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RESUMO 

 
A pesquisa por novas fontes de pigmentos naturais tem crescido, principalmente devido aos 
efeitos tóxicos causados por corantes sintéticos usados em alimentos, produtos farmacêuticos, 
têxteis e cosméticos. Nesse contexto, os pigmentos microbianos apresentam-se como 
alternativa para suprir essa demanda. Vários são os micro-organismos capazes de produzir 
pigmentos e, dentre eles, destaca-se o fungo filamentoso, Monascus. Este é capaz de produzir 
pigmentos amarelo, laranja e vermelho, e sua produção depende das condições em que é 
cultivado. Assim, os resíduos agroindustriais têm surgido como opção barata e rentável para a 
produção de biopigmentos. O presente estudo teve como objetivo avaliar o aproveitamento do 
soro de queijo como substrato para a produção de pigmentos por Monascus ruber CCT 3802. 
Para isso, primeiramente, buscou-se avaliar o crescimento radial do fungo em meio sólido sob 
concentrações de soro de queijo em pó e diferentes valores de pH. Os resultados 
demonstraram a potencialidade do soro de queijo como substrato para o crescimento do 
fungo, visto que houve diferença significativa entre as velocidades de crescimento obtidas 
para cada meio quando comparadas ao meio controle (sem soro de queijo). Quanto ao pH, as 
velocidades de crescimento do fungo foram maiores em pH 6,0. Em valores de pH extremos, 
como pH 2,0 e 8,0, o crescimento do fungo apresentou inibição e o aspecto visual diferiu-se, 
apresentando coloração amarela e vermelha, respectivamente. Isso demonstra a clara 
influência do pH na produção de pigmentos produzidos por M. ruber. Em estudos 
preliminares, buscou-se avaliar a produção de pigmentos alimentares por Monascus ruber em 
cultivo submerso, usando o soro de queijo como substrato. Meios de cultivo contendo glicose 
e soro de queijo em diferentes concentrações foram estudados e os resultados demonstraram 
maior produção de pigmentos foi obtida nos meios contendo apenas glicose. Por esse motivo, 
buscou-se utilizar a lactose, após o processo de hidrólise enzimática, como fonte de carbono 
para a produção de pigmentos por Monascus ruber. Meios de cultivo contendo glicose, 
lactose e lactose hidrolisada foram incubados a 30ºC em shaker, durante 7 dias. Apesar de 
conter menos de 43% de glicose, o meio contendo lactose hidrolisada apresentou produção 
máxima de pigmentos de 7,58 UA510, superando o cultivo contendo glicose. O pigmento 
produzido em lactose hidrolisada apresentou-se mais claro, porém mais vermelho e mais 
amarelo que em glicose. O consumo de açúcares redutores e produção de biomassa para o 
cultivo contendo apenas lactose foram inibidos, havendo declínio na produção de pigmentos 
após 72h de cultivo. Os resultados apresentados nesta pesquisa contribuem para que estudos 
futuros otimizem a hidrólise da lactose e, consequentemente, do soro de queijo, aproveitando-
o como substrato para produção de biopigmentos por Monascus ruber. 
 
Palavras-chave: pigmentos alimentares, cinética microbiana, Monascus sp, soro de queijo, 
resíduos agroindustriais. 

 



 
 

CHEESE WHEY AS POTENTIAL SUBSTRATE TO THE PRODUCTION OF 

PIGMENTS BY Monascus ruber 

 

ABSTRACT 

 

Research into new sources of natural pigments has grown, mainly due to the toxic effects 
caused by synthetic dyes used in food, pharmaceuticals, textiles and cosmetics. In this 
context, the microbial pigments are presented as an alternative to supply this demand. There 
are several microorganisms capable of producing pigments, among them the filamentous 
fungus, Monascus. This is capable of producing yellow, orange and red pigments, and its 
production depends on the conditions under which it is grown. Thus, agroindustrial wastes 
have emerged as a cheap and profitable option for the production of biopigments. The aim of 
the present study was to evaluate the use of cheese whey as a substrate for the production of 
pigments by Monascus ruber CCT 3802. For this purpose, we first sought to evaluate the 
radial growth of the fungus in solid medium under serum concentrations of cheese powder 
and different pH values. The results demonstrated the potential of whey as a substrate for 
fungus growth, since there was a significant difference between the growth rates obtained for 
each medium when compared to the control medium (without cheese whey). As for pH, 
growth rates of the fungus were higher at pH 6.0. At extreme pH values, such as pH 2.0 and 
8.0, the growth of the fungus presented inhibition and the visual aspect differed, showing 
yellow and red coloration, respectively. This demonstrates the clear influence of pH on the 
production of pigments produced by M. ruber. Culture media containing glucose and cheese 
whey at different concentrations were studied and the results showed higher pigment 
production was obtained in the media containing only glucose. For this reason, the third part 
of the study sought to use lactose, after the enzymatic hydrolysis process, as a carbon source 
for the production of pigments by Monascus ruber. Culture media containing glucose, lactose 
and hydrolyzed lactose were incubated at 30°C in shaker for 7 days. Although it contained 
less than 43% of glucose, the medium containing hydrolyzed lactose presented maximum 
pigment production of 7.58 UA510, surpassing the culture containing glucose. The pigment 
produced in hydrolyzed lactose appeared lighter, but redder and more yellow than in glucose. 
The consumption of reducing sugars and biomass production for the culture containing 
lactose only were inhibited, with a decline in pigment production after 72 hours of cultivation. 
The results presented in this research contribute to the fact that future studies optimize the 
hydrolysis of lactose and, consequently, cheese whey, using it as a substrate for the 
production of biopigments by Monascus ruber. 
 
Key words: food pigments, microbial kinetics, Monascus sp, cheese serum, agroindustrial 
residues. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

A escolha do alimento sem dúvidas sofre influência da cor que apresenta, justamente 

porque leva o consumidor a crer que determinada cor tem relação direta com certos atributos, 

como qualidade nutricional, cheiro e textura (PIQUERAS-FISZMAN et al., 2012). Estudos 

revelaram que a cor traz informações quanto a sua condição para consumo, como por 

exemplo, se o alimento está cru, cozido ou, até mesmo, inadequado. Assim, na indústria, 

substituir a cor perdida durante o processamento, melhorar a cor já presente, minimizar 

variações lote a lote e colorir alimentos, quando estes apresentam-se sem coloração adequada, 

são algumas das razões pelas quais os corantes são adicionados durante o processamento de 

alimentos  (MORTENSEN, 2006).  

O apelo por produtos naturais tem feito com que pesquisas com pigmentos naturais 

avancem. Segundo Aberoumand (2011), os pigmentos naturais mais comuns são oriundos de 

plantas, os quais são os carotenoides, clorofilas, antocianinas e betalaínas. No entanto, pouco 

ainda se sabe sobre a utilização de pigmentos produzidos por micro-organismos. 

Embora os micro-organismos sejam normalmente associados à contaminação e 

degradação dos alimentos, eles também são responsáveis pela formação de certos produtos 

alimentares. Além de serem usados como fonte de alimento sob a forma de proteínas 

unicelulares e suplementos alimentares, também produzem pigmentos, aminoácidos, 

vitaminas, ácidos orgânicos e enzimas. Diversos deles são capazes de produzir -caroteno, 

riboflavina - vitamina B2 e licopeno, os quais são comprovadamente necessários à saúde 

humana. Dentre os micro-organismos produtores de pigmentos destaca-se o Monascus, que é 

um fungo cuja fermentação origina pigmentos amarelos, laranjas e vermelhos (DUFOSSÉ, 

2006; MALIK; TOKKAS; GOYAL, 2012.) 

Produtos fermentados por Monascus possuem uma série de metabólitos secundários 

funcionais, incluindo os pigmentos anti-inflamatórios (tais como monascina e ancaflavina), 

monacolinas, ácido dimerúmico, e GABA (ácido γ-aminobutírico). Estudos têm demonstrado 

que estes metabólitos secundários possuem atividade anti-inflamatória, anti-oxidante 

(HUANG et al., 2013) e atividades anti-tumorais (WU; LEE; PAN, 2009). Além disso, 
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diversos relatórios publicados demonstraram a eficácia dos produtos da fermentação de 

Monascus na prevenção ou melhoria de algumas doenças, incluindo hipercolesterolemia 

(CICERO et al., 2005), hiperlipidemia, hipertensão, diabetes, obesidade, doença de 

Alzheimer, e vários tipos de câncer em estudos recentes (LEE; PAN, 2012). 

A produção de biopigmentos, muitas vezes, requer meios complexos, onerando o 

sistema de produção e obtenção. A utilização de subprodutos da indústria de alimentos pode 

ser a grande oportunidade para que os custos de tais pigmentos sejam diminuídos. Assim, o 

soro de leite ou soro de queijo, por ser o mais importante subproduto da indústria de 

laticínios, devido principalmente aos grandes volumes produzidos, será reaproveitado neste 

presente estudo.  

Sob o ponto de vista ambiental, o soro de queijo constitui-se um problema, pois 

apresenta elevados teores de carboidratos, proteínas e gorduras, que lhe conferem uma 

demanda química de oxigênio cerca de cem vezes maior que a do esgoto doméstico. Dragone, 

Teixeira e Silva (2011) sugerem que uma possível solução para contornar os problemas 

associados com a produção do soro é a sua utilização como substrato em processos 

fermentativos para a obtenção de diversos produtos de maior valor agregado. Rico em lactose 

e proteína, é possível que o soro de queijo possa servir como excelente substrato para a 

fermentação de Monascus ruber. O presente estudo busca, portanto, evidenciar o 

reaproveitamento deste co-produto, mediante a utilização da lactose como substrato na 

fabricação de pigmentos naturais produzidos por Monascus ruber, os quais poderão ser 

aproveitados em indústrias de alimentos, bem como de cosméticos e farmacêuticas. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1. Cor e sua importância na indústria de alimentos 

 

A cor carrega informações que se associam à categoria de produtos e marcas 

específicas, tornando poderosa a sugestão visual para conferir significado, contraste ou 

novidade nas embalagens (GARBER; HYATT; STARR, 2000). Como uma ferramenta de 

marketing, a cor atrai consumidores e pode moldar suas percepções. Através da cor, uma 

marca pode estabelecer uma identidade visual eficaz, formar um relacionamento forte com o 

mercado-alvo e posicionar-se entre os concorrentes no mercado, como ilustra o caso clássico 

da Coca-Cola versus a Pepsi. Para se distinguir de seu principal concorrente, a Pepsi se 

afastou do vermelho e abraçou a cor azul, gastando milhões de dólares em iniciativas de 

marketing (LABRECQUE; MILNE, 2012). Uma pesquisa interessante, na Guatemala, avaliou 

a comercialização de snacks entre crianças no intuito de examinar como as ferramentas de 

marketing, incluindo a cor, influenciavam em suas percepções. O estudo reportou que a 

maioria das crianças escolheu o seu produto com base na percepção de cor, influenciadas 

pelos elementos visuais contidos na embalagem (LETONA et al., 2014). Assim, os 

comerciantes devem estar atentos ao papel que a cor desempenha na promoção de seus 

produtos.  

Não há dúvidas que a aceitabilidade dos alimentos pelos consumidores está ligada à 

cor que aqueles carregam. Obviamente, a qualidade nutricional e aspectos sensoriais, como 

cheiro e textura, são atrativos considerados, no entanto, a cor exerce influência na escolha do 

produto justamente porque leva o consumidor a crer que determinada cor tem relação direta 

com os atributos mencionados (ANDRÉS-BELLO et al., 2013; PIQUERAS-FISZMAN et al., 

2012). Uma vez que a cor está intimamente relacionada com as expectativas, a adição de cor 

ao alimento é uma forma de supri-las. Substituir a cor perdida durante o processamento, 

melhorar a cor já presente, minimizar variações lote a lote, e colorir alimentos, quando estes 

se apresentam sem coloração adequada, são algumas razões pelas quais os corantes são 

adicionados aos alimentos durante seu processamento na indústria (MORTENSEN, 2006). A 

cor natural dos morangos e de seus produtos, por exemplo, pode ser facilmente perdida ou 

deteriorada durante o processamento e estocagem. Temperatura, pH e intensidade luminosa 

são fatores comuns que afetam a estabilidade da cor de sucos de morango (WANG; ZHANG; 
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WU, 2015). Estudo recente demonstrou a correlação entre a variação de carotenoides 

presentes em suco de laranja com a degradação da cor devido à pasteurização (WIBOWO et 

al., 2015). Além deste, vários outros estudos comprovam que o processamento também pode 

influenciar no aparecimento de colorações indesejáveis devido às reações de escurecimento 

enzimático e não enzimático em alguns alimentos (LU et al., 2014; WU, 2014; KIM et al., 

2014). 

Deste modo, a cor dos alimentos é regida pelas alterações químicas, bioquímicas, 

microbianas e físicas que ocorrem durante o crescimento, maturação, manipulação pós-

colheita e processamento. A medição de cor de produtos alimentares tem sido usada como 

uma medida indireta de outros atributos de qualidade, tais como sabor e conteúdo de 

pigmentos, porque é mais simples, mais rápida e se correlaciona bem com outras propriedades 

físico-químicas (PATHARE; OPARA; AL-SAID, 2013). A cor é um fenômeno perceptual 

que depende do observador e das condições em que a cor é observada. É uma característica da 

luz, que é mensurável em termos de intensidade e comprimento de onda. A cor de um 

material só se torna visível quando a luz de um objeto ou fonte luminosa ilumina ou atinge a 

superfície (SAHIN e SUMNU, 2006). 

A cor de um objeto pode ser descrita por vários sistemas de coordenadas de cores. 

