por 10 min e colocadas sobre a lâmina 

utilizando o meio de montagem ProLong (Molecular Probes, Estados Unidos). A análise 

microscópica foi feita em um microscópio confocal LEICA TCS SP5, usando uma objetiva de 

100x e um laser de Argônio 488 a 20%. A detecção do isotiocianato de fluoresceína (Sigma, 

Brasil) foi feita entre 498 e 545 nm e, a do Nile Red (Sigma, Brasil), entre 578 e595 nm. Para 

visualizar todos os corpos lipídios presentes nas células, foram adquiridos cortes ópticos de 

toda a célula e, a partir dessa série de cortes foi feita uma projeção. Todas as imagens foram 

deconvoluídas, um processamento de imagem que melhora o contraste, diminui o background, 
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reduz os efeitos dos ruídos e elimina a fluorescência que não está no foco da imagem 

(HOLMES; CHENG, 2005).  

4.9 Dosagem de Proteínas Intracelulares Totais 

As células (4x108 células ou 1 mL) obtidas nos dias 3, 6 e 10 foram lavadas 2 vezes com 

água mili-Q e armazenadas no freezer a -80°C (New Brunswick Scientific Ultra Low 

Temperature Freezer). No momento da dosagem, as células foram rompidas no beadbeater 

(Mini Beadbeater, Biospec Products), como descrito no Item 4.2. As proteínas foram dosadas 

pelo método de Bradford (Protein Assay Dye Reagent Concentrate, Bio Rad, Estados Unidos) 

através de uma curva padrão utilizando diluições seriadas (0, 14,4, 24, 48, 96, 144 µg/mL) da 

proteína do soro bovino (BSA) (Bio Rad, Estados Unidos) como proteína padrão. Alíquotas de 

10 µL de cada diluição do BSA e de cada amostra, em triplicata, foram adicionadas a 200 µL 

do reagente diretamente na placa de 96 poços. A incubação ocorreu durante 5 min à temperatura 

ambiente. A leitura da absorbância foi feita em 595 nm no espectrofotômetro (Synergy2Multi-

Mode Microplate Reader, Biotek/ Spectra Max 190, Molecular Devices). A equação da reta, 

obtida pela curva padrão, foi usada para calcular a concentração de proteína presente em cada 

amostra. O valor da concentração obtida em cada poço (µg/mL) foi convertida em g/L, para 

obtermos a produção de proteínas. Para calcular a porcentagem de proteínas acumulada em 

cada célula, a quantidade de proteínas em gramas encontrada em 10 µL foi dividida pela 

quantidade de biomassa seca em gramas obtida a partir do número de células presente em 10 

µL de amostra. 

4.10 Quantificação de Substrato (Fonte de Carbono) 

Para a quantificação das fontes de carbono (substratos) nas diferentes condições de 

crescimento, os sobrenadantes dos meios de cultura dos dias 3, 6 e 10 foram diluídos 40 vezes 

(para dosagem de glicose e xilose) e 400 vezes (para dosagem de glicerol) em água mili-Q. O 

meio de cultura sem células também foi diluído nessas proporções e dosado para garantir a 

eficiência do método. 

4.10.1 Quantificação de Glicose e Xilose 

Para as fontes de carbono glicose e xilose, que são açúcares redutores, a quantificação foi 

feita pelo método do DNS (ácido 3,5-dinitrossalicílico). Em microtubos de 0,2 mL, 

adicionamos 50 µL de cada amostra ou de diferentes concentrações de glicose/xilose (0, 1, 2, 
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3, 4, 5 g/L), em triplicata, e 100 µL do reagente DNS (200 mL/L de NaOH 2 M, 10 g/L de ácido 

3,5-dinitrossalicílico e 300 g/L de tartarato de sódio e potássio). Em seguida, eles foram 

colocados no termociclador (C1000TM Thermal Cycler) por 5 min a 100°C. Então, transferimos 

100 µL da reação para a placa de 96 poços e fizemos a leitura em 540 nm no espectrômetro 

(Synergy2Multi-Mode Microplate Reader, Biotek/ Spectra Max 190, Molecular Devices) 

(MILLER, 1959). As concentrações de glicose/xilose e suas respectivas absorbâncias 

originaram uma curva padrão, que foi utilizada para calcular a quantidade de glicose/xilose 

presente através da equação da reta. 

4.10.2 Quantificação de Glicerol 

O glicerol foi quantificado pelo reagente FreeGlycerol Reagent (Sigma, Brasil) de acordo 

com as indicações do fabricante. O meio foi diluído (como descrito no item 4.10) para que a 

reação ficasse dentro do limite de detecção do reagente. A reação foi feita direto na placa de 96 

poços, colocando 200 µL do reagente e 2,5 µL de amostra ou glicerol nas concentrações de 0, 

0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 g/L, em triplicata. A placa manteve-se a temperatura ambiente por 15 min. 

E, depois, a leitura foi feita no espectrômetro (Synergy2Multi-Mode Microplate Reader, Biotek/ 

Spectra Max 190, Molecular Devices) em 540 nm. A partir das concentrações de glicerol, uma 

curva padrão foi elaborada e a equação da reta foi utilizada para determinar a quantidade de 

glicerol nos meios. 

4.11 Valor pH 

Uma alíquota dos meios utilizados no Item 4.10 foi separada para medir o valor do pH 

em um pHmêtro (Accumet Basic AB15, Fisher Scientific). 

4.12 Análise Estatística 

A análise estatística dos resultados foi feita através do ANOVA Two Way, com nível de 

confiança de 95% (P < 0,05), e o pós-teste Bonferroni, que utiliza a diferença de médias, por 

meio do programa GraphPad Prism 5. Os asteriscos foram adicionados aos gráficos para 

mostrar as diferenças significativas entre os diferentes tratamentos e, a ausência desta foi 

representada por um traço. Estes marcadores foram colocados na seguinte ordem da legenda: o 

primeiro em relação ao segundo, o primeiro em relação ao terceiro e o segundo em relação ao 

terceiro. Os planejamentos experimentais foram analisados empregando o programa 

STATISTICA, utilizando um nível de confiança de 90%. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Identificação do Micro-organismo 

A levedura usada neste trabalho por ser uma promissora fonte de lipídios foi isolada do 

caramujo (Achatina fulica) e depositada na Coleção de Fungos do Laboratório de Biotecnologia 

do INMETRO apenas com características morfológicas e coloniais conhecidas. Por isso, antes 

de prosseguirmos nos estudos, foi interessante conhecermos a espécie a que pertence. A partir 

de técnicas moleculares, o material genético foi extraído das células, e duas amostras desta 

extração foram amplificadas e sequenciadas. A Figura 2 é o resultado de uma eletroforese após 

a extração para confirmar a presença de DNA. A banda correspondente ao DNA extraído foi 

facilmente visualizada. O material genético foi submetido a PCR e, então, uma nova 

eletroforese foi feita (Figura 3). No gel, podemos ver que o controle negativo não amplificou. 

O tamanho da banda de aproximadamente 600 pb estava compatível com o tamanho esperado 

do fragmento alvo dos primers utilizados. Em seguida, o DNA foi purificado antes de 

encaminhá-lo para o sequenciamento.  

 

 

Figura 2 – Imagem de uma corrida de eletroforese após a extração de DNA da levedura em estudo. A seta 

indica a banda do DNA. 



48 

 

 

Figura 3 – Imagem do gel posterior a amplificação por PCR do DNA extraído da levedura em estudo. A 

seta indica a banda da amplificação, com aproximadamente 600 pb. 

 

 Após o sequenciamento, obtivemos a sequência FASTA de nucleotídeos (Figura 4) a 

partir das sequencias Forward e Reverse, e comparamos com os dados disponíveis no GenBank 

utilizando a ferramenta BLAST, que realiza a busca por sequências homólogas em banco de 

dados de ácidos nucléicos. O fragmento de 563 pb apresentou alta similaridade com linhagens 

do gênero Rhodotorula, com Max e total score de 979 e cobertura de 97%. O E-value é um 

parâmetro que expressa a dificuldade para encontrar uma sequência perfeitamente idêntica, ou 

seja, quanto menor o valor, menor a chance desta comparação ter sido encontrada por pura 

coincidência (Figura 5). Assim, o E-value igual a 0.0 aumenta a confiabilidade do alinhamento 

das sequencias.Com 99% de identidade com o micro-organismo R. slooffiae, nossa levedura foi 

classificada como tal. 

 

 

1200 pb 

600 pb 

1800 pb 

2400 pb 

3000 pb 
3600 pb 
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Figura 4 – Sequência FASTA referente ao DNA extraído. 

 

 

 

Figura 5–Comparação da sequência FASTA do DNA extraído com as sequências depositadas no GenBank. 

 

5.2 Seleção da Fonte de Nitrogênio 

Em geral, as leveduras podem utilizar diversos compostos nitrogenados, incluindo 

amônia, aminoácidos, ureia, extrato de levedura, peptona e bases nitrogenadas (GODARD et 

al., 2007). Essas fontes são geralmente transportadas para dentro da célula através de proteínas 

transmembrana (CAIN; KAISER, 2011). E, uma vez dentro das células, todas as fontes devem 

gerar amônia intracelular para a produção de glutamato e, posteriormente glutamina, os quais 

servem como doadores de nitrogênio para todos os outros compostos nitrogenados da célula. 

No entanto, apesar de assimilarem uma ampla variedade de fontes de nitrogênio, as leveduras 

apresentam preferência na utilização de determinados compostos nitrogenados, principalmente 

por aquelas que são prontamente utilizáveis, não necessitando de reações adicionais para serem 

assimiladas. Segundo RATLEDGE (2004), além do crescimento, o acúmulo de lipídios e o 

conteúdo de ácidos graxos dependem da fonte de nitrogênio no meio de cultura. Por isso, para 
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encontrar a fonte mais apropriada ao crescimento e também a produção de lipídios, a R. 

slooffiae IN80 foi cultivada em um meio que induz a lipogênese, contendo diferentes fontes de 

nitrogênio, mantendo-se a mesma razão C/N. Utilizamos a peptona e a ureia, como fontes 

orgânicas e o cloreto de amônio, como inorgânica. Na Figura 6, observamos o crescimento ao 

longo do tempo. Por ser um meio de cultivo com baixas concentrações de nitrogênio, a fase 

logarítmica foi longa, uma vez que as células demoraram mais para multiplicar-se. A fase 

estacionária começou a partir do sexto dia independente da fonte. Mas, foi nas fontes orgânicas 

que o número de células por volume de meio dobrou. 

 

Figura 6 – Efeito das fontes de nitrogênio no crescimento celular de Rhodotorula slooffiae IN80. Os valores são 

as médias de três experimentos independentes. As barras representam o erro padrão e os asteriscos mostram as 

diferenças significativas.  

O estudo da viabilidade, outro fator importante durante o cultivo de leveduras para fins 

industriais, mostrou que a porcentagem de células metabolicamente viáveis decaiu com o 

tempo, como era de se esperar, já que os nutrientes não estavam sendo repostos (Figura 7). Em 

cloreto de amônio apenas 78% das células estavam viáveis no último dia, enquanto que em 

peptona e ureia foi de 88% e 85%, respectivamente. A baixa viabilidade na fonte inorgânica 

pode estar associada à acidificação do meio, pois o valor do pH caiu drasticamente de 6.1 para 

2.5 (Figura 7).  
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Figura 7 – Efeito das fontes de nitrogênio na viabilidade celular de Rhodotorula slooffiae IN80 (barras) e no valor 

de pH do meio de cultivo durante o crescimento (linhas). Os valores são as médias de três experimentos 

independentes. As barras representam o erro padrão e os asteriscos mostram as diferenças significativas.     

 Assim como no crescimento e na viabilidade, a biomassa seca atingiu valores mais altos 

nas fontes orgânicas (Figura 8). Quando as células foram crescidas em peptona, obtivemos uma 

biomassa seca 150% maior do que em cloreto de amônio no décimo dia. Sabe-se que o 

nitrogênio é um elemento essencial para que as células possam se multiplicar. Assim, uma 

forma de avaliar a absorção das diferentes fontes de nitrogênio foi estimá-lo indiretamente 

através da dosagem de proteínas (Figura 9). A quantidade de proteínas estava diretamente 

relacionada a produção de biomassa, já que o conteúdo proteico se manteve quase constante 

durante todo o período de cultivo em todas as fontes (Tabela 8). Além disso, o conteúdo foi 

baixo se comparado com meios comerciais em virtude da quantia limitada de nitrogênio no 

meio de cultivo (MONNERAT, 2013). Houve diferença significativa apenas entre peptona e 

ureia no dia 10 e, cloreto de amônio e ureia nos dias 6 e 10.  
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Figura 8 – Efeito das fontes de nitrogênio na produção de biomassa de Rhodotorula slooffiae IN80. Os valores 

são as médias de três experimentos independentes. As barras representam o erro padrão e os asteriscos mostram 

as diferenças significativas. 

  

 

Figura 9 – Efeito das fontes de nitrogênio na quantidade absoluta de proteínas totais de Rhodotorula slooffiae 

IN80. Os valores são as médias de três experimentos independentes. As barras representam o erro padrão e os 

asteriscos mostram as diferenças significativas. 
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Tabela 8 – Porcentagem do conteúdo celular de proteínas totais em Rhodotorula slooffiae IN80 nas diferentes 

fontes de nitrogênio ao longo do cultivo. Os valores são as médias de três experimentos independentes. 

