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RESUMO 

Matérias-primas fósseis têm sido utilizadas intensamente ao longo dos anos, influenciando a 

economia e a política mundial. Devido ao aumento da consciência ambiental e a busca por 

novas fontes energéticas, o estudo e a produção de combustíveis provenientes de biomassa 

têm despertado interesse, uma vez que matérias-primas fósseis são finitas e levam à produção 

de combustíveis que poluem o meio ambiente. Microrganismos oleaginosos estão sendo 

estudados como potenciais matérias-primas para a produção de biocombustíveis. Com o 

interesse em estudá-los para a produção de biodiesel, o presente trabalho visou o 

desenvolvimento e validação de um método de análise por cromatografia gasosa acoplada à 

espectrometria de massas (GC-MS) para a quantificação e caracterização dos ácidos graxos 

(AGs) acumulados por leveduras, a fim de mostrar a espécie mais promissora como matéria-

prima. As leveduras Rhodotorula glutinis, Rhodotorula slooffiae, Candida albicans e 

Yarrowia lipolytica foram testadas e o acúmulo lipídico foi induzido por meio da restrição de 

nutrientes. Alíquotas dos dias 0, 7, 12, 16 e 20 de cultivo foram utilizadas ao longo do estudo. 

O método de análise foi desenvolvido e otimizado, sendo necessária a validação prévia para a 

quantificação. Com a validação, o método mostrou-se seletivo, sendo linear ao longo da faixa 

testada, com os limites de detecção e quantificação para cada analito variando de 0,21 a 0,9 

µg/g, e exatidão e precisão próximas da faixa permitida para cada parâmetro. Já a 

caracterização do perfil de AGs das leveduras revelou a presença de compostos que variaram 

de 14 a 24 carbonos. Os resultados da quantificação e caracterização mostraram que R. 

glutinis e Y. lipolytica foram as espécies que obtiveram a maior produção de AGs e 

juntamente com o seu conteúdo lipídico, estas foram consideradas dentre as espécies testadas, 

as mais promissoras como matérias-primas para a produção do biodiesel. 

Palavras-chave: Biodiesel; leveduras; ácidos graxos; GC-MS; validação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Fossil raw materials have been intensively used over the years influencing the economy and 

world politics. Due to increase of environmental awareness and search for new energy 

sources, the study and fuel production from biomass are interesting, once fossil raw materials 

are finite and lead to production of fuels that pollute the environment. Oleaginous 

microorganisms are being studied as potential raw materials to biofuels production. With 

interest to study them to biodiesel production, we needed to develop and validate an analysis 

method by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) for quantification and 

characterization of accumulated fatty acids by yeasts, to reveal the most promising specie as 

raw material. Rhodotorula glutinis, Rhodotorula slooffiae, Candida albicans and Yarrowia 

lipolytica were tested and the lipid accumulation was induced by means of nutrients 

restriction. Aliquots of 0, 7, 12, 16 and 20 culture days were used along the study. The 

analysis method was developed and optimized, requiring prior validation for quantification. 

With the validation, the method showed to be selective and linear along the tested range, with 

detection and quantification limits for each analyte ranging from 0.21 to 0.9 μg/g. Accuracy 

and precision had values close to the range allowed for each one. Fatty acids characterization 

revealed the presence of compounds ranging from 14 to 24 carbons. The quantification and 

characterization results showed that R. glutinis and Y. lipolytica obtained the highest fatty 

acids production and due their lipid content were considered the most promising species as 

raw materials for biodiesel production. 

 

Keywords: Biodiesel; yeasts; fatty acids; GC-MS; validation. 
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1 INTRODUÇÃO  

A energia é fundamental ao desenvolvimento mundial. Grandes organizações 

financeiras possuem forte presença na dinâmica do mercado internacional do petróleo e do 

gás natural, influenciando na economia e geopolítica, uma vez que trazem a possibilidade de 

geração de riqueza, além de disputas comerciais, financeiras e diplomáticas (BARROS, 

2007).  

A maior parte da energia mundial é fornecida por matérias-primas de origem fóssil, 

como o petróleo, o carvão e o gás natural. Com o atual progresso tecnológico, a descoberta de 

novas reservas e o aumento de sua exploração, é provável que os combustíveis fósseis 

continuarão a ser avaliados com um ―baixo custo‖. Contudo, as mudanças climáticas têm sido 

associadas à emissão de gases provenientes da queima de combustíveis de origem fóssil. 

Esses gases são emitidos à atmosfera principalmente pelos meios de transporte movidos a 

estes combustíveis, pela indústria e até pela queimada de florestas, provocando o aumento da 

temperatura do planeta. As consequências das mudanças climáticas afetam tanto a natureza, 

quanto a sociedade, criando incertezas a respeito da sustentabilidade no recorrente uso de 

combustíveis fósseis (BRENNAN & OWENDE, 2010; COMMISSION, 2007; GLOBAL, 

2009; GOLDEMBERG, 2000; MCCARTHY, 2001; WALSH et al., 2003). 

A biomassa é uma fonte de energia renovável e a sua utilização tem ganhado um 

particular interesse devido à progressiva depleção dos combustíveis fósseis convencionais 

(DEMIRBAS, 2007; DEMIRBAS et. al, 2009). O crescimento do interesse no uso das 

energias renováveis deve-se a alguns fatores, como a sua contribuição para a redução da 

pobreza em países em desenvolvimento, além de atenderem às necessidades de energia em 

todos os momentos, sem o uso de dispositivos caros para a conversão, e por poderem fornecer 

energia na forma de calor, eletricidade, e combustíveis líquidos e gasosos (DEMIRBAS et. al, 

2009; KAREKESI et al., 2006). 

 A implantação de fontes energéticas alternativas, como as bioenergias e os 

biocombustíveis, além de levar a uma maior competitividade ao mercado energético, levarão 

a grandes mudanças na economia e no cenário ambiental mundial (BARROS, 2007). Assim, 

muito tem se estudado sobre as fontes energéticas alternativas. Em relação a combustíveis 

automotivos, biocombustíveis como o etanol, biodiesel, metano, entre outros, ganham 

destaque (DEMIRBAS, 2008b). 
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1.1 Biocombustíveis 

 O termo biocombustível é referido como combustível líquido, sólido ou gasoso 

produzido de biomassa. Biocombustíveis abrangem diversas questões como a segurança 

energética, preocupações ambientais e questões relacionadas com o setor rural (DEMIRBAS, 

2008a). 

Os biocombustíveis podem ser classificados em primários e secundários. Os 

biocombustíveis primários usam a matéria-prima em sua forma não processada, tais como 

lenha e cavacos de madeira. Os secundários são produzidos pela modificação dos primários, 

que são processados e produzidos na forma sólida (carvão vegetal), líquida (etanol, biodiesel) 

ou gasosa (biogás). Os biocombustíveis secundários líquidos são divididos em gerações 

determinadas pela matéria-prima usada na sua produção. A primeira geração é produzida pela 

extração de açúcares e óleos de origem vegetal. A segunda geração é geralmente produzida 

por duas abordagens diferentes, pelo processamento biológico ou termoquímico, a partir de 

biomassa lignocelulósica agrícola. Já a terceira geração de biocombustíveis é produzida por 

biomassa microbiana, que utiliza como substrato tanto resíduos vegetais, quanto resíduos da 

produção industrial, como o glicerol (NIGAM & SINGH, 2011).   

Os biocombustíveis são provenientes em sua maioria, de produtos agrícolas, como a 

cana de açúcar, plantas oleaginosas e outras fontes de matéria orgânica, podendo ser 

utilizados como combustíveis isolados ou misturados a combustíveis convencionais 

(ESCOBAR et al., 2009). As vantagens no uso de biocombustíveis se devem a diversos 

fatores, tais como a disponibilidade de matéria-prima e a redução de malefícios ao meio 

ambiente, por serem biodegradáveis e contribuírem para a sustentabilidade (PUPPAN, 2002).  

Diversos países têm estabelecido políticas de apoio e regulação à produção e uso de 

combustíveis provenientes de biomassa, para que haja a diminuição da dependência de 

combustíveis fósseis, especialmente com a importação (HAVLÍK et al., 2011). Além da 

dependência do petróleo e por este ser finito, as mudanças climáticas e ambientais causadas 

pela utilização desta matéria-prima, têm despertado o interesse global para a diminuição do 

seu uso e da implantação de combustíveis substitutos aos combustíveis fósseis. 

A maior diferença entre biocombustíveis e matérias-primas de origem fóssil é o 

conteúdo de oxigênio. Biocombustíveis possuem níveis de oxigênio de 10-45%, enquanto que 

o petróleo basicamente não tem. Combustíveis fósseis possuem baixos níveis de enxofre e 

muitos possuem baixos níveis de nitrogênio, o que torna as propriedades químicas dos 
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biocombustíveis muito diferentes das propriedades de combustíveis fósseis (DEMIRBAS, 

2008a).  

1.2 Biodiesel: Combustível alternativo ao diesel 

 O diesel é um combustível fóssil amplamente utilizado no desenvolvimento industrial 

de diversos países. Esse combustível, em sua maior parte, é utilizado pelos setores de 

transporte e seu consumo vem aumentando progressivamente, sendo proporcional ao 

desenvolvimento da sociedade. Os motores a diesel têm sido utilizados em equipamentos de 

transportes, automóveis e em máquinas industriais devido à sua excelente dirigibilidade e 

eficiência termal. Embora a energia gerada pela combustão de combustíveis fósseis tenha 

permitido muitos avanços tecnológicos e crescimento sócio-econômico, paralelamente esta 

forma de energia gera preocupações ambientais que podem ameaçar a sustentabilidade do 

nosso ecossistema. Além disso, a alta demanda de diesel pelo mundo industrializado e os 

problemas de poluição causados pela emissão dos gases provenientes de sua combustão, levou 

à necessidade do desenvolvimento de uma fonte de energia renovável que pudesse substituí-lo 

(SARIN, 2012). O biodiesel é um combustível derivado de óleos vegetais e gorduras animais, 

obtido através da esterificação ou transesterificação de ácidos graxos (AGs) livres e 

triacilglicerois (TAGs), e pode ser definido como uma mistura de alquil ésteres de ácidos 

graxos produzida através de reações químicas (BORUGADDA & GOUD, 2012), sendo 

proveniente de matérias-primas renováveis (MENG et al., 2009). Além disso, a sua queima 

emite menos gases poluentes para a atmosfera do que o diesel, sendo um, combustível 

alternativo a este (MENG et al., 2009). 

A conferência ―Combustíveis de óleos vegetais‖, na Dakota do Norte em 1982, sob os 

auspícios da antiga ASAE (American Society of Agricultural Engineers) e atual ASABE 

(American Society of Agricultural and Biological Engineers), concluiu que óleos vegetais 

poderiam ser usados como matéria-prima para a produção de combustíveis, sendo estes mais 

viscosos que o diesel comercial. A alta viscosidade dos óleos vegetais pode levar a 

consequências no desempenho do veículo, devido à redução da atomização do combustível e 

à sua penetração no motor, o que pode ser responsável pelo seu depósito. Diferentes métodos 

foram desenvolvidos para reduzir a viscosidade dos óleos, como a diluição (blending), micro 

emulsificação, pirólise e a esterificação/transesterificação (SARIN, 2012).  

 A transesterificação, principal reação utilizada para a produção do biodiesel (Figura 

1), também chamada de alcoólise, é uma reação química de um óleo ou gordura com um 

álcool na presença de um catalizador, formando ésteres e glicerol. Isso envolve uma sequência 
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de 3 reações reversíveis consecutivas, onde trialcilglicerois são convertidos em diacilglicerois 

e estes em monoacilglicerois, seguido da conversão dos monoacilglicerois em glicerol 

(SARIN, 2012). Nessa reação, há a separação do glicerol como subproduto, que ao ser 

purificado, forma a glicerina, que pode ser utilizada pela indústria de cosméticos. 

 

Figura 1: Reação de transesterificação do triacilglicerol (TAG). Fonte: Adaptado do artigo ―Advancing 

oleaginous microorganisms to produce lipid via metabolic engineering technology‖(LIANG & JIANG, 2013). 

  

Devido ao interesse na utilização do biodiesel, e à expansão da produção do mesmo, 

algumas medidas têm sido tomadas por diversos governos para a incorporação do 

biocombustível na matriz energética, como incentivos financeiros e obrigatoriedade da adição 

do biodiesel ao diesel. Essas medidas levam à redução da emissão de poluentes e ao aumento 

da consciência ambiental. 