Alguns dos sistemas mais populares são RGB (sigla em inglês para vermelho, verde e azul), 

que é usado em monitores de vídeo a cores; Hunter Lab, da Comissão Internacional da 

Iluminação (CIE, sigla em francês para Commission Internationale de l’Eclairage’s) L* a* 

b*, CIE XYZ, CIE L* u* v*, CIE Yxy e CIE LCH. Estes diferem na simetria do espaço de cor 

e no sistema de coordenadas usado para definir pontos dentro desse espaço. De acordo com os 

conceitos da CIE, o olho humano possui três receptores de cor - vermelho, verde e azul - e 

todas as cores são combinações dessas. As quantidades de vermelho, verde e azul, necessárias 

para formar qualquer cor particular, são indicadas por X, Y e Z, respectivamente. O Hunter 

Lab, desenvolvido em 1948, para a medição fotoelétrica e o espaço de cores CIE L* a* b*, 

(Figura 1.1) criado em 1976, proporcionam diferenças de cor mais uniformes em relação à 

percepção humana de diferenças (PATHARE; OPARA; AL-SAID, 2013). 
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Figura 1.1. Sistema de cores CIELAB. (Fonte: Pathare; Opara e Al-Said, 2013). 

 

Conforme demonstrado na Figura 1.1, as coordenadas CIELAB (L*, a* e b*) são lidas 

diretamente. Neste sistema, duas são as coordenadas relacionadas à cor, a* e b*, e L*, à 

luminosidade. O parâmetro a* toma valores positivos para cores avermelhadas e valores 

negativos para os esverdeados, enquanto b* toma valores positivos para cores amareladas e 

valores negativos para os tons azulados. L* é uma medida aproximada de luminosidade, que é 

a propriedade segundo a qual cada cor pode ser considerada equivalente a um membro da 

escala de cinza, entre preto e branco (GRANATO; MASSON, 2010). 

 

2.1.1. O uso de corantes em alimentos 

Existem dois tipos gerais de corantes alimentares: corantes sintéticos e corantes 

naturais. O uso de corantes naturais remonta a antiguidade e é, muitas vezes, descrito nos 

registros bíblicos, mas a utilização de corantes sintéticos data somente a partir de 1856, 

quando Sir William Henry Perkin sintetizou o primeiro deles: a malva, malveína ou anilina 

púrpura. Desde então, muitos corantes sintéticos têm sido utilizados em alimentos (SOUZA, 

2012). Vale deixar claro que os termos "pigmento" e "corante", embora frequentemente 

utilizados indistintamente, não possuem o mesmo significado. Estritamente falando, um 

pigmento é insolúvel no meio determinado, enquanto que um corante é solúvel. Assim, os 

carotenoides são corantes em petróleo, mas pigmentos em água. Essa distinção pode ser difícil 

de ser mantida, se nada for assumido sobre o meio. Assim, o seguinte termo "pigmento" 

poderá ser utilizado para substâncias coradas em geral (ABEROUMAND, 2011). 
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A Figura 1.2 apresenta a distribuição do uso de corantes em alimentos e bebidas no 

mundo, mostrando claramente o emprego desses aditivos pelas indústrias de alimentos. 

Segundo Downham e Collins (2000), no início da década de 2000, 42% dos corantes 

utilizados pelas indústrias de alimentos e bebidas eram sintéticos e apenas 27% eram corantes 

do tipo natural. Embora não haja dados recentes sobre o atual uso de corantes no mundo pelas 

indústrias de alimentos e bebidas, é notório que o uso de corantes sintéticos tem diminuído ao 

longo dos últimos anos. Isso porque a pressão das mídias sociais e de grupos de defesa do 

consumidor nos Estados Unidos (EUA) tem forçado a indústria de alimentos a trocar alguns 

corantes artificiais, associados a alergias, hiperatividade e câncer, por outros naturais à base 

de plantas e especiarias. No Brasil, órgãos de defesa do consumidor têm solicitado à Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) a substituição dos corantes amarelo tartrazina e 

caramelo IV em alimentos (COLLUCCI, 2014). 

 
Figura 1.2. Porcentagem de uso de corantes, no mundo, pelas indústrias de alimentos e bebidas. (Fonte: 
Downham; Collins, 2000). 

 

Nos EUA, o Food and Drud Administration (FDA) categorizam os corantes 

permitidos para uso como aditivos corantes certificados e os isentos de certificação. Os 

aditivos corantes certificados são principalmente os corantes sintéticos artificiais. O fabricante 

envia uma amostra do lote para certificação e, quando o lote é aprovado, o FDA emite o 

parecer e o fabricante pode, então, vender o produto (MCAVOY, 2014). Atualmente, são 

nove, os corantes sujeitos a certificação: azul brilhante, azul de indigotina, verde rápido, 

laranja ácido 20, vermelho citrus, vermelho eritrosina, vermelho 40, amarelo tartrazina e 

amarelo crepúsculo (ESTADOS UNIDOS, 2017). A União Europeia (UE) é um grupo de 26 

países membros e é conhecida por suas rigorosas legislações para os padrões de segurança de 

alimentos no mundo. A primeira diretiva expedida foi para o uso de corantes em 1962. Os 

ingredientes adicionados aos alimentos para proporcionarem coloração, na EU, são 
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classificados de três maneiras: aditivos colorantes, flavorizante ou como alimento de 

coloração, ou corante natural. Esses países utilizam o sistema de classificação “E”, o qual 

corresponde ao “INS” (do inglês, International Numbering System) listado no Codex 

Alimentarius. Através da Diretiva 1994/36/EC, a EU autoriza os mesmos corantes que os 

EUA, com exceção do verde rápido, além dos aditivos amarelo de quinoleína, amaranto, azul 

patente V, azorrubina, negro brilhante BN, ponceau 4R e verde S (MCAVOY, 2014). 

O Quadro 1.1 abaixo apresenta, resumidamente, para efeito de comparação, quais os 

permitidos pela União Européia, Estados Unidos, Canadá, Japão e Brasil. Neste quadro, 

também são apresentados dados referentes ao Comitê Científico Internacional da JECFA 

(Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Addittives), uma instituição não governamental. 

 

Quadro 1.1. Comparação entre países quanto à permissão e proibição do uso de corantes artificiais. 

Corante Brasil 
União 

Europeia 

Estados 

Unidos 
Canadá Japão JECFA 

Ponceau 4R Permitido Permitido1 Proibido - Permitido1 Permitido 

Amaranto Permitido Permitido Proibido Permitido Permitido1 Permitido 

Tartrazina Permitido Permitido Permitido Permitido - Permitido 

Azorrubina Permitido Permitido Proibido - - Permitido 

Amarelo 

crepúsculo 
Permitido Permitido Permitido Permitido2 Permitido Permitido 

Vermelho 40 Permitido Permitido Permitido Permitido - - 

Azul Patente 

V 
Permitido Permitido3 Proibido - - Proibido 

Verde rápido Permitido Proibido Permitido - - Permitido 

Azul 

brilhante 
Permitido Permitido Proibido Permitido3 - Permitido 

1 Voluntariamente banido pelas indústrias de alimentos na região 
2 Em produtos específicos e numa concentração máxima de 300 ppm (partes por milhão) 
3 Limite máximo de 100 ppm (partes por milhão) 
(Fonte: adaptado de Veloso, 2012). 

 

No Brasil, a Portaria n° 540, de 1997, do Ministério da Saúde, aprova o Regulamento 

Técnico para Aditivos Alimentares, trazendo definições, classificação e emprego desses. 

Segundo essa portaria, aditivo alimentar é qualquer ingrediente adicionado intencionalmente 

aos alimentos, sem propósito de nutrir, com o objetivo de modificar as características físicas, 
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químicas, biológicas ou sensoriais, durante a fabricação, processamento, preparação, 

tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenagem, transporte ou manipulação de um 

alimento (BRASIL, 1997).  

De acordo com a Resolução nº 44/77 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para 

Alimentos (CNNPA), do Ministério da Saúde, os corantes permitidos para uso em alimentos e 

bebidas são classificados em corante orgânico natural, obtido a partir de vegetal ou, 

eventualmente, de animal, cujo princípio tenha sido isolado com o emprego de processo 

tecnológico adequado; corante orgânico artificial, obtido por síntese orgânica, mediante o 

emprego de processos tecnológicos adequados e não encontrado em produtos naturais; corante 

orgânico sintético idêntico ao natural, cuja estrutura química é semelhante a do princípio 

isolado do corante orgânico natural; e corante inorgânico ou pigmento, obtido a partir de 

substâncias minerais e submetido à processos de elaboração e purificação adequados ao seu 

emprego em alimentos (BRASIL, 1977). Os corantes artificiais permitidos no Brasil são o 

amarelo crepúsculo, azul brilhante FCF, bordeaux S ou amaranto, eritrosina, indigotina, 

ponceau 4R, tartrazina e o vermelho 40 (BRASIL, 2007; BRASIL, 2010; PRADO; GODOY, 

2003). 

O Quadro 1.2 apresenta os principais tipos de corantes sintéticos artificiais, origem, 

aplicações em alimentos e seus efeitos adversos à saúde. Todos eles são sintetizados a partir 

do alcatrão do carvão, exceto o corante vermelho 40 que é sintetizado quimicamente. 

Os corantes sintéticos em alimentos podem representar risco potencial para a saúde 

humana e cada vez mais são objetos de pesquisa para avaliação de sua segurança. Um número 

de potenciais problemas de saúde tem sido associado a corantes alimentares. Em 2011, o 

Food and Drug Administration (FDA) organizou um Comitê Consultivo dos Alimentos para 

explorar o efeito adverso em crianças durante o consumo de alguns corantes (PETIGARA; 

MIRANDA-BERMUDEZ; BARROWS, 2013). De acordo com a conclusão e recente 

investigação desta comissão, a maioria dos corantes azo (TAVAKOLI; SHEMIRANI; 

HAJIMAHMOODI, 2014) incluindo seus precursores, intermediários e produtos de 

degradação em organismo provaram ser tóxicos geneticamente, cancerígenos e mutagênicos e 

podem resultar em certos tipos de cânceres em animais, reações alérgicas e asmáticas, 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em crianças (KANAREK, 2011).  

Pinheiro e Abrantes (2012) avaliaram que 88% das crianças entre 3 e 9 anos de escolas 

particulares do Rio de Janeiro fazem uso semanal de balas, chicletes e outras guloseimas e 

que os corantes mais consumidos, segundo avaliação das embalagens, eram vermelho 40, azul 

brilhante, azul de indigotina e amarelo crepúsculo. Estudos como o de Chequer  et al. (2012) 
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Quadro 1.2. Principais tipos de corantes sintéticos artificiais, origem, aplicações e efeitos adversos à saúde. 
Corantes Aplicação Efeitos adversos 

Amarelo crepúsculo Cereais, balas, caramelos, coberturas, xaropes, 
laticínios, gomas de mascar. 

A tinta azóica, em algumas pessoas, causa alergia, produzindo 

urticária, angioedema (alergia) e problemas gástricos. 

Azul brilhante Laticínios, balas, cereais, queijos, recheios, 
gelatinas, licores, refrescos. 

Pode causar hiperatividade em crianças, eczema e asma. Deve ser 

evitado por pessoas sensíveis às purinas. 

Amaranto ou Vermelho 
Bordeaux 

Cereais, balas, laticínios, geleias, gelados, 
recheios, xaropes, preparados líquidos. 

Deve ser evitado por pessoas sensíveis à aspirina. Esse corante já 

causou polêmica sobre sua toxicidade em animais de laboratório sendo 

proibido em vários países. 

Vermelho eritrosina Pós para gelatinas, laticínios, refrescos, geleias. Pode ser fototóxico. Contém 557mg de iodo por grama de produto. 

Consumo excessivo pode causar aumento de hormônio tireoidano no 

sangue em níveis para ocasionar hipertireoidismo. 

Indigotina (azul escuro) Goma de mascar, iogurte, balas, caramelos, pós 
para refrescos artificiais. 

Pode causar náuseas, vômitos, hipertensão e ocasionalmente alergia, 

com prurido e problemas respiratórios. 

Vermelho ponceau 4R Frutas em caldas, laticínios, xaropes de bebidas, 
balas, cereais, refrescos e refrigerantes, 
sobremesas. 

Deve ser evitado por pessoas sensíveis à aspirina e asmáticos. Pode 

causar anemia e aumento da incidência de glomerulonefrite (doença 

renal). 

Amarelo tartrazina Laticínios, licores, fermentados, produtos de 
cereais, frutas, iogurtes. 

Reações alérgicas em pessoas sensíveis à aspirina e asmáticos. 

Recentemente tem-se sugerido que a tartrazina em preparados de frutas 

causa insônia em crianças. Há relatos de casos de afecção da flora 

gastrointestinal. 

Vermelho 40 Alimentos à base de cereais, balas, laticínios, 
recheios, sobremesas, xaropes para refrescos, 
refrigerantes, geleias. 

Pode causar hiperatividade em crianças, eczema e dificuldades 

respiratórias. 

Fonte: NETTO, 2009. 
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mostraram a genotoxicidade e efeitos mutagênicos do corante eritrosina na estrutura de DNA. 

Embora sua utilização seja permitida em vários países, como os Estados Unidos e Brasil, a 

eritrosina é descrita como um inibidor de enzimas e das interações proteína-proteína e é 

tóxico aos processos de espermatogênese. Quanto ao corante amarelo tartrazina, estudos mais 

atuais continuam a buscar uma melhor caracterização dos efeitos que o corante tartrazina 

possa a vir desencadear no organismo humano, principalmente em escala molecular. Segundo 

Anastácio et al. (2015), foram encontrados estudos acerca do corante, que descrevem suas 

propriedades tóxicas sistêmicas (AMIN; HAMEID; ELSTTAR, 2010), as maneiras que ele 

afeta o desenvolvimento corpóreo e metabólico (EL-WAHAB; GSE, 2012; PAN et al., 2012), 

sua capacidade moduladora de receptores hormonais (AXON et al., 2012), a maneira com que 

ele interage com o DNA (KASHANIAN; ZEIDALI, 2011), seus efeitos genotóxicos e 

citotóxicos (MPOUNTOUKAS et al., 2010), seu potencial em causar efeitos adversos, em 

transmissão vertical, da mãe para a prole (DOGUC et al., 2012) e seus efeitos alergênicos 

(MATSUO et al., 2013). 