 

 

O acúmulo de lipídios celular foi superior no terceiro dia em todas as fontes de 

nitrogênio (Tabela 9), quando as células ainda estavam na fase logarítmica de crescimento. 

Mas, nas orgânicas, tivemos uma porcentagem maior, com destaque para a ureia com 38%. 

Houve diferença significativa apenas entre peptona e ureia no dia 10 e, cloreto de amônio e 

ureia nos dias 6 e 10. Apesar disso, a produção lipídica, gramas de lipídios por volume de meio, 

foi mais alta em seis dias (Figura 10), devido ao maior número de células. Nesta ocasião, 

alcançamos 4,5 e 5,9 gramas de lipídios por volume de meio em peptona e ureia, 

respectivamente, ao passo que em cloreto de amônio foi apenas 1,13 g/L. 

Tabela 9 – Porcentagem do conteúdo celular de lipídios em Rhodotorula slooffiae IN80 nas diferentes fontes de 

nitrogênio ao longo do cultivo. Os valores são as médias de três experimentos independentes. 
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Figura 10 – Efeito das fontes de nitrogênio na produção de lipídios de Rhodotorula slooffiae IN80. Os valores são 

as médias de três experimentos independentes. As barras representam o erro padrão e os asteriscos mostram as 

diferenças significativas. 

As Figuras 11, 12 e 13 são imagens de microscopia de fluorescência que nos permitem 

visualizaros lipídios neutros em amarelo no interior das células em verde. Tais imagens ilustram 

os resultados acima, demonstrando uma maior quantidade de lipídios nas células crescidas em 

ureia (Figura 12 e Anexo I) em comparação com a peptona (Figura 11 e Anexo II) e cloreto de 

amônio (Figura 13 e Anexo III).  
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Figura 11 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em peptona. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína (em verde) e os 

lipídios, com Nile Red (em amarelo). A: Células crescidas durante 3 dias; B: Células crescidas durante 6 dias; C: 

Células crescidas durante 10 dias. A barra é referente a 10 μm. Ver detalhes no Anexo I. 
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Figura 12 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em ureia. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína (em verde) e os 

lipídios, com Nile Red (em amarelo). A: Células crescidas durante 3 dias; B: Células crescidas durante 6 dias; C: 

Células crescidas durante 10 dias. A barra é referente a 10 μm. Ver detalhes no Anexo II. 
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Figura 13 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em cloreto de amônio. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína (em 

verde) e os lipídios, com Nile Red (em amarelo). A: Células crescidas durante 3 dias; B: Células crescidas durante 

6 dias; C: Células crescidas durante 10 dias. A barra é referente a 10 μm. Ver detalhes no Anexo III. 
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Visando a aplicação industrial, os parâmetros mais importantes a serem analisados são 

a produtividade e o rendimento lipídico. A primeira, corresponde ao quanto de lipídios é 

produzido por volume de meio de cultivo em um determinado tempo. Em nossos resultados, a 

máxima produtividade foi encontrada em 72 horas de crescimento e foi de 0,058 g/L/h para 

ambas as fontes orgânicas (Figura 14). Tal fato é bem interessante, pois quanto menor é o 

tempo de cultivo, mais econômica será a produção, devido aos menores gastos com a 

manutenção do cultivo. Como a taxa de crescimento e a produção de lipídios em cloreto de 

amônio foram baixas, a produtividade não podia ser diferente (0,021 g/L/h). 

 

Figura 14 – Efeito das fontes de nitrogênio na produtividade lipídica de Rhodotorula slooffiae IN80. Os valores 

são as médias de três experimentos independentes. As barras representam o erro padrão e os asteriscos mostram 

as diferenças significativas. 

Já o rendimento, está diretamente relacionado a quantidade de substrato consumida em 

função da produção de lipídios. Como demonstrado na Figura 15 (barras), o melhor rendimento 

foi encontrado quando as células cresceram em ureia, ao longo de todos os dias de cultivo. Este 

resultado pode ser explicado pela relação entre o menor consumo de glicose nesta fonte (Figura 

15, linhas), e uma maior produção lipídica (Figura 10). Assim, é necessário um baixo 

investimento no substrato para obter uma alta quantia do produto final. Embora a produção de 

lipídios das células cultivadas em peptona tenha sido muito maior do que em cloreto de amônio, 

os rendimentos foram próximos. Isto se deve principalmente ao consumo de glicose, pois apesar 

da elevada produção em peptona, o consumo de glicose também foi maior. Todas as análises 

feitas em relação a produção e acúmulo de lipídios (Tabela 9, Figuras 10, 11, 12, 13, 14 e 15) 
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corroboram que a ureia foi a melhor fonte de nitrogênio, embora a biomassa tenha sido menor 

do que em peptona (Figura 8). Por isso, os cultivos seguintes serão realizados utilizando-se 

ureia.  

 

Figura 15 – Efeito das fontes de nitrogênio no rendimento lipídico de Rhodotorula slooffiae IN80 (barras) e a 

concentração da fonte de carbono (glicose) durante o crescimento nas diferentes fontes de nitrogênio (linhas). Os 

valores são as médias de três experimentos independentes. As barras representam o erro padrão. Não houve 

diferença significativa.   

 

5.3 Seleção da Fonte de Carbono 

A fonte de carbono é o principal substrato para a produção de lipídios, uma vez que estes 

são formados por longas cadeias de carbono hidrogenadas. As moléculas de carbono dos 

substratos são assimiladas por diferentes vias metabólicas antes de entrar na via de síntese de 

triacilglicerol (RATLEDGE; WYNN, 2002). Assim, a utilização de uma fonte adequada de 

carbono, que seja de fácil absorção levará a uma produção mais eficiente. Esta eficiência está 

intimamente relacionada com a economia do processo de produção de lipídios por micro-

organismos. Outro fator a ser considerado é o aproveitamento de fontes de carbono sustentáveis, 

já que estas constituem a maior parte do custo de cultivo. Em vista disso, a levedura R. slooffiae 

IN80 foi cultivada em glicerol e xilose, além de glicose, que é a fonte mais comumente 

consumida pelos animais. O glicerol é um subproduto da produção de biodiesel. No processo 

de transesterificação, o glicerol compreende cerca de 10% em massa, dos triacilgliceróis 
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utilizados na reação (YEN; YANG; YU, 2012). O aumento na produção de biodiesel ocasionará 

um excesso de glicerol no mercado, por isso descobrir usos inovadores para o glicerol vai fazer 

a produção de biodiesel mais rentável e sustentável. Segundo PAPANIKOLAOU e AGGELIS 

(2009) a produção de óleos microbianos a partir do glicerol é comparável à glicose. Assim, 

cepas de leveduras capazes de assimilar glicerol, não só na sua forma pura, mas também sem 

pré-tratamento, estão sendo estudadas. O uso do glicerol no meio de cultura fecha o ciclo do 

glicerol durante a produção de biodiesel, tornando-o reciclável, contribuindo assim para evitar 

graves problemas ambientais no futuro, derivados do acúmulo de glicerol. Já a xilose é o 

principal componente da hemicelulose presente na biomassa lignocelulósica (JIN et al., 2003). 

Ela representa o segundo açúcar mais abundante, e pode ser obtida a partir da hidrólise química. 

Os materiais lignocelulósicos são recursos renováveis disponíveis, que podem ser utilizados 

para a produção de energia e produtos bioquímicos (WEBER et al., 2010). Estima-se que a 

hemicelulose representa 20 a 40% da maior parte dos resíduos agrícolas lignocelulósicos. Estes 

resíduos estão excedentes em várias indústrias como as de papel e bioetanol. A utilização de 

xilose como fonte de carbono transforma toda a biomassa remanescente em um produto de alto 

valor agregado, o biodiesel. Isto é um fator importante para a economia do processo.  

A princípio, avaliamos a capacidade das células se multiplicarem em glicose, glicerol e 

xilose (Figura 16). Em comparação com a glicose, o crescimento foi aproximadamente 2x 

menor em glicerol e 1,3, em xilose. Apesar da desigualdade, a fase estacionária teve início no 

sexto dia para todas as fontes de carbono. O baixo número de células em glicerol, pode ser 

explicado pela viabilidade de apenas 71% (Figura 17). Quanto a glicose e a xilose a viabilidade 

foi próxima, mas ao longo dos dez dias, houve um ligeiro decaimento em glicose, apresentando 

diferenças significativas nos sexto e oitavo dias. O valor do pH do meio diminuiu em todas as 

condições, tornando o meio ácido (Figura 17). Mas, em glicerol o pH passou bruscamente de 

6.7 para 3.9 nos três primeiros dias e, manteve-se quase inalterado até o décimo dia. Ao 

contrário do glicerol, nas outras fontes o pH foi caindo gradualmente durante o crescimento. 

Em glicose, o meio sofreu menos variações no pH, atingindo 4.5 no último dia. 
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Figura 16 – Efeito das fontes de carbono no crescimento celular de Rhodotorula slooffiae IN80. Os valores são as 

médias de três experimentos independentes. As barras representam o erro padrão e os asteriscos mostram as 

diferenças significativas.     

 

Figura 17 – Efeito das fontes de carbono na viabilidade celular de Rhodotorula slooffiae IN80 (barras) e no valor 

de pH do meio de cultivo durante o crescimento (linhas). Os valores são as médias de três experimentos 

independentes. As barras representam o erro padrão e os asteriscos mostram as diferenças significativas.     

A biomassa máxima obtida com a utilização de glicose no meio foi de 19,5 g/L no sexto 

dia (Figura 18). Em conformidade com os dados anteriores (Figuras 16 e 17), em glicerol, a 

biomassa foi mais baixa, atingindo somente 12,5 g/L. Entretanto, a quantidade de proteínas foi 

menor em glicose (Figura 19). A produção de proteínas foi similar em glicerol e xilose. Na 
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Tabela 10, podemos observar que o conteúdo de proteínas por célula foi maior nos primeiros 

dias e, diminuiu ao decorrer do crescimento, exceto em glicose. Isto porque, no início, as células 

têm um período de adaptação e, em seguida, de crescimento exponencial, quando elas mais 

necessitam absorver as fontes de carbono. Nas células crescidas em glicerol, a porcentagem de 

proteínas foi superior com 7,4%. Todos os valores apresentaram diferenças significativas, 

exceto entre glicose e xilose no último dia. 

 

Figura 18 – Efeito das fontes de carbono na produção de biomassa de Rhodotorula slooffiae IN80. Os valores são 

as médias de três experimentos independentes. As barras representam o erro padrão e os asteriscos mostram as 

diferenças significativas. 

 

Figura 19 – Efeito das fontes de carbono na produção de proteínas totais de Rhodotorula slooffiae IN80. Os valores 

são as médias de três experimentos independentes. As barras representam o erro padrão e os asteriscos mostram 

as diferenças significativas. 
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Tabela 10 – Porcentagem do conteúdo celular de proteínas totais em Rhodotorula slooffiae IN80 nas diferentes 

fontes de carbono ao longo do cultivo. Os valores são as médias de três experimentos independentes.    

 

 Após avaliarmos a taxa de crescimento e proteínas totais, estudamos a influência das 

fontes de carbono na quantidade de lipídios, nosso produto de interesse. Tanto em glicerol 

quanto em xilose, a R. slooffiae IN80 foi capaz de armazenar mais lipídios do que em glicose 

(Tabela 11). E diferente desta, em que o acúmulo foi maior nos primeiros dias, nas fontes 

alternativas, o acúmulo aumentou com o tempo de cultivo. No décimo dia, o conteúdo lipídico 

chegou a 86% quando a levedura metabolizou glicerol. Todos os valores apresentaram 

diferenças significativas, exceto entre glicose e xilose no sexto dia. 

Tabela 11 – Porcentagem do conteúdo celular de lipídios em Rhodotorula slooffiae IN80 nas diferentes fontes de 

carbono ao longo do cultivo. Os valores são as médias de três experimentos independentes. 

 

No terceiro dia, a melhor produção de lipídios (g/L) foi obtida em glicose, mas no sexto 

dia, ela foi semelhante a encontrada em glicerol e, no décimo dia, o glicerol superou 

significativamente a glicose (Figura 20). Isto ocorreu devido ao alto armazenamento lipídico 

da R. slooffiae IN80 nesta condição (Tabela 11), alcançando 10,7 g/L. Mesmo com o maior 

crescimento em glicose (Figura 16), o baixo acúmulo de lipídios não foi suficiente para resultar 

em uma elevada produção deste composto. As imagens de microscopia de fluorescência 

(Figuras 21 (Anexo IV), 22 (Anexo V) e 23 (Anexo VI)) retratam os resultados adquiridos 

anteriormente. É possível visualizarmos os grânulos lipídicos (amarelo) bem definidos no 

interior das células (verde). Quando a levedura foi cultivada em glicerol, os lipídios ocuparam 

quase a célula inteira (Figura 21 C). Em glicose, os grânulos estão mais presentes nos três 
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primeiros dias (Figura 22), enquanto que em xilose, o armazenamento de lipídios aumenta no 

decorrer do cultivo (Figura 23). 