1.3 Biodiesel no contexto mundial e nacional 

No presente momento, diversos países no mundo utilizam biocombustíveis, como o 

Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Itália e Áustria. É esperado que essa tendência continue e 

se expanda para outros países.  Outros combustíveis, como o biometanol e o biohidrogênio, 

também vêm sendo estudados como alternativos, apesar do biodiesel estar recebendo uma 

atenção maior no momento, devido à importância do diesel na sociedade, de forma que ao 

utilizar um combustível que é alternativo, e pode ser considerado um substituto promissor, as 

emissões de gases e poluição causada pelo uso do diesel possam ser reduzidas, uma vez que o 

biodiesel é renovável e menos poluente (YUSUF et al., 2011).  

O biodiesel atualmente é incorporado como matriz energética através da sua adição ao 

diesel ou através do seu uso propriamente dito (tabela 1). A produção de biodiesel tem 

crescido recentemente e a expectativa é de que até 2021 a produção do combustível passe a 

ser de 42 bilhões de litros por ano, tendo como os países líderes na produção do biodiesel, o 

Canadá, Estados Unidos, França, Brasil, Indonésia, Malásia e Austrália (ASHNANI et al., 

2014).  
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Tabela 1: Incorporação de biocombustíveis à matriz energética. 

País Incorporação à matriz energética 

Brasil 
Mistura de 20-25% do etanol anidro em gasolina; mistura de 

5% de biodiesel no diesel (2013) 

Canadá 
5% de combustível renovável em todos os combustíveis e 2% 

de biodiesel incorporado ao diesel até 2012 

União 

Europeia 
10% em 2020 (biocombustíveis) 

Reino Unido 5% até 2020 (biocombustíveis) 

Indonésia 
Mistura de 20% de biodiesel e 15% de etanol em 

combustíveis fósseis até 2025 

Índia 20% de biodiesel incorporado ao diesel desde 2012 

Tailândia 10% substituindo o diesel em 2012 

Fonte: Adaptada do artigo ―A source of renewable energy in Malaysia, why biodiesel?‖(ASHNANI et al., 2014). 

No Brasil, a proposta de substituição de combustíveis fósseis por combustíveis obtidos 

a partir de biomassa existe desde 1920. Com a crise do petróleo na década de 70, o governo 

federal foi motivado a criar o PROÁLCOOL (Programa Nacional do Álcool), que realizou 

com sucesso a substituição da gasolina pelo álcool combustível, e o Pro-Óleo (Plano de 

Produção de Óleos Vegetais para Fins Energéticos), que visava encontrar um substituto para o 

óleo diesel de petróleo (BIODIESELBR, 2006). Em 1980 o Pro-Óleo teve como objetivo a 

diminuição no uso do diesel (30%) por óleos vegetais, porém foi abandonado em 1985 devido 

à queda do preço do petróleo (BERGMANN et al., 2013).  

 Em 2003, tiveram início os primeiros estudos concretos para a criação de uma política 

do biodiesel no Brasil e, em dezembro de 2004, o governo lançou o Programa Nacional de 

Produção e Uso do Biodiesel (PNPB). O objetivo, na etapa inicial, foi introduzir o biodiesel 

na matriz energética brasileira, com enfoque na inclusão social e no desenvolvimento 

regional. O principal resultado dessa primeira fase foi a definição de um arcabouço legal e 

regulatório, com a edição de duas leis e diversos atos normativos infra legais (BRASIL, 

2005). Em 2008, com uma nova crise mundial do petróleo, os preços abusivos dos barris de 

petróleo fizeram o país tomar isso como aviso para retomar os investimentos em fontes de 

energia renovável (BERGMANN et al., 2013). 

O PNPB tem como objetivo principal reduzir a dependência do Brasil na importação 

de diesel, além de buscar e permitir o uso de novas fontes renováveis. Ademais, o PNPB 

também foi projetado para incentivar a produção de matérias-primas para a produção do 
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biodiesel por pequenos agricultores. Isso é possível através do Selo Social, um certificado 

emitido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário aos produtores de biodiesel que 

compram o óleo dos pequenos agricultores em porcentagens específicas de cada região 

geográfica do país, garantindo aos primeiros, benefícios fiscais do governo federal 

(BERGMANN et al., 2013).  

O biodiesel é incorporado na matriz energética brasileira pela sua diluição no diesel. 

Assim como a porcentagem de incorporação do etanol anidro na gasolina foi alterada, 

atualmente a porcentagem de adição do biodiesel no diesel comercial é de até 10% (BRASIL, 

2016). 

1.4 Matérias-primas usadas na produção do biodiesel 

 As matérias-primas utilizadas na produção do biodiesel podem ser de origem vegetal 

e animal. As principais matérias-primas na produção do biodiesel são de origem vegetal, 

como o óleo de colza, dendê, canola e soja, embora a destinação destes óleos para a produção 

do combustível ainda esteja em processo inicial em países em desenvolvimento. Além disso, 

mesmo que as indústrias de biodiesel tenham se estabelecido com o passar do tempo, a 

maioria passa a não operar durante o ano todo devido à escassez de óleos vegetais baratos 

como matéria-prima na produção econômica do combustível, dependendo ainda da 

sazonalidade para o cultivo dos grãos (BORUGADDA & GOUD, 2012). Os óleos vegetais 

utilizados na produção do combustível podem ser comestíveis ou não, sendo que cerca de 

95% da matéria-prima utilizada para a sua produção é  proveniente de óleos comestíveis. As 

características dos óleos vegetais são adequadas para serem usados como matéria-prima do 

biodiesel (tabela 2), no entanto, a utilização destes óleos pode acarretar problemas, como o 

desmatamento em áreas florestais devido ao aumento da área de plantio, e também a 

competição com a indústria alimentícia (LEUNG et al., 2010). Ademais, o uso de óleos 

vegetais para a produção de biodiesel requer muita energia, perfazendo uma grande 

porcentagem do custo total de produção (cerca de 70 a 85%) (LIANG & JIANG, 2013), que 

também engloba os gastos com a purificação de resíduos resultantes das reações químicas 

durante a produção do biodiesel, e de ―contaminantes‖, como a água, ácidos graxos livres e 

altos índices de álcool superior (ATADASHI et al., 2010).  

 

 

 

 



19 

 

Tabela 2: Composição de ácidos graxos em espécies vegetais 

Matérias-primas e sua composição  

Tipo de 

óleo 
Espécies Composição de AGs (principais) 

Comestível 

Soja 
C16:0 (palmítico), C18:1 (oleico), C18:2 

(linoleico) 

Colza C16:0, C18:0 (esteárico), C18:1, C18:2 

Girassol C16:0, C18:0, C18:1, C18:2 

Dendê C16:0, C18:0, C18:1, C18:2 

Amendoim 
C16:0, C18:0, C18:1, C18:2, C20:0 

(araquidônico), C22:0 (behênico) 

Milho 
C16:0, C18:0, C18:1, C18:2, C18:3 

(linolênico) 

Algodão C16:0, C18:0, C18:1, C18:2 

Fonte: Adaptada do artigo ―A review on biodiesel production using catalyzed transesterification‖(LEUNG et al., 

2010). 

1.5 Biodiesel microbiano – uma nova abordagem 

 Para que um biocombustível possa ser considerado como substituto de um 

combustível bem estabelecido no mercado, este deve ter vantagens sobre o outro, como 

proporcionar benefícios ao meio ambiente comparado aos de origem fóssil, além de ser 

competitivo economicamente, reprodutível em grande escala de forma a não afetar 

negativamente a demanda, e proporcionar uma produção de energia maior que a utilizada na 

sua produção (BARROS, 2007; GOODSTEIN, 2005; MENG et al., 2009). 

Microrganismos com potencial de acúmulo lipídico, como bactérias, microalgas e 

fungos filamentosos, estão sendo utilizados em pesquisas, com o objetivo de converter 

lipídios intracelulares em produtos, podendo ser destinados para diversos fins. São 

considerados oleaginosos aqueles que conseguem acumular mais de 20% do total de sua 

biomassa em óleo (KHOT et al., 2012; MENG et al., 2009). Enquanto leveduras, fungos 

filamentosos e microalgas podem acumular TAGs similares aos vegetais, bactérias podem 

sintetizar lipídeos específicos (tabela 3) (LIANG & JIANG, 2013). Comparados aos vegetais, 

os microrganismos possuem diversas vantagens como matérias-primas para obtenção de 

óleos, como alta reprodutibilidade, facilidade na manipulação genética e escalonamento, além 

de não sofrerem influências das estações do ano ou do clima. De um modo geral, os 

microrganismos podem se tornar matérias-primas na produção do biodiesel, o que abre um 

novo caminho para a geração de biocombustíveis (DEEBA et al., 2016; KOSA & 

RAGAUSKAS, 2011; LIANG & JIANG, 2013). Com a utilização de óleos microbianos, não 

há controvérsias no seu uso em relação à utilização de óleos vegetais comestíveis, uma vez 
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que não haverá desvio desses vegetais para a produção do combustível e nem problemas com 

os cultivos devido ao clima (HWAN SEO et al., 2013).  

Tabela 3: Composição lipídica de microrganismos 

Microrganismo 
Composição lipídica (massa/lipídeos totais) 

C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 

Microalga 12-21 55-57 1-2 58-60 4-20 14-30 

Levedura 11-37 1-6 1-10 28-66 3-24 1-3 

Fungos 

Filamentosos 
7-23 1-6 2-6 19-81 8-40 4-42 

Bactéria 8-10 10-11 11-12 25-28 14-17 - 
Fonte: Adaptado do artigo ―Biodiesel production from oleaginous microorganisms‖ (MENG et al., 2009). 

1.5.1 Leveduras oleaginosas 

 Poucos microrganismos são conhecidos por acumular lipídios a um nível significante. 

Como dito anteriormente, espécies que são capazes de produzir mais 20% de lipídeos em 

relação à massa total de sua biomasssa são descritas como oleaginosas. Menos de 30 espécies 

dentre 600 investigadas em estudos foram descritas como oleaginosas. As leveduras mais 

conhecidas como oleaginosas incluem os gêneros Candida, Cryptococcus, Rhodotorula, 

Rhizopus, Trichosporon, Lypomices e Yarrowia (AGEITOS et al., 2011; BEOPOULOS et al., 

2009; DEEBA et al., 2016; MENG et al., 2009; RATLEDGE, 2004; VORAPREEDA et al., 

2012). Em média, essas leveduras acumulam lipídios a um nível correspondente a 40% de sua 

biomassa. No entanto, em condições de limitação de nutrientes, elas podem acumular níveis 

superiores a 70% de sua biomassa em lipídeos (BEOPOULOS et al., 2009). Leveduras são 

interessantes neste estudo por conseguirem acumular lipídeos e utilizar resíduos da produção 

industrial, como o glicerol, xilose, manose e arabinose, como fonte de carbono, reduzindo os 

custos da produção, além de incorporar produtos que seriam descartados no processo 

produtivo (LI et al., 2008). 

1.6 A influência da composição de ácidos graxos na qualidade do biodiesel 

Algumas propriedades do biodiesel estão relacionadas com as estruturas moleculares 

dos seus alquil ésteres constituintes. Neste contexto, parâmetros analíticos são adotados 

visando o controle sobre o desempenho do combustível. Dentre estes, estão: a massa 

específica, a viscosidade cinemática, o índice de iodo, fração de destilados, número de cetano, 

ponto de névoa, ponto de entupimento de filtro a frio e ponto de fluidez.  

O tamanho da cadeia carbônica do alquil éster é proporcional à sua densidade. No 

entanto, este valor decresce com insaturações presentes na molécula. Já a viscosidade do 

biodiesel aumenta com o comprimento da cadeia carbônica e com o grau de saturação. A alta 
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viscosidade ocasiona heterogeneidade na combustão do biodiesel, levando à deposição de 

resíduos nas partes internas do motor (LÔBO et al., 2009). O crescente valor de iodo se 

relaciona com as insaturações dos AGs. Outro parâmetro, como estabilidade à oxidação, tem 

sua estabilidade inversamente proporcional à quantidade de AGs poli-insaturados (RAMOS et 

al., 2009). O número de cetano é indicativo do tempo de atraso na ignição dos motores. 