Assim, a avaliação de risco, a supervisão e fiscalização de alimentos quanto aos 

corantes sintéticos torna-se um desafio para se garantir a segurança alimentar dos 

consumidores. Quando corantes sintéticos são aprovados para uso em alimentos, sua 

aplicação deve ser especificada, incluindo os tipos de alimentos e os montantes máximos 

permitidos para uso. Os corantes vermelho 40, indigotina e azul são limitados a 0,01% (p/v) 

em bebidas não alcoólicas, já a eritrosina possui limite máximo de 0,001% (p/v) nesses 

produtos, de acordo com a RDC n° 5, de 2007, que aprova os limites máximos de aditivos em 

bebidas não alcoólicas (BRASIL, 2007). 

Os corantes sintéticos, que tomaram o lugar dos pigmentos naturais no meio do século 

XIX, ainda dominam o mercado ao máximo, apesar de seus efeitos perigosos para os seres 

humanos, animais e meio ambiente (VENIL; ZAKARIA; AHMAD, 2013). O tema polêmico 

sobre corantes sintéticos em alimentos tem sido discutido por muitos anos. A avaliação 

negativa desses corantes pelo consumidor moderno deu origem a um forte interesse em 

pigmentos naturais como possíveis substituintes. Algumas empresas decidiram colorir 

produtos alimentícios com alimentos, utilizando principalmente extratos vegetais e pigmentos 

a partir de plantas. 

Embora estruturalmente muito diversificados, os corantes alimentares naturais podem 

ser agrupados em três mais importantes classes: tetrapirrois, politerpenoides e flavonoides. O 

membro mais importante dos tetrapirrois é a clorofila, que é encontrada em todas as plantas 

superiores. Os carotenoides são tetraterpenoides que são tão onipresentes como clorofila, já 
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que eles também são parte do aparato fotossintético. Eles ainda dão a cor amarelo-laranja-

vermelho de muitas frutas. As antocianinas são do grupo de flavonoides que fornecem a cor 

vermelho-púrpura de muitas frutas, em bagas particulares (por exemplo, morangos, 

sabugueiro e groselhas negras). Outras importantes classes de corantes são as antraquinonas e 

as betalaínas (da beterraba) (ABEROUMAND, 2011). A Tabela 1.1 apresenta a fórmula 

estrutural e molecular de corantes naturais, além de exemplos de cada grupo. 

Carotenoides podem ser divididos em carotenos contendo apenas carbono e 

hidrogênio, e xantofilas compostas de carbono, hidrogênio e oxigênio. O nome “carotenoide” 

deve-se à cenoura (Daucus carota), e “xantofila” é palavra derivada das palavras gregas para 

amarelo e folha. Juntamente com antocianinas, os carotenoides são a classe mais complexa de 

corantes de alimentos naturais (MORTENSEN, 2006). Atuam como antioxidantes biológicos, 

protegem células e tecidos dos efeitos prejudiciais dos radicais livres e são boa fonte de 

agente antitumoral. O licopeno é particularmente eficaz na extinção do potencial destrutivo do 

oxigênio singleto (forma altamente reativa do oxigênio molecular). Encontrado 

principalmente em frutas e vegetais de coloração amarela e verde como cenoura, espinafre, 

damasco, batata doce, brócolis, pimentas e pêssego, o -caroteno tem importante papel na 

manutenção da saúde, agindo como potente antioxidante e como matéria-prima para produção 

metabólica de retinol e vitamina A. Além das funções já conhecidas da vitamina A, esta 

substância também vem sendo objeto de pesquisa em relação a sua ação anticarcinogênica, 

devido às suas funções de controle de diferenciação e proliferação celular (AISSA, 2010). 

Os flavonoides são compostos fenólicos onipresentes em alimentos de origem vegetal. 

Variações no anel heterocíclico C dão origem a flavonóis, flavonas, catequinas, flavanonas, 

antocianidinas e isoflavonoides. Os flavonoides são substâncias comuns na dieta diária. Estão 

presentes em vegetais, legumes e frutas como alface, cebola, cebolinha, couve, couve-flor, 

brócolis, feijão, maçã, ameixa, pera, damasco, uva, morango entre outros (AHERNE; 

O’BRIEN, 2002). Os chás também possuem grande teor de flavonoides o que lhes favorecem 

como fonte de antioxidantes (YIN et al. 2015). Estudos demonstram que uma alimentação rica 

em flavonoides beneficia a saúde cardiovascular, previne câncer e melhora a cognição na 

menopausa da mulher (HUNTLEY, 2009).  

Yeon et al. (2015) investigaram a relação entre a ingestão de flavonoides e diabetes 

tipo 2. Foram avaliados 4186 participantes coreanos, entre 2007 e 2009, quanto à glicemia em 

jejum, nível de insulina e resistência à insulina. Dentre os resultados obtidos, os pesquisadores 

observaram que quanto maior a ingestão de flavonas e flavonóis na dieta, menor a 

necessidade de insulina pelo organismo dos participantes da pesquisa, tanto do sexo feminino 
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quanto do sexo masculino. Tal estudo fornece informações valiosas para o desenvolvimento 

de estratégias adequadas à prevenção de diabetes.  

 

Tabela 1.1. Principais corantes naturais de origem vegetal e suas respectivas fórmulas moleculares e estruturais. 

Corantes 
naturais em 
Alimentos 

Exemplos 
Fórmula 

molecular 
Fórmula estrutural 

Carotenoides Caroteno -caroteno C40H56 

 
Licopeno C40H56 

 
Xantofila Cantaxantina C40H52O2 

 
Zeaxantina C40H56O2 

 
Luteína C40H56O2 

 
 Capsantina C40H56O3 

 
Flavonoides Quercetina C15H10O7 

 
Luteolina C15H10O6 

 
Antocianinas Pelargonidina C15H11O5

+ 

 

Cianidina C15H11O6
+ 

Delfinidina C15H11O7 
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Betalaína Betanina - 

 
Clorofila C55H72O5N4Mg 

 
Curcumina C21H20O6 

 
Fonte: Adaptado de Rymbai; Sharma; Srivastav (2011). 

 

As antocianinas compõem o maior grupo de pigmentos solúveis em água do reino 

vegetal e são características específicas de plantas angiospermas e flores (BRIDLE; 

TIMBERLAKE, 1997). As antocianinas pertencem ao grupo de compostos orgânicos 

denominados flavonoides, no entanto, diferenciam-se dos demais flavonoides por absorver 

fortemente a luz na região do espectro visível, conferindo infinidade de cores entre o laranja, 

o vermelho, o púrpura e o azul, dependendo do meio em que se encontram (NETTO, 2009). O 

interesse nas antocianinas tem aumentado significativamente devido a suas cores atrativas, 

solubilidade em água (o que facilita sua incorporação em sistemas aquosos) e efeitos 

benéficos à saúde promovidos por aquelas através de diversos mecanismos de ação, incluindo 

a capacidade antioxidante. Seu potencial antioxidante é regulado por suas diferenças na 

estrutura química. Esta classe de compostos demonstrou, também, atividades anti-

inflamatória, antiaterosclerótica e propriedades anticâncer em diversos estudos (SOUZA, 

2012; VOLP; RENHE; STRINGUETA, 2009). 

A betalaínas, assim como os flavonoides, são pigmentos encontrados exclusivamente 

em plantas e apresentam comportamento e aparência semelhante às antocianinas (NETTO, 

2009). A literatura científica relata que as betalaínas possuem elevado efeito antirradicais 

livres, representando uma nova classe de antioxidantes cationizados na dieta. Em estudo que 

avaliou a atividade antioxidante de 19 diferentes betalaínas de plantas da família 
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Amaranthaceae, os resultados confirmaram que todas as betalaínas testadas exibiram forte 

atividade antioxidante (VOLP; RENHE; STRINGUETA, 2009). 

As clorofilas são os pigmentos naturais mais abundantes presentes nas plantas e 

ocorrem nos cloroplastos das folhas e em outros tecidos vegetais. O nome clorofila foi 

proposto por Pelletier e Caventou, em 1818, para designar a substância verde que se podia 

extrair das folhas com o auxílio do álcool (SOUZA, 2012). Dentre suas características, as 

clorofilas são dispersíveis em óleo e clorofilinas são hidrossolúveis. Seu uso é limitado pela 

pobre estabilidade e opacidade. Devido a sua cor e as propriedades físico-químicas, são 

também usadas como aditivos para produtos alimentícios. Porém estes pigmentos são 

quimicamente instáveis, sensíveis à luz, aquecimento, oxigênio e a degradação química, 

podendo ser alterados ou destruídos facilmente modificando a percepção e a qualidade dos 

produtos alimentícios (VOLP; RENHE; STRINGUETA, 2009). Em seu artigo de revisão 

sobre a clorofila, Ferruzzi e Blakeslee (2007) afirmam que estudos têm demonstrado que uma 

dieta rica em alimentos contendo clorofila contribui para a prevenção de câncer devido à 

atividade antioxidante e antimutagênica. Segundo este autor, estudos revelaram que derivados 

solúveis em água de clorofila foram eficazes para inibir o câncer de pele em ratos de 

laboratório e, também, que a dieta rica em clorofila reduziu o risco de câncer de cólon em 

humanos.  

Outro corante natural que vale a pena ressaltar é a curcumina. A curcumina é o 

principal corante presente nos rizomas da cúrcuma (Curcuma longa). Além de ser utilizada 

como corante e condimento, apresenta substâncias antioxidantes e antimicrobianas que lhe 

conferem a possibilidade de emprego nas áreas de cosméticos, têxtil, medicinal e de alimentos 

(NETTO, 2009). Segundo artigos citados por Volp; Renhe; Stringueta (2009), a curcumina 

apresentou efeito inibidor na promoção de tumor na pele de camundongos, demonstrando 

potencial anticarcinogênico. Além disso, Ferreira et al. (2013) reportaram em um estudo 

recente a capacidade antiaflatoxigênica do óleo essencial obtido de C. longa e curcumina. 

Todas as doses analisadas inibiram a produção de micotoxinas por Aspergillus flavus.  

 

 

2.2. Pigmentos microbianos 

 

Os micro-organismos são normalmente associados à contaminação e degradação dos 

alimentos. No entanto, eles também são responsáveis pela formação de certos produtos 

alimentares por o processo de fermentação e também podem ser usados como uma fonte de 
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alimento sob a forma de proteínas unicelulares e suplementos alimentares sob a forma de 

pigmentos, aminoácidos, vitaminas, ácidos orgânicos e enzimas. Desta forma, os pigmentos 

de origem microbiana têm sido reconhecidos como uma boa alternativa. Os biopigmentos 

naturais são pigmentos produzidos a partir de micro-organismos que, conforme estudos, 

podem ser benéficos à saúde humana. Dufossé (2006) e Malik; Tokkas; Goyal (2012) relatam 

diversos micro-organismos capazes de produzir -caroteno (Mucor circinelloides, 

Phycomyces lakesleeanus), riboflavina - vitamina B2 (Clostridium acetobutylicum, Candida 

guilliermundii, Debaryomyces subglobosus, Eremothecium ashbyii e Ashbya gossypi), 

carotenoides (Myxococcus, Streptomyces, Mycobacterium, Agrobacterium, Sulfolobus) e 

licopeno (Fusarium sporotrichioides). Segundo Aberoumand (2011), a produção de 

pigmentos por fermentação tem uma série de vantagens, como menor custo, possibilidade de 

extração mais fácil, maiores rendimentos, não há falta de matérias-primas e não há variações 

sazonais.  

A Tabela 1.2 lista os principais pigmentos produzidos por micro-organismos. 

 
Tabela 1.2. Pigmentos produzidos por micro-organismos e sua respectiva cor/aparência.  