 

Figura 20 – Efeito das fontes de carbono na produção de lipídios de Rhodotorula slooffiae IN80. Os valores são 

as médias de três experimentos independentes. As barras representam o erro padrão e os asteriscos mostram as 

diferenças significativas. 
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Figura 21– Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula slooffiae 

IN80 cultivadas em glicerol. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína (em verde) e os lipídios, 

com Nile Red (em amarelo). A: Células crescidas durante 3 dias; B: Células crescidas durante 6 dias; C: Células 

crescidas durante 10 dias. A barra é referente a 10 μm. Ver detalhes no Anexo IV. 
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Figura 22 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em glicose. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína (em verde) e os 

lipídios, com Nile Red (em amarelo). A: Células crescidas durante 3 dias; B: Células crescidas durante 6 dias; C: 

Células crescidas durante 10 dias. A barra é referente a 10 μm. Ver detalhes no Anexo V. 
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Figura 23 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em xilose. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína (em verde) e os 

lipídios, com Nile Red (em amarelo). A: Células crescidas durante 3 dias; B: Células crescidas durante 6 dias; C: 

Células crescidas durante 10 dias. A barra é referente a 10 μm. Ver detalhes no Anexo VI. 
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 A produtividade lipídica (g/L/h) em glicose excede cerca de duas vezes as outras fontes 

no terceiro dia (Figura 24). No entanto, no decorrer do tempo, este valor decai. Em glicerol, a 

produtividade manteve-se constante a partir do sexto dia. Embora o conteúdo e a produção 

lipídica tenha sido superior no último dia, a produtividade não aumentou devido a divisão da 

produção por um tempo maior de cultivo. Quando utilizamos xilose, a produtividade passou de 

0,016 para 0,034 g/L/h, mas permaneceu menor do que as demais fontes durante todo o período.  

 

Figura 24 – Efeito das fontes de carbono na produtividade lipídica de Rhodotorula slooffiae IN80. Os valores são 

as médias de três experimentos independentes. As barras representam o erro padrão e os asteriscos mostram as 

diferenças significativas. 

 Em relação ao rendimento,o melhor resultado foi em glicerol no décimo dia, em que 

0,54 gramas de lipídios foram produzidas a partir de 1 grama de glicerol (Figura 25). Ao crescer 

em xilose, as células consumiram muito mais a fonte de carbono, ao passo que a produção de 

lipídios não foi tão eficiente. Como a produção lipídicaa partir do sexto dia foimaior em glicerol 

(Figura 20) e, o consumo do substratofoi similar ao da glicose, o rendimento nessas fontes 

apresentou o mesmo perfil encontrado na produção. Após todas as avaliações feitas para as 

diferentes fontes de carbono, podemos assumir o glicerol como a fonte mais favorável a 

produção e acúmulo de lipídios. Mesmo que estas sejam tardias e a taxa de crescimento, menor, 

outros parâmetros ainda podem ser modificados visando a expansão do número de células. 

Além disso, por ser um resíduo da indústria de biodiesel, o glicerol tornará o processo mais 

econômico do que a glicose. 
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Figura 25 – Efeito das fontes de carbono no rendimento lipídico de Rhodotorula slooffiae IN80 (barras) e o 

consumo da fonte de carbono (substrato) durante o crescimento nas diferentes fontes de carbono (linhas). Os 

valores são as médias de três experimentos independentes. As barras representam o erro padrão e os asteriscos 

mostram as diferenças significativas. 

5.4 Planejamento Fatorial Fracionado 

Em micro-organismos oleaginosos, durante a síntese de lipídios, a inicialização do 

acúmulo lipídico é induzido pela exaustão ou limitação de algum nutriente primário em um 

meio de cultura. Embora muitos nutrientes possam ser limitados, o nitrogênio é mais utilizado 

para este fim, por desenvolver um papel crucial nas células. Quando o nitrogênio torna-se 

indisponível, a proliferação celular fica mais lenta. No entanto, o organismo continua a 

assimilar a fonte de carbono, direcionando-o para a síntese de lipídios. Logo, quanto mais 

carbono disponível, maior será sua conversão em triacilgliceróis. No entanto, segundo SHI e 

colaboradores (2000), altas concentrações das fontes de carbono têm um efeito inibitório no 

crescimento microbiano. A limitação de nitrogênio, também, desregula o ciclo do ácido 

tricarboxílico, resultando num excesso de produção de citrato, o precursor imediato do acetil e 

malonil-CoA, que são os blocos de construção dos ácidos graxos. Isto acontece como 

consequência da desaminação do monofosfato de adenosina (AMP) pela AMP-deaminase, um 

cofator essencial do metabolismo do citrato, levando a rápida formação de inosina-5'-

monofosfato (5’-IMP) com liberação de amônia para ser utilizada como fonte de nitrogênio 

intracelular (SAENGE et al., 2011a). A partir disto, podemos inferir que a alta relação C/N no 

meio pode afetar positivamente o armazenamento de lipídios nesses organismos. Muitos 
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autores recomendam uma razão C/N próxima a 100 como ideal (AGEITOS et al., 2011; 

YOUSUF, 2012; ANGERBAUER et al., 2008).  

Para uma produção lipídica ótima, é necessário uma combinação ideal de micro e macro 

nutrientes, tais como, carbono e nitrogênio, juntamente com outros parâmetros físicos, 

principalmente, temperatura e pH, de modo a fornecer um ambiente adequado. O crescimento 

e a síntese de lipídios nas leveduras são os resultados finais de um grande número de reações 

enzimáticas e, por isso, são influenciados pela temperatura. As temperaturas mais baixas não 

favorecem a produção lipídica, pois acarretam redução na atividade celular e metabolismo 

(PRICE; SOWER, 2004; D’ AMICO, et al., 2006). Segundo CARLILE, WATKINSON e 

GRAHAM (2001), a temperatura ótima para cada espécie é diferente, mas geralmente em torno 

de 25/30°C. Isto, porque nos ambientes naturais, os fungos estão expostos a uma ampla 

variedade de temperaturas, com variações diárias e climáticas. O pH externo do meio de cultivo 

pode determinar fatores fisiológicos complexos, como permeabilidade da membrana e 

morfologia celular. Logo, uma alteração no pH afetará a osmose, fazendo com que a levedura 

absorva ou secrete íons no meio. Tal fato influencia a viabilidade dos nutrientes 

(AMANULLAH et al., 2001). Em geral, as leveduras são ácido-tolerantes, preferindo valores 

ligeiramente mais baixos de pH (SITEPU et al., 2014). Diante disto, realizamos um 

planejamento fatorial fracionado 24-1 com quatro fatores importantes, a concentração de glicerol 

(50, 75 e 100 g/L), a razão C/N (108, 158 e 208), a temperatura (30, 33,5 e 37°C) e o pH (6.0, 

7.0 e 8.0), para averiguarmos seus efeitos na biomassa e produção lipídica da levedura R. 

slooffiae IN80.  

O crescimento nessas condições estão representados na Figura 26. Podemos ver que o 

número de células por volume de meio foi melhor nas condições 1 (50 g/L de C, C/N 108, 30°C 

e pH 6.0) e 4 (100 g/L de C, C/N 208, 30°C e pH 6.0) (Tabela 6), sugerindo que a temperatura 

e o pH mais eficazes foram 30°C e 6.0. A temperatura de 37°C inibiu consideravelmente a 

proliferação celular, fazendo com que os cultivos 5, 6, 7 e 8 não passassem de 2x107 células 

por mL. Quando a temperatura foi de 30°C, o pH mais alto (8.0) nos cultivos 2 e 3 resultou em 

um crescimento limitado. Já a 37°C, este pH (8.0) apresentou um crescimento melhor do que a 

6.0, ainda que menor do que aqueles a 30 e 33,5°C. 
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Figura 26 – Crescimento celular de Rhodotorula slooffiae IN80 nos cultivos em níveis altos e baixos das variáveis 

concentração da fonte de carbono, razão C/N, temperatura e valor de pH, além de três pontos centrais (níveis 

médios) elaborados de acordo com o planejamento fatorial fracionado 24-1 (Tabela 6).  

 Como a biomassa representa um valor significativo resultante do crescimento, temos o 

mesmo perfil (Tabela 12). O máximo foi atingido no décimo dia pelo ensaio 4 (100 g/L de C, 

C/N 208, 30°C e pH 6.0) com 19,44 g/L, enquanto que o mínimo de apenas 0,23±0,02 g/L, 

manteve-se praticamente constante em todos os dias nos ensaios 6 (100 g/L de C, C/N 108, 

37°C e pH 6.0) e 7 (50 g/L de C, C/N 208, 37°C e pH 6.0). Esta baixa biomassa não permitiu 

que retirássemos amostras para as análises seguintes. Logo, nos experimentos 5, 6, 7 e 8 a 

quantidade de células foi insuficiente e as medições não foram feitas. Isto fez com que nossos 

resultados fossem limitados. As produção de proteínas totais nas células estavam intimamente 

relacionadas a biomassa (Tabela 12), talvez porque com o baixo crescimento as células estavam 

metabolicamente inativas. Ignorando a temperatura de 37°C, temos o pH seu maior 

influenciador, pois a elevação de proteínas ocorreu conforme a diminuição do pH. A diferença 

de C/N não se mostrou tão decisiva na produção de proteínas, como vemos nos cultivos 1 (50 

g/L de C, C/N 108, 30°C e pH 6.0) e 4(100 g/L de C, C/N 208, 30°C e pH 6.0), em que tinham 

mais proteínas em 4, quando a C/N foi maior, indicando uma baixa presença de nitrogênio. No 

entanto, a concentração da fonte de carbono era o dobro, então para que a C/N fosse de 208, 

um pouco mais nitrogênio no meio foi necessário, o que acarretou maior produção de proteínas. 

Os pontos centrais 9, 10 e 11 (75 g/L de C, C/N 158, 33,5°C e pH 7.0) realmente tiveram 

resultados medianos, nem maiores, nem menores, tanto na biomassa quanto nas proteínas totais. 
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Tabela 12 – Biomassa e Proteínas totais de Rhodotorula slooffiae IN80 nos cultivos em níveis altos e baixos das 

variáveis concentração da fonte de carbono, razão C/N, temperatura e valor de pH, além de três pontos centrais 

(níveis médios) elaborados de acordo com o planejamento fatorial fracionado 24-1 (Tabela 6). 

Ensaio 
Biomassa (g/L) Proteínas Totais (g/L) 

Dia 3 Dia 6 Dia 10 Dia 3 Dia 6 Dia 10 

1 9,63 10,52 12,97 0,24 0,33 0,40 

2 0,64 0,9 5,01 0,00 0,01 0,10 

3 6,11 5,62 6,73 0,08 0,12 0,13 

4 10,8 17,31 19,44 0,34 0,75 0,89 

5 0,41 0,33 0,38 NCI NCI NCI 

6 0,23 0,23 0,24 NCI NCI NCI 

7 0,23 0,21 0,22 NCI NCI NCI 

8 0,41 0,34 0,42 NCI NCI NCI 

9 5,39 8,98 7,68 0,13 0,27 0,22 

10 5,86 8,83 7,07 0,14 0,28 0,19 

11 6,7 10,18 6,74 0,14 0,34 0,23 
NCI = Número de Células Insuficiente 

A biomassa foi avaliada como variável resposta dependente dos fatores escolhidos neste 

planejamento. Para a produção de proteínas isto não foi possível devido à ausência de alguns 

pontos. A temperatura mostrou ter o maior efeito na biomassa, seguida pelo pH, razão C/N e 

concentração da fonte de carbono (Figura 27). Podemos ver também que não existe uma 

tendência de curvatura, pois esta não foi significativa. Os valores negativos da temperatura e 

do pH demonstram que quanto menor forem os seus níveis, maior será a biomassa.  
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Figura 27 – Gráfico de Pareto demonstrando os efeitos de cada variável independente (Temperatura, Valor de pH, 

Razão C/N e Concentração da fonte de carbono) na biomassa no décimo dia de cultivo da levedura Rhodotorula. 

slooffiae IN80. 

 Assim como na produção de proteínas, as medidas de lipídios não puderam ser feitas, 

logo não foi possível fazer as análises relativas ao planejamento, mas os dados obtidos estão 

descritos nas tabelas abaixo (Tabelas 13 e 14). Além do bom crescimento nos ensaios 1 (50 g/L 

de C, C/N 108, 30°C e pH 6.0) e 4 (100 g/L de C, C/N 208, 30°C e pH 6.0), o acúmulo de 

lipídios foi muito alto, chegando a 97% no sexto dia em 1. Isto sugere que uma concentração 

de 50 g/L de fonte de carbono é suficiente para permitir um excelente conteúdo lipídico. No 

cultivo 3 (50 g/L de C, C/N 208, 30°C e pH 8.0), o teor foi até considerável (43%), sendo maior 

do que ao encontrado nos pontos centrais. A produção de lipídios foi melhor em 4, devido a 

maior biomassa nesta condição, chegando a 17,04 g/L (Tabela 13). Em 1, a produtividade foi 

mais alta no início e depois permaneceu a mesma. Ao passo que em 4, ela foi gradativamente 

aumentando até ao último dia (Tabela 14). O rendimento lipídico foi maior em 1 do que em 4, 

exceto no dia seis, quando a levedura em estudo consumiu menos glicerol para converte-lo em 

lipídios. Os resultados dos outros ensaios foram muito inferiores, mostrando que estes níveis 

não foram adequados ao processo de produção de lipídios.  
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Tabela 13 – Conteúdo e Produção de lipídios de Rhodotorula slooffiae IN80 nos cultivos em níveis altos e baixos 

das variáveis concentração da fonte de carbono, razão C/N, temperatura e valor de pH, além de três pontos centrais 

(níveis médios) elaborados de acordo com o planejamento fatorial fracionado 24-1 (Tabela 6). 

