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Introdução
Os processos atuais de produção de biodiesel estão concentrados fortemente na

reação de transesterificação de óleos vegetais com etanol anidro como reagente. Geram o
biodiesel e como co-produto grandes quantidades de glicerol, que tem atualmente elevado
valor no mercado internacional.

Neste contexto, este glicerol como fonte de carbono, surge como uma alternativa
para possibilitar a minimização de custos com o meio de cultivo no processo de obtenção de
pigmentos carotenóides.

Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar a influência da temperatura e a utilização
do co-produto glicerol para a produção de carotenóides por Phaffia rhodozyma.

Metodologia
Foi utilizado para os cultivos a levedura Phaffia rhodozyma cepa NRRL-Y 17268, em

meio conforme proposto por Kusdiyantini (1998). Os meios de cultura foram esterilizados a
121ºC por 15 minutos, após foi adicionado o inóculo com 1,7 x 107 células.mL-1, e incubado
a 20°C e 25°C por 7 dias a 150 rpm. Amostras foram coletadas a cada 24h para
determinação de biomassa segundo Kusdiyantini (1998) e carotenóides segundo Gil-Hwan
et al. (1989).

Resultados e Discussão
De acordo com as Tabelas 1 e 2, observa-se que a 20ºC utilizando glicerol P.A com

0, 10 e 40 g.L-1 alcançou máximos de biomassa significativamente diferentes de 3,9, 5,2 e
7,5 g.L-1, respectivamente; a produção específica até 10 g.L-1 não apresentou diferença
significativa com máximos de 201,4, 223,6 e 141,0 μg.g-1 e a produção volumétrica máxima
0,9, 1,5 e 1,1 μg.mL-1, onde os meios contendo 0 e 40 g.L-1 não apresentaram diferença
significativa. Com o incremento da temperatura para 25ºC houve um aumento nas respostas
alcançando, nas mesmas concentrações anteriores, máximos de biomassa 3,6, 5,3 e 8,9
g.L-1 com diferenças significativas, a produção específica foi similar 351,7, 317,5 e 391,1
μg.g-1, e a produção volumétrica 1,1, 1,6 e 2,0 μg.mL-1, apresentou diferença significativa
entre as amostras. A 25ºC aproveitando o co-produto glicerina a 10 e 40 g.L-1 atingiu os
máximos de biomassa 5,3 e 8,3 g.L-1 apresentando diferença significativa entre as amostras,
enquanto que não ocorreu diferença na produção específica 297,4 e 275,5 μg.g-1 e
volumétrica 1,4 e 1,7 μg.mL-1, respectivamente. Portanto, além de realizar o aproveitamento
do co-produto glicerol foi possível obter resultados similares de biomassa e produção
específica de carotenóides, com uma redução de 15% na produção volumétrica.



Tabela 1: Máxima produção de biomassa, carotenóides específicos (C.E) e carotenóides
volumétricos (C.V), com diferentes concentrações de glicerol a diferentes temperaturas.

Glicerol P.A.
Biomassa (g.L-1) C.E (μg.g-1) C.V (μg.mL-1)

20°C 25°C 20°C 25°C 20°C 25°C
0 g.L-1 3,9aA ± 0,1 3,6cB ± 0,1 201,4aB ± 23,0 351,7aA ± 50,0 0,9bA ± 0,1 1,1cA ± 0,1

10 g.L-1 5,2bA ± 0,0 5,3bA ± 0,1 223,6aB ± 5,0 317,5aA ± 4,9 1,5aA ± 0,0 1,6bA ± 0,1
40 g.L-1 7,5cB ± 0,2 8,9aA ± 0,1 141,0bA ± 8,0 131,4aA ± 91,0 1,1bB ± 0,1 2,0aA ± 0,0

Letras minúsculas iguais na coluna indicam que não há diferença significativa entre as concentrações e letras maiúsculas
iguais na mesma linha, indicam que não há diferença significativa entre as temperaturas (p≤ 0,05).

Tabela 2: Máxima produção de biomassa, carotenóides específicos (C.E) e carotenóides
volumétricos (C.V), a 25°C, utilizando o glicerol P.A. e o co-produto.

Biomassa (g.L-1) C.E (μg.g-1) C.V. (μg.mL-1)

Glicerol P.A. Co-produto Glicerol P.A. Co-produto Glicerol P.A. Co-produto

0 g.L-1 3,6c ± 0,1 - 351,7a ± 50,0 - 1,1c ± 0,07 -
10 g.L-1 5,3bA ± 0,1 5,3bA ± 0,4 317,5aA ± 4,9 297,4aA ± 30,1 1,6aA ± 0,10 1,4abA ± 0,1
40 g.L-1 8,9aA ± 0,1 8,3aA ± 0,9 391,1aA ± 131,4 275,5aA ± 55,2 2,0bA ± 0,02 1,7aA ± 0,2

Letras minúsculas iguais na coluna, indicam que não há diferença significativa entre as concentrações e letras maiúsculas
iguais na mesma linha, indicam que não há diferença significativa entre o glicerol P.A. e o co-produto (p≤ 0,05).

Conclusões
A partir destes cultivos verifica-se a possibilidade de uso do glicerol por esta levedura

para bioprodução de carotenóides evidenciando o potencial de aproveitamento do co-
produto, glicerol, oriundo da produção do biodiesel para este fim, que será utilizado ao longo
do desenvolvimento da dissertação em conjunto com a água de parboilização do arroz como
substratos nos meios de cultivo.
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