Micro-organismo Pigmentos/Molécula Cor/Aparência 
Bactérias  
Agrobacterium aurantiacum  Astaxantina Rosa avermelhado 
Paracoccus carotinifaciens  Astaxantina Rosa avermelhado 
Bradyrhizobium sp.  Cantaxantina Vermelho escuro 
Flavobacterium sp., Paracoccus 
Zeaxantina ifaciens  

Zeaxantina Amarelo 

Achromobacter  Creme 
Bacillus  Marrom 

Brevibacterium sp.  
Amarelo 

alaranjado 
Corynebacterium michigannise  Cinza ao creme 
Corynebacterium insidiosum  Indigoidina Azul 
Rugamonas rubra , Streptoverticillium 
rubrireticuli,Vibrio gaogenes, 
Alteromonas rubra  

Prodigiosina Vermelho 

Rhodococcus maris  Vermelho azulado 
Xanthophyllomyces dendrorhous  Astaxantina Rosa avermelhado 
Haloferax alexandrinus  Cantaxantina Vermelho escuro 
Staphylococcus aureus  Estafiloxantina Zeaxantina Amarelo ouro 
Chromobacterium violaceum  Violacein Violeta 
Serratia marcescens, Serratia rubidaea,  Prodigiosinaa Vermelho 
Pseudomonas aeruginosa  Piocianina Azul-Verde 
Xanthomonas oryzae  Xantomonadina Amarelo 
Janthinobacterium lividum  Violaceína Violeta 
Algas 
Dunaliella salina  β-caroteno Vermelho 
Chlorococcum Luteína  
Hematococcus  Cantaxantina  
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Fungos  
Aspergillus sp.  Laranja-Vermelho  
Aspergillus galucus  Vermelho escuro 
Blakeslea trispora  β -caroteno  Creme 
Helminthosporium catenarium  Vermelho  
Helminthosporium avenae  Bronze  
Penicilllum cyclopium  Laranja  
Penicilllum nalgeovensis  Amarelo  
Fusarium sporotrichioides  Licopeno  Vermelho  
Haematococcus Pluvialis  Astaxantina  Vermelho  

Monascus sp. 
Monascorubramin 
Rubropunctatin 

Vermelho Laranja  

Monascus purpureus  
Monascorubramin 
Rubropunctatin 

Vermelho-
Amarelo  

Monascus roseus  Cantaxantina  Laranja-Rosa  
Monascus sp.  Ancaflavina  Amarelo  
Penicillium oxalicum  Antraquinona  Vermelho  
Blakeslea trispora  Licopeno  Vermelho  
Cordyceps unilateralis  Naftoquinona  Vermelho sangue 
Ashbya gossypi  Riboflavina Amarelo  
Mucor circinelloides, Neurospora crassa 
and Phycomyces blakesleeanus  

β-caroteno  Amarelo-Laranja  

Penicillium purpurogenum , 
Paecilomyces sinclairii  

 Vermelho 

Pacilomyces farinosus  Antraquinona  Vermelho  
Leveduras  
Cryptococus sp.  Vermelho  
Saccharomyces neoformans var. 
nigricans  

 Preto 

Phaffia rhodozyma  Astaxantina  Rosa avermelhado  
Rhodotorula sp. Rhodotorula glutinis  Torularodina Laranja-Vermelho  
Yarrowia lipolytica  Marrom  
Actinomicetos 
Streptoverticillium rubrireticuli  Prodigiosina  Vermelho  
Streptomyces echinoruber  Rubrolone  Vermelho  
Fonte: Malik; Tokkas; Goyal (2012). 

 

Dufossé et al. (2014) destacam que o crescimento de ingredientes utilizados na 

indústria de alimentos derivados da fermentação microbiana tem crescido ano após ano. O 

apelo ao uso de pigmentos naturais derivados de algas (fonte não-convencional) e flores 

(fonte convencional) vem reforçando o nicho de mercado em que consumidores são dispostos 

a pagar mais caro por “ingredientes naturais saudáveis”. Entre as fontes não convencionais, os 

fungos filamentosos são conhecidos por produzir uma gama extraordinária de pigmentos que 

incluem várias categorias de produtos químicos como os carotenoides, melaninas, flavinas, 

fenazinas, quinonas, e mais especificamente monascinas, violaceína ou índigo. O sucesso de 

qualquer classe de pigmento produzido por fermentação depende da sua aceitabilidade pelos 
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consumidores, aprovação de regulamentos para seu uso, e o capital de investimento requerido 

para levar o produto ao mercado. 

 

 

2.3. Gênero Monascus 

 

2.3.1. Características do micro-organismo 

O gênero de fungos Monascus foi descoberto por van Tieghem (1884) e era conhecido 

na Europa como um contaminante em relação aos cereais, amido e silagem (FENG; SHAO; 

CHEN, 2012). O cultivo de Monascus em meio sólido tem sido praticado em países asiáticos 

para produzir um corante vermelho chamado “Anka”, utilizado como ingrediente alimentar. 

Em um livro de medicina chinês de ervas publicado no primeiro século, este termo “ang-kak” 

ou “o arroz-vermelho chinês” foi mencionado pela primeira vez. O “arroz-vermelho” tem sido 

utilizado como corante alimentar ou especiaria na culinária. Uma levedura roxa foi isolada 

pela primeira vez em batatas e bolos de linhaça e chamado Monascus ruber. Esse ascomiceto 

foi assim chamado porque tem apenas um asco poliesporulado. Uma segunda estirpe foi 

isolada a partir do arroz vermelho obtido em um mercado em Java, Indonésia. Esse fungo foi 

nomeado Monascus purpureus. Em seguida, várias outras espécies foram isoladas em todo o 

mundo. Monascus é frequentemente encontrado em alimentos orientais, especialmente no sul 

da China, Japão e Sudeste Asiático (DUFOSSÉ, 2006).  A Figura 1.3 apresenta cultura de 

Monacus ruber e aplicações. 

Apesar de largamente utilizado pelos consumidores asiáticos, esse pigmento ainda é 

proibido na Europa e EUA pela alegação de micotoxinas em alguns casos (RENHE et al., 

2006). Blanc et al. (1995) identificaram tal micotoxina como citrinina, um metabólito 

nefrotóxico. A citrinina mostrou-se ativa contra bactérias, bacteriófagos, sarcomas, 

protozoários, células animais e células de plantas superiores. Outras pesquisas mostraram 

algumas espécies de Monascus que produzem citrinina: M. ruber e purpureus (BLANC; 

LORET; GOMA, 1995). Essa toxina é um metabólito fúngico secundário que tem sido 

estudado desde 1931, o qual foi isolado a partir de Penicillium citrinum e mais tarde a partir 

de várias espécies de Penicillium e Aspergillus (FRISVAD, 1986). Apesar de ter sido 

considerada o primeiro antibiótico contra bactérias gram-positivas, estudos toxicológicos 

revelaram que poderia ser considerada como micotoxina, devido à nefrotoxicidade em 

humanos, causando nefropatia endêmica dos Bálcãs (doença renal) (SABATER-VILAR et al., 

1999). No entanto, estudos revelaram que o pH do meio tem forte influência sobre a produção 
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de citrinina e constataram que quanto mais elevado o pH, menor será a concentração de 

citrinina, que nesse estudo variou 5,5 mg L-1 (em pH de 8,5) a 55 g L-1 (em pH de 5,5). 

Portanto, num meio alcalino, além de induzir a excreção de pigmentos vermelhos e de 

produção, reprime fortemente a síntese de citrinina (OROZCO; KILIKIAN, 2008; ZHANG et 

al., 2013). Outro estudo revelou que a baixa oxigenação durante a fase de crescimento  

resultou em baixa produção de pigmentos e baixa síntese de citrinina por Monascus ruber HS 

4000 em cultivo submerso (YANG et al., 2015). 

 

 

 

 

 

     

 
 

                (a)                                                  (b)                                                  (c) 
 

Figura 1.3. Cultura de Monascus e aplicações. (a) Monascus ruber CCT 3802. Fonte: Vendruscolo (2009). (b) 
Arroz-vermelho chinês. Fonte: http://www.bodyandsoul.com.au. Acesso em: 08 jul 2015. (c) Suplemento 
alimentar - Monascus em cápsulas. Fonte: http://www.goba.eu. Acesso em: 08 jul 2015. 

 

Várias espécies de Monascus foram isoladas pelo mundo e há mais de 50 patentes 

sendo emitidas no Japão, EUA, França e Alemanha, consentindo o uso dos pigmentos de 

Monascus em alimentos. O consumo anual de pigmentos de Monascus no Japão passou de 

100 toneladas em 1981 para 600 toneladas no final dos anos 90 (RENHE et al., 2006).  

Atualmente, a produção de pigmentos por Monascus já é útil para colorir produtos cárneos, 

sendo que o interesse nestes pigmentos vermelhos tem aumentado devido ao fato de as 

substâncias tradicionalmente usadas, principalmente na indústria de processamento de carnes 

(nitrito ou sais de nitrato), terem conhecido efeito carcinogênico e teratogênico no organismo 

humano. Alguns estudos mostraram que o pó colorante produzido por Monascus ruber foi 

mais estável quando comparado aos corantes artificiais tradicionalmente utilizados em 

produtos cárneos (YU; WU; ZHANG, 2015). De acordo com Lian et. al (2015), dois novos 

pigmentos vermelhos de Monascus ruber foram isolados e identificados por absorbância 

visível em espectrofotômetro em uma companhia de alimentos na China. Estudos futuros 

sobre esses novos pigmentos vermelhos poderão estender sua aplicação em alimentos, como 

bebidas, doces e vinhos.  
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Produtos fermentados por Monascus possuem uma série de metabólitos secundários 

funcionais, incluindo os pigmentos anti-inflamatórios (tais como monascina e ancaflavina), 

monacolinas, ácido dimerúmico, e GABA (ácido γ-aminobutírico). Várias estudos científicos 

demonstram que estes metabólitos secundários possuem atividade anti-inflamatória, 

antioxidante, e atividades antitumorais (LEE; PAN, 2012). Aniya et al. (2000) isolaram e 

identificaram pela primeira vez o ácido dimerúmico em Monascus anka. Evidenciaram ainda 

que o ácido dimerúmico é um importante oxidante, contribuindo para eliminação de radicais 

in vitro e in vivo. Cicero et al. (2005)  avaliaram que suplementos dietéticos produzidos com 

Monascus purpureus podem ser agentes seguros e eficazes contra a hipercolesterolemia, 

abaixando o risco de doenças cardiovasculares, visto que os pacientes avaliados tiveram uma 

redução de até 20% do colesterol LDL, dado semelhante ao obtido por pacientes tratados a 

estatina chamada pravastatina, medicamento tradicionalmente utilizado para redução do 

colesterol ruim. Isso se deve à presença de monacolina K, também uma importante estatina. 

Cheng et al. (2012) avaliaram o efeito inibitório de um novo derivado de azafilona, o qual foi 

chamado de Monascusazafilol, extraído de arroz-vermelho fermentado pelo fungo Monascus 

pilosus, na produção de fatores de necrose tumoral induzidos por lipopolissacarídeos.  

 

 

2.3.2. Condições de cultivo 

Conforme apresentado no tópico anterior, várias são as cepas de Monascus capazes de 

produzir pigmentos. Fatores como meio de cultivo, pH, presença de nitrogênio, temperatura, 

umidade e intensidade luminosa podem afetar a produção de pigmentos (CHEN; JOHNS, 

1993; BLANC; LORET; GOMA, 1995; PASTRANA et al., 1995; SHEU; WANG; SHYU, 

2000; CARVALHO et al. 2003; AHN et al., 2006; BABITHA; CARVALHO, 2008).  O 

processo de produção de pigmento pode ser em fermentação em estado sólido (FES), como é 

o caso do arroz-vermelho chinês, por exemplo, ou fermentação submersa (FSm).  

Além dos principais micro-organismos do gênero Monascus utilizados para a 

produção de pigmentos, a Tabela 1.3 evidencia artigos científicos em que foram estudas as 

FSm e FES. 
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Tabela 1.3. Principais micro-organismos do gênero Monascus utilizados para a produção de pigmentos. 

Tipo de Cultivo Micro-organismo Referências 

FES 

Monascus anka Aniya et al (2000) 
Monascus purpureus FRR 2190 Johns; Stuart (1991); 
Monascus purpureus LPB 97 Babitha; Soccol; Pandey (2007) 
Monascus 
purpureus CCT 3802 

Orozco; Kilikian (2008) 

Monascus pilosus Cheng et al. (2012) 
Monascus sp. TISTR 3642 e TISTR 
3179 

Yongsmith et al. (2013) 

FSm 

Monascus purpureus Wu et al. (2000); Lee et al. (2001) 

Monascus ruber 
Pastrana et al. (1995); Hajjaj et al. 
(2000) 

Monascus purpureus Went (IMI 
210765) 

Domínguez-Espinosa; Webb, (2003) 

Monascus sp. J101 Ahn et al. (2006) 

Monascus ruber CCT 3802 
Vendruscolo et al. (2013); Meinicke et 
al. (2012) 

Monascus purpureus TISTR 3002, 
3180, 3090 e 3385 

Kongruang (2011) 

Monascus purpureus NFCCI 1756 Mukherjee; Singh (2011) 
M. purpureus NRRL 1992 Silveira; Daroit e Brandelli (2008) 

 

Johns e Stuart (1991) compararam a produtividade de pigmento vermelho de M. 

purpureus em fermentação em estado sólido e submersa, ambas com a mesma composição do 

meio, e observaram que a produção em estado sólido obteve maior rendimento.  Estudos têm 

apontado que a produção de pigmentos em fermentação submersa é afetada por diversos 

fatores, como a fonte de nitrogênio (substrato) e o pH do meio (LIN, 1973 apud CHEN; 

JOHNS, 1993). No entanto, Lee et al. (2001) defendem que a área requerida para a produção 

de pigmentos em fermentação em estado sólido é bem maior, problema que facilmente seria 

solucionado pela fermentação submersa. Além disso, em FSm, as cepas de M. purpureus 

estudadas por Lee et al. (2001) se desenvolveram de forma homogênea e a uma agitação 

ótima do meio houve aumento do rendimento – uma agitação violenta levou à tensão celular e 

inibiu o crescimento microbiano. Segundo Vendruscolo (2016), fatores como temperatura, 

pH, fornecimento de oxigênio e homogeneização do meio de cultivo são de difícil controle na 

FES, visto que esses fatores podem ser controlados com maior exatidão na FSm. No entanto, 

a FES possui menor possibilidade de contaminação devido à ausência de água livre e o extrato 

é de três a quatro vezes mais concentrado em comparação à FSm, havendo maior 

produtividade. 

As vantagens e desvantagens desses dois tipos de fermentação podem ser resumidos 

na Tabela 1.4. 
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Tabela 1.4. Comparação entre as características da FES e FSm. 

FES FSm 
Desvantagens 

Menor gama de produtos obtidos e de micro-
organismos aptos a crescer nessas condições. 

Quando operada com elevadas concentrações de 
substrato, a fermentação submersa pode obter 
problemas reológicos no sistema. 

Maior dificuldade no controle do processo. Maior demanda energética associada à 
esterilização do meio e à remoção de produto do 
meio fermentado. 