Quanto maior o número de cetano, mais curto será o tempo de ignição, sendo que o número 

de cetano aumenta com o comprimento da cadeia carbônica não ramificada (LÔBO et al., 

2009). 

 Em baixas temperaturas, o biodiesel tende a solidificar-se parcialmente ou a perder 

sua fluidez, levando à interrupção do fluxo do combustível e entupimento do sistema de 

filtração, ocasionando problemas na partida do motor. Parâmetros como ponto de névoa, 

ponto de entupimento de filtro a frio e ponto de fluidez fornecem informações importantes na 

avaliação da aplicabilidade do combustível em regiões de clima frio. O tamanho e as 

saturações dos AGs aumentam o valor destes parâmetros (LÔBO et al., 2009).  

 Como o número de cetano, iodo e parâmetros de temperaturas baixas são parâmetros 

críticos na qualidade do combustível, e cada um deles é influenciado pelo tamanho e nível de 

insaturações, é necessário que haja uma composição adequada de ácidos graxos saturados, 

monoinsaturados e poli-insaturados no biodiesel. Segundo RAMOS et al. (2009), um 

biodiesel de boa qualidade deve possuir em sua composição uma maior proporção de ácidos 

graxos monoinsaturados, seguidos de saturados e poli-insaturados, respectivamente, como 

mostra a figura 2.  

 

Figura 2: Áreas satisfazem os parâmetros padrões europeus UNE-EM 14214. Amarelo (n° de cetano e iodo), 

azul (Parâmetros de baixa temperatura) e verde (interseção) a área que satisfaz os padrões. Fonte: Adaptado do 

artigo ―Influence of fatty acid composition of raw materials on biodiesel properties” (RAMOS et al., 2009). 
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 Além do perfil de ácidos graxos que compõem o combustível influenciar na 

qualidade, a pureza do biodiesel é outro fator importante para a qualidade, e geralmente deve 

estar em conformidade com as especificações internacionais do biodiesel especificadas e 

fornecidas pelo padrão americano para testes de materiais (American Society for Testing and 

Materials - ASTM) e os padrões da União Européia (UE) para combustíveis alternativos. De 

acordo com as especificações dos padrões europeus na composição do biodiesel, a presença 

de água, ácidos graxos livres e glicerina (livre ou conjugada) devem ser mínimas, além disso, 

a pureza do combustível deve exceder a 95% (ATADASHI et al., 2010; 

KARAOSMANOGLU et al., 1996). Assim, é necessário identificar os compostos que fazem 

parte do óleo que será utilizado como matéria-prima a fim de levar a produção de um 

combustível que possua as propriedades que satisfaçam os padrões nacionais e internacionais 

de qualidade. 

Devido à diversidade estrutural dos lipídeos exigir várias abordagens de separação, 

não há uma solução única adequada para a análise de todas as classes. Existem vários 

métodos para a determinação do teor de lipídios, como a cromatografia em camada delgada,  

cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas e cromatografia gasosa acoplada à 

espectrometria de massas (CHEN et al., 2011; ELTGROTH et al., 2005). Porém, a escolha da 

técnica analítica varia de acordo com o que se deseja estudar e a quantidade disponível do 

material. 

1.7 Ácidos graxos e triacilglicerois 

Apenas uma fração da gordura total obtida pela extração com solventes apolares 

consiste em ácidos carboxílicos de cadeia longa. Muitos destes de origem biológica são 

encontrados como ésteres de gliceróis, como os TAGs. Esses TAGs são a forma de como a 

célula armazena e estoca os AGs. Muitos AGs naturais têm cadeias não ramificadas e, uma 

vez que são sintetizados a partir de unidades com dois carbonos, estes possuem um número 

par de átomos de carbono. As cadeias de carbono de AGs saturados podem adotar muitas 

conformações, mas tendem a ser estendidas, pois isso minimiza as repulsões entre os grupos 

metila vizinhos. Eles se empacotam de maneira eficiente na forma de cristais, e uma vez que 

as forças de van der Waals são grandes, eles têm pontos de fusão relativamente altos. A 

configuração cis das ligações duplas, configuração comum em AGs insaturados, impõe uma 

curvatura rígida à cadeia de carbono que interfere no empacotamento do cristal, provocando 

um enfraquecimento das interações intermoleculares, consequentemente, os AGs insaturados 

possuem pontos de fusão mais baixos (FRYHLE, 2006). Devido à estrutura molecular dos 
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AGs saturados, estes possuem um maior ponto de fusão que os insaturados, de forma que um 

combustível que possui na sua composição mais AGs saturados será mais viscoso e em baixas 

temperaturas esse combustível solidifica-se rapidamente, perdendo a sua fluidez e 

interrompendo o fluxo do combustível no veículo. Assim, é necessário um equilíbrio entre as 

classes de AGs que formam o óleo que será utilizado como matéria-prima para a geração de 

biodiesel. 

1.7.1 Técnicas de identificação de lipídeos 

A capacidade de identificar e quantificar o conteúdo lipídico intracelular de 

microrganismos oleaginosos com precisão e confiança é vital para comparar a adequação 

destes como matéria-prima para a produção de biodiesel. A atual falta de padronização é um 

problema, pois diferentes espécies são analisadas de diferentes formas. Idealmente, um 

método padronizado e preciso poderia tornar a comparação entre os conteúdos lipídicos bem 

realistas (HOUNSLOW et al., 2017). No entanto, diferentes condições como quantidade de 

amostra, técnica disponível, viabilidade da amostra e tipo de quantificação podem levar a 

variações na medição. As figuras 3, 4 e 5 mostram técnicas que podem ser utilizadas de 

acordo com a disponibilidade e tipo de amostra, além do tipo de quantificação que se deseja 

fazer e nível de detalhe de identificação quea amostra requer. 

 

 

Figura 3: Técnicas de quantificação indicadas de acordo com a quantidade de amostra disponível. Fonte: 

Adaptado do artigo ―Lipid quantification techniques for screening oleaginous species of microalgae for biofuel 

production‖ (HOUNSLOW et al., 2017). As setas pretas (     ) indicam as técnicas que foram utilizadas pelo 

trabalho. 



24 

 

 
Figura 4: Técnicas de quantificação indicadas de acordo com a viabilidade celular e tipo de quantificação. 

Fonte: Adaptado do artigo ―Lipid quantification techniques for screening oleaginous species of microalgae for 

biofuel production‖ (HOUNSLOW et al., 2017). As setas pretas (        ) indicam as técnicas que foram utilizadas 

pelo trabalho. 

 

Figura 5: Técnicas de quantificação indicadas de acordo com o nível de detalhe requerido para a identificação 

dos lipídeos. Fonte: Adaptado do artigo ―Lipid quantification techniques for screening oleaginous species of 

microalgae for biofuel production‖ (HOUNSLOW et al., 2017). As setas pretas (     ) indicam as técnicas que 

foram utilizadas pelo trabalho. 

 

1.8 Técnica Analítica-Cromatografia Gasosa Acoplada à Espectrometria de Massas 

(GC-MS) 

 A cromatografia gasosa é um método físico de separação dos componentes de uma 

mistura através de uma fase gasosa móvel sobre um sorvente estacionário. É utilizada para a 

separação de compostos volatilizáveis, de forma que os analitos ao serem separados devem 

apresentar uma razoável pressão de vapor à temperatura de separação. A cromatografia gasosa 

―convencional‖ foi substituída quase integralmente pela cromatografia gasosa de alta 

resolução (CGAR), modalidade que gera resultados com picos finos, tendo a sua resolução 

superior com o uso de colunas capilares, possibilitando a utilização de pequenos volumes de 

amostra (AQUINO NETO & NUNES, 2003). Esta técnica possui um alto poder de resolução, 

tornando possível a análise de várias substâncias de uma mesma amostra. É uma excelente 

técnica quantitativa, sendo possível a obtenção de resultados que variam de picogramas a 

miligramas (COLLINS et al., 2011). 
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 De forma geral, a análise de uma amostra se dá pela entrada do gás de arraste no 

cromatógrafo, passando pelo injetor aquecido, para promover a rápida vaporização da 

amostra, e chega à coluna arrastando consigo o aerossol da amostra. Depois de separados na 

coluna, os componentes atravessam o detector e o sinal é enviado e registrado na forma de um 

cromatograma (AQUINO NETO & NUNES, 2003). Em um cromatograma ideal, os picos 

devem estar separados e simétricos; na prática, pode haver sobreposição parcial devido à 

separação deficiente da coluna, ou a presença de picos com assimetria frontal ou caudas. A 

assimetria frequentemente está relacionada com um excesso de amostras injetada ou com o 

uso de colunas em uma temperatura abaixo do ideal para determinada análise. Já as caudas 

aparecem devido às falhas técnicas na injeção da amostra ou até pela adsorção excessiva na 

fase estacionária. A variação de temperatura é significantemente importante para esta técnica, 

já que melhora a separação, podendo alterar o tempo de análise (COLLINS et al., 2011). 

 Após a separação dos compostos, estes devem passar por detectores, que podem ser do 

tipo ionização por chamas, captura de elétrons, condutividade térmica, espectrômetro de 

massas, entre outros (AQUINO NETO & NUNES, 2003). 

 A cromatografia gasosa tendo como detector um espectrômetro de massas é uma 

técnica que combina o poder de separação com alta resolução de componentes com muita 

seletividade e sensibilidade devido à detecção da razão massa-carga (m/z). A técnica foi 

desenvolvida nos anos 70 e possui uma ampla gama de aplicações, que vão desde a análise de 

esteroides associados a desordens na saúde humana, até análise de compostos presentes na 

atmosfera. A GC-MS é rotineiramente utilizada para identificação qualitativa de compostos 

desconhecidos e para quantificação destes compostos de forma precisa. Nesta técnica, o 

efluente proveniente do sistema cromatográfico é direcionado através de uma linha de 

transferência, até chegar à fonte de íons, onde os analitos vaporizados são ionizados, 

produzindo fragmentos moleculares e/ou íons, para a sua posterior detecção. O espectro de 

massas resultante é exibido como gráfico das intensidades relativas desses íons versus sua 

m/z. Assim como os procedimentos de separação da cromatografia gasosa, as massas 

analisadas são repetidamente examinadas, de forma que as intensidades dos íons para todos os 

valores de m/z da mesma varredura são somadas gerando um cromatograma de íons totais 

(TIC) em função do tempo de retenção (GROB & BARRY, 2004).  

A GC-MS é uma das técnicas analíticas de maior uso, visto que áreas como análise 

ambiental e de alimentos, indústria química e farmacêutica, medicina e pesquisa, são algumas 

áreas que fazem uso da técnica, uma vez que com ela é possível fazer a separação e 
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quantificação de produtos diversos, além da identificação de compostos (COLLINS et. al, 

2011).  

1.9 Validação Analítica 

A necessidade de se demonstrar qualidade nas análises químicas por meio da 

comparabilidade, rastreabilidade e confiabilidade, está sendo cada vez mais reconhecida e 

exigida. Dados analíticos não confiáveis podem conduzir a decisões desastrosas e prejuízos 

financeiros e para garantir que isso não ocorra o método analítico utilizado deve sofrer um 

processo chamado de validação (JENKE, 1996; RIBANI et al., 2004). Segundo o 

EURACHEM WORKING GROUP (1998), a validação é o processo de definir uma exigência 

analítica e confirmar que o método sob investigação tem capacidade de desempenho 

condizente com o que a aplicação requer.  

 De forma a apresentar uma análise qualitativa e quantitativa dos AGs extraídos de 

leveduras oleaginosas, a validação do método de análise deve englobar parâmetros como a 

seletividade; linearidade; faixa de trabalho e faixa linear; tendência/recuperação; precisão; 

limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) (INMETRO, 2016). 

Órgãos como a IUPAC (International Union of Pure na Applied Chemistry), ISO 

(International Organization for Standardization), ICH (International Conference of 

Harmonization), ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), INMETRO (Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), entre outros, exigem o item de validação 

de métodos para que se assegure e demonstre a competência técnica de laboratórios a fim de 

levar a sua acreditação (MOREAU & SIQUEIRA, 2008). No Brasil, a ANVISA e o 

INMETRO disponibilizam guias para o procedimento de validação de métodos analíticos, 

respectivamente, a Resolução da ANVISA RE nº 899 de 29/05/2003 e o documento do 

Inmetro DOQ-CGCRE-008, de agosto de 2016 (ANVISA, 2003; INMETRO, 2016). A 

validação se aplica a métodos não normalizados; métodos desenvolvidos pelo próprio 

laboratório; métodos normalizados usados fora dos escopos para os quais foram concebidos; 

ampliações e modificações de métodos normalizados. O critério de aceitação e o tipo de 

abordagem aplicada devem se adequar de acordo com o tipo de analito. A frequência na 

utilização do método também influencia no tipo de estudo de validação que será feita, de 

maneira que os experimentos podem ser limitados de acordo com a necessidade (MOREAU 

& SIQUEIRA, 2008).  