Ensaio 
Conteúdo Lipídico (%) Produção de Lipídios (g/L) 

Dia 3 Dia 6 Dia 10 Dia 3 Dia 6 Dia 10 

1 50 97 86 4,85 10,21 11,12 

2 21 19 13 0,13 0,17 0,67 

3 12 43 31 0,72 2,42 2,1 

4 45 83 88 4,84 14,28 17,04 

5 NCI NCI NCI NCI NCI NCI 

6 NCI NCI NCI NCI NCI NCI 

7 NCI NCI NCI NCI NCI NCI 

8 NCI NCI NCI NCI NCI NCI 

9 17 26 29 0,91 2,33 2,24 

10 14 22 31 0,85 1,98 2,16 

11 6 23 35 0,41 2,37 2,33 
NCI = Número de Células Insuficiente 

 

Tabela 14 – Produtividade e Rendimento lipídico de Rhodotorula slooffiae IN80 nos cultivos em níveis altos e 

baixos das variáveis concentração da fonte de carbono, razão C/N, temperatura e valor de pH, além de três pontos 

centrais (níveis médios) elaborados de acordo com o planejamento fatorial fracionado 24-1 (Tabela 6). 

Ensaio 
Produtividade Lipídica (g/L/h) 

Rendimento Lipídico  

(g lip/g glicerol) 

Dia 3 Dia 6 Dia 10 Dia 3 Dia 6 Dia 10 

1 0,067 0,043 0,046 0,548 0,609 0,582 

2 0,002 0,001 0,003 0,009 0,016 0,057 

3 0,005 0,010 0,009 0,133 0,252 0,214 

4 0,034 0,059 0,071 0,494 0,65 0,433 

5 NCI NCI NCI NCI NCI NCI 

6 NCI NCI NCI NCI NCI NCI 

7 NCI NCI NCI NCI NCI NCI 

8 NCI NCI NCI NCI NCI NCI 

9 0,006 0,010 0,009 0,108 0,184 0,166 

10 0,004 0,008 0,009 0,097 0,145 0,157 

11 0,002 0,010 0,010 0,037 0,153 0,143 
NCI = Número de Células Insuficiente 

 

5.5 Delineamento Composto Central Rotacional 

No planejamento anterior, o conteúdo lipídico atingiu grandes proporções nos ensaios 1 

(50 g/L de C, C/N 108, 30°C e pH 6.0) e 4 (100 g/L de C, C/N 208, 30°C e pH 6.0), cujas 
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diferenças foram apenas a concentração de glicerol e a razão C/N, que estavam nos níveis 

baixos no cultivo 1 e altos, no 4. Por isso, selecionamos esses fatores para ajustar o processo de 

otimização, embora a temperatura e o valor de pH tenham exercido maiores efeitos na produção 

de biomassa. Desta forma, o planejamento delineamento composto central rotacional foi 

realizado, visando encontrar a condição na qual a produção de lipídios é máxima. Os valores 

assumidos por cada variável estão descritos na Tabela 7 (Item 4.3). Para todos os cultivos 

utilizamos a temperatura 30°C e pH 6.0 que foram os pontos nos quais o valor de biomassa foi 

maior (Tabela 6 e 12). Os crescimentos não divergiram muito, apenas no sexto dia podemos 

dizer que a maior proliferação celular ocorreram nos cultivos 16, 14 e 17 (Figura 28). Porém, 

este perfil foi alterado no último dia de cultivo, quando os ensaios 14, 19 e 12 tiveram mais do 

que 8x108 células por mL. O decaimento do crescimento no oitavo dia, seguido de um 

crescimento pode ser observado em todos os cultivos, inclusive em alguns do planejamento 

fatorial fracionado (Figura 26). 

 

Figura 28 – Crescimento celular de Rhodotorula slooffiae IN80 nos cultivos em níveis altos e baixos das variáveis 

concentração da fonte de carbono, razão C/N, além de três pontos centrais (níveis médios) elaborados de acordo 

com o delineamento composto central rotacional de dois níveis (Tabela 7). A temperatura e o pH foram mantidos 

constante a 30°C e 6.0, respectivamente. 

 A biomassa máxima foi de 23,16 g/L, no ensaio 14, valor bem mais alto do que aquele 

obtido no primeiro experimento, quando testávamos diferentes fontes de carbono, quase 10 g/L 

a mais (Tabela 15). Este valor foi até mesmo mais elevado do que ao encontrado em glicose, 

fonte facilmente assimilada pelas leveduras (Figura 18). Nesta condição, a concentração da 
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fonte de carbono era de 70 g/L, ao passo que na concentração de 110 g/L, no ensaio 13, tivemos 

a menor biomassa, 16,57 g/L. Nos cultivos 19, 18 e 14, as leveduras continham quantidades de 

proteínas superiores (Tabela 15). A diferença entre os cultivos 19 e 18 é a razão C/N, 137,5 e 

278,5, respectivamente. Desta forma, podemos inferir que tanto em C/N maiores quanto 

menores as proteínas estão sendo produzidas. Talvez porque ainda haja concentrações 

consideráveis de nitrogênio no meio em C/N maiores, mas como não foi feita nenhuma medição 

do teor de nitrogênio, não podemos afirmar isto.  

Tabela 15 – Biomassa e Proteínas totais de Rhodotorula slooffiae IN80 nos cultivos em níveis altos e baixos das 

variáveis concentração da fonte de carbono, razão C/N, além de três pontos centrais (níveis médios) elaborados de 

acordo com o delineamento composto central rotacional de dois níveis (Tabela 7). A temperatura e o pH foram 

mantidos constante a 30°C e 6.0, respectivamente. 

Ensaio 
Biomassa (g/L) Proteínas Totais (g/L) 

Dia 3 Dia 6 Dia 10 Dia 3 Dia 6 Dia 10 

12 10,20 11,72 20,91 0,31 0,46 0,88 
13 6,93 13,29 16,57 0,25 0,67 0,82 
14 8,31 15,85 23,16 0,24 0,65 0,92 
15 7,84 10,8 17,65 0,28 0,53 0,8 
16 9,91 16,5 18,36 0,35 0,59 0,71 
17 5,86 14,97 16,79 0,17 0,79 0,77 
18 7,08 11,47 17,6 0,23 0,61 0,92 
19 10,15 12,6 22,84 0,36 0,51 1,07 
20 9,43 13,23 18,47 0,36 0,55 0,88 
21 7,42 15,36 18,25 0,26 0,73 0,88 
22 7,76 12,73 18,15 0,28 0,61 0,88 

 

 Tendo a análise do planejamento DCCR para a resposta concentração de biomassa, 

pode-se observar no diagrama de Pareto (Figura 29) os efeitos padronizados dos termos lineares 

e quadráticos das variáveis e sua interação. Os efeitos significativos sobre a concentração de 

biomassa no décimo dia foram a concentração da fonte de carbono linear, a razão C/N linear e 

quadrática (Figura 29). A concentração da fonte de carbono apresentou efeito negativo e 

influenciou mais a produção de biomassa do que a razão C/N. Isto pode ser devido a quantidades 

mais altas das fontes de carbono que são descritas como inibidoras do crescimento, o que é 

representado pelo sinal negativo. 



77 

 

-,312588

-,407797

1,88243

2,645573

-2,97763

p=,1

Efeito Estimado Padronizado (Valor Absoluto)

Concentraçao Carbono(Q)

1Lby2L

C/N(Q)

(2)C/N(L)

(1)Concentraçao Carbono(L)

 

Figura 29 –Gráfico de Pareto demonstrando os efeitos de cada variável independente (Razão C/N e Concentração 

da fonte de carbono) de forma linear e quadrática e a interação entre elas, sobre a concentração de biomassa no 

décimo dia de cultivo da levedura Rhodotorula. slooffiae IN80. 

Os resultados de biomassa no décimo dia foram analisados estatisticamente por 

ANOVA, utilizando as variáveis independentes: concentração de carbono e razão C/N (Tabela 

16). O valor de F calculado (8,9) foi maior do que o F tabelado (3,07), mostrando que a 

regressão é significativa. O R² de 0,792 e o valor de p da ANOVA menor que 0,1, nos propicia 

confiabilidade no modelo. A equação que relaciona a variável resposta biomassa às variáveis 

independentes, concentração da fonte de carbono e razão C/N está descrita abaixo, levando em 

conta apenas aquelas que possuem efeito estatisticamente significativo (p<0,1). A Figura 30 

apresenta os valores preditos pela equação versus os dados experimentais. Mesmo que alguns 

pontos estejam afastados da linha vermelha, o modelo é representativo.  
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Tabela 16 – ANOVA da equação polinomial de segunda ordem que descreve a produção de biomassa no décimo 

dia de cultivo da levedura Rhodotorula. slooffiae IN80. 

 
Soma 

Quadrática 

Graus de 

Liberdade 

Média 

Quadrática 
F F(0,1;3;7) p 

Regressão 41,4078 3 13,8026 8,919 3,07 0,0087 

Resíduo 10,8328 7 1,5475 -  - 

Falta de Ajuste 10,7792 5 2,1558 -  - 

Erro Puro 0,0536 2 0,0268 -  - 

Soma 

Quadrática 

Total 

52,2406 10 - - 

 

- 

90% de Confiança, R² = 0,79264 

Equação empírica: Y (biomassa) = 18,11 – 1,51(1) + 1,34(2) + 1,20(2)² 

(1) Concentração da fonte de carbono 

(2) Razão C/N 

 

 

 

Figura 30 – Valores preditos pela equação de regressão (Y(biomassa)) versus os observados experimentalmente da 

biomassa no décimo dia de cultivo da levedura Rhodotorula slooffiae IN80.  
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O gráfico de superfície de resposta revela que os níveis escolhidos para cada variável 

ainda não proporcionaram um valor ótimo de biomassa, mas há uma região próxima, 

estabelecida pela razão C/N mais alta (258) e concentração da fonte de carbono mais baixa (70 

g/L) (Figura 31). 

 

Figura 31 – Gráficos tridimensionais de superfície resposta e bidimensionais (contour) dos efeitos da razão C/N 

e concentração da fonte de carbono na biomassa no décimo dia de cultivo da levedura Rhodotorula slooffiae IN80.   

 A Tabela 17 exibe o conteúdo e a produção de lipídios no decorrer do cultivo, a fim de 

entendermos o que acontece no processo de síntese de lipídios em função do tempo. Nos 

cultivos 12, 14, 15, 18 e 19, as células possuíam mais grânulos de lipídios em seis dias, com 

destaque para o 19 que chegou a 98%. Já nos demais, elas só atingiram o auge no décimo dia, 

com 92% no ensaio 16. Tal fato não refletiu na produção total, pois quando consideramos o 

número de células, a produção é maior no último dia quando a biomassa foi máxima. 
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Tabela 17 – Conteúdo e Produção de lipídios da Rhodotorula slooffiae IN80 nos cultivos em níveis altos e baixos 

das variáveis concentração da fonte de carbono, razão C/N, além de três pontos centrais (níveis médios) elaborados 

de acordo com o delineamento composto central rotacional de dois níveis (Tabela 7). A temperatura e o pH foram 

mantidos constante a 30°C e 6.0, respectivamente. 

Ensaio 
Conteúdo Lipídico (%) Produção de Lipídios (g/L) 

Dia 3 Dia 6 Dia 10 Dia 3 Dia 6 Dia 10 

12 42 95 72 4,26 11,18 14,95 
13 41 50 64 2,81 6,66 10,63 
14 79 88 73 6,56 13,87 16,88 
15 48 89 69 3,73 9,66 12,24 
16 62 72 92 6,13 11,86 16,97 
17 35 44 62 2,06 6,65 10,34 
18 63 74 70 4,46 8,5 12,31 
19 52 98 71 5,29 12,39 16,29 
20 45 86 87 4,26 11,38 16,0 
21 59 72 84 4,36 11,09 15,34 
22 57 86 93 4,43 10,95 16,9 

 

Tendo a análise do planejamento DCCR para a resposta conteúdo lipídico em 10 dias, 

pode-se observar no diagrama de Pareto (Figura 32) os efeitos padronizados dos termos lineares 

e quadráticos das variáveis e sua interação. As variáveis razão C/N no termo quadrático e a 

variável concentração nos termos linear e quadrática foram estatisticamente significativas 

(Figura 32). 
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Figura 32 – Gráfico de Pareto demonstrando os efeitos de cada variável independente (Razão C/N e Concentração 

da fonte de carbono) de forma linear e quadrática, no conteúdo lipídico do décimo dia de cultivo da levedura 

Rhodotorula. slooffiae IN80. 

Através do ANOVA foi possível avaliar o ajuste do modelo gerado para a resposta 

conteúdo lipídico em dez dias (Tabela 18). Este apresentou valor calculado de F do teste de 

distribuição de Fisher 3,67 vezes maior do que o valor de F tabelado e um R² de 0,828. A 

equação empírica Y(conteúdo lipídico) foi obtida somente com as variáveis estatisticamente 

significativas. Os valores calculados pela equação foram comparados com os resultados das 

medidas realizadas (Figura 33).  

Tabela 18 –ANOVA da equação polinomial de segunda ordem que descreve o conteúdo lipídico no décimo dia de 

cultivo da levedura Rhodotorula. slooffiae IN80. 