Dificuldade na coleta de amostras representativas 
durante o processo, devido a não homogeneidade. 

 

Vantagens 
Menor possibilidade de contaminação devido à 
ausência de água livre. 

A purificação de moléculas ativas é facilitada 
pela ausência ou baixa concentração de substrato. 

O extrato é de três a quatro vezes mais 
concentrado em comparação à FSm, havendo 
maior produtividade. 

O alto teor de água e a natureza diluída do meio 
facilitam o controle de temperatura, reduzindo a 
degradação dos produtos. 

Menor volume de resíduos líquidos gerados. Processos difusionais e de mistura são facilitados 
devido ao caráter homogêneo do sistema. 

Fonte: LOPES, 2011. 
 

 

2.3.3. Produção de pigmentos por Monascus 

Monascus pode produzir, pelo menos, seis importantes pigmentos relacionados, que 

podem ser divididos em três grupos: dois são de cor laranja (rubropunctatina e 

monascorubrina), dois são amarelos (monascina e ancaflavina) e dois são vermelhos 

(rubropunctamina e monascorubramina) (LEE et al., 2001). Hajjaj et al. (2000) afirmam que 

esses pigmentos são instáveis em pH extremos (2 e 14) e também instáveis quanto à luz e ao 

calor. Tais pigmentos permanecem intracelularmente por causa de sua elevada 

hidrofobicidade e somente são excretados no meio após reagir com aminoácidos (NH2) 

(HAJJAJ et al., 2012). As estruturas dos principais pigmentos produzidos por Monascus estão 

expostas na Figura 1.4.  
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Figura 1.4. Estruturas moleculares dos pigmentos amarelo, laranja e vermelho produzidos por espécies de 

Monascus. (Fonte: Adaptado de Carvalho et al., 2003). 

 

O pigmento laranja é o precursor dos outros dois pigmentos. A oxidação do pigmento 

laranja dá origem ao pigmento amarelo e a reação daquele com compostos nitrogenados 

produzem pigmentos vermelhos. Portanto, a presença de oxigênio e fontes de nitrogênio são 

determinantes na produção de pigmentos vermelhos, os quais são considerados os mais 

importantes pigmentos produzidos por Monascus já que podem ser utilizados como 

ingredientes em alimentos (AHN et al., 2006; BABITHA; CARVALHO, 2008; CARVALHO 

et al., 2003; FENG; SHAO; CHEN, 2012).  

Hajjaj et al. (2012) confirmaram que de acordo com a natureza da fonte de nitrogênio, 

a produção de pigmento vermelho pode ser elevada enquanto que a síntese de citrinina pode 

ser drasticamente diminuída ou até mesmo eliminada. Nesse estudo, os autores utilizaram a 

glicina, tirosina, arginina, serina ou histidina como fontes de nitrogênio e perceberam que 

todos esses aminoácidos favoreceram a produção de pigmento vermelho e restringiram a 

síntese de micotoxina. Em contrapartida, observaram que a produção de citrinina foi mais 

elevada quando um meio contendo glutamato, alanina ou prolina. De acordo com os 

pesquisadores, a histidina foi avaliada como o aminoácido que melhor contribui para a 

produção de pigmentos vermelhos, visto que, além do alto rendimento, praticamente foi 
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eliminada a formação de citrinina. Isso se deve ao fato de que, durante a assimilação de 

histidina, há produção de peróxido de hidrogênio (H2O2) que degrada a micotoxina. 

Outros meios/substratos e condições para produção de pigmentos foram estudados 

para a produção de pigmentos por Monascus e encontram-se resumidos na Tabela 1.5. 

 

Tabela 1.5. Condições para a produção de pigmentos por Monascus. 

Fatores Descrição Referências 
Temperatura Temperatura ótima 28 a 32°C.  Lin e Demain, 1991. 
Presença de 
oxigênio 

Não há crescimento em condições de anaerobiose.  
Produzem altas quantidades de CO2 e etanol.  
Em condições de aeração, há decréscimo na 
produção de etanol e aumento na produção de 
pigmentos.  

Pastrana et al., 1995. 

pH O pH ideal consiste em 4,0 a 7,0. 
A produção de pigmentos é afetada pelo pH.  
Em baixo pH, a predominância é de pigmentos 
amarelos, já em pH mais elevado o pigmento 
vermelho é predominante.  

Yongsmith et al., 1993. 

Umidade A umidade ideal para a produção em meio sólido 
é entorno de 56%, com pH 6,0  

Johns e Stuart, 1991. 

Intensidade 
luminosa 
 

Geralmente, o gênero Monascus produz o máximo 
de pigmentos no escuro e o mínimo em luz 
branca. 

Babitha e Carvalho, 
2008; Feng, Shao e 
Chen, 2012. 

Composição do 
meio – Fontes de 
Carbono 

As fontes de carbono mais utilizadas como 
substrato para crescimento de Monascus são a 
glicose, sucralose e amido. O maior crescimento é 
usualmente observado em glicose. 
Outras fontes de carbono já utilizadas na produção 
de pigmentos por Monascus: etanol ou etanol 
juntamente com sacarídeos, arroz, farinha de 
trigo, jaca em pó, glicerol. 

Carvalho et al., 2003. 
Feng, Shao e Chen, 
2012. Jůzlová et al., 
1994. Domínguez-
Espinosa e Webb, 2003. 
Babitha, Soccol e 
Pandey, 2007. Meinicke 
et al., 2012. 

 

 

2.4. Soro de queijo 

  

Quase todas as atividades urbanas e rurais geram resíduos sólidos, líquidos e gasosos. 

Com o crescimento da população, o impacto da disposição inadequada desses materiais no 

ambiente tem sido catastrófico. Para tentar reverter ou diminuir o processo de degradação 

ambiental, diversos setores têm trabalho no sentido de minimizar a geração de resíduos, 

trabalhando também na prevenção (BARANA; TOMMASO; GOMES, 2011). O soro de leite 

ou soro de queijo é o mais importante subproduto da indústria de laticínios, devido 

principalmente aos grandes volumes produzidos. Porém, ele constitui um problema sob o 

ponto de vista ambiental, pois apresenta elevados teores de carboidratos, proteínas e gorduras, 

que lhe conferem uma demanda química de oxigênio cerca de cem vezes maior que a do 
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esgoto doméstico. Uma possível solução para contornar os problemas associados com a 

produção do soro é sua utilização como substrato em processos fermentativos para a obtenção 

de diversos produtos de maior valor agregado (DRAGONE; TEIXEIRA; SILVA, 2011). 

Efluentes do processamento de queijo representam um significativo impacto ambiental 

na indústria do leite por causa da suas características físico-químicas, a saber, minerais (0,46 a 

10%), sólidos suspensos totais (0,1 a 22 kg m-3), pH (3,3 a 9,0), fósforo (0,006 a 0,5 kg m-3), 

total de nitrogênio Kjeldahl (0,01 a 1,7 kg m-3), carga orgânica (0,6 a 102 kg m-3). O elevado 

teor de matéria orgânica é causado pela lactose (0,18 a 60 kg m-3), proteína (1,4 a 33,5 kg m-3) 

e conteúdo de gorduras (0,08 a 10,58 kg m-3). Essa matéria orgânica é cerca de 99% 

biodegradável (ERGÜDER et al., 2001). Com uma DBO mais de 10 vezes superior ao esgoto 

doméstico bruto, 250 a 350 mg L-1, o soro é um dos mais poluentes de todos os efluentes. 

Além da poluição ambiental, o descarte do soro é também um desperdício de material 

protéico e de outros nutrientes, uma vez que retém cerca de 55% dos nutrientes do leite 

(ALMEIDA et al., 2001).  

Em termos de volume e em função das técnicas utilizadas na produção de queijos, 

gera-se de 9 a 12 litros de soro, com média de 10 litros para cada quilo de queijo produzido 

(TEIXEIRA; FONSECA, 2008). Santos e Ferreira (2001) ressaltam que, considerando a 

produção de 450.000 toneladas de queijo por ano no Brasil, essa quantidade corresponde a 

4.050.000 toneladas de soro de queijo. Descartar esse volume de soro sem tratamento 

eficiente não é só crime previsto por lei, mas também significa rejeitar um produto de alto 

valor nutricional. As proteínas do soro possuem um dos mais altos índices de valor biológico 

em comparação com outras fontes de proteínas. SEBRAE (2014) evidencia que, segundo os 

dados divulgados pela Associação Brasileira das Indústrias de Queijos (ABIQ), em 2011 o 

país produziu 867 mil toneladas, aumentando a produção em 9,4% com relação a 2010. 

Assim, vários estudos têm sido realizados com soro de queijo a fim de se obter novas 

alternativas de aproveitamento adequado em função de sua qualidade nutricional, volume e 

poder poluente. O soro de queijo tem sido aproveitado na nutrição animal (PAULA et al., 

2011), na produção de bebidas fermentadas e destiladas (DRAGONE; TEIXEIRA; SILVA, 

2011), na produção de bebidas lácteas e/ ou com frutas (GIROTO; PAWLOWSKY, 2001; 

GUEDES et al., 2013), no desenvolvimento de alimentos com atividade funcional (POPPI et 

al., 2010; EMBRAPA, 2012) entre outros. Para o aproveitamento dos resíduos industriais é 

necessário interpretá-los não como poluentes apenas, mas como material possível de ser 

aproveitado, considerando-os como matérias-primas potenciais (BECKER, 2013).   
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A composição do soro varia de acordo com as condições utilizadas para a elaboração 

do queijo. Porém, os dois principais tipos são o soro doce (pH 6,0 a 7,0) e o soro ácido (pH < 

5,0), os quais são obtidos conforme o procedimento utilizado para a precipitação da caseína. 

O soro doce, proveniente da coagulação enzimática do leite, é obtido a partir da fabricação de 

queijos tipo cheddar, minas frescal, minas padrão, mozarela, prato e suíço. O soro ácido é 

resultante da precipitação da caseína em leite coagulado inicialmente por ácido, como ocorre 

no processamento de queijo tipo cottage, requeijão e ricota. Este tipo de soro apresenta um 

teor mais elevado de cinzas e uma menor concentração de proteínas em comparação com o 

soro doce, sendo mais limitada sua utilização na alimentação devido ao sabor ácido e maior 

conteúdo salino (DRAGONE; TEIXEIRA; SILVA, 2011).  

A composição do soro é variável e pode ser afetada pela variedade de queijo 

produzido e/ou método empregado para manufaturar a caseína. Pode ser afetada pelo 

tratamento térmico do leite, manipulação e outros fatores (CHEEKE et al., 1973; 

SCHINGOETHE; SKYBERG; BAILEY, 1980). A composição média do soro de queijo, em 

g 100g-1 é de: 93 a 94 de água; 0,6 a 1,1 de proteínas; 0,06 a 0,5 de gordura; 4,5 a 6,0 de  

lactose e 0,8 a 1,0 de cinzas (PRAZERES; CARVALHO; RIVAS, 2012). Na Tabela 1.6 

encontra-se a composição média do soro de queijo em alguns trabalhos científicos sobre esse 

subproduto. 

 

Tabela 1.6. Composição média do soro de queijo como efluente líquido.  

Constituinte Mizubuti (1994)1 
Prazeres; Carvalho; 

Rivas (2012) 

Yadav et al. 

(2015) 

Água/Umidade (%) 93,1 a 93,6 93 a 94 - 

Sólidos totais (%) - - 6,3 a 7,0 

Proteínas (%) 0,84 a 0,9 0,6 a 1,1 0,6 a 1,0 

Gordura (%) 0,3 0,06 a 0,5 0,5 

Lactose (%) 4,9 a 5,1 4,5 a 6,0 3.6 a 5,2 

Cinzas (%) 0,5 a 0,7 0,8 a 1,0 0,5 

Ácido lático (%) - 0,05 a 0,9 - 

Lactato (%) - - 0,2 

Cálcio (%) 0,05 a 0,06 - 0,04 a 0,06 

Fósforo (%) 0,04 a 0,05 - - 

Fosfato (%) - - 0,1 a 0,3 

 

Panesar et al.(2015) lista, em seu artigo de revisão, diferentes fontes de carbono advindas 
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de resíduos agroindustriais para a produção de pigmentos alimentares tanto em fermentação 

submersa quanto em estado sólido. Segundo o autor, para a produção de pigmentos utilizando-se o 

fungo M. ruber, já foram estudados meios de cultivo a partir de farinha de milho, resíduo de coco, 

amendoim, farelo de soja, arroz, jaca em pó e glicerol. Meio de cultivo contendo soro de queijo e 

água de côco foi apresentado como potencial meio para a produção de pigmentos por Rhodotorula 

rubra. Não há registros da utilização de soro de queijo para a produção de pigmentos por 

Monascus ruber, o que evidencia a originalidade do presente estudo. Assim, a utilização do soro 

de queijo como substrato para a fermentação e produção de pigmentos por Monascus apresenta-se 

como solução barata e rentável de aproveitamento desse rejeito industrial, produzindo pigmentos 

que podem ser aproveitados em indústrias farmacêuticas, de cosméticos e alimentos, como 

apresentado na revisão bibliográfica. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo geral 

 

A presente pesquisa tem por objetivo produzir pigmentos microbianos por 

fermentação sólida e submersa de Monacus ruber CCT 3802, mediante aproveitamento de 

soro de queijo como substrato. 

 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos da pesquisa são: 

 Comparar o crescimento do fungo Monascus ruber em meio sólido contendo 

concentrações variadas de soro de queijo; 

 Avaliar a cor dos pigmentos e biomassa de Monascus ruber em meio sólido quando 

sob diferentes valores de pH; 

 Estudar a cinética do cultivo de Monascus ruber em fermentação submersa 

contendo soro de queijo como substrato – relação entre a velocidade de consumo de substrato 

e a velocidade de formação de pigmento; 

 Verificar a influência da fonte de nitrogênio no meio de cultivo para o crescimento 

e produção de pigmentos vermelhos em frascos contendo soro de queijo e glicose como 

substratos; 

 Estudar o processo de hidrólise enzimática da lactose como alternativa viável ao 

consumo deste substrato por Monascus ruber e consequente produção de pigmentos. 