A validação tornou-se necessária para este trabalho, para garantir a confiabilidade dos 

resultados gerados pelo método desenvolvido para caracterizar e quantificar FAMEs. 
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2 OBJETIVOS  

 Desenvolver um método voltado para a análise quantitativa e qualitativa de 

compostos lipídicos de origem microbiana pela técnica de GC-MS. 

 Validar o método de quantificação de AGs. 

 Caracterizar o perfil de AGs acumulados pelas espécies de leveduras Rhodotorula 

glutinis, Rhodotorula slooffiae, Yarrowia lipolytica e Candida albicans na forma 

de FAMEs em meio à restrição nutricional, e quantificá-los. 

 Verificar o tempo de cultivo mais viável para o acúmulo lipídico. 

 Avaliar as cepas mais promissoras como matéria-prima na produção do biodiesel. 
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3 METODOLOGIA  

3.1 Cepas e condições de crescimento 

 Foram utilizadas quatro espécies de leveduras neste estudo: Rhodotorula glutinis 

(ATCC 2527), Candida albicans (ATCC 10231), Yarrowia lipolytica (ATCC 18942) e 

Rhodothorula slooffiae. Com exceção da última, que foi isolada do solo do INMETRO - 

Xerém, RJ- Brasil-, as outras três cepas foram obtidas da coleção do Instituto Nacional de 

Controle de Qualidade da Saúde / Fundação Oswaldo Cruz - Manguinhos, RJ - Brasil. As 

cepas criopreservadas e a isolada foram cultivadas em placas de Petri em meio Sabouraud 

Dextrose Agar (Himedia) durante 5 dias a 30 °C, sendo então transferidas para 200 mL de 

meio Sabouraud Dextrose Broth (Himedia) e mantidas durante 5 dias a 30 °C numa 

incubadora tipo shaker a 200 RPM. Depois disso, uma alíquota de cada cultura foi 

centrifugada a 2.500 RCF durante 5 min. As culturas foras transferidas para um meio restrito 

de nutrientes, contendo: 0,4 g/L KH2PO4; 0,3 g/L extrato de levedura; 2,0 g/L NH4Cl; 40 g/L 

glicerol 85% (v/v); pH 6,5. Estas foram mantidas por 20 dias a 30°C e 200 RPM, onde foram 

retiradas alíquotas dos dias 0, 7, 12, 16 e 20, e por fim liofilizadas. 

3.2 Extração líquido-líquido  

 Para a extração de lipídeos, as células foram rompidas com pérolas de zircônia (0,5 

mm) usando um Mini Beadbeater - método mecânico para o rompimento celular. As amostras 

foram ressuspendidas em água Milli-Q para o rompimento. Depois disso, a extração de 

lipídios foi realizada usando um método de separação líquido-líquido usando metanol (Tedia), 

clorofórmio (Tedia) e água (2:1:0,8) (BLIGH & DYER, 1959). O conteúdo celular em água 

(0,8 mL) foi transferido para um tubo limpo e foram adicionados 2 mL de metanol e 1 mL de 

clorofórmio à ele. As amostras foram mantidas a 4° C durante 24 h e, em seguida, os resíduos 

celulares foram separados por centrifugação a 2.000 RCF durante 20 min. Para a separação da 

fase orgânica contendo os lipídeos, foram adicionados clorofórmio e água (1:1) à solução. As 

amostras foram centrifugadas como descrito acima. Por fim, a fração orgânica foi separada e 

seca com nitrogênio a temperatura ambiente.  

3.3 Esterificação de ácidos graxos 

 Os lipídeos extraídos (item 3.2) foram ressuspendidos em 5 mL da solução de metanol 

e ácido sulfúrico 2 % (v/v) (Tedia).  As amostras foram incubadas a 60 °C por 2 h. Foram 

adicionados 2 mL de água Milli-Q e 2 mL de éter de petróleo (Tedia) para a separação da 

fração orgânica, que foi transferida e seca com nitrogênio a temperatura ambiente. Esta etapa 
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é necessária para o aumento da volatilização dos compostos lipídicos. A metodologia de 

esterificação foi modificada de PATIL et al., (2012) e RUY et al., (2013). 

3.4 Desenvolvimento de método de análise de ácidos graxos de leveduras 

3.4.1 Método de análise cromatográfica 

Foi utilizado um método com longo tempo de análise com base no material de 

referência certificado (MRC) 37 component FAME mix (Supelco). O método inicial descrito 

na tabela 4 foi baseado e modificado do método de análise presente na descrição do MRC. O 

tempo total foi de 48 min. 

 

Tabela 4: Programação do forno 

Rampa de aquecimento 

(°C) 

Temperatura 

(°C) 

Tempo de espera 

(min) 

- 50 1 

20 110 1 

4 270 3 

 

As células do vigésimo e último dia de cultivo de cada espécie foram utilizadas no 

desenvolvimento, bem como na otimização deste método, não havendo adição de padrões às 

amostras. Os lipídeos foram extraídos e esterificados (itens 3.2 e 3.3) a partir de 6 mg de 

extrato celular liofilizado, sendo em seguida ressuspendidos em clorofórmio e diluídos (1:3; 

1:5; 1:10) para a análise em GC-MS. O equipamento utilizado para a análise dos FAMEs 

possui as seguintes especificações: GC Agilent Technologies 7890A GC System com injetor 

split/splitless, MS Agilent Technology 5975c inert XLMSD with triple axis detector com 

fonte de ionização por elétrons e analisador do tipo quadrupolo. O método de análise foi 

desenvolvido utilizando uma coluna capilar DB-5MS de dimensões 30 m x 0,25 mm x 

0,25µm, com fluxo de gás hélio de 1,0 mL/min, injeção do tipo splitless, temperaturas de  

250° C do injetor, 150° C do quadrupolo, 230° C da fonte, e modo de varredura total na faixa 

de 50- 600 m/z. Foi utilizado 1 µL de amostra para cada análise. Todas as amostras do 

trabalho foram analisadas em duplicata de injeção. O software de análise utilizado foi o MSD 

Chemstation E.02.02.1431 (Agilent Technologies). 

3.4.2 Otimização do método cromatográfico 

Para a otimização do método, foram utilizadas amostras de AGs extraídos e 

esterificados (itens 3.2 e 3.3), solubilizados em clorofórmio, das quatro espécies de leveduras 



30 

 

testadas. Foram testados 11 métodos para o ajuste da temperatura do forno.  Os métodos 

foram sendo aprimorados para a melhor separação dos compostos pela cromatografia gasosa 

em menor tempo de análise. O único parâmetro que sofreu alterações foi a temperatura, pois 

as condições apresentadas no item 3.4.1 foram mantidas. 

3.5 Caracterização qualitativa dos ácidos graxos acumulados 

A caracterização do perfil dos AGs presentes nas leveduras foi realizada utilizando 

amostras do 7º dia de cultivo em meio mínimo. As amostras foram pesadas (3 mg) e tiveram 

seus AGs extraídos e esterificados (itens 3.2 e 3.3). Os compostos lipídicos foram 

ressuspendidos em clorofórmio e não houve diluição para a análise. A identificação dos 

FAMEs foi feita pela comparação do tempo de retenção e espectros de massas dos FAMES 

presentes no MRC com os compostos identificados de cada espécie de levedura. As análises 

dos resultados foram feitas com o software MSD Chemstation E.02.02.1431 (Agilent 

Technologies).  

3.6 Validação do método de análise de FAMEs 

3.6.1 Seletividade 

 Este parâmetro foi testado através da comparação entre os tempos de retenção e 

espectros de massas dos FAMEs de padrões comerciais com os dos FAMEs de cada espécie 

de levedura. Os padrões do ácido palmítico (C16:0), linoleico (C18:2), oleico (C18:1) e 

esteárico (C18:0) (Sigma Aldrich), bem como os lipídeos microbianos passaram por etapas de 

extração e esterificação (itens 3.2 e 3.3). Por se tratarem de padrões e não lipídeos 

intracelulares, a etapa de rompimento celular não foi necessária e, embora puros, os padrões 

passaram pelas etapas de extração, seguida de esterificação para que sofressem as mesmas 

etapas e perdas como a amostra. Os quatro padrões utilizados neste parâmetro foram 

utilizados em toda a validação e quantificação dos FAMEs de origem microbiana. 

3.6.2 Efeito de matriz 

Este tipo de avaliação foi necessária para a verificação de possíveis interferências 

causadas pela presença de outros compostos na matriz (levedura) durante as análises dos 

FAMEs. Foram pesados 3 mg do extrato liofilizado das quatro espécies de leveduras dos 7° e 

20° dias de cultivo em meio mínimo, seguido de extração e esterificação dos AGs (itens 3.2 e 

3.3). As curvas de calibração foram feitas em solvente e em matriz das quatro espécies, 

utilizando o modelo de regressão linear com as seguintes concentrações em clorofórmio dos 
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padrões esterificados: 1 µg/ml; 3 µg/ml; 5 µg/ml; 7 µg/ml; 10 µg/ml. As soluções foram 

preparadas gravimetricamente utilizando a balança analítica modelo XS205 (Mettler-Toledo), 

assim como todas as soluções feitas ao longo da validação e quantificação. A análise 

estatística utilizada para avaliação do efeito de matriz sobre as análises dos FAMEs consistiu 

no uso do teste t para igualdade das inclinações das retas geradas pelas curvas de calibração 

em solvente e em matriz para um intervalo de confiança de 95% e nível de significância de 

5%. O modelo de regressão linear foi utilizado para a construção de todas as curvas analíticas 

apresentadas neste trabalho. As equações utilizadas no teste t para igualdade das inclinações 

são descritas abaixo: 

 

 

                          

 

Onde:  

GL = grau de liberdade do resíduo (n-2) 

ESD = erro padrão 

RSD = desvio padrão do resíduo 

Se t calculado < t tabelado: b1 = b2 (sem efeito de matriz) 

3.6.3 Linearidade 

A linearidade do método foi analisada utilizando 7 níveis de concentração adicionados 

à matriz de R. glutinis. Amostras referentes ao 12° dia de cultivo em meio mínimo foram 

utilizadas como matriz. O liofilizado (6 mg) teve seus AGs extraídos e esterificados (itens 3.2 

e 3.3). As amostras foram diluídas em clorofórmio na razão 1:10 para análise em GC-MS. As 

concentrações dos padrões esterificados utilizadas para a construção da curva analítica em 

y= a1x+b1 (analito)                        y = a2x +b2 (analito + matriz) 

Hipótese: b1 = b22 
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matriz foram: 1 µg/mL ; 5 µg/mL; 15 µg/mL; 30 µg/mL; 50 µg/mL; 70 µg/mL e 90 µg/mL. 

As soluções foram preparadas gravimetricamente e em triplicata. A linearidade foi avaliada 

graficamente pelo modelo de regressão linear, pelo coeficiente de correlação (r) e pelo teste 

de Cochran (homogeneidade das variâncias) para um intervalo de confiança de 95% e nível 

de significância de 5%. 

3.6.4 Limite de detecção e limite de quantificação  

O LD e o LQ foram avaliados através de duas curvas de calibração dos padrões 

comerciais esterificados solubilizados em clorofórmio nas concentrações de 1 µg/ml; 3 µg/ml; 

5 µg/ml; 7 µg/ml; 10 µg/ml. A estimativa dos limites foi realizada com base nas equações 

descritas na resolução 899 de 29/05/2003 (ANVISA, 2003), como abaixo: 

LD = DPa x 3    LQ = DPa x 10 

   IC        IC 

 

Em que: DPa é o desvio padrão do intercepto com o eixo y e IC é a inclinação da curva de 

calibração. 
 