 
Soma 

Quadrática 
Graus de 
Liberdade 

Média 
Quadrática 

F F(0,1;3;7) p 

Regressão 998,588 3 332,8627 11,29 3,07 0,0045 
Resíduo 206,321 7 29,4744 -  - 

Falta de Ajuste 164,321 5 32,8642 -  - 
Erro Puro 42 2 21 -  - 

Soma Quadrática 
Total 

1204,909 10 - - 
 

- 

90% de Confiança, R² = 0,82877 
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Equação empírica: Y (conteúdo lipídico) = 88,02 – 6,8(1) –6,59(1)² - 9,86(2)² 

(1) Concentração da fonte de carbono 

(2) Razão C/N 

 

 

Figura 33 –Valores preditos pela equação de regressão (Y(conteúdo lipídico)) versus os observados experimentalmente 

do conteúdo lipídico no décimo dia de cultivo da levedura Rhodotorula slooffiae IN80.  

 

No gráfico de superfície de resposta podemos ver a região de crista, onde existe o ponto 

máximo do conteúdo lipídico no décimo dia (Figura 34). Observando os eixos, inferimos que 

os melhores níveis das variáveis são C/N ao redor de 208 e concentração da fonte de carbono 

entre 70 e 80 g/L.  
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Figura 34 –Gráficos tridimensionais de superfície resposta e bidimensionais (contour) dos efeitos da razão C/N e 

concentração da fonte de carbono no conteúdo lipídico do décimo dia de cultivo da levedura Rhodotorula slooffiae 

IN80.   

 Tendo a análise do planejamento DCCR para a resposta produção de lipídios em 10 dias, 

pode-se observar no diagrama de Pareto (Figura 35) os efeitos padronizados dos termos lineares 

e quadráticos das variáveis e sua interação. Os efeitos estatisticamente significativos foram a 

concentração da fonte de carbono linear e quadrática e a C/N linear e quadrática, sendo que este 

foi o único com valor positivo (Figura 35). Logo, razões altas não tendem a prejudicar a 

produção de lipídios. 
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Figura 35 –Gráfico de Pareto demonstrando os efeitos de cada variável independente (Razão C/N e Concentração 

da fonte de carbono) de forma linear e quadrática, na produção de lipídios no décimo dia de cultivo da levedura 

Rhodotorula. slooffiae IN80. 

 A ANOVA revelou que a equação empírica (Y (produção lipídica)) que descreve o modelo de 

produção lipídica no último dia de cultivo tem uma elevada significância estatística, com valor 

de p bem inferior ao nível de confiança estabelecido de 90% (Tabela 19). O F calculado foi de 

48,13, superior ao F tabelado (3,18) e o R² igual a 0,96978. A maioria dos pontos experimentais 

estão adjacente àqueles definidos pela equação, o que implica maior coerência entre os 

resultados experimentais e estimados pelo modelo (Figura 36). 
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Tabela 19 –ANOVA da equação polinomial de segunda ordem que descreve a produção lipídica no décimo dia de 

cultivo da levedura Rhodotorula. slooffiae IN80. 

 
Soma 

Quadrática 
Graus de 
Liberdade 

Média 
Quadrática 

F F(0,1;4;6) p 

Regressão 64,1021 4 16,0255 48,13 3,18 0,0001 
Resíduo 1,9976 6 0,3329 -  - 

Falta de Ajuste 0,7718 4 0,1930 -  - 
Erro Puro 1,2258 2 0,6129 -  - 

Soma Quadrática 
Total 

66,0997 10 - - 
 

- 

90% de Confiança, R² = 0,96978 

Equação empírica: Y (produção lipídica) = 16,08 – 2,3(1) –1,3(1)² + 1,15(2) – 0,1(2)² 

(1) Concentração da fonte de carbono 

(2) Razão C/N 

 

Figura 36 –Valores preditos pela equação de regressão (Y(produção lipídica)) versus os observados experimentalmente 

da produção lipídica no décimo dia de cultivo da levedura Rhodotorula slooffiae IN80. 

A região com melhores resultados pode ser visualizada no gráfico de superfície de 

resposta (Figura 37). Esta se encontra entre as C/N 208 e 258 e com o nível de concentração 

da fonte de carbono mais baixo. Tais valores beneficiam o processo de produção de lipídios e, 
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mostra ser econômico, pois utiliza menos fonte de carbono e, também, nitrogênio, uma vez que 

a razão C/N é alta. 

 

Figura 37 –Gráficos tridimensionais de superfície resposta e bidimensionais (contour) dos efeitos da razão C/N e 

concentração da fonte de carbono na produção de lipídios no décimo dia de cultivo da levedura Rhodotorula 

slooffiae IN80.    

 A produtividade e o rendimento também foram contabilizados e analisados (Tabela 20). 

A melhor produtividade obtida por este planejamento foi 0,071 g/L/h, 58% a mais do que o 

encontrado em condições não otimizadas (Figura 24). Quanto ao rendimento, o ponto mais 

rentável ocorreu no sexto dia, na condição 14, em que 0,724 gramas de lipídios puderam ser 

produzidos a partir de 1 grama de glicerol.  
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Tabela 20 – Produtividade e Rendimento de Rhodotorula slooffiae IN80 nos cultivos em níveis altos e baixos das 

variáveis concentração da fonte de carbono, razão C/N, além de três pontos centrais (níveis médios) elaborados de 

acordo com o delineamento composto central rotacional de dois níveis (Tabela 7). A temperatura e o pH foram 

mantidos constante a 30°C e 6.0, respectivamente. 

Ensaio 
Produtividade Lipídica (g/L/h) 

Rendimento Lipídico  
(g lip/g glicerol) 

Dia 3 Dia 6 Dia 10 Dia 3 Dia 6 Dia 10 

12 0,059 0,047 0,062 0,327 0,525 0,565 
13 0,039 0,028 0,044 0,262 0,344 0,306 
14 0,046 0,058 0,07 0,657 0,724 0,599 
15 0,026 0,04 0,051 0,236 0,556 0,323 
16 0,043 0,049 0,071 0,403 0,519 0,65 
17 0,009 0,028 0,043 0,358 0,653 0,371 
18 0,019 0,035 0,051 0,38 0,431 0,397 
19 0,022 0,052 0,068 0,328 0,576 0,604 
20 0,018 0,047 0,067 0,404 0,591 0,584 
21 0,018 0,046 0,064 0,541 0,676 0,617 
22 0,018 0,046 0,07 0,711 0,549 0,713 

 

 A regressão do modelo descrito pela equação empírica Y (produtividade lipídica), no dia dez, 

foi significante, com 97% de explicação (Tabela 21). Como, a análise da produtividade foi feita 

em um único dia, aquele que teve os maiores resultados, o tempo tornou-se uma constante em 

todos os ensaios. Logo, sem levar o tempo em consideração, a produtividade não passa da 

produção de lipídios. Isto acarretou o mesmo perfil dos efeitos das variáveis exercidas durante 

a produção (Figura 35) e o gráfico mostrou a mesma região ótima (Figura 37), sendo diferente 

apenas nos dados numéricos, que no caso da produtividade, são divididos pelo mesmo fator 

tempo.  

Tabela 21 – ANOVA da equação polinomial de segunda ordem que descreve a produtividade lipídica no décimo 

dia de cultivo da levedura Rhodotorula. slooffiae IN80. 

 
Soma 

Quadrática 
Graus de 
Liberdade 

Média 
Quadrática 

F F(0,1;4;6) p 

Regressão 0,001114 4 0,00029 49,15 3,18 0,000102 
Resíduo 0,000034 6 0,000006 -  - 

Falta de Ajuste 0,000013 4 0,000003 -  - 
Erro Puro 0,000021 2 0,000011 -  - 

Soma Quadrática 
Total 

0,001148 10 - - 
 

- 

90% de Confiança, R² = 0,96978 
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Equação empírica: Y (produtividade lipídica) = 0,07 – 0,01(1) –0,005(1)² + 0,005(2) – 0,004(2)² 

(1) Concentração da fonte de carbono 

(2) Razão C/N 

Tendo a análise do planejamento DCCR para a resposta rendimento lipídico em 10 dias, 

pode-se observar no diagrama de Pareto (Figura 38) os efeitos padronizados dos termos lineares 

e quadráticos das variáveis e sua interação. Somente a concentração da fonte de carbono linear 

e a C/N quadrática tiveram efeito sob o rendimento (Figura 38), ambos negativos. 

 

Figura 38 –Gráfico de Pareto demonstrando os efeitos de cada variável independente (Razão C/N e Concentração 

da fonte de carbono) de forma linear e quadrática, no rendimento lipídico no décimo dia de cultivo da levedura 

Rhodotorula. slooffiae IN80.  

A análise estatística do rendimento, ANOVA, viabilizou o modelo, mostrando que a 

equação tem relevância estatística, com F calculado maior que o tabelado (10,72 ≥ 3,18), o 

valor de p de 0,006 e R² de 0,877 (Tabela 22). Na Figura 39, apesar de existirem alguns pontos 

distantes da linha traçada pela equação, aqueles que correspondem aos rendimentos mais altos, 

os mais importantes para nosso estudo, estão próximos. Somente a concentração da fonte de 

carbono linear e a C/N quadrática tiveram efeito sob o rendimento (Figura 39), ainda que 

negativos. 
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Tabela 22 – ANOVA da equação polinomial de segunda ordem que descreve o rendimento lipídico no décimo dia 

de cultivo da levedura Rhodotorula. slooffiae IN80. 

 
Soma 

Quadrática 
Graus de 
Liberdade 

Média 
Quadrática 

F F(0,1;4;6) p 

Regressão 0,1797 4 0,0449 10,7269 3,18 0,0067 
Resíduo 0,0251 6 0,0042 - - - 

Falta de Ajuste 0,0162 4 0,0041 - - - 
Erro Puro 0,0089 2 0,0044 - - - 

Soma Quadrática 
Total 

0,2048 10 - - - - 

90% de Confiança, R² = 0,87732 

Equação empírica: Y (rendimento lipídico) = 0,64 - 0,12(1) -0,08(1)² + 0,043(2) – 0,083(2)² 

(1) Concentração da fonte de carbono 

(2) Razão C/N 

 

 

Figura 39 –Valores preditos pela equação de regressão (Y(rendimento lipídico)) versus os observados experimentalmente 

do rendimento lipídico no décimo dia de cultivo da levedura Rhodotorula slooffiae IN80. 
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Na superfície de resposta para o rendimento pode-se observar uma região de ótimo 

próxima da região de ótimo da produção de lipídios (Figura 40). Mas, uma razão C/N um pouco 

menor e uma concentração da fonte de carbono ligeiramente maior proporciona maiores 

rendimentos de lipídios. 

 

Figura 40– Gráficos tridimensionais de superfície resposta e bidimensionais (contour) dos efeitos da razão C/N e 

concentração da fonte de carbono no rendimento lipídico no décimo dia de cultivo da levedura Rhodotorula 

slooffiae IN80.   
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6 DISCUSSÃO 

O biodiesel é um dos mais importantes combustíveis alternativos em uso atualmente no 

Brasil (ANP, 2015). No entanto, a utilização de óleos vegetais como matéria-prima para a 

produção de biodiesel apresenta algumas desvantagens que estão diretamente relacionadas ao 

seu baixo rendimento de óleo. As leveduras oleaginosas constituem uma alternativa promissora, 

pois são capazes de acumular grandes quantidades de óleo cuja composição é semelhante à do 

óleo vegetal (TAO; DAI; DAI, 2006). Além disso, crescem rapidamente, são facilmente 

cultivadas em larga escala e são abundantes na natureza. Elas podem crescer e acumular lipídios 

em vários substratos, com mínimos requerimentos nutricionais, o que permite o uso de fontes 

de carbono alternativas, e também é possível manipular a quantidade e a composição de lipídios 

através das condições de crescimento. Desta forma, é importante encontrar leveduras que 

acumulem muitos lipídios em sua biomassa, e variar as condições do seu crescimento, 

utilizando nutrientes mais baratos, para melhorar a produção lipídica, tornando a utilização de 

leveduras economicamente viável na síntese de biodiesel. Neste trabalho objetivamos, 

principalmente, modificar a composição dos meios e parâmetros físicos de cultivo, 

selecionando fontes de carbono e nitrogênio apropriadas e otimizando o processo de produção 

de lipídios, a fim de obtermos alta produtividade.  