 Comparar o desenvolvimento de Monascus ruber quando este é cultivado em 

glicose, lactose e lactose hidrolisada – formação de biomassa seca e produção de pigmentos 

vermelhos. 
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CAPÍTULO 2 

 

Soro de queijo como substrato para obtenção de pigmentos produzidos por 
Monascus ruber em fermentação sólida 
Jaquelinne Pires Vital da Costaa; Francielo Vendruscoloa 
aEscola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, 74690-900, Brasil 

 
Resumo 
O presente estudo teve como objetivo a produção de pigmentos por Monascus ruber CCT 3802 em 
meio sólido, utilizando o soro de queijo como substrato. Para isso, testou-se diferentes concentrações 
de soro e valores de pH. Houve crescimento do micro-organismo para todas as concentrações de soro 
de queijo aplicadas e houve diferença significativa entre as velocidades de crescimento do fungo 
obtidas para cada meio quando comparadas ao meio controle (sem soro de queijo). Tais resultados 
demonstram a potencialidade do soro de queijo como substrato para o crescimento do fungo e, 
consequentemente, a produção de pigmentos. Quando analisadas sob diferentes valores de pH, as 
velocidades de crescimento do fungo foram maiores em pH 6,0 em meio de cultivo contendo 20 g L-1 
de soro de queijo em pó, o que corresponde a uma concentração de 6,4g L-1 de lactose como fonte de 
carbono. Em valores de pH extremos, como pH 2,0 e 8,0, o crescimento do fungo apresentou inibição 
e o aspecto visual diferiu-se, apresentando coloração amarela e vermelha, respectivamente. A 
velocidade de crescimento em pH 3,0, 4,0 e 5,0 não diferiu significativamente (p ≤ 0,05), porém, 
observou-se que em diferentes valores de pH, houve produção de pigmentos laranja e vermelho, o que 
demonstra a clara influência do pH na produção de pigmentos produzidos por Monascus ruber. 
Evidencia-se, portanto, o soro de queijo como alternativa viável, barata e rentável à produção de 
biopigmentos produzidos por Monascus ruber, haja vista o alto teor de nutrientes deste subproduto e o 
elevado crescimento do fungo nesse meio quando em condições adequadas de pH e concentração. 
 
Palavras-chave: Biopigmentos, cultivo sólido, crescimento radial, soro de queijo, resíduos 
agroindustriais. 

 

1. Introdução  

 
O gênero de fungos Monascus é amplamente utilizado em países asiáticos para produção 

de um corante vermelho conhecido como “Anka”, o qual é bastante utilizado como 
ingrediente alimentar em comidas típicas (Jung et al., 2003). Monascus podem produzir, pelo 
menos, seis importantes pigmentos relacionados, que podem ser divididos em três grupos: 
dois são de cor laranja (rubropunctatina e monascorubrina), dois são amarelos (monascina e 
ancaflavina) e dois são vermelhos (rubropunctamina e monascorubramina) (Lee et al., 2001). 
Atualmente, a produção de pigmentos por Monascus já é útil para colorir produtos cárneos, 
sendo que o interesse nestes pigmentos vermelhos tem aumentado devido ao fato de as 
substâncias tradicionalmente usadas, principalmente na indústria de processamento de carnes 
(nitrito ou sais de nitrato), terem conhecido efeito carcinogênico e teratogênico no organismo 
humano (Yu et al., 2015). 

Além disso, produtos fermentados por Monascus possuem uma série de metabólitos 
secundários funcionais, incluindo os pigmentos anti-inflamatórios (tais como monascina e 
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ancaflavina), monacolinas, ácido dimerúmico, e GABA (ácido γ-aminobutírico). Vários 
estudos científicos demonstram que estes metabólitos secundários possuem atividade anti-
inflamatória, antioxidante, e atividades antitumorais (Aniya et al., 2000; Cheng et al., 2012; 
Cicero et al., 2005; Lee e Pan, 2012).  

Diversos são os fatores que afetam a produção de pigmentos, como a temperatura, 
presença de oxigênio, umidade, intensidade luminosa, pH e a composição do meio (fontes de 
carbono e de nitrogênio) (Babitha e Carvalho, 2008; Babitha et al., 2007; Feng et al., 2012; 
Lin e Demain, 1991; Meinicke et al., 2012; Pastrana et al., 1995). As fontes de carbono mais 
utilizadas como substrato para crescimento de Monascus são a glicose, sucralose e amido. O 
maior crescimento é usualmente observado em glicose. No entanto, outras diferentes fontes de 
carbono vêm sendo utilizadas como substrato para o crescimento de Monascus, 
principalmente resíduos e subprodutos da indústria alimentícia, como etanol, quirela de arroz, 
farinha de trigo, jaca em pó, glicerol e bagaço de malte (Carvalho et al., 2003. Feng et al., 
2012; Jůzlová et al., 1994; Domínguez-Espinosa e Webb, 2003; Babitha et al., 2007; 
Meinicke et al., 2012; Oliveira et al., 2016).  

Neste contexto, o soro de queijo representa um resíduo agroindustrial de elevado teor de 
matéria orgânica (lactose, proteína e gorduras) (Ergüder et al., 2001). O descarte do soro, 
além da poluição ambiental, é um desperdício de material proteico e de outros nutrientes, uma 
vez que retém cerca de 55% dos nutrientes do leite (Almeida et al., 2001). Por isso, ele tem 
sido aproveitado como subproduto na produção de bebidas lácteas, suplementos proteicos e 
produtos de panificação. No entanto, não há registros da utilização de soro de queijo para a 
produção de pigmentos por Monascus ruber, o que evidencia a originalidade do presente 
estudo. Assim, este trabalho teve como objetivo a produção de pigmentos por Monascus 
ruber em meio sólido, mediante a utilização do soro de queijo como substrato. 
 

2. Materiais e Métodos 

 

2.1. Micro-organismo 

 
O micro-organismo utilizado neste trabalho foi o fungo filamentoso Monascus ruber CCT 

3802, obtido da Coleção de Culturas Tropicais da Fundação André Tosello (Campinas, SP), 
mantido em ágar dextrose batata (PDA) e ágar bacteriológico a 4°C. A manutenção foi 
realizada em tubos de ensaio inclinados contendo ágar dextrose de batata (PDA), previamente 
esterilizados a 121°C durante 15 minutos. Após resfriados, os tubos foram inoculados, 
conforme metodologia proposta por Nagel et al. (1999), em que uma alçada do fungo foi 
transferida para os tubos e incubados a 28°C por 7 a 10 dias. 
 

2.2. Soro de queijo 

 
O soro de queijo em pó utilizado neste experimento foi cedido pela indústria Lactosul 

Indústria de Laticínios LTDA (Piranhas, GO). A forma do produto utilizado foi em pó.  
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O soro de queijo em pó foi submetido às seguintes análises: determinação de resíduos por 
incineração (cinzas), de proteínas, de gorduras totais, e de glicídios redutores em lactose. Tais 
análises foram realizadas no Centro de Pesquisa em Alimentos (CPA) para conhecimento da 
composição do produto a ser utilizado como substrato. As metodologias utilizadas pelo 
laboratório são oficiais para controle de produtos de origem animal, conforme Instrução 
Normativa nº 68, de 12 de dezembro de 2006. A ficha técnica do produto, o laudo técnico das 
análises e as metodologias estão disponíveis em anexo (Anexo A, B e C, respectivamente). A 
Tabela 2.1 apresenta os resultados das análises realizadas para o soro de queijo em pó 
utilizado neste estudo. 

 
Tabela 2.1. Resultados das análises físico-químicas para soro de queijo em pó. 

Ensaio Valor encontrado (g 100g-1) Metodologia 
Glicídios redutores em lactose 32,27 Método Lane-Eynon 
Gordura total 1,49 Método Roese-Gottlieb 
Proteínas totais 10,59 Instituto Adolfo Lutz 
Resíduo mineral fixo 6,30 Instituto Adolfo Lutz 

 
 

2.3. Determinação da velocidade de crescimento radial (VCR) 

 
A determinação das velocidades do crescimento radial das colônias de Monascus ruber 

CCT 3802 foi obtida conforme metodologia proposta por Gabiatti et al. (2006). Preparou-se 
uma suspensão de esporos, onde três alçadas do micro-organismo, cultivado em tubos de 
ensaio com ágar inclinado, foram transferidas para tubos de Duran contendo 0,3 a 0,5 mL de 
ágar bacteriológico 0,2% previamente autoclavados a 121ºC por 15 minutos. 

 
2.3.1. Preparo do meio de cultivo 

 
O crescimento e a produção de pigmentos sob concentrações de soro de queijo e diferentes 

valores de pH foram avaliados. Para isso, foi realizado o estudo de uma variável por vez 
(Rodrigues e Iemma, 2009). 

1º Ensaio: Diferentes concentrações de soro de queijo em pó (5, 10, 20, 40 e 80 g L-1), 
foram adicionadas em soluções de PDA, as quais foram autoclavadas a 121ºC por 15 minutos. 
Placas contendo apenas o meio de cultivo foram também avaliadas para controle. O pH inicial 
dos meios de cultivo foi ajustado para 6,5.  

2º Ensaio: A concentração de soro de queijo em pó que melhor apresentou resultados no 
primeiro ensaio foi aplicada para avaliação da produção em diferentes valores de pH. O meio 
de cultivo utilizado neste ensaio foi o ágar extrato de malte (MEA). Após autoclavado e 
enquanto líquido, o meio de cultivo teve o pH ajustado na faixa de 2,0 a 8,0 com soluções de 
hidróxido de sódio (10%) ou ácido clorídrico (10%), também previamente autoclavados. 
Como parâmetro para este teste, realizou-se o crescimento radial com meio de cultivo 
contendo lactose, ajustando-se às mesmas faixas de pH avaliadas para o soro de queijo. 
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2.3.2. Inoculação do micro-organismo 

 
Os meios de cultivo, previamente autoclavados a 121ºC por 15 minutos, foram vertidos 

em placas de Petri de 100 mm e depois de solidificados, com auxílio de uma ponteira estéril 
de micropipeta com diâmetro de 0,5 mm, foram inoculados através da imersão da ponteira na 
suspensão de esporos e posterior toque no centro de cada placa em ambiente asséptico 
(Gabiatti et al., 2006). Para cada cultivo, nos diferentes valores de concentração de soro de 
queijo e pH, foram realizadas 5 repetições (quintuplicata) e as placas de Petri foram incubadas 
a 28±2ºC. Assim, foram traçados três raios no fundo de cada placa de Petri, passando pelo 
ponto de inoculação. A cada 24 horas, mediram-se os raios com paquímetro digital, por 14 
dias. 

A velocidade de crescimento radial das colônias foi obtida pela declividade da regressão 
linear do raio das colônias em função do tempo de cultivo, como apresentado na Equação 2.1. 
 

( ) = +                                                                                                                     (2.1) 
 

Em que r(t) é o raio da colônia (mm), a é o coeficiente linear, dado pelo raio do objeto 
inoculador, VCR é a velocidade de crescimento radial (mm h-1) e t é o tempo de cultivo (h). 

Para as diferentes velocidades obtidas para os meios analisados, foram comparadas as 
declividades das retas em gráficos, utilizando-se o software Microsoft Excel® 2010. Para 
verificar se houve diferença significativa entre as velocidades oriundas das curvas de 
regressão, foi utilizado o teste-t pelo software Statistica 7.1. 

 

2.4. Extração e determinação dos pigmentos  

 
As colônias foram cuidadosamente raspadas da superfície do meio sólido, com o auxílio 

de uma espátula, retirando-se o máximo possível desse, e foram adicionadas em frascos de 
Erlenmeyer, de 125 mL, contendo 35 mL de álcool etílico 95°GL. As amostras foram 
colocadas em banho-maria a 40°C por 1 hora sob agitação constante (metodologia adaptada 
de Vendruscolo et al., 2016b). Em seguida, foi realizada filtração em papel filtro Whatman n.º 
1 previamente seco (60°C por 2 horas) e pesado, evitando-se verter a biomassa. O filtrado foi 
submetido às determinações de pigmento (espectro de varredura) e cor. 

Utilizou-se espectrômetro (Espectrômetro UV/Vis LAMBDA 45, PerkinElmer, Inc, 
Connecticut, USA), na faixa de 350 a 550 nm, no Laboratório Multiusuário do Instituto de 
Química da Universidade Federal de Goiás. Os pigmentos produzidos por Monascus ruber 
CCT 3802 foram expressos em unidade de absorbância (UA). Com base no espectro para 
pigmentos do gênero Monascus, a absorbância de pigmentos se dá em comprimentos de onda 
específicos: 400, 470, e 510 nm, cujos valores correspondem à absorção de pigmentos de cor 
amarela, laranja e vermelha, respectivamente (Vendruscolo et al., 2016b) Tais comprimentos 
de onda foram utilizados para a leitura neste presente estudo. 
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2.5. Determinação da biomassa seca 

 
Nos frascos, ainda contendo a biomassa e meio de cultivo, foram adicionados de 50 mL de 

água destilada e levados à autoclave a 121°C por 5 minutos para completa dissolução do meio 
retido à biomassa. A biomassa foi então quantificada por gravimetria, realizando-se filtração 
sob vácuo no mesmo papel filtro Whatman n.º 1 previamente seco e pesado. O material retido 
foi submetido à secagem em estufa a 85°C por 24 horas. O conjunto foi então resfriado em 
dessecador por 15 minutos e depois pesado em balança analítica para a determinação da 
biomassa seca (Meinicke et al., 2012). 
 