3.6.5 Exatidão e tendência  

A exatidão foi avaliada através de um ensaio de recuperação de triplicatas 

independentes de amostras fortificadas com diferentes níveis de concentração e de amostras 

não fortificadas. O liofilizado de R. glutinis (3 mg) do 7° dia de cultivo em meio mínimo 

sofreu o rompimento celular e foi fortificado com os padrões em clorofórmio em 3 níveis de 

concentração: 250 µg/mL, 125 µg/mL e 25 µg/mL, seguido de extração e esterificação 

conforme os itens 3.2 e 3.3. As amostras não fortificadas passaram pelos mesmos 

procedimentos, com exceção da adição de padrões de fortificação. Após os procedimentos, 

todas as amostras foram diluídas em clorofórmio (1:5) para a análise em GC-MS, de forma 

que as concentrações utilizadas na fortificação ficassem próximas à faixa linear. Para a 

determinação da recuperação, uma curva analítica na matriz de R. glutinis foi feita. Foram 

utilizados os padrões esterificados nas concentrações de 3 µg/ml; 5 µg/ml; 7 µg/ml; 10 µg/ml 

e 15 µg/ml. Todas as soluções foram preparadas por gravimetria. O intervalo de aceitação 

para o ensaio de recuperação de amostras complexas é de 50-120% (MOREAU & 

SIQUEIRA, 2008). 
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3.6.6 Precisão 

Esse parâmetro foi avaliado por meio do desvio padrão relativo (RSD) das triplicatas 

independentes de R. glutinis (3 mg) do 7° dia de cultivo em meio mínimo fortificadas com os 

padrões em clorofórmio em 3 níveis de concentração: 250 µg/mL, 125 µg/mL e 25 µg/mL. 

Para a determinação das concentrações dos FAMEs, as amostras fortificadas foram diluídas 

em clorofórmio (1:5) e foi feita uma curva analítica em matriz pela adição dos padrões 

esterificados nas concentrações de 3 µg/mL, 5 µg/mL, 7 µg/mL, 10 µg/mL e 15 µg/mL. Este 

parâmetro foi verificado junto ao ensaio de recuperação. O critério de aceitação utilizado para 

a precisão foi de um desvio padrão relativo de até 20% entre as replicatas (MOREAU & 

SIQUEIRA, 2008). 

3.7 Quantificação dos FAMEs 

O liofilizado dos dias 0, 7, 12, 16 e 20 em meio de cultivo restrito das 4 espécies de 

leveduras (6 mg) tiveram seus AGs extraídos e esterificados (itens 3.2 e 3.3). As amostras 

foram diluídas em clorofórmio (1:10) e, para a quantificação, foram feitas curvas analíticas 

em cada uma das matrizes. As concentrações dos quatro padrões esterificados para a 

construção das curvas foram: 3 µg/mL; 5 µg/mL; 7 µg/mL; 10 µg/mL; 15 µg/mL.  

3.8 Estimativa de FAMEs  

 A estimativa dos FAMEs presentes nas amostras com sinais menores foi feita por 

meio de uma curva analítica do MRC de FAMEs (Supelco 37 component FAME Mix) em 

diclorometano, uma vez que no MRC há a presença de FAMEs de 4 a 25 carbonos, 

englobando uma grande faixa de compostos. As concentrações utilizadas para a curva foram: 

60 µg/mL, 80 µg/mL, 100 µg/mL, 120 µg/mL e 150 µg/mL. O liofilizado (6 mg) das quatro 

espécies cultivadas em meio mínimo nos dias 7 e 12 tiveram seus AGs extraídos e 

esterificados (itens 3.2 e 3.3). As amostras foram ressuspendidas em diclorometano sem 

diluição para a análise em GC-MS. A estimativa foi feita relacionando os valores de 

concentração analítica de cada FAME alvo, descritos no certificado, e os modelos de 

regressão linear resultantes da curva de calibração com as áreas dos FAMEs de origem 

biológica. 
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4 RESULTADOS  

4.1 Otimização do método cromatográfico 

Os resultados das observações feitas para cada método de análise são apresentados na 

tabela 5, enquanto que os métodos produzidos durante a otimização são mostrados na tabela 

6. O teste 11 foi selecionado como melhor método, pois os picos cromatográficos 

apresentaram boa resolução, com separação adequada entre os FAMEs, em especial o ácido 

linoleico e oleico, os quais possuem tempos de retenção muito próximos. O método 11 

resultou em um curto tempo de análise comparado aos demais métodos testados.  

Tabela 5: Conclusões sobre os testes de programação da temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Testes Observações 

1 Método longo com picos largos 

2 Método mais curto, sem separação entre os ácidos linoleico e oleico 

3 Método longo, sem separação entre os ácidos linoleico e oleico 

4 Método mais curto, melhor separação entre os ácidos linoleico e oleico 

5 Melhor separação entre os ácidos linoleico e oleico 

6 
Método longo sem diferença na separação entre os ácidos linoleico e oleico do 

método 5 

7 
Método mais curto que o 6 e com uma separação melhor entre os ácidos linoleico e 

oleico 

8 
Método longo sem diferença na separação entre os ácidos linoleico e oleico do 

método 7 

9 
Método mais curto que o 7 e sem diferença na separação entre os ácidos linoleico e 

oleico deste método 

10 
Método mais curto que o 9 e sem diferença na separação entre os ácidos linoleico e 

oleico do método 7 

11 Método mais curto que o 10 e separação adequada entre os AGs 
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Tabela 6: Testes com diferentes programações de temperatura do forno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condições avaliadas 

Métodos 
Rampa 

(°C)/ min 

Temperatura 

final (°C) 

Tempo de 

espera (min) 

Tempo de 

análise (min) 

Teste 1 

- 50 1 

48 20 110 1 

4 270 3 

Teste 2 

- 50 1 

38 20 160 1 

4 270 3 

Teste 3 

- 50 1 

45 
20 160 1 

4 270 3 

4 290 2 

Teste 4 

- 50 1 

35,85 

20 160 1 

4 207 1 

1 214 1 

10 260 3 

Teste 5 

- 50 1 

38,05 

20 160 1 

4 207 1 

0,5 212 1 

10 250 3 

Teste 6 

- 50 1 

41,3 
15 190 1 

1 200 1 

10 290 10 

Teste 7 

- 50 1 

36,67 
15 190 1 

1 200 1 

10 290 5 

Teste 8 

- 50 1 

40,45 

40 180 1 

20 190 1 

0,4 200 1 

10 225 0 

30 290 3 

Teste 9 

- 50 1 

31,5 

40 180 1 

20 190 1 

0,4 195 4 

20 300 3 

Teste 10 

- 120 1 

30,75 

40 180 1 

20 190 1 

0,4 195 5 

20 300 3 

Teste 11 

- 120 1 

26,125 

40 180 1 

20 190 1 

0,4 195 3 

40 300 3 
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4.2 Análise qualitativa do perfil de ácidos graxos acumulados 

 A caracterização qualitativa revelou a presença de até 11 ácidos graxos analisados na 

forma de FAMEs. Os resultados da análise são mostrados na tabela 7. As figuras 6, 7, 8, 9, e 

10 mostram os cromatogramas do MRC de FAMEs e dos FAMEs das leveduras. 

Tabela 7: FAMEs encontrados nas 4 espécies de leveduras estudadas (o sinal ―+‖ indica presença e o  sinal ―-― 

ausência). 

Tipos de AGs R. glutinis R. slooffiae C. albicans Y. lipolytica 

C14:0 (mirístico) + - - - 

C16:1 (pamitoleico) + + + + 

C16:0 (palmítico) + + + + 

C17:1 (heptadecenoico) - + + + 

C17:0 (heptadecanoico) - + + + 

C18:2 (linoleico) + + + + 

C18:1 (oleico) + + + + 

C18:0 (esteárico) + + + + 

C20:0 (araquidônico) + + - + 

C22:0 (behênico) + + - + 

C24:0 (lignocérico) + + - + 

 

 

 

Figura 6: Cromatograma do MRC de FAMEs em diclorometano (150µg/mL). 

Abundância 

min 
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Figura 7: Cromatograma de FAMES de R. glutinis. 

 

 

Figura 8: Cromatograma de FAMES de Y. lipolytica. 

 

 

Figura 9: Cromatograma de FAMES de C. albicans. 

Abundância 

Abundância 

   min 

 min 

        min 

 Abundância 
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Figura 10: Cromatograma de FAMES de R. slooffiae. 

 

As intensidades dos picos variaram, pois as matrizes de leveduras não possuem as 

mesmas concentrações de FAMEs. As análises para caracterização das amostras foram feitas 

sem diluição e sem adição padrão. 

4.3 Seletividade 

 A comparação dos espectros de massas dos FAMEs de matriz biológica com os 

espectros de massas dos FAMES dos padrões comerciais mostrou uma grande similaridade 

entre os íons (figuras 11 e 12). Além disso, foi feita a comparação do tempo de retenção dos 

FAMEs das amostras com os padrões. As figuras 13, 14, 15, 16 e 17 mostram os 

cromatogramas da solução de padrões comerciais em clorofórmio (10 µg/mL) e das amostras 

de R. glutinis, R. slooffiae, C. albicans e Y. lipolytica diluídas em clorofórmio (1:10), 

respectivamente. Com a diluição das amostras, as intensidades dos picos dos cromatogramas 

são menores se comparados com os cromatogramas gerados durante a caracterização de 

FAMEs. A incorporação destes cromatogramas, embora pareça repetitiva, foi necessária 

devido para mostrar a similaridade entre os tempos de retenção dos FAMEs dos padrões 

comerciais e os FAMEs de origem biológica.  

 Abundância 

        min 
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Figura 11: Espectro de massas do padrão de éster metílico do ácido palmítico comercial (10 µg/mL). 

 

 

Figura 12: Espectro de massas do éster metílico do ácido palmítico de R. glutinis. 
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Figura 13: Cromatograma de padrões comerciais em clorofórmio (10ug/mL). 

 

 

 

Figura 14: Cromatograma de AGs extraídos de R. glutinis. 
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Figura 15: Cromatograma de AGs extraídos de R. slooffiae. 

 

 

 

Figura 16: Cromatograma de AGs extraídos de C. albicans. 
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Figura 17: Cromatograma de AGs extraídos de Y. lipolytica. 

4.4 Efeito de Matriz  

O efeito de matriz foi testado para todas as espécies nos 7º e 20º dias de cultivo através 

da análise estatística com base na igualdade da inclinação da reta, onde os valores calculados 

foram maiores que o tabelado, mostrando a presença do efeito de matriz (Tabela 8). A 

exceção foi a amostra de R. glutinis do 7º dia de cultivo. Graficamente é vista uma leve 

diferença na inclinação das curvas analíticas em matriz e em solvente para os quatro FAMEs 

(Figuras 18, 19, 20 e 21). As equações da reta de FAME estão presentes nos gráficos. 

 
Tabela 8: Análise estatística do efeito de matriz 

Efeito de Matriz – Análise estatística 

Espécies t calculado (inclinação da curva) t tabelado 

 Palmítico Linoleico Oleico Esteárico 2,086 

RG 7 0,772 1,530 0,239 1,551   

RG 20 2,676 3,773 2,370 2,781  

RS 7 3,198 2,618 2,967 2,667   

RS 20 4,3 3,62 4,106 3,978  

CA 7 2,620 2,871 1,355 2,465   

CA 20 4,72 4,160 3,559 4,418  

YL 7 3,037 3,148 0,760 2,682   

YL 20 4,202 3,787 3,104 3,916   

 

C16:0 

C18:1 

C18:0 

C18:2 

min 

Abundância 

Legenda: RG- R. glutinis; RS- R.slooffiae; CA- C. albicans; YL- Y. lipolytica; 7- 7° dia de cultivo; 20- 

20° dia de cultivo. 
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Figura 18: Gráficos representando o efeito de matriz para o ácido palmítico das 4 espécies de leveduras no 7º e 

20º dia de cultivo. 
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Figura 19: Gráficos representando o efeito de matriz para o ácido linoleico das 4 espécies de leveduras no 7º e 

20º dia de cultivo. 
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Figura 20: Gráficos representando o efeito de matriz para o ácido oleico das 4 espécies de leveduras no 7º e 20º 

dia de cultivo. 
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Figura 21: Gráficos representando o efeito de matriz para o ácido esteárico das 4 espécies de leveduras no 7º e 

20º dia de cultivo. 
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4.5 Linearidade 

 Com a verificação da presença do efeito de matriz, a linearidade foi determinada a 

partir de uma curva analítica com 7 níveis de concentração dos padrões comerciais 

esterificados em matriz de R. glutinis em triplicata. A linearidade é vista graficamente através 

da linha de regressão linear dos quatros FAMEs nas figuras 22, 23, 24 e 25. Os gráficos são 

acompanhados das equações da reta de cada FAME. 