Revisões têm descrito a importância de muitos fatores no conteúdo lipídico das leveduras, 

incluindo espécie, estágio de crescimento, fonte e concentração da fonte de carbono e 

nitrogênio, taxa de aeração, temperatura, concentração de fósforo, pH, entre outros 

(RATLEDGE; WYNN, 2002; SITEPU et al., 2014; XU et al., 2013). Muitos estudos estão 

aplicando estes conhecimentos para otimizar os parâmetros, aumentando a produção celular e 

lipídica (ANGERBAUER et al., 2008; THIRU; SANKH; RANGASWAMY, 2011; WIEBE et 

al., 2012; WU et al., 2010; ZHAO et al., 2008). O planejamento experimental é uma ferramenta 

bastante útil, aplicada para estimar os efeitos das variáveis (D’AMATO et al., 2006; ARROYO-

LÓPEZ et al., 2006). Esta metodologia tem sido amplamente utilizada na microbiologia 

preditiva, como um modelo secundário para predizer a resposta do micro-organismo às 

mudanças ambientais (VANOT; SERGENT, 2004), devido ao interesse da comunidade 

científica em descobrir novas espécies e processos capazes de gerar altos níveis de lipídios, 

passíveis de serem convertidos em biodiesel de segunda geração (DUARTE et al., 2013; 

VIEIRA et al., 2014).  
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O efeito de diferentes fontes de nitrogênio foi avaliado na levedura R. slooffiae IN80. Em 

peptona e ureia, o crescimento foi quase três vezes maior do que cloreto de amônio. Isto foi em 

decorrência da viabilidade e refletiu na quantidade de biomassa obtida. As fontes orgânicas, 

também, induziram o acúmulo de lipídios, com quantidades significativamente superior. No 

entanto, a partir do sexto dia de cultivo, a produção lipídica foi melhor em ureia, o que favoreceu 

a produtividade. Mas, a grande diferença entre ureia e peptona foi no rendimento, 

principalmente, pelo menor consumo de glicose em ureia, ao passo que essas células tinham 

mais lipídios. A levedura Rhodosporidium toruloides CBS 14 acumulou 52% de lipídios em 

ureia (EVANS; RATLEDGE, 1984), enquanto a R. slooffiae IN80 teve 38%. Em outro estudo, 

utilizando a R. glutinis TISTR 5159, tanto a adição de fontes orgânicas ou inorgânicas foi 

encontrado aumento na biomassa e conteúdo lipídico, com valores mais altos em extrato de 

levedura (6,33 g/L e 32,63%), seguido pelo sulfato de amônio (6,29 g/L e 29,15%). Esta 

levedura também foi cultivada em ureia (5,44 g/L e 29,11%), peptona (4,46 g/L e 26,89%) e 

cloreto de amônio (4,19 g/L e 26,82%) (SAENGE et al., 2011b). Comparando com os nossos 

dados, a biomassa obtida pela R. slooffiae IN80 foi bem maior e, o conteúdo lipídico, também, 

exceto em cloreto de amônio, que foi de 21%. Entre as fontes testadas em Trichosporon 

fermentans, a ureia permitiu a máxima biomassa (23,1 g/L), seguido pela peptona (19,7 g/L). 

Com respeito ao conteúdo lipídico, a peptona foi melhor (54,9%) e a produção foi de 10,8 g/L. 

As fontes inorgânicas, cloreto de amônio, sulfato de amônio e nitrato de amônio, não foram 

eficazes (ZHU; ZONG; WU, 2008). Tal fato está de acordo com os nossos, indicando que as 

fontes orgânicas são mais benéficas. Isto pode ser porque elas contém vitaminas e aminoácidos 

que favorecem o crescimento e produção de lipídios das leveduras. KITCHA e CHEIRSILP 

(2013) cultivaram a levedura Trichosporonoides spathulata em uma mistura de extrato de 

levedura e peptona (1:1), quando a biomassa chegou a 17,05 g/L e a produção de lipídios, 7,4 

g/L, enquanto que em peptona foram de 10,92 g/L e 5,4 g/L, e em sulfato de amônio, 9,43 g/L 

e 3,6 g/L, respectivamente. Já em ureia, esta levedura teve os menores valores (4,11 g/L e 1,4 

g/L), diferente dos resultados aqui obtidos nesta fonte. Apesar das melhores condições serem 

em fontes orgânicas, a ureia não foi apropriada para este micro-organismo. Lipomyces starkeyi 

preferiu extrato de levedura e cloreto de amônio, com biomassa e conteúdo lipídico de 17,7 g/L, 

44,6% e 14,7 g/L, 44,9%, respectivamente, enquanto que em ureia, os valores foram menores 

(33 g/L e 8%) (ZHAO et al., 2008). Embora, no meio que utilizamos neste estudo tenha extrato 

de leveduras, ele está em menores quantidades e não é a principal fonte de nitrogênio. Para 

Trichosporon cutaneum, o cultivo em diversas fontes de nitrogênio, tanto orgânicas quanto 
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inorgânicas não causaram efeitos significativos no acúmulo de lipídios. Em ureia, peptona e 

cloreto de amônio, o conteúdo foi de 19,4%, 20% e 20,4% (CHEN et al., 2013), 

respectivamente, a medida que a R. slooffiae IN80 chegou a 38%, 31% e 21%. Cryptococcus 

curvatus conseguiu excelentes resultados de biomassa e produção de lipídios no meio com 

cloreto de amônio (ZHANG et al., 2011), enquanto R. toruloides cresceu mais em ureia, porém 

a maior quantidade de lipídios foi quando o cloreto de amônio estava presente (HUSAIN; 

HARDIN, 1952), o que é oposto ao encontrado em R. slooffiae IN80. 

As fontes de carbono são consideradas as principais influenciadoras da produção de 

lipídios em leveduras e, por estar em excesso, alternativas mais baratas e viáveis devem ser 

exploradas. Desta forma, estudamos dois importantes resíduos da indústria, o glicerol e a xilose. 

Rhodotorula graminis, também foi cultivada em várias compostos liberados na hidrólise de 

materiais lignocelulósicos. Ela foi capaz de crescer em todas as fontes, mas se destacou em 

glicose, que é mais comum aos micro-organismos. E como a produção de lipídios foi maior 

nesta condição, a produtividade foi de 0,047 g/L/h (GALAFASSI et al., 2012). Da mesma 

forma, em nosso trabalho, a glicose favoreceu o crescimento de R. slooffiae IN80 e a 

produtividade no terceiro dia (0,058 g/L/h), o qual depois começou a decair exponencialmente. 

A partir de então, a produtividade foi maior em glicerol (0,044 g/L/h). Já T. cutaneum utilizou 

uma mistura de glicose e xilose com conteúdo e produção lipídica de 52,4% e 12,0 g/L, que 

foram superiores ao encontrado quando a xilose foi a única no meio (46,5% e 9,9 g/L) (HU et 

al., 2011a). Em xilose, o máximo de lipídios pela R. slooffiae IN80 foi de 48% e 8,25 g/L. A 

levedura R. toruloides foi cultivada em glicose atingindo produção máxima de 18,2 g/L de 

biomassa com uma porcentagem de lipídios de 76% totalizando 13 g/L (YONG-HONG et al., 

2006). Esta biomassa foi similar a que tivemos, mas os lipídios não passaram de 5,89 g/L. R. 

glutinis acumulou 38% de lipídios em suas células quando foi cultivada em glicerol, quantidade 

superior a obtida em xilose (22%) (EASTERLING et al., 2009). A preferência por glicerol foi 

similar ao encontrado neste estudo, com 38% de lipídios a mais do que em xilose. L. starkeyi, 

igualmente, pode metabolizar xilose e ter uma biomassa de 15 g/L, sendo 37% em lipídios 

(ZHAO et al., 2008). Outras espécies também podem assimilar xilose, como Candida curvata, 

com biomassa de 9,9 g/L e 48,6% de lipídios (EVANS; RATLEDGE, 1983) e, Pichia 

guillermondii, correspondendo a 13,6 g/L e 45,6% (HE et al., 2010). A Yarrowia lipolytica 

ACA-DC50109 revelou uma biomassa e conteúdo lipídico de 2-3,5 g/L e 25-44%, 

respetivamente, durante o crescimento em glicerol (MAKRI; FAKAS; AGGELIS, 2010). Outra 

Y. lipolytica, cuja cepa é QU21, no meio com glicose obteve 3,28±0,27 g/L de biomassa e 
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0,75±0,1 g/L de produção lipídica. Quando glicerol foi usado, houve uma diminuição de 67,7% 

na biomassa (2,22±0,2 g/L), mas o conteúdo lipídico permaneceu o mesmo (POLI et al., 2014). 

PAPANIKOLAOU e AGGELIS (2002), avaliaram a cepa Y. lipolytica em glicerol, que 

produziu uma biomassa de 6-7,5 g/L com 0,3-0,75 g/L de lipídios. Esses valores são muito 

inferiores ao que nós obtemos em glicerol, apesar da levedura em estudo ter crescido pouco em 

glicerol. Outro estudo, mostra resultados melhores da levedura Y. lipolytica, em que o teor de 

lipídios é de 37,1-54,4% em glicerol (SRIWONGCHAI et al., 2013). Embora esta levedura 

absorva bem glicerol, SESTRIC e colaboradores(2014) relataram que ela não é capaz de usar 

xilose como fonte de carbono. A Pseudozyma sp. TYC-2187 se adaptou muito bem ao glicerol, 

alcançando uma biomassa de 24,1 g/L, mais de duas vezes ao que nós encontramos para R. 

slooffiae IN80, no entanto, o conteúdo de lipídio desta foi 86% contra 49,5% daquela 

(TAKAKUWA et al., 2013). Espécies como Candida freyschussii DBVPG 6208, Pichia 

farinosa L19 e Saccharomyces spencerorum DBVPG 6746 esgotaram 40 g/L de glicerol dentro 

de 120 h e deram origem a gotículas lipídicas intracelulares, resultando em 3,2, 1,7 e 2,4 g/L 

de lipídios (AMARETTI et al., 2012). Diferente do citado acima, a R. slooffiae IN80 consumiu 

apenas 20 g/L de glicerol em 144 h, com produção de lipídios de 6,38 g/L.  

Além das fontes de carbono utilizadas neste trabalho, muitos outros resíduos tem sido 

investigados a fim de favorecer a produção de lipídios. RUANGUDOM e PUNPENG (2011) 

cultivaram a levedura R. toruloides TISTR 5123 no suco de cana de açúcar, a qual acumulou 

55% de lipídios. R. glutinis teve o máximo conteúdo em 9,04% em glutamato monossódico de 

águas residuais (XUE et al., 2008). Quando lodo de esgoto foi adicionado ao meio, L. starkeyi 

produziu 6,7 g/L de lipídios (ANGERBAUER et al., 2008). Cultivos de Apiotrichum curvatum 

em permeado de soro obteve biomassa de 19,7 g/L e 11,4 g/L de lipídios (YKEMA et al., 1988). 

A estearina também foi utilizada com Y. lipolytica, que atingiu 52% de lipídios, sendo 7,9 g/L 

(PAPANIKOLAOU et al., 2007). As células de Rhodotorula mucilaginosa TJY15a tiveram 

52,9% em lipídios em meio com hidrolisado de amido de mandioca (LI et al., 2010). Foi 

encontrado que esta mesma cepa pode acumular 48,88% de lipídios a partir de hidrolisado de 

inulina e suas células atingiram 14,8 g/L enquanto que em hidrolisado de extrato de alcachofra 

de Jerusalém, o acúmulo de lipídios foi de 52,2% e a biomassa de 19,5 g/L (ZHAO et al., 2010). 

T. fermentans pode crescer e acumular altas quantidades de lipídios em vários açúcares, como 

sacarose (62,6%), lactose (49,6%), frutose (40,7%) e melaço (35,3%) (ZHU, ZONG e WU, 

2008). A levedura T. cutaneum, cultivada em hidrolisado ácido de sabugo de milho, teve 

biomassa, conteúdo e produção de lipídios iguais a 22,9 g/L, 35,9% e 10,4 g/L, respectivamente 
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(CHEN et al., 2013). R. glutinis, Rhodococcus opacus e C. curvatus cresceram bem em meio 

com N-acetilglicosamina como fonte de carbono, mas o conteúdo lipídico foi menor do que 5% 

(ZHANG et al., 2011). Materiais lignocelulósicos, que são polimerizados em celulose e 

hemicelulose, foram avaliados e, a R. glutinis teve uma biomassa de 17,08 g/L em sabugo de 

milho, 16,56 g/L em folhas de Populus euramevicana e 3,58 g/L em palha de arroz, com 

11,78%, 28,59% e 5,74% de lipídios, respectivamente (DAI et al., 2007).  

Muitos pesquisadores tem aplicado o glicerol bruto, diretamente da indústria nos meios 

de cultivos. Y. lipolytica ACA-YC 5033 pode produzir somente 2,0 g/L de lipídios (ANDRÉ et 

al., 2009). No entanto, esta espécie, cultivada em outro estudo, teve o máximo de células de 8,1 

g/L contendo 43% de lipídios (PAPANIKOLAOU e AGGELIS, 2002). Outro trabalho 

demonstrou que Y. lipolytica S6 produziu 12,3 g/L de biomassa e 1,37 de lipídios (11%) 

(JUSZCZYK et al., 2013). A produção de celular em Thamnidiumelegans resultou em 11,6 g/L 

com 71,1% de lipídios (CHATZIFRAGKOU et al., 2011). Um estudo identificou apenas as 

leveduras capazes de crescer em glicerol bruto, são elas: Y. lipolytica DiSVAC12.1 (17 g/l), 

Pichia guilliermondii DiSVA 8 (16 g/l), Aureobasidium pullulans DiVSA N46 (16 g/l), Y. 

lipolytica CBS 2073,Y. lipolytica CBS 2074 (16 g/l), R. mucilaginosa DiSVA C7.1 (16 g/l) 

(TACCARI et al., 2012). C. curtavus atingiu uma biomassa de 31,2 g/L e teor de lipídico de 

44,2% (LIANG et al., 2010). Um cultivo de R. glutinis atingiu 10,05 g/L de biomassa e 60,7% 

de lipídios, resultando em 6,1 g/L e uma produtividade de 0,09 g/L/h (SAENGE et al., 2011b). 