 

2.6. Determinação das características de cor dos pigmentos 

 
Os valores de L*, a* e b* foram medidos pela transmitância total em colorímetro com o 

sistema de cor CIELAB (ColorQuest® XE, HunterLab, Hunter Associates Laboratory, Inc., 
Virginia, USA). Esses valores foram então usados para calcular valores chroma (C) e 
tonalidade - ângulo Hue (hab). L* indica luminosidade de 0 (preto) a 100 (branco). Positivos e 
negativos em a* representam vermelho e verde, respectivamente, enquanto que pontos 
positivos e negativos em b* representam amarelo e azul, respectivamente. Os valores de 
cromaticidade denotam a saturação ou pureza da cor. Valores próximos ao centro, ao mesmo 
valor de L*, indicam cores próximas ao cinza, enquanto valores próximos à circunferência, 
cores vivas ou brilhantes. Valores do ângulo Hue representam 0 para vermelhidão, 90 para 
amarelado, 180 para verdor, e 270 para azul (Jung et al., 2003). 
 

3. Resultados e discussão 

 

3.1 Influência da concentração de soro de queijo na produção de pigmentos por 

Monascus ruber CCT 3802 

 
A avaliação do soro de queijo como substrato para o crescimento e obtenção de pigmentos 

por M. ruber foi determinada mediante a análise do crescimento radial das colônias em placas 
contendo meio sólido sob diferentes concentrações de soro de queijo.  

Com base nas médias dos raios das colônias cultivadas em cada placa, medidos 
diariamente, para cada meio de cultivo (Apêndice A.2.1), e desprezando-se a fase lag 
(Apêndice A.2.2), as equações de regressão, com as respectivas correlações e velocidades de 
crescimento radial para o Monascus ruber, foram determinadas, conforme a Tabela 2.2.  
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Tabela 2.2. Equação de regressão linear, coeficiente de regressão (R2) e velocidade de crescimento 
radial (VCR) para o fungo M. ruber em meio de cultivo contendo diferentes concentrações de soro de 
queijo. 

Concentrações de soro de queijo 
(g L-1) 

Equação de regressão R2 
VCR 

(mm h-1) 
0 (controle) r(t) = 0,0873.t + 1,4 0,9801 0,0873±0,0030d 

5 r(t) = 0,1231.t + 1,4 0,9903 0,1231±0,0100c 
10 r(t) = 0,1307.t + 1,4 0,9925 0,1307±0,0128bc 
20 r(t) = 0,1420.t + 1,4 0,9819 0,1420±0,0043ab 
40 r(t) = 0,1444.t + 1,4 0,9838 0,1444±0,0032a 
80 r(t) = 0,1411.t + 1,4 0,9860 0,1411±0,0057ab 

a-d Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey, ao 
nível de 5% de significância. 

A velocidade de crescimento radial do M. ruber variou de 0,0873 a 0,1444 mm h-1. 
Observa-se que a maior velocidade de crescimento radial do M. ruber foi obtida quando 
cultivado sob 40 g L-1 de soro de queijo (0,1444±0,0032 mm), o que corresponde a um 
crescimento de 3,47 mm dia-1. A variação de crescimento entre o menor valor (controle) e o 
maior valor (40 g L-1) corresponde a um aumento de 65% na velocidade. Pode-se observar 
ainda que, se adicionado 5 g L-1 de soro de queijo ao meio de cultivo, eleva-se em 1,4 vezes a 
velocidade de crescimento do micro-organismo. 

Meinicke (2008) determinou velocidades de crescimento radial para Monascus ruber em 
meio sólido contendo diferentes concentrações de glicerol e as comparou com as velocidades 
em glicose, PDA e ágar e observou que a maior velocidade de crescimento foi obtida para o 
meio contendo 1,0% de glicose (1,96 mm dia-1). No presente estudo, o meio de cultivo 
contendo 1,0% de soro de queijo (ou 10 g L-1) obteve velocidade de crescimento de 3,14 mm 
dia-1. Oliveira et al. (2016) analisou o bagaço de malte, um subproduto da indústria cervejeira, 
como substrato para produção de biopigmentos por Monascus ruber. Segundo os autores, a 
maior velocidade de crescimento foi de 0,1383 mm h-1 para meio PDA contendo 40 g L-1 de 
bagaço de malte. 

 Para avaliar se houve diferença significativa entre as velocidades obtidas foi aplicada a 
análise de variância (ANOVA). O valor de F calculado foi de 48,43, valor esse superior ao 
valor de F tabelado (F5,20 = 2,71), podendo-se afirmar, portanto, que há diferença significativa 
entre as curvas obtidas, ao nível de significância de 0,05. Assim, para identificar o quanto as 
amostras diferenciam-se significativamente, aplicou-se o teste-t ao nível de confiança de 95% 
(Apêndice B.2.1). 

Verifica-se que houve crescimento do micro-organismo para todas as concentrações de 
soro de queijo aplicadas e que houve diferença significativa entre as velocidades de 
crescimento do fungo obtidas para cada meio quando comparadas ao meio controle, o qual 
não contém soro de queijo adicionado. No entanto, observa-se que não houve diferença 
significativa de crescimento entre as concentrações 5 e 10 g L-1 (p ≤ 0,05). Embora a maior 
velocidade de crescimento radial tenha sido para uma concentração de 40 g L-1, tal 
crescimento não se diferenciou significativamente da velocidade obtida com adição de 20 g L-

1 de soro de queijo, mas diferenciou-se significativamente, ao nível de significância de 0,05, 
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para concentração de 10 g L-1, o que representa um aumento de 10% no crescimento do 
micro-organismo.  

Não houve diferença significativa de crescimento do fungo quando comparadas as 
concentrações de 40 e 80 g L-1. Percebe-se, portanto, que a adição de 20 g L-1 de soro de 
queijo ao meio é a menor concentração capaz de aumentar a velocidade de crescimento do 
fungo em 63%, velocidade essa que não se diferenciou significativamente da maior 
velocidade obtida (40 g L-1), ao nível de confiança de 95%. 

A Figura 2.1 apresenta as curvas de crescimento radial do M. ruber sob diferentes 
concentrações de soro de queijo no meio de cultivo. 

 

 
Figura 2.1. Curvas de crescimento radial das colônias de M. ruber CCT 3802 cultivadas em diferentes 
concentrações de soro de queijo. 

 
Evidencia-se que a fase lag neste estudo foi de 48 horas para todas as colônias, 

independente do meio de cultivo estudado e que a curva do meio controle apresentou 
declividade menor que as demais, demonstrando o crescimento lento da colônia no mesmo 
período de incubação. 

O crescimento e produção de pigmentos por M. ruber em meio contendo lactose sugere 
que o fungo é capaz de produzir enzimas (lactase) capazes de hidrolisar esse açúcar redutor, 
sendo possível a utilização dessa fonte de carbono. 

Carvalho et al. (2005) estudou o crescimento radial e morfologia de 4 linhagens de 
Monascus (Monascus sp. NRRL 1991, M. purpureus NRRL 2897, M. purpureus CCT 3802 e 
LPB 31, uma estirpe isolada de arroz contaminado) cultivadas sobre PDA em placas de Petri. 
Todas as culturas de Monascus estudadas pelo autor apresentaram características típicas: 
colônias planares e arredondadas, com desenvolvimento aéreo, inicialmente branco, voltando-
se para a cor marrom-avermelhada ao decorrer do tempo de incubação (do centro às bordas), 
com difusão dos pigmentos através do ágar. As colônias apresentaram-se bem desenvolvidas, 
demonstrando o halo de difusão e aspecto floculante do micélio aéreo, além da produção 
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característica de pigmentos. As mesmas características foram observadas para a estirpe 
estudada neste artigo. 

Pisareva e Kujumdzieva (2006) também estudaram a morfologia e o crescimento de 
Monascus pilosus Sato CBS 289.34, Monascus purpureus Went CBS 285.34, Monascus 
ruber Thieghem CBS 291.34 e Monascus sp. C1 em diferentes meios em placas de Petri. 
Neste estudo, o crescimento das estirpes foi comparado em três diferentes meios: um meio 
contendo 25% de glicerol, ágar, NaNO3 como fonte de nitrogênio e sais, outro contendo ágar 
extrato de levedura (CYE, sigla em inglês) e, outro, com ágar extrato de malte, apenas. Todos 
os meios foram ajustados em pH 6,0. As quatro estirpes foram cultivadas, durante 7 dias, a 
25ºC, 4ºC e 37ºC para cada meio. O maior crescimento foi observado em CYE, para M. 
pilosus Sato CBS 289.24, a 37ºC, com formação de colônias planas e alaranjadas, de 26,5 mm 
de raio. A colônia apresentou coloração branca-acastanhada no centro e pouca formação de 
micélio aéreo. Assim, embora as características morfológicas sejam comuns às diversas 
estirpes de Monascus, a produção de pigmentos é determinada pela fonte de carbono 
oferecida ao micro-organismo e pelas condições de cultivo do meio. 

 
3.1.1. Efeito da concentração de soro de queijo na produção de pigmentos 

 
Os filtrados obtidos durante a extração de pigmentos de cada meio de cultivo foram 

submetidos à análise de varredura em espectrômetro, na faixa de 350 a 550 nm. A biomassa 
retida foi quantificada por gravimetria (Meinicke et al., 2012). A análise de varredura, 
apresentada na Figura 2.2, está diretamente proporcional à biomassa seca obtida. 

 
Figura 2.2. Análise de varredura em espectrômetro do pigmentos produzidos por Monascus ruber 
CCT 3802 cultivado em meios contendo diferentes concentrações de soro de queijo. 

 
Na maioria dos trabalhos publicados sobre o gênero Monascus, um específico 

comprimento de onda para a absorbância foi selecionado para medir a concentração dos 
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diferentes pigmentos produzidos. Em alguns, a absorbância foi medida a 400, 470 e 500 nm, 
para pigmentos amarelo, laranja e vermelho, respectivamente (Babitha et al., 2007; Lee et al., 
2007, Singh et al., 2015), e em outros, foi medida a 410, 470 e 510 nm (Bühler et al., 2013; 
Shi et al., 2015; Vendruscolo et al., 2016b). Os resultados obtidos da análise de varredura 
(Figura 2.2) evidenciam a presença dos três pigmentos nos comprimentos de onde 
mencionados pela literatura. Em todos os espectros há o pico em 400nm, demonstrando a 
presença do pigmento amarelo em todas as amostras. Os comprimentos de onda, a 510 nm, 
demonstram a presença de pigmento vermelho. 

Sabe-se, no atual meio científico, que não é possível a produção de um único pigmento 
durante a fermentação do fungo Monascus. No entanto, a composição do pigmento pode ser 
moldada às condições e composição do meio para que misturas de pigmentos amarelo, laranja 
e vermelho sejam obtidas. O pigmento laranja é o primeiro produto da biossíntese e o 
precursor dos outros pigmentos (Kongruang, 2011; Shi et al., 2015; Vendruscolo et al., 
2016a).  

 
3.1.2. Características de cor dos pigmentos produzidos 

 
As características de cor dos pigmentos produzidos pelo Monascus ruber CCT 3802, 

quando incubado em meios de cultivo contendo diferentes concentrações de soro de queijo, 
foram avaliadas em colorímetro com o sistema de cores CIELAB. Os valores de chroma (C) e 
o ângulo Hue (hab) foram obtidos a partir dos valores de a* e b*. Com base nas análises de 
variância para os valores de L*, a* e b* (Apêndices B.2.2 a B.2.4), o teste-t foi aplicado para 
avaliação da diferença significativa entre as médias das concentrações aplicadas (Tabela 2.3). 

 
Tabela 2.3. Valores colorimétricos para os pigmentos produzidos pelo fungo M. ruber em meio de 
cultivo contendo diferentes concentrações de soro de queijo. 

Concentrações 
de soro de 

queijo (g L-1) 

Sistema de Cores CIELAB 
Cor3 

L* a* b* C1 hab
2 

Controle 76,40±4,83b 38,38±6,80b 40,00±6,56bc 55,43 48,18 Laranja escuro 

5 69,27±3,67c 49,15±4,61a 58,36±6,80a 76,30 49,90 Laranja/vermelho 

10 72,41±2,08bc 44,89±2,95ab 53,94±4,57a 70,18 50,24 Laranja/vermelho 

20 77,99±2,87b 36,68±4,65b 49,16±2,63ab 61,34 53,27 Vermelho 

40 86,36±1,76a 23,19±2,90c 34,71±3,69c 41,75 56,26 Vermelho intenso 

80 76,79±3,39b 38,44±5,09b 52,68±6,55a 65,21 53,89 Vermelho intenso 
1 Chroma (C) = [(a*)2 + (b*)2]1/2. 2 Ângulo Hue (hab) = tan-1(b*/a*). 3Interpretação de cor com base em análise 
visual.  
a-c Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey, ao 
nível de 5% de significância. 
 

 
De acordo com a Tabela 2.3, todos os valores de L*, a* e b* foram positivos para todos os 

pigmentos avaliados, indicando que, quando plotados em um sistema de coordenadas polares, 
todos os valores encontram-se disponíveis no primeiro quadrante, ou seja, referem-se a cores 
próximas ao vermelho e ao amarelo. Os valores de hab ficaram entre 48 e 56, indicando que a 
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cor varia do vermelho intenso ao laranja escuro. As amostras de pigmento derivadas do meio 
de cultivo contendo 5 e 10 g L-1 de soro de queijo apresentaram-se levemente mais escuras e 
avermelhadas que a amostra controle. Já a amostra derivada de 20g L-1 de soro na 
concentração do meio, apresentou cor mais clara, menos vermelha e mais amarela que o 
controle.  