 

 

Figura 22: Curva de calibração do éster metílico do ácido palmítico. 

 

 

Figura 23: Curva de calibração do éster metílico do ácido linoleico. 
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Figura 24: Curva de calibração do éster metílico do ácido oleico. 

 

 

Figura 25: Curva de calibração do éster metílico do ácido esteárico. 

 

O resultado dos gráficos mostra um perfil de curva linear dos FAMEs para as 7 

concentrações. É possível observar também uma leve dispersão entre as replicatas biológicas. 

Na tabela 9 são mostrados os coeficientes de correlação para cada uma das curvas dos 

FAMEs, onde todos os valores foram > 0,99.  
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Tabela 9: Coeficientes de correlação (r) 

Palmítico Linoleico Oleico Esteárico 

0,9911 

 

0,9944 

 

0,9911 

 

0,9950 

 

 

A análise das variâncias foi feita utilizando o teste de Cochran (tabela 10). Como 

todos os valores calculados foram menores que o tabelado, o modelo linear foi considerado 

homocedástico. 

Tabela 10: Resultado do teste de Cochran 

valor calculado valor 

tabelado Palmítico Linoleico Oleico Esteárico 

0,3803303 0,3803303 0,3803303 0,381745084 0,5612 

 

4.6 Limite de detecção e de quantificação 

 Os limites de detecção e quantificação foram estimados a partir de curvas de 

calibração de padrões de AGs em solvente. Os valores das estimativas dos limites de cada 

FAME são descritos na tabela 11. As concentrações que correspondem aquelas que satisfazem 

os limites de detecção e quantificação tiveram os maiores valores para o ácido linoleico, 

enquanto que os limites para o ácido palmítico, oleico e esteárico os valores foram próximos. 

Tabela 11: Valores estimados dos limites de detecção e quantificação. 

Concentração (µg/g) 

 Palmítico Linoleico Oleico Esteárico 

LD 0,23 0,26 0,21 0,21 

LQ 0,77 0,9 0,7 0,7 

 

4.7 Exatidão e tendência 

A exatidão e tendência foram avaliadas por meio de um ensaio de recuperação. As 

concentrações de fortificação recuperadas após as etapas de extração de lipídeos e 

esterificação são mostradas na tabela 12, e na tabela 13 são vistas as concentrações dos 

FAMEs presentes em amostras não fortificadas. As porcentagens de recuperação de cada 

nível de concentração são apresentadas na tabela 14. Como é possível observar, os resultados 

para recuperação de cada AG na matriz de R. glutinis (RG) ficaram entre 50-70%. 
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Tabela 12: Concentrações recuperadas. 

AMOSTRAS FORTIFICADAS 

  Concentrações recuperadas (µg/g) 

  Palmítico Linoleico Oleico Esteárico 

RG1 250 215.09 204.15 232.89 196.64 

RG2 250 169.66 132.17 162.07 158.39 

RG3 250 159.31 138.42 163.26 141.34 

MÉDIA 181.36 158.25 186.07 165.46 

DESVIO 29.67 39.88 40.55 28.32 

RG1 125 74.83 65.95 91.06 68.78 

RG2 125 84.89 80.29 108.94 78.59 

RG3 125 82.17 69.59 95.10 77.09 

MÉDIA 80.63 71.94 98.37 74.82 

DESVIO 5.20 7.46 9.38 5.29 

RG1 25 19.69 23.25 46.61 16.49 

RG2 25 25.66 25.15 47.09 21.44 

RG3 25 30.23 27.11 47.64 26.79 

MÉDIA 25.19 25.17 47.12 21.57 

DESVIO 5.29 1.93 0.52 5.15 

Legenda: RG- R. glutinis; 250- 250 µg/g; 125 - µg/g; 25- µg/g. 

Tabela 13: Concentrações de FAMEs encontrados em amostras de R. glutinis. 

AMOSTRAS NÃO FORTIFICADAS 

  Concentração encontrada (µg/g) 

  Palmítico Linoleico Oleico Esteárico 

RG1 6.14 5.76 21.82 3.87 

RG2 9.72 12.93 35.72 5.86 

RG3 7.47 11.31 31.88 4.49 

MÉDIA 7.78 10.00 29.81 4.74 

 

Tabela 14: Porcentagem de recuperação. 

Recuperação (%) 

Níveis de 

fortificação 
Palmítico Linoleico Oleico Esteárico 

Baixo (25 µg/g) 67,3 58,6 66,8 65,0 

Médio (125 µg/g) 59,5 50,6 56,0 57,3 

Alto (250 µg/g) 71,5 61,1 64,4 66,2 
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4.8 Precisão 

 A precisão do método variou entre porcentagens baixas e próximas do limite 

permitido. Os resultados do desvio padrão relativo de cada nível de concentração são 

mostrados na tabela 15. 

Tabela 15: Precisão. 

Desvio padrão relativo (%) 

Níveis de 

fortificação 
Palmítico Linoleico Oleico Esteárico 

Baixo (25 µg/g) 21,0 7,7 1,1 23,9 

Médio (125 µg/g) 6,5 10,4 9,5 7,1 

Alto (250 µg/g) 16,4 25,2 21,8 17,1 

 

4.9 Quantificação de ácidos graxos 

 A quantificação dos FAMEs mostrou que a levedura R. glutinis teve a maior 

acumulação lipídica dentre todas as espécies testadas no 7º dia de cultivo. No entanto, a Y. 

lipolytica também apresentou valores de concentrações altas no 7º dia. Os resultados da 

quantificação são mostrados nas tabelas 16, 17, 18 e 19 onde estes são referentes à 

concentração do analito em relação à biomassa, além da concentração dos FAMEs agrupados 

em classes.  

Tabela 16: Determinação das concentrações de ácidos graxos de R. glutinis em diferentes dias de cultivo em 

meio restrito de nutrientes. 

R. glutinis 

Dias de 

cultivo 

Ácidos Graxos (mg/g) Classes de lipídeos (mg/g) 

Palmítico Linoleico Oleico Esteárico Saturados 
Mono-

insaturados 

Poli-

insaturados 

0 12.49 9.67 26.73 2.90 15.39 26.73 9.67 

7 23.21 24.58 54.83 5.02 28.24 54.83 24.58 

12 15.08 11.76 31.02 4.46 19.54 31.02 11.76 

16 14.71 11.15 29.76 4.37 19.08 29.76 11.15 

20 15.35 9.34 29.20 11.11 26.46 29.20 9.34 
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Tabela 17: Determinação das concentrações de ácidos graxos de R. slooffiae em diferentes dias de cultivo em 

meio restrito de nutrientes. 

R. slooffiae 

Dias de 

cultivo 

Ácidos Graxos (mg/g) Classes de lipídeos (mg/g) 

Palmítico Linoleico Oleico Esteárico Saturados 
Mono-

insaturados 

Poli-

insaturados 

0 2.75 1.08 12.70 1.16 3.91 12.70 1.08 

7 3.74 0.78 23.94 2.67 6.42 23.94 0.78 

12 4.81 1.50 27.20 3.89 8.70 27.20 1.50 

16 3.98 0.71 24.81 3.60 7.58 24.81 0.71 

20 4.55 1.05 24.55 5.55 10.10 24.55 1.05 

 

Tabela 18: Determinação das concentrações de ácidos graxos de C. albicans em diferentes dias de cultivo em 

meio restrito de nutrientes. 

C. albicans 

Dias de 

cultivo 

Ácidos Graxos (mg/g) Classes de lipídeos (mg/g) 

Palmítico Linoleico Oleico Esteárico Saturados 
Mono-

insaturados 

Poli-

insaturados 

0 4.11 0.73 11.19 2.54 6.65 11.19 0.73 

7 10.73 4.63 40.82 11.04 21.77 40.82 4.63 

12 12.42 5.00 39.38 12.81 25.23 39.38 5.00 

16 7.48 2.59 45.83 9.57 17.05 45.83 2.59 

20 9.89 3.75 38.02 9.96 19.85 38.02 3.75 

 

Tabela 19: Determinação das concentrações de ácidos graxos de Y. lipolytica em diferentes dias de cultivo em 

meio restrito de nutrientes. 

Y. lipolytica 

Dias de 

cultivo 

Ácidos Graxos (mg/g) Classes de lipídeos (mg/g) 

Palmítico Linoleico Oleico Esteárico Saturados 
Mono-

insaturados 

Poli-

insaturados 

0 5.91 0.43 22.85 5.12 11.03 22.85 0.43 

7 12.08 2.54 61.12 11.38 23.46 61.12 2.54 

12 10.56 2.81 48.84 10.59 21.15 48.84 2.81 

16 12.31 2.34 55.96 12.74 25.05 55.96 2.34 

20 10.29 2.03 51.62 11.05 21.34 51.62 2.03 

 

4.10 Estimativa de concentração de FAMEs  

 A estimativa dos FAMEs foi feita ao relacionar o resultado da curva analítica do MRC 

com 5 níveis de concentração (60 µg/mL , 80 µg/mL , 100 µg/mL, 120 µg/mL, 150 µg/mL) e 

as áreas dos FAMEs presentes em leveduras. Primeiramente, foi feita a relação entre as 
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concentrações descritas de cada FAME em 10 mg/mL (concentração final do MRC) e as 

concentrações utilizadas na curva analítica, onde as concentrações de cada FAME presentes 

nos diferentes pontos da curva são mostrados na tabela 20.  

Tabela 20: Concentração dos FAMEs na solução concentrada do MRC e nos 5 pontos da curva analítica em 

µg/mL.  

FAMEs 
10 

mg/mL  

150 

µg/mL 

120 

µg/mL 

100 

µg/mL 

80 

µg/mL 

60 

µg/mL 

Metil miristato 

(C14:0) 
416,7 6,25 5,00 4,17 3,33 2,50 

Metil 

palmitoleato 

(C16:1) 

201,8 3,03 2,42 2,02 1,61 1,21 

Cis-10-Éster 

metílico do ácido 

heptadecenoico 

(C17:1) 

212,8 3,19 2,55 2,13 1,70 1,28 

Metil 

heptadecanoato 

(C17:0) 

186,8 2,80 2,24 1,87 1,49 1,12 

Metil araquidato 

(C20:0) 
423 6,35 5,08 4,23 3,38 2,54 

Metil behenato 

(C22:0) 
210,7 3,16 2,53 2,11 1,69 1,26 

Metil lignocerato 

(C24:0) 
422,1 6,33 5,07 4,22 3,38 2,53 

   

Os resultados das concentrações estimadas dos FAMEs de origem biológica dados 

pela regressão linear são mostrados nas tabelas 21, 22, 23 e 24 onde foram analisados os dias 

de cultivo que cada espécie conseguiu acumular mais lipídeos, de acordo com os resultados da 

quantificação (item 4.9). Os resultados são dados em termos de concentração do analito em 

relação ao solvente e à biomassa utilizada. 
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Tabela 21: Estimativa de concentração de FAMEs de R. glutinis no 7º dia de cultivo em meio restrito de 

nutrientes. 

R. glutinis 

FAMEs 
AGs 

correspondentes 
Área (y) 

Resultado  

(µg/mL) 
Resultado (mg/g) 

Metil miristato C14:0 1806931 0,62 
0,14 

Metil 

palmitoleato 
C16:1 19418861 5,16 1,14 

Metil araquidato C20:0 2487999 0,78 0,17 

Metil behenato C22:0 3135281 1,05 0,23 

Metil lignocerato C24:0 4814124 1,77 0,39 

 

Tabela 22: Estimativa de concentração de FAMEs de C. albicans no 7º dia de cultivo em meio restrito de 

nutrientes 

C. albicans 

FAMEs 
AGs 

correspondentes 
Área (y) Resultado (µg/mL) Resultado (mg/g) 

Metil palmitoleato C16:1 4604488 1,62 0,36 

Cis-10-Éster metílico 

do ácido 

heptadecenoico 

C17:1 7249985 2,06 0,46 

Metil heptadecanoato C17:0 5696488 1,77 0,39 

 

Tabela 23: Estimativa de concentração de FAMEs de Y. lipolytica no 7º dia de cultivo em meio restrito de 

nutrientes. 