Uma das variáveis mais controversas é a concentração das fontes de carbono, 

independente de qual composto seja. Pois ao mesmo tempo que o excesso é fundamental a 

síntese de lipídios, ele pode ser prejudicial a proliferação celular. Nos experimentos de seleção 

das fontes de nitrogênio e carbono, utilizamos uma concentração de 100 g/L, mas nos 

planejamentos experimentais este valor variou de 50 a 118,2 g/L. AHMED e colaboradores 

(2006) relataram que aumentando a concentração de glicose teve um efeito inverso na produção 

de lipídios por causa do aumento do potencial osmótico no meio e, consequentemente 

diminuição da atividade metabólica. Além disso, algumas enzimas essenciais para a síntese de 

lipídios podem estar inativas em doses maiores de glicose (PAPANIKOLAOU et al., 2002). A 

biomassa de T. spathulata aumentou gradualmente com o aumento da concentração de glicerol 

e atingiu um valor máximo de 10,4 g/L em 10% de glicerol bruto em 72 h. A quantidade de 

lipídios foi de 4,45 g/L. Em concentrações superiores de 15% e 20%, houve uma queda em 

ambos os valores (KITCHA; CHEIRSILP, 2013). Em um caso semelhante, C. curvatus mostrou 
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crescimento restrito quando a concentração de glicerol foi maior do que 64 g/L (MEESTERS; 

HUIJBERTS; EGGINK, 1996). Outro estudo, relata que, basicamente, não havia biomassa de 

C. curvatus em 60 e 80 g/L de glicerol. A menor dose de glicerol (20 g/L) produziu 2,5 vezes 

mais biomassa comparada a 40 g/L (LIANG et al., 2010), diferente da R. slooffiae IN80, que 

teve a maior biomassa por volta de 70 g/L de glicerol. A concentrações maiores do que 8,5% o 

crescimento de R. glutinis diminuiu (SAENGE et al., 2011b), já para R. slooffiae IN80, esta 

diminuição ocorreu a partir de 7% de glicerol. A concentração ótima de glicerol em R. 

toruloides Y4 foi de 70 g/L, para o puro e, 50 g/L para o bruto. Depois disso, o crescimento 

começou a decair e acima de 100 g/L foi significantemente afetado. A 100 g/L, a biomassa foi 

de 13 e 9 g/L em purificado e bruto, respectivamente (KIRAN; TRZCINSKI; WEBB, 2013). 

Esta mesma levedura, num estudo feito por LI, ZHAO e BAI (2007), em que a glicose variou 

de 10 a 90 g/L, a biomassa e quantidade de lipídios foi de 4,7 e 1,13 g/L a 18,6 e 8,63 g/L. A 

cepa DMKU3-TK16 de R. toruloides teve a produção de lipídios aumentada até 70 g/L de 

glicose (8,11 g/L), mas os lipídios e a massa celular diminuíram a concentrações maiores 

(KRAISINTU et al., 2010). A levedura Rhodotorula glacialis DBVPG 4785, por outro lado, 

continuou a crescer e produzir lipídios até 120 g/L. O conteúdo, a produção e a produtividade 

lipídica foram de 68%, 19 g/L e 0,054 g/L/h (AMARETTI et al., 2010).  A R. slooffiae IN80, 

cresceu apenas até 70 g/L de glicerol, quando acumulou 73% de lipídios, acarretando uma 

produção de 16,88 g/L, com produtividade de 0,07g/L/h. Isto mostra que a produtividade foi 

maior do que em R. glacialis, com uma concentração da fonte de carbono bem menor. 

MONDALA e colegas (2012) observaram nenhuma diferença no rendimento de lipídios entre 

quantidades iniciais de glicose de 40 e 60 g/L. Em C. curvatus O3, a produção de lipídios 

aumentou gradualmente, em relação a variação de glicose de 10 a 60 g/L. No entanto, o acumulo 

decaiu ligeiramente para 8,53 e 8,24 g/L a partir de 8,91 g/L em culturas com concentração 

inicial de glicose de 90 e 120 g/L, respectivamente. Quando a concentração do substrato foi de 

150 g/L, ambas as produções de lipídios e biomassa foram muito mais baixas e, totalmente 

inibidos em 300 g/L de glicose (ZHANG et al., 2011). De semelhante modo, a biomassa de R. 

slooffiae IN80 não passou de 18,5 g/L em concentrações entre 90 e 118,2 g/L de glicerol. Ao 

contrário deste trabalho, C. curvatus NCYC 476 e Y. lipolytica UFLA CM-Y9.4 cresceram até 

96 h no meio com 300 g/L de glicerol bruto. R. glutinis NCYC 2439 permaneceu viável em 300 

g/L por 120 h, enquanto a Lindnera saturnus UFLA CES-Y677 suportou concentrações de 300 

g/L por somente 48 h (SOUZA; SCHWAN; DIAS, 2014). Da mesma forma, o crescimento 

celular de Y. lipolytica não foi inibido, mesmo com o aumento das concentrações iniciais de 
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glicerol (45, 80 e 120 g/L). No entanto o estoque de lipídios foi baixo (5-10%) 

(PAPANIKOLAOU; AGGELIS, 2002).  

A proporção molar de carbono e nitrogênio é o inicializador da síntese e acumulo de 

lipídios, devido a importância deste nutrientes no metabolismo das leveduras. Em nosso estudo, 

as razões C/N foram 108,158 e 208 no planejamento fatorial e, 158, 208 e 258 mais os pontos 

axiais (137,5 e 278,5) no delineamento composto central rotacional. Vários valores de C/N 

foram avaliados em R. toruloides (22,3, 14,3, 9,9, 7,8 e 6,1). A cultura C/N de 14,3 originou 

uma biomassa ligeiramente superior, mas com menor rendimento de lipídios do que em 22,3. 

Tanto a biomassa quanto os lipídios diminuíram em relações menores, embora o teor de lipídios 

tenha sido quase que constante a 60% (WU et al., 2010). Em nosso estudo, as razões C/N mais 

altas aumentaram a biomassa, enquanto que a máxima produção de lipídios ocorreu em C/N 

um pouco mais baixa. A R. glutnis armazenou 40,27% de lipídios em 5,7 g/L de biomassa com 

C/N de 60 (SAENGE et al., 2011b). Um estudo revelou que o conteúdo lipídico pode atingir 

67,6%, 72,4%, 74,9% e 72,5% quando as C/N foram 315, 571, 593 e 694, respectivamente, 

sugerindo que a tendência na mudança nos lipídios foi, de acordo com a tendência de relação 

C/N inicial (YONG-HONG et al., 2006). Teores superiores de lipídios, como 95% e 89%, 

puderam ser obtidos ao cultivar R. slooffiae IN80, em C/N menores do que 260. Outro relatou 

que com alta C/N, variando de 150 a 340, a produtividade aumentou de 0,05 a 0,07 g/L/h 

(PAPANIKOLAOU; KOMAITIS; AGGELIS, 2004). Esta produtividade de 0,07 g/L/h também 

foi alcançada pela nossa levedura, com C/N de 258. Para atingir conteúdos superiores de 

lipídios acima de 70%, a R. toruloides Y4 teve que ser cultivada em razões molares maiores do 

que 570, ao passo que em C/N menores do que 100, os lipídios não ultrapassaram 20% (LI et 

al., 2006). Tal resultado, demonstra que a R. slooffiae IN80 tem uma produção lipídica mais 

eficaz, apresentando conteúdos maiores. A biomassa de T. cutaneum atingiu o máximo de 15,2 

g/L quando a C/N foi 100. Contudo, em maiores C/N, houve diminuição. Para o armazenamento 

lipídico, a situação foi diferente. O conteúdo lipídico aumentou vagarosamente quando a C/N 

foi de 60 a 180, tendo seu ponto superior em 180 (47,1%). No entanto, o seu teor de lipídios 

diminuiu acentuadamente quando a relação C/N foi maior do que 200 (CHEN et al., 2013). O 

mesmo aconteceu com a R. glutinis, em que C/N 180 favoreceu a síntese de lipídios de 3,0 g/L, 

mas a biomassa foi melhor em 140, com 7,91 g/L e, somente 32,78% de lipídios foram 

acumulados, resultando numa menor produção 2,59 g/L (SAENGE et al., 2011b). Em C/N 

maiores (258), a síntese de lipídios foi de 16,88 g/L com máxima biomassa (23,16 g/L). 

Diversamente, a Y. lipolytica QU21 cresceu um pouco mais em C/N 276 do que 184, com 5,1 
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e 4,9, respectivamente, sem diferença significativa. Já quanto aos lipídios, aumentaram aos 

poucos até C/N 184 (1,48 g/L) e, em seguida, reduziram com as maiores C/N (POLI et al., 

2014). Alguns autores dizem que altas razão C/N podem reduzir o rendimento lipídico e 

aumentar outros produtos indesejados (ROSSI et al., 2011). 

Outros trabalhos também averiguaram a influência da temperatura em leveduras 

oleaginosas durante o processo de obtenção de lipídios. Temperaturas extremas de 19 e 39°C 

não permitiram o crescimento de Y. lipolytica, mas na faixa de 24-33°C obteve-se uma biomassa 

de 7,5-8,7 g/L. A mais alta quantidade de lipídios foi a 28°C (3,8 g/L; 44%) e, as menores em 

24 e 33°C (PAPANIKOLAOU et al., 2002). Da mesma forma que a R. slooffiae IN80 não 

suportou temperaturas superiores a 33,5°C. A Rhodotorula minuta acumulou 20,2% a 32°C, já 

que em temperaturas superiores a 34°C não foram propícias a síntese de lipídios e, o teor deles 

foi de apenas 3% (SAXENA et al., 1998). O crescimento de C. curvatus foi testado em várias 

temperaturas, e a que teve maior efeito na proliferação celular foi 30°C (HWAN SEO; GYU 

LEE; HAN, 2013). Esta temperatura também foi ideal tanto para o crescimento, quanto para a 

produção de lipídios, atingindo 19,44 g/L e 17,04 g/L, respectivamente. A produção de lipídios 

por Pseudozyma sp. TYC-2187 foi máxima a 25°C com 11,9 g/L, sugerindo que temperaturas 

mais altas e baixas não são eficientes (TAKAKUWA et al., 2013). A biomassa de T. cutaneum 

aumentou ligeiramente com a elevação da temperatura de 25 a 32°C. Por outro lado, o conteúdo 

lipídico chegou a 35,9% a 28°C (CHEN et al., 2013). RUANGUDOM e PUNPENG (2011) 

estudaram o acúmulo de lipídios em R. toruloides TISTR5123 em diversas temperaturas, sendo 

que o auge foi a 20°C (55%). Ao contrário dessas leveduras, a R. slooffiae IN80 teve um 

acúmulo de 97% a 30°C.  

A habilidade de leveduras oleaginosas acumularem lipídios dependem largamente do 

nível de ácido cítrico e o potencial delas em metaboliza-lo (RATLEDGE et al., 2004). Alguns 

autores relatam que devido ao efeito acidificante da absorção de amônio pela célula, o pH 

diminui acentualmente para um pH inferior a 3.0 em fases iniciais de cultivo, a qual foi 

previamente avaliado como prejudicial para a produção de lipídios (JOHNSON et al., 1992; 

AMANULLAH et al., 2001). O uso de fontes de carbono como glicerol e estearina aumentam 

os níveis de ácido cítrico (PAN et al., 2009). Quando a concentração deste ácido atinge altos 

valores celular, ele é excretado no meio de cultura, abaixando o pH e diminuindo a quantidade 

de lipídios acumulados (PAPANIKOLAOU et al., 2001). Nossos resultados demonstraram 

queda no valor de pH, principalmente nos meios com cloreto de amônio e glicerol. No entanto, 
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a síntese de lipídios foi divergente, já que em cloreto de amônio a produção foi extremamente 

baixa, em relação ao glicerol. Na produção de lipídios por C. curvatus NRRLY, o pH ótimo foi 

em 5.5 (EL-FADALY et al., 2009). A biomassa máxima de 28,1 g/L de Trichosporon 

fermentans e conteúdo lipídico (62,4%) foram atingidos a pH 6.5 (ZHU; ZONG; WU, 2008). 

O pH igual a 6.0 foi mais apropriado ao cultivo de R. slooffiae IN80, com biomassa de 19,44 

g/L, sendo 88% de lipídios. Tem sido mostrado que o pH ótimo para o acúmulo de lipídios é 

geralmente mais baixo do que para o crescimento. Por exemplo, quando L. starkeyi cresceu em 

lodo de esgoto, o maior teor de lipídios foi observado a pH 5.0, enquanto o crescimento foi a 

6.5 (ANGERBAUER et al., 2008). Outro caso, foi com Trichoderma reesei, em que o conteúdo 

lipídico mais alto ocorreu em pH 3.2, e o crescimento, em 4.0. (BROWN et al., 1990). A 

máxima biomassa de 11,3 g/L e produção de lipídios de 5,01 g/L por T. spathulata, com 

conteúdo lipídico de 44,3% foram conseguidos com pH 6.0 (KITCHA; CHEIRSILP, 2013). 

Isto não aconteceu com a R. slooffiae IN80, pois o pH de 6.0 foi apropriado tanto para o 

crescimento quanto para a síntese de lipídios. Para T. cutaneum, as maiores biomassa, conteúdo 

lipídico e produtividade foram em pH 6.0 e, os lipídios diminuíram em valores acima deste 

(CHEN et al., 2013), comportamento semelhante ao encontrado neste estudo. Em pH 7.0, o teor 

lipídico não passou de 35% em R. slooffiae IN80. Candida lipolytica apresentou 31,5%, 37,1% 

e 34,4% de lipídios em suas células em pH 4.0, 6.0 e 7.0, respectivamente. Em pH 5.0, ela 

atingiu o máximo com 59,9%. O mesmo aconteceu para Candida tropicalis que teve 46,8% e 

para R. mucilaginosa, com 69,5% em pH 5.0 (KARATAY; DÖNMEZ et al., 2010). Outra 

levedura que se adaptou melhor em pH 5.0, a Torulaspora maleeae Y30, teve biomassa de 6,01 

g/L com teor lipídico de 46,67% (LEESING; KARRAPHAN et al., 2013).   