A Figura 2.3 a seguir apresenta o aspecto das colônias do micro-organismo M. ruber, após 
14 dias de incubação a 28ºC, sob diferentes concentrações de soro de queijo. Visualmente, 
para a amostra contendo 20 g L-1 de soro de queijo, o aspecto do pigmento tendeu do laranja 
escuro ao vermelho. Uma cor levemente mais azulada e menos amarela, foi observada para a 
amostra de pigmentos oriunda da extração da colônia em meio contendo 40 g L-1 de soro, o 
que visualmente correspondeu a uma tonalidade vermelha intensa. A mesma tonalidade 
também foi observada para a amostra de pigmentos advinda das placas contendo 80g L-1 de 
soro de queijo. 

 
 

 
Figura 2.3. Aspecto das colônias de M. ruber CCT 3802 cultivadas em diferentes concentrações de 
soro de queijo após incubação a 28ºC por 336h. 

 
Observa-se nitidamente que o fungo, em meios contendo soro de queijo, apresentou 

crescimento e produziu mais pigmentos avermelhados que o meio controle. O meio controle 
apresentou coloração amarelada. Embora aparentemente do mesmo tamanho, o micro-
organismo em meio contendo 20 g L-1 de soro de queijo produziu uma coloração mais 
avermelhada que no meio contendo 10 g L-1, o qual se apresentou com uma cor alaranjada 
intensa. Coloração vermelha intensa também foi observada nas placas contendo 40 e 80 g L-1 
de soro de queijo como substrato, o que sugere que a maior concentração de lactose contribui 
para a produção de pigmentos vermelhos.  
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3.2. Influência do pH na produção de pigmentos por Monascus ruber CCT 3802 

 
Para a concentração de soro de queijo em pó que melhor apresentou resultados no 

primeiro ensaio (20 g L-1) avaliou-se o efeito de diferentes valores de pH (2,0 a 8,0) na 
produção de pigmentos por Monascus ruber. O crescimento radial com o meio de cultivo 
contendo lactose, ajustando-se às mesmas faixas de pH avaliadas para o soro de queijo, foi 
realizado como parâmetro para as análises dos resultados. 

O soro de queijo em pó apresentou 32% de açúcares redutores em lactose (Anexo B). 
Assim, uma concentração de 20 g L-1 de soro em cada meio de cultivo, sugere uma 
concentração 6,4 g L-1 de lactose. Este resultado é importante para que seja conhecida a 
concentração inicial de substrato (fonte de carbono) oferecido ao micro-organismo.  

A determinação do crescimento radial das colônias de M. ruber cultivadas em meio sólido 
contendo 10 g L-1 de lactose e 20 g L-1 de soro de queijo, sob diferentes valores de pH, foi 
realizada pela medição do diâmetro dessas a cada 24 horas de incubação a 28±2ºC. As médias 
dos raios medidos diariamente de cada placa para cada meio de cultivo encontram-se nos 
Apêndices A.2.3 e A.2.4. As equações de regressão e coeficiente de correlação a partir das 
declividades das regressões evidenciam que o crescimento das colônias apresentou 
comportamento linear (Tabela 2.4).  

Observa-se na Tabela 2.4, que a maior velocidade de crescimento foi obtida em pH 6,0 
(0,1340±0,0075 mm h-1), e a menor, em pH 8,0 (0,0194±0,0103 mm h-1), ambos, em meio de 
cultivo contendo 20 g L-1 de soro de queijo. As colônias, nesses meios, apresentaram 
coloração vermelha, no entanto, é notória que a quantidade de pigmentos vermelhos 
produzidos em pH 6,0 supera a produção em pH 8,0, dada a diferença perceptível de 
crescimento das colônias no mesmo período de tempo de incubação a 28ºC (Tabela 2.3 e 
Figura 2.4). Isso demonstra que a simples correção do pH do meio é capaz de aumentar em 
aproximadamente 7 vezes a produção de biopigmentos, no meio contendo soro de queijo.  

As colônias submetidas a incubação, em pH 6, em meio contendo lactose, apresentaram 
45% da média das velocidades de crescimento das colônias em meio contendo soro de queijo, 
o que demonstra a potencialidade deste subproduto da indústria de laticínios para a produção 
de pigmentos microbianos. A maior velocidade de crescimento radial do M. ruber em meio de 
cultivo contendo 10 g L-1 de lactose correspondeu a um crescimento de 0,0724 mm h-1 (pH 
5,0). 

A Figura 2.4 apresenta a evolução do crescimento das colônias de Monascus ruber para os 
diferentes meios estudados. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 2.4. Curvas de crescimento radial das colônias de M. ruber cultivadas a 28ºC em meio sólido 
contendo (a) 10 g L-1 de lactose e (b) 20 g L-1 soro de queijo sob diferentes valores de pH. 

 

Prazeres et al. (2012) afirma que a composição média do soro de queijo, em g 100g-1 é de: 
93 a 94 de água; 0,6 a 1,1 de proteínas; 0,06 a 0,5 de gordura; 4,5 a 6,0 de lactose e 0,8 a 1,0 
de cinzas. A composição de lactose descrita pelo autor assemelha-se à composição do soro 
utilizado neste estudo. O elevado crescimento do fungo em meio contendo soro de queijo, em 
relação ao meio contendo apenas lactose, pode ser explicado pela composição do soro de 
queijo, o qual, embora fornecendo 3,6 g de lactose a menos, é rico em nutrientes, como 
proteínas e gorduras, além da lactose, os quais fornecem energia necessária à síntese dos 
biopigmentos por um período maior de tempo, visto que, ao cessar a fonte de carbono, o 
micro-organismo tenderá a realizar sua via metabólica a partir de outros nutrientes disponíveis 
no meio para sua manutenção. 
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Tabela 2.4. Equação de regressão linear, coeficiente de regressão (R2), velocidade de crescimento radial (VCR) e aspecto visual das colônias do fungo 
Monascus ruber CCT 3802 em meio de cultivo contendo soro de queijo e lactose sob diferentes valores de pH a 28ºC. 

pH 

Meio de Cultivo 
Lactose (10 g L-1) Soro de queijo (20 g L-1) 

Equação de 
regressão 

R2 VCR (mm h-1) 
Aspecto Visual 

da Colônia 
Equação de 
regressão 

R2 VCR (mm h-1) 
Aspecto Visual 

da Colônia 
2,0 r(t) = 0,0368.t + 1,4 0,9508 0,0368±0,0027d Amarelo r(t) = 0,0978.t + 1,4 0,9564 0,0978±0,0072c Amarelo 
3,0 r(t) = 0,0554.t + 1,4 0,9690 0,0554±0,0019bc Laranja r(t) = 0,1132.t + 1,4 0,9881 0,1132±0,0092b Laranja 
4,0 r(t) = 0,0704.t + 1,4 0,9761 0,0704±0,0035a Laranja r(t) = 0,1132.t + 1,4 0,9806 0,1132±0,0054b Laranja 
5,0 r(t) = 0,0724.t + 1,4 0,9834 0,0724±0,0023a Vermelho r(t) = 0,1270.t + 1,4 0,9872 0,1270±0,0038ab Vermelho 
6,0 r(t) = 0,0603.t + 1,4 0,9492 0,0603±0,0034b Vermelho r(t) = 0,1340.t + 1,4 0,9772 0,1340±0,0075a Vermelho 
7,0 r(t) = 0,0539.t + 1,4 0,9195 0,0539±0,0071bc Vermelho r(t) = 0,0671.t + 1,4 0,7678 0,0671±0,0045d Vermelho 
8,0 r(t) = 0,0491.t + 1,4 0,8596 0,0491±0,0025c Vermelho r(t) = 0,0194.t + 1,4 0,8216 0,0194±0,0103e Vermelho 

a-e Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de significância. 
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3.2.1. Efeito do pH na produção de pigmentos por Monascus ruber CCT 3802 

 
Foi realizada a análise de varredura dos pigmentos obtidos da extração com álcool etílico 

95ºGL, conforme metodologia descrita no item 2.6. Os resultados estão apresentados 
proporcionalmente à quantidade de biomassa seca, a qual foi quantificada por gravimetria 
(Figura 2.5). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2.5. Espectro de varredura dos pigmentos de M. ruber cultivadas a 28ºC em meio sólido 
contendo (a) lactose 10 g L-1 e (b) 20 g L-1 soro de queijo sob diferentes valores de pH. 
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Para o meio de cultivo contenho 10 g L-1 de lactose, em pH 2, é possível identificar a 
ausência de pico em 510nm, demonstrando a predominância do pigmento amarelo, o que não 
ocorreu no pigmento extraído do meio de cultivo contendo soro de queijo.  

Observa-se que na presença do soro de queijo produção de pigmento vermelho foi maior 
em pH 3, 4 e 5. As análises de varredura para os pigmentos analisados dos meios em pH 6 e 7 
foram semelhantes. Em pH 8, a predominância dos pigmentos vermelhos é evidenciada no 
meio contendo lactose. Isso se deve ao fato de a colônia nesse meio de cultivo ter obtido 
crescimento radial maior, o que, consequentemente, permite uma maior extração de 
pigmentos.  

 
3.2.2. Características de cor dos pigmentos produzidos em diferentes valores de pH 

 
Os resultados apresentados na Tabela 2.5 apresentaram valores positivos para L*, a* e b*, 

o que correspondem, às cores no primeiro quadrante do sistema CIELAB, entre o vermelho e 
o amarelo. As análises de variância estão demonstradas nos Apêndices B.2.5 ao B.2.10.  

Nota-se que os pigmentos produzidos por Monascus ruber em pH 2, apresentaram maiores 
valores significativos para b*, o que evidencia a predominância do pigmento amarelo nessa 
condição de cultivo. No entanto, nesse mesmo pH, para meio de cultivo contendo soro de 
queijo, fica evidente o maior valor de a*, evidenciando também a presença de cor vermelha 
mais acentuada que em lactose. Isso também pode ser evidenciado pelo maior valor do ângulo 
Hue (hab). Em pH 3 e 4, para ambos os meios, as amostras apresentaram hab entre 39 e 46, o 
que indica cores entre vermelho e amarelo. Valores próximos de 0 para hab indicam a cor 
vermelha, o que pode ser observado para os pigmentos extraídos em meios de cultivo com pH 
acima de 5. A Figura 2.6 apresenta os pigmentos produzidos em meio de cultivo contendo 20 
g L-1 de soro de queijo sob diferentes valores de pH. 

 

 
Figura 2.6. Pigmentos extraídos das colônias de M. ruber cultivadas a 28ºC em meio sólido contendo 
20 g L-1 soro de queijo sob diferentes valores de pH. 
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Tabela 2.5. Valores colorimétricos para os pigmentos produzidos pelo fungo M. ruber em meio de cultivo contendo lactose (10 g L-1) e soro de queijo (20 g L-

1), sob diferentes valores de pH. 

pH 
Meio de Cultivo com Lactose (10 g L-1) Meio de Cultivo com Soro de queijo (20 g L-1) 

Sistema de Cores CIELAB Sistema de Cores CIELAB 
L* a* b* C1 hab

2 L* a* b* C1 hab
2 

2,0 78,08±5,04ª 20,79±8,90b 99,86±10,53a 102,21 78,24 60,21±4,04c 48,79±5,02b 82,59±1,26a 96,02 59,44 
3,0 44,61±2,00b 62,97±1,27a 66,28±2,85b 91,46 46,47 53,55±3,15cd 55,83±3,28ab 51,33±35,32bc 75,92 45,59 
4,0 53,18±6,90b 55,32±7,53a 45,06±8,15c 71,37 39,17 47,89±2,96d 60,68±2,06a 54,53±6,03b 81,64 41,94 
5,0 50,06±4,12b 58,91±2,69a 49,05±4,77bc 76,68 39,78 57,51±5,13cd 51,20±5,57ab 40,32±5,63c 65,18 38,22 
6,0 51,83±3,18b 57,54±2,87a 44,01±4,43c 72,46 37,41 54,53±4,39cd 54,90±4,67ab 43,15±8,71bc 69,97 38,17 
7,0 46,86±3,74b 60,90±2,27a 52,05±6,20 bc 80,18 40,52 77,93±4,17b 25,52±5,12c 18,34±3,29d 31,44 35,70 
8,0 44,98±2,91b 62,12±1,83a 54,39±4,26 bc 82,59 41,21 97,38±2,31a 2,91±2,69d 1,87±1,59e 3,46 32,73 

1 Chroma (C) = [(a*)2 + (b*)2]1/2. 2 Ângulo Hue (hab) = tan-1(b*/a*). 
a-c Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de significância. 
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As Figuras 2.7 e 2.8 evidenciam as diferenças de crescimento e aspecto visual das colônias 
quando submetidas a valores de pH variados. Após 14 dias de incubação, em ambos os meios 
analisados, é possível identificar que as colônias em pH 4,0 e 5,0 obtiveram crescimento 
semelhante e velocidades de crescimento iguais estatisticamente (p≤0,05). No entanto, as 
colônias em pH 5,0 apresentam coloração vermelha mais intensa, e, em pH 4, coloração 
laranja escura. As colônias cultivadas em pH 2,0 e 3,0 tiveram inibição de seu crescimento, 
devido ao pH extremo em que foram submetidos. A cor amarela e laranja é evidente para os 
respectivos valores de pH 2,0 e 3,0, independente do meio de cultivo avaliado. No entanto, a 
velocidade crescimento radial da colônia cultivada em pH 2,0, no meio contendo soro de 
queijo, foi, aproximadamente, 3 vezes maior se comparado ao meio contendo apenas lactose; 
para o meio em pH 3, a velocidade apresentada foi 2 vezes maior. Em pH 8,0, observa-se que 
em meio contendo