Y. lipolytica 

FAMEs 
AGs 

correspondentes 
Área (y) Resultado (µg/mL) Resultado (mg/g) 

Metil palmitoleato C16:1 32835889 8,36 1,85 

Cis-10-Éster 

metílico do ácido 

heptadecenoico 

C17:1 42706972 9,92 2,20 

Metil 

heptadecanoato 
C17:0 12853412 3,35 0,74 

Metil araquidato C20:0 2186813 0,72 0,16 

Metil behenato C22:0 3019002 1,03 0,23 

Metil lignocerato C24:0 7347998 2,30 0,51 
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Tabela 24: Estimativa de concentração de FAMEs de R. slooffiae no 12º dia de cultivo em meio restrito de 

nutrientes. 

R. slooffiae 

FAMEs 
AGs 

correspondentes 
Área (y) Resultado (µg/mL) Resultado (mg/g) 

Metil palmitoleato C16:1 10275019 2,97 0,66 

Cis-10-Éster metílico 

do ácido 

heptadecenoico 

C17:1 7873550 2,20 0,49 

Metil heptadecanoato C17:0 2307028 1,03 0,23 

Metil araquidato C20:0 489302 0,37 0,08 

Metil behenato C22:0 891486 0,61 0,14 

Metil lignocerato C24:0 2960703 1,38 0,31 
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5 DISCUSSÃO 

As espécies de leveduras utilizadas neste trabalho são conhecidas como oleaginosas. O 

processo de acumulação lipídica em microrganismos oleaginosos é bem descrito por 

RATLEDGE & WYNN, (2002), sendo induzido através de variações no cultivo, como a 

razão C/N, tipo de fonte de nitrogênio utilizada (orgânica ou inorgânica), temperatura, pH, 

oxigênio e sais inorgânicos (LI et al., 2008). As variações introduzidas no meio de cultivo 

possibilitam o acúmulo lipídico, porém este fato vem associado à redução da divisão celular 

(RATLEDGE, 2002). Uma vez que a produtividade lipídica está relacionada com o acúmulo 

lipídico e com o crescimento celular (COURCHESNE et al., 2009), para o cultivo das 

leveduras testadas no presente trabalho, estas foram inoculadas para o crescimento celular em 

um meio padrão e rico em nutrientes, o meio Sabouraud. Para a indução do acúmulo lipídico, 

as células foram transferidas para um meio restrito de nutrientes (oligotrófico), onde foram 

mantidas por 20 dias. O longo tempo de cultivo foi mantido de maneira proposital, a fim de 

verificar o tempo de cultivo que proporcionaria o maior acúmulo lipídico. Normalmente os 

cultivos celulares não são tão longos, porém o objetivo do trabalho ao permitir que as culturas 

permanecessem no meio restrito por 20 dias foi levar a célula ao estresse metabólico extremo, 

já causado pela restrição nutricional, e neste caso, pelo extenso tempo de cultivo também. 

A técnica utilizada na realização deste trabalho para a análise de AGs de leveduras na 

forma de FAMEs foi a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, onde 

através do uso da cromatografia, observamos o padrão de separação dos AGs presentes nas 

amostras biológicas, bem como o seu tempo de retenção. Com a espectrometria de massas, 

uma técnica seletiva, já que consegue responder a um único analito (BIÈVRE & GÜNZLER, 

2002), foi possível a verificação do perfil de fragmentação de cada AG, mostrando íons de 

m/z característicos desses compostos. 

Para a caracterização e quantificação dos FAMEs, foi necessário o desenvolvimento 

de um método de análise cromatográfica, levando a diversas tentativas que garantiram a 

separação eficiente dos compostos no menor tempo possível. Com base nos ácidos graxos que 

compõem grande parte das matérias-primas vegetais e na disponibilidade de padrões, foram 

escolhidos os ácidos graxos que seriam analisados por este estudo, sendo eles os ácidos 

palmítico, linoleico, oleico e esteárico. Os ácidos graxos escolhidos para serem quantificados 

estão presentes em óleos vegetais como a soja, milho, colza, girassol e algodão (LEUNG et 

al., 2010), também sendo encontrados em diversos tipos de microrganismos (MENG et al., 

2009). O desenvolvimento do método teve como parâmetro determinante o tempo de retenção 
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de cada composto de interesse. Inicialmente foi utilizado um método de análise adaptado do 

método presente na descrição do MRC de FAMEs. Como esse método era muito longo e 

iríamos quantificar apenas 4 FAMEs, foram elaborados outros métodos para a otimização das 

análises. Ao todo foram testados 11 métodos, com diferenças nas temperaturas e tempo de 

análise. Por apresentarem tempos de retenção próximos, a separação dos ácidos linoleico e 

oleico foi a maior dificuldade encontrada para a otimização do método. Sendo assim, a 

separação entre os picos dos dois compostos precisou ser melhorada, gerando uma grande 

quantidade de testes. A separação eficiente entre estes compostos foi conseguida com o 

aumento lento de temperatura de 190 °C a 195 °C utilizando uma rampa de 0,4 °C por min, 

totalizando 26 minutos de tempo de análise. A maior parte do tempo de análise foi gasta neste 

intervalo, visto a dificuldade de separação entre estes FAMEs. Observando o cromatograma 

retirado do trabalho de PARDO, (2010) (Figura 26), embora o tempo de análise seja menor, a 

separação entre os FAMEs do ácido linoleico e oleico não ocorreu de forma satisfatória, o que 

dificulta a validação do método e a quantificação dos analitos. Assim, embora o tempo de 

análise do método desenvolvido pelo presente trabalho seja de cerca 7 minutos a mais, a 

separação entre os compostos é melhor. 

 

Figura 26: Cromatograma do perfil de AGs da mistura de biodiesel metílico de tungue e soja na proporção 

15:85 (v/v). 

 

O método que proporcionou uma boa separação entre esses dois compostos, além da 

identificação dos outros analitos de interesse em menor tempo de análise dentre os testados 
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foi o método 11. As temperaturas do método otimizado variaram de 120 a 300°C e, sabendo 

que a variação de temperatura é muito importante para a melhoria da separação e diminuição 

do tempo de análise, este foi o parâmetro que foi alterado durante a otimização (COLLINS et 

al., 2011). Foram identificados vários FAMEs com diferentes tempos de retenção, por isso foi 

utilizada uma faixa de temperatura que possibilitasse a eluição destes compostos no decorrer 

do método, deixando a coluna livre de resíduos de análises anteriores. 

Sabendo que o perfil dos compostos lipídicos que presentes no biodiesel influencia 

diretamente em parâmetros de desempenho do combustível (LÔBO et al., 2009), as espécies 

estudadas tiveram o seu perfil de ácidos graxos caracterizados, demostrando a presença de até 

11 deles. A caracterização dos AGs foi feita utilizando um MRC para a identificação e 

comparação dos resultados. Embora o MRC não tenha passado pelas mesmas etapas que as 

amostras biológicas (extração e esterificação dos AGs), a comparação entre os tempos de 

retenção e espectros de massas dos FAMEs do MRC e dos FAMEs das amostras biológicas, 

mostrou similaridade entre eles, o que possibilitou a identificação dos analitos de interesse. A 

espécie R. glutinis apresentou o perfil de AGs composto por ácidos graxos saturados, 

monoinsaturados e saturados, sendo eles o ácido mirístico (C14:0), o ácido palmitoleico 

(C16:1), o ácido palmítico (C16:0), o ácido linoleico (C18:2), o ácido oleico (C18:1), o ácido 

esteárico (C18:0), o ácido araquídico (C20:0), o ácido behênico(C22:0) e o ácido lignocérico 

(C24:0). Já a C. albicans apresentou um perfil composto pelo ácido palmitoleico (C16:1), 

ácido palmítico (C16:0), ácido heptadecenoico (C17:1), ácido hetadecanoico (C17:0), ácido 

linoleico (C18:2), ácido oleico (C18:1) e ácido esteárico (C18:0). R. slooffiae e Y. lipolytica 

apresentaram o mesmo perfil de AGs composto por ácido palmitoleico (C16:1), ácido 

palmítico (C16:0), ácido heptadecenoico (C17:1), ácido heptadecanoico (C17:0), ácido 

linoleico (C18:2), ácido oleico (C18:1), ácido esteárico (C18:0), ácido araquídico (C20:0), 

ácido behênico (C22:0) e ácido lignocérico (C24:0). Foi visto que a maior parte dos ácidos 

graxos acumulados são saturados, o que não significa que estariam em maiores concentrações 

que os monoinsaturados ou poli-insaturados. Os perfis de AGs que compõem o conteúdo 

lipídico das 4 leveduras testadas são bem similares aos encontrados em espécies vegetais 

como a soja (NETO et al., 2000), amendoim, girassol, milho e colza (LEUNG et al., 2010). 

Além disso, os perfis de AGs encontrados nas leveduras testadas estão de acordo com os 

perfis de AGs presentes em leveduras descritos na literatura (KIRAN et al., 2013; LIU & 

ZHAO, 2007; MENG et al., 2009). KIRAN et al., (2013) e LIU & ZHAO, (2007) vão além e 

mostram diretamente o perfil de R. glutinis, também conhecida como R. toruloides. Os 

resultados deles são similares aos encontrados neste trabalho. Ambos os autores encontraram 



59 

 

10 AGs, onde 9 foram os mesmos que o presente trabalho, sendo as exceções o ácido 

linolênico, o heptadecenoico e o lignocérico. 

Para a análise quantitativa dos AGs, primeiramente o método de análise 

cromatográfica precisou ser validado. A validação contemplou os parâmetros de seletividade, 

linearidade, limites de detecção e quantificação, exatidão e tendência, e precisão (ANVISA, 

2003; INMETRO, 2016). 

A seletividade foi comprovada pela comparação entre os espectros de massas e tempo 

de retenção dos FAMEs das leveduras com os dos quatro padrões comerciais utilizados. Os 

resultados indicaram através da espectrometria de massas a presença de íons característicos de 

m/z 74, 55, 87 e 67 nos FAMEs, sendo pico do íon 74 o mais abundante. A fragmentação das 

moléculas e a presença de íons característicos nos espectros de massas dos FAMEs é 

resultado do rearranjo de McLafferty. A comparação entre os tempos de retenção dos FAMEs 

dos padrões com os FAMEs de origem biológica mostrou similaridade entre eles. Para toda a 

validação e quantificação, foram utilizados os padrões comerciais do ácido palmítico, 

linoleico, oleico e esteárico, pois embora o MRC de FAMEs estivesse disponível para a 

realização do trabalho, não foi utilizado para este propósito, uma vez que este MRC é puro e 

já esterificado, de forma que ele não teria como passar pelas etapas de extração de lipídeos e 

esterificação como as amostras biológicas. Este procedimento foi utilizado para manter as 

mesmas condições que ocorreram durante a preparação das amostras biológicas para a 

validação e quantificação dos AGs. 

Como os ácidos graxos são produtos intracelulares, testamos a influência da matriz 

sobre a análise dos compostos de interesse, uma vez que, se o efeito de matriz estivesse 

presente, este poderia levar à superestimação da concentração dos analitos caso uma curva 

analítica em solvente fosse utilizada para a quantificação (ZROSTLIKOVA et al., 2001). 

Uma maneira para compensar o efeito de matriz, se comprovado, é a utilização de uma curva 

analítica em solvente dos padrões e uma curva analítica com adição de padrão em matriz 

(ZROSTLIKOVA et al., 2001). Com isso, dois dias de cultivo em meio mínimo foram 

testados, sendo referentes ao tempo intermediário e final de cultivo. O efeito de matriz foi 

verificado e comprovado através da comparação entre as curvas analíticas em solvente e em 

matrizes biológicas, onde foi visto graficamente diferenças no perfil das curvas em matriz 

quando comparadas com aquelas em solvente para cada FAME. Com o resultado da análise 

estatística - teste t para a igualdade das inclinaçãoes-, somente a amostra de R. glutinis no 7º 

dia de cultivo não apresentou diferença significativa entra as inclinações das retas. Assim, o 
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efeito de matriz foi levado em consideração, de forma que as análises realizadas para a 

validação e quantificação de FAMEs precisaram ser realizadas nas matrizes das leveduras 

testadas. 