Os planejamentos experimentais têm sido bastante útil na microbiologia aplicada, a fim 

de otimizar as muitas variáveis no processo de cultivo dos micro-organismos. O planejamento 

Box-Behnken foi adotado para avaliar os efeitos da razão C/N, concentração do inóculo, pH 

inicial e tempo de cultivo no crescimento e acúmulo de lipídios de T. fermentans. Sob as 

condições ótimas (C/N 165, 11% de inóculo, pH 7.6 e 9 dias de cultivo), a concentração de 

lipídios foi de 15,8 g/L (HUANG et al., 2013). Este mesmo planejamento foi utilizado também 

no cultivo de C. curtavus para encontrar os valores ótimos da temperatura, pH e concentração 

de glicerol, que foram identificados como 30,2°C, 6.0 e 19,8 g/L, respectivamente. Nestas 

condições, a biomassa foi de 7,11 g/L com teor de lipídios de 41,31% (CUI; BLACKBURN e 

LIANG, 2012). Outro estudo, que aplicou o Box-Behnken, investigou os efeitos da C/N, 

concentração de glicerol e do surfactante Tween 20 em R. glutinis TISTR 5159. O ponto ótimo 
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para 5,49 g/L de biomassa foi 8,5% de glicerol e C/N de 60, enquanto que para 41,78% de 

conteúdo lipídico foi de 9,5% de glicerol e 85 C/N. A concentração de Tween 20 não apresentou 

efeito significativo (SAENGE et al., 2011b). Por meio de um fatorial completo de 2, os 

parâmetros do cultivo de L. starkeyi foram analisados. A máxima biomassa de 30 g/L foi obtida 

em 90 g/L de xilose e C/N 15, o teor de lipídios de 44% foi em 60 g/L e C/N igual a 30 e, a 

maior produtividade, 0,1574 g/L/h, foi em 60 g/L e C/N 8,9 (ANSCHAU et al., 2010). O 

delineamento composto central rotacional com dois fatores, concentração de glicerol e 

temperatura, foi utilizado em Y. lipolytica e R. mucilaginosa. Em ambas, a biomassa de 25,7 

g/L e 20,5 g/L, respectivamente, foi encontrada com 60 g/L de glicerol a 25°C (TACCARI et 

al., 2012). Em nosso trabalho, por meio do fatorial fracionado, encontramos os valores ideias 

de temperatura (30°C) e pH (6.0). Já os valores da concentração da fonte de carbono e razão 

C/N foram aperfeiçoados pelo delineamento composto central rotacional, sendo eles iguais a 

70 g/L e 258 para produção lipídica de 16,88 g/L. Com estes parâmetros a biomassa foi de 23,16 

g/L, com conteúdo lipídico de 73% e produtividade de 0,07 g/L/h. 
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7 CONCLUSÃO 

A levedura Rhodotorula slooffiae IN80 tem preferência por crescer em fontes orgânicas 

de nitrogênio, mas em ureia a produção de lipídios foi maior do que em peptona. Ela também 

mostrou ter um grande potencial para converter resíduos industriais (como glicerol e xilose) em 

lipídios. A otimização do meio de cultivo através do planejamento fatorial fracionado e 

delineamento composto central rotacional aumentou consideravelmente a produção de lipídios. 

Os parâmetros físicos, temperatura e pH, foram estabelecidos em 30°C e 6.0, respectivamente. 

A biomassa seca após a otimização foi de 23,16 g/L, o dobro daquela obtida inicialmente. A 

produção de lipídios foi máxima entre as C/N 208 e 258, com o nível de concentração da fonte 

de carbono de 70 g/L, alcançando uma produção de lipídios de 16,97 g/L, referente a 92% da 

biomassa celular. E a produtividade de 0,071 g/L/h foi 58% a mais do que o encontrado em 

condições não otimizadas. O rendimento atingiu o máximo em 0,724 g lip/g substrato, em que 

1 g de glicerol resultou em 0,724 g de lipídios. Os valores dos parâmetros otimizados 

beneficiam o processo de produção de lipídios e, mostra ser econômico, pois utiliza menos fonte 

de carbono e, também, nitrogênio, uma vez que a razão C/N é alta. 
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ANEXO I 
 

 

Figura 41 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em peptona durante 3 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína 

(FITC). A barra é referente a 10 μm.  
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Figura 42 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em peptona durante 3 dias. Os lipídios foram coradas com Nile Red (NR). A barra é 

referente a 10 μm.  
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Figura 43 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em peptona durante 3 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína 

(FITC) e os lipídios com Nile Red (NR). Esta imagem é a sobreposição das Figuras 41 e 42. A barra é referente a 

10 μm.  
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Figura 44 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em peptona durante 6 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína 

(FITC). A barra é referente a 10 μm.  
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Figura 45 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em peptona durante 6 dias. Os lipídios foram coradas com Nile Red (NR). A barra é 

referente a 10 μm 
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Figura 46 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em peptona durante 6 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína 

(FITC) e os lipídios com Nile Red (NR). Esta imagem é a sobreposição das Figuras 44 e 45. A barra é referente a 

10 μm.  
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Figura 47 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em peptona durante 10 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína 

(FITC). A barra é referente a 10 μm.  

 



126 

 

 

Figura 48 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em peptona durante 10 dias. Os lipídios foram coradas com Nile Red (NR). A barra é 

referente a 10 μm 
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Figura 49 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em peptona durante 10 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína 

(FITC) e os lipídios com Nile Red (NR). Esta imagem é a sobreposição das Figuras 47 e 48. A barra é referente a 

10 μm.  
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ANEXO II 
 

 

Figura 50 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em ureia durante 3 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína (FITC). 

A barra é referente a 10 μm.  
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Figura 51 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em ureia durante 3 dias. Os lipídios foram coradas com Nile Red (NR). A barra é referente 

a 10 μm.  
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Figura 52 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em ureia durante 3 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína (FITC) 

e os lipídios com Nile Red (NR). Esta imagem é a sobreposição das Figuras 50 e 51. A barra é referente a 10 μm.  
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Figura 53 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em ureia durante 6 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína (FITC). 

A barra é referente a 10 μm.  
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Figura 54 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em ureia durante 6 dias. Os lipídios foram coradas com Nile Red (NR). A barra é referente 

a 10 μm 
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Figura 55 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em ureia durante 6 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína (FITC) 

e os lipídios com Nile Red (NR). Esta imagem é a sobreposição das Figuras 53 e 54. A barra é referente a 10 μm.  
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Figura 56 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em ureia durante 10 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína 

(FITC). A barra é referente a 10 μm.  
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Figura 57 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em ureia durante 10 dias. Os lipídios foram coradas com Nile Red (NR). A barra é 

referente a 10 μm 
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Figura 58 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em ureia durante 10 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína 

(FITC) e os lipídios com Nile Red (NR). Esta imagem é a sobreposição das Figuras 56 e 57. A barra é referente a 

10 μm.  
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ANEXO III 

 

Figura 59 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em cloreto de amônio durante 3 dias. As células foram coradas com isocianato de 

fluoresceína (FITC). A barra é referente a 10 μm.  
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Figura 60 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em cloreto de amônio durante 3 dias. Os lipídios foram coradas com Nile Red (NR). A 

barra é referente a 10 μm 

 



139 

 

 

Figura 61 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em cloreto de amônio durante 3 dias. As células foram coradas com isocianato de 

fluoresceína (FITC) e os lipídios com Nile Red (NR). Esta imagem é a sobreposição das Figuras 59 e 60. A barra 

é referente a 10 μm.  
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Figura 62 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em cloreto de amônio durante 6 dias. As células foram coradas com isocianato de 

fluoresceína (FITC). A barra é referente a 10 μm.  
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Figura 63 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em cloreto de amônio durante 6 dias. Os lipídios foram coradas com Nile Red (NR). A 

barra é referente a 10 μm 
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Figura 64 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em cloreto de amônio durante 6 dias. As células foram coradas com isocianato de 

fluoresceína (FITC) e os lipídios com Nile Red (NR). Esta imagem é a sobreposição das Figuras 62 e 63. A barra 

é referente a 10 μm.  
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Figura 65 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em cloreto de amônio durante 10 dias. As células foram coradas com isocianato de 

fluoresceína (FITC). A barra é referente a 10 μm.  

 



144 

 

 

Figura 66 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em cloreto de amônio durante 10 dias. Os lipídios foram coradas com Nile Red (NR). A 

barra é referente a 10 μm 
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Figura 67 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em cloreto de amônio durante 10 dias. As células foram coradas com isocianato de 

fluoresceína (FITC) e os lipídios com Nile Red (NR). Esta imagem é a sobreposição das Figuras 65 e 66. A barra 

é referente a 10 μm.  
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ANEXO IV 

 

Figura 68 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em glicerol durante 3 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína 

(FITC). A barra é referente a 10 μm.  
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Figura 69 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em glicerol durante 3 dias. Os lipídios foram coradas com Nile Red (NR). A barra é 

referente a 10 μm 
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Figura 70 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em glicerol durante 3 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína 

(FITC) e os lipídios com Nile Red (NR). Esta imagem é a sobreposição das Figuras 68 e 69. A barra é referente a 

10 μm.  
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Figura 71 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em glicerol durante 6 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína 

(FITC). A barra é referente a 10 μm.  
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Figura 72 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em glicerol durante 6 dias. Os lipídios foram coradas com Nile Red (NR). A barra é 

referente a 10 μm 
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Figura 73 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em glicerol durante 6 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína 

(FITC) e os lipídios com Nile Red (NR). Esta imagem é a sobreposição das Figuras 71 e 72. A barra é referente a 

10 μm.  
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Figura 74 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em glicerol durante 10 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína 

(FITC). A barra é referente a 10 μm.  
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Figura 75 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em glicerol durante 10 dias. Os lipídios foram coradas com Nile Red (NR). A barra é 

referente a 10 μm 
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Figura 76 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em glicerol durante 10 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína 

(FITC) e os lipídios com Nile Red (NR). Esta imagem é a sobreposição das Figuras 74 e 75. A barra é referente a 

10 μm.  
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ANEXO V 

 

Figura 77 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em glicose durante 3 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína 

(FITC). A barra é referente a 10 μm.  
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Figura 78 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em glicose durante 3 dias. Os lipídios foram coradas com Nile Red (NR). A barra é 

referente a 10 μm 
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Figura 79 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em glicose durante 3 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína 

(FITC) e os lipídios com Nile Red (NR). Esta imagem é a sobreposição das Figuras 77 e 78. A barra é referente a 

10 μm.  
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Figura 80 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em glicose durante 6 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína 

(FITC). A barra é referente a 10 μm.  
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Figura 81 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em glicose durante 6 dias. Os lipídios foram coradas com Nile Red (NR). A barra é 

referente a 10 μm 
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Figura 82 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em glicose durante 6 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína 

(FITC) e os lipídios com Nile Red (NR). Esta imagem é a sobreposição das Figuras 80 e 81. A barra é referente a 

10 μm.  
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Figura 83 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em glicose durante 10 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína 

(FITC). A barra é referente a 10 μm.  

 



162 

 

 

Figura 84 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em glicose durante 10 dias. Os lipídios foram coradas com Nile Red (NR). A barra é 

referente a 10 μm 
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Figura 85 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em glicose durante 10 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína 

(FITC) e os lipídios com Nile Red (NR). Esta imagem é a sobreposição das Figuras 83 e 84. A barra é referente a 

10 μm.  
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ANEXO VI 

 

Figura 86 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em xilose durante 3 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína 

(FITC). A barra é referente a 10 μm.  
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Figura 87 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em xilose durante 3 dias. Os lipídios foram coradas com Nile Red (NR). A barra é 

referente a 10 μm 
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Figura 88 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em xilose durante 3 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína (FITC) 

e os lipídios com Nile Red (NR). Esta imagem é a sobreposição das Figuras 86 e 87. A barra é referente a 10 μm.  
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Figura 89 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em xilose durante 6 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína 

(FITC). A barra é referente a 10 μm.  
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Figura 90 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em xilose durante 6 dias. Os lipídios foram coradas com Nile Red (NR). A barra é 

referente a 10 μm 
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Figura 91 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em xilose durante 6 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína (FITC) 

e os lipídios com Nile Red (NR). Esta imagem é a sobreposição das Figuras 89 e 90. A barra é referente a 10 μm.  
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Figura 92 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em xilose durante 10 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína 

(FITC). A barra é referente a 10 μm.  
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Figura 93 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em xilose durante 10 dias. Os lipídios foram coradas com Nile Red (NR). A barra é 

referente a 10 μm 
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Figura 94 – Imagens da projeção dos cortes ópticos (Maximum Projection) deconvoluídas da Rhodotorula 

slooffiae IN80 cultivadas em xilose durante 10 dias. As células foram coradas com isocianato de fluoresceína 

(FITC) e os lipídios com Nile Red (NR). Esta imagem é a sobreposição das Figuras 92 e 93. A barra é referente a 

10 μm.  

 

 

 

 

 