A escolha do modelo de calibração apropriado é necessária para uma quantificação 

confiável. A relação entre a concentração do analito e a resposta do detector deve ser 

investigada (BIÈVRE & GÜNZLER, 2002). Normalmente as concentrações que são 

utilizadas na curva analítica devem ser preparadas na matriz livre de analito com no mínimo 5 

níveis de concentração (INMETRO, 2016). No caso deste trabalho não foi possível ter matriz 

isenta de analito, uma vez que a matriz são leveduras e os produtos de interesse são lipídeos 

intracelulares. Como foi detectado efeito de matriz, a linearidade foi avaliada por uma curva 

de calibração com 7 níveis de concentração em matriz de R. glutinis. Foram utilizadas 

soluções de baixas, médias e altas concentrações. A linearidade foi avaliada graficamente, 

pelo coeficiente de correlação e pelo teste de Cochran. Graficamente, foi possível observar a 

linearidade das curvas de cada FAME para os 7 níveis de concentração, apresentando 

coeficientes de correlação (r) > 0,99. Os resultados estatísticos demonstraram que a faixa 

testada foi linear e que o modelo de análise foi homocedástico. Todas as concentrações 

utilizadas para a realização de curvas analíticas em matriz estavam dentro da faixa linear 

determinada neste parâmetro. 

Sabendo que a determinação dos parâmetros da validação pode variar de acordo com o 

que se está sendo avaliado, cada método de análise deve se adequar para a determinação 

desses parâmetros. Inicialmente, a avaliação dos limites foi feita utilizando a relação sinal-

ruído de 3:1 para LD e 10:1 para LQ (ANVISA, 2003; INMETRO, 2016). Para a 

determinação das concentrações que satisfariam os limites, foram feitas curvas analíticas em 

matriz diluída de R. glutinis (1:10, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60). Essa avaliação foi dificultosa, 

visto que determinação dos limites utilizando as curvas em matriz não geraram resultados 

satisfatórios, uma vez que o sinal dos analitos presentes na matriz foram suprimidos pelo sinal 

dos padrões que foram adicionados. Assim, a determinação dos limites foi feita por meio de 

uma estimativa descrita na resolução 899 de 29/05/2003 da ANVISA (ANVISA, 2003). Para 

isso foram utilizados os dados de curvas analíticas em clorofórmio dos padrões comerciais 

esterificados, pois as curvas analíticas em matriz com adição padrão geram sinais dos analitos 

presentes na amostra biológica sobrepostos aos sinais dos padrões, formando curvas 

extrapoladas, dificultando a determinação dos limites, que como a nomenclatura sugere, são 

valores máximos detectáveis e quantificáveis, e estes devem ser baixos, o que não é a 

realidade em uma curva com adição padrão. Os resultados da estimativa dos limites foram 
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próximos, e variaram de 0,21 a 0,26 µg/g para LD e 0,7 a 0,9 para LQ. O ácido linoleico foi 

aquele que possuiu os menores valores de concentração para os limites, enquanto que os 

ácidos palmítico, oleico e esteárico apresentaram valores próximos.  

A exatidão foi avaliada por meio de um ensaio de recuperação, já que padrões 

comerciais foram utilizados para a determinação deste parâmetro, assim como toda a 

validação. O ensaio de recuperação compreendeu a fortificação da matriz (R. glutinis) com 

uma solução dos quatros padrões de ácidos graxos em três níveis de concentração (alta, média 

e baixa). As concentrações utilizadas para a fortificação, ao serem diluídas para a análise, 

compreenderam concentrações dentro da faixa linear. Uma vez que era necessária a diluição 

prévia da matriz, as soluções de fortificação que foram adicionadas estavam mais 

concentradas, justamente para serem diluídas junto com ela. As diluições das amostras 

fortificadas seguiram a razão de 1:5 assim como na linearidade, de forma a garantir que as 

concentrações presentes estivessem presentes na faixa linear. As etapas de preparação das 

amostras, no caso, a extração e esterificação de lipídeos, são etapas onde há perda de amostra, 

pois nestas extrações líquido-líquido os volumes das frações orgânicas foram retirados e 

transferidos manualmente, fazendo com que os volumes variassem. Essas perdas são 

claramente observadas pelos resultados do ensaio de recuperação. Sabendo que as amostras 

utilizadas nesse trabalho são provenientes de matriz biológica, e que estas passam por 

diversas etapas para a separação e esterificação dos analitos de interesse, os valores de 

recuperação variaram entre 50,6 % e 71,5 %, e embora sejam valores abaixo do esperado, os 

resultados podem ser considerados aceitáveis, já que de acordo com MOREAU & 

SIQUEIRA, (2008), os valores encontrados estão dentro do intervalo de aceitação para a 

análise de amostras com complexidade analítica, que variam de 50 a 120 %.  

A precisão foi avaliada por meio da análise de triplicatas independentes de R. glutinis 

fortificadas. Os resultados para os testes de exatidão do método foram expressos em termos de 

desvio padrão relativo (RSD), que variaram de 1,1 a 25,2 % entre os FAMEs. Segundo 

MOREAU & SIQUEIRA, (2008) e RIBANI et al., (2004), os métodos que quantificam  

compostos requerem um RSD de 1 a 2 %, porém, dependendo da análise e complexidade da 

amostra, são aceitos RSD de até ≤ 20 %. Os resultados encontrados no trabalho para precisão 

variaram de acordo com o tipo de FAME e o nível de concentração utilizada para a 

fortificação. Assim como na recuperação, os resultados da precisão foram influenciados por 

perdas sucessivas das amostras nas etapas de extração e esterificação de lipídeos e pela 

variação dos volumes das frações orgânicas transferidos de forma manual para serem 

utilizados na etapa seguinte. Mesmo assim, embora haja variação entre os desvios nos três 
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níveis de concentração utilizados de acordo com o tipo de FAME, os desvios encontrados 

variaram entre o mínimo e máximo permitidos para a precisão. Considerando toda a 

complexidade do método utilizado e pelos maiores valores de RSD estarem próximos a 20 %, 

os desvios encontrados podem ser considerados aceitáveis. Embora haja perda de amostras 

devido às etapas de purificação, os valores de recuperação e precisão poderiam ser melhores 

se um padrão interno tivesse sido usado, havendo a correção de erros dos resultados causados 

pela perda de amostra. No início do trabalho foi utilizado o ácido docosanoico como padrão 

interno, porém esse padrão não foi eficiente, e devido à indisponibilidade de um padrão 

interno deuterado, não houve a utilização de um padrão interno.  

A quantificação dos FAMEs do ácido palmítico, linoleico, oleico e esteárico foi 

realizada por meio de curvas analíticas em matriz, que geraram resultados importantes para o 

trabalho. A espécie R. glutinis foi a levedura que obteve o melhor resultado da quantificação. 

Nesta espécie, foi verificada uma maior concentração de AGs analisados na forma de FAMEs, 

tendo uma presença maior de ácido oleico, seguido de ácido linoleico, palmítico e esteárico. O 

perfil de AGs de R. glutinis é composto em sua maioria de AGs monoinsaturados, seguidos de 

saturados e poli-insaturados. O sétimo dia de cultivo em meio mínimo foi o que apresentou o 

melhor resultado em termos de acumulação lipídica. As espécies C. albicans e Y. lipolytica 

tiveram resultados semelhantes em relação à concentração de FAMEs. A R. slooffiae foi a 

espécie que apresentou as menores concentrações de FAMEs. Através dos dados da 

quantificação de FAMEs, podemos concluir que, que após o 7º dia de cultivo, os valores 

encontrados para os dias 12, 16 e 20 de cultivo são bem semelhantes, com pequenas variações 

nos valores das concentrações dos FAMEs. Compostos químicos presentes nas células como 

aminoácidos, AGs, açúcares e bases nitrogenadas, formados a partir de nutrientes 

disponibilizados a elas através do meio de cultivo (carbono, nitrogênio, vitaminas, entre 

outros), são exigidos para a produção de reações químicas e crescimento celular (MADIGAN 

et al., 2016). Uma vez que as células se encontram em situação onde há exaustão de nutrientes 

do meio por conta da restrição nutricional e pelo longo tempo de cultivo, é necessário que a 

célula supra as suas necessidades metabólicas de alguma forma, podendo ser através de 

processos naturais, como a autofagia. Devido proximidade dos valores de concentração 

encontrados nas amostras referentes aos dias 12, 16 e 20 nos leva a considerar a possibilidade 

da perda da viabilidade celular, causada justamente por esses processos para suprir as 

necessidades metabólicas (ALBERTS et al., 2010). Assim, por ser o dia com maior acúmulo 

lipídico para a maioria das espécies testadas e pela pequena variação das concentrações a 

partir do 7º dia, este foi avaliado como o dia mais viável dentre os testados, tanto para o 
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acúmulo lipídico, quanto em termos de tempo de cultivo, já que longos cultivos são inviáveis 

à indústria, diminuindo e encarecendo o processo produtivo.  

Mesmo tendo avaliado que a R. glutinis apresentou mais AGs que as outras no 7º dia 

de cultivo, ainda não era possível saber se esta espécie era a mais promissora como matéria-

prima para a produção do biodiesel, uma vez que foram identificados outros tipos de FAMEs, 

tanto pra esta espécie, quanto para as outras. A fim de predizermos qual a espécie testada seria 

a mais promissora como matéria-prima, foi feita uma estimativa da concentração dos FAMEs 

identificados, mas que não foram quantificados. Embora tenha sido usado um MRC de 

FAMEs para este própósito, foi demonstrado que os tempos de retenção e espectros de massas 

dos FAMEs do MRC e os FAMEs presentes nas amostras biológicas, bem como os FAMEs 

dos padrões comerciais, foram similares. Dessa forma, o MRC foi considerado adequado para 

a estimativa. Os resultados da estimativa das concentrações dos AGs na forma de FAMEs 

mostraram a presença de uma maior proporção de AGs monoinsaturados para todas as 

leveduras, porém a diferença dos valores com os AGs saturados foi pequena. A exceção foi a 

espécie Y. lipolytica, cuja estimativa de concentração de AGs monoinsaturados na forma de 

FAMEs foi cerca de 3x maior que a dos saturados, embora tenha sido pequena de qualquer 

forma.  

Aliando os resultados da quantificação aos resultados da estimativa de FAMEs, as 

espécies R. glutinis e Y. lipolytica podem ser consideradas as mais promissoras como 

matérias-primas na produção do biodiesel, justamente pelas quantidades e pelo conteúdo 

lipídico acumulado, com a presença marjoritária de AGs monoinsaturados, seguidos de 

saturados e poli-insaturados, respectivamente, produzindo um óleo promissor no que diz 

respeito à qualidade de acordo com os parâmetros citados por RAMOS et.al, (2009) e LÔBO 

et al., (2009). 

Neste trabalho diversas áreas da ciência como a biologia, a química e a metrologia 

foram empregadas para a sua realização. O objetivo do trabalho, que foi determinar a levedura 

testada que possuía a maior capacidade de acumular lipídeos em meio ao estresse metabólico 

e que apresentava perfil de ácidos graxos que satisfaria parâmetros de qualidade do biodiesel 

de acordo com as características moleculares e estruturais das suas cadeias carbônicas, foi 

alcançado, por meio de um método desenvolvido para a quantificação e análise dos FAMEs, e 

da validação deste, garantindo a qualidade das medições, de forma que, com os resultados 

obtidos através deste trabalho, estes possam incrementar os dados existentes neste segmento. 
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6 CONCLUSÃO 

Com a otimização e validação do método, a quantificação dos FAMEs revelou que a 

espécie R. glutinis acumulou mais AGs que as demais e o 7º dia de cultivo foi escolhido como 

o mais indicado para o cultivo celular voltado para o acúmulo lipídico, uma vez que as 

concentrações dos AGs foram maiores neste dia para a maioria das espécies e não houve 

muita variação das concentrações no decorrer dos dias. Foram encontrados outros tipos de 

FAMEs, cujas concentrações foram estimadas, indicando que a Y. lipolytica foi a espécie que 

teve a maior diferença na proporção FAMEs monoinsaturados e saturados. Assim, as espécies 

consideradas mais promissoras como matérias-primas para a produção do biodiesel foram a R. 

glutinis, seguida da Y. lipolytica, pois ambas apresentaram valores próximos de concentrações 

dos FAMEs e devido ao perfil de FAMEs identificados. 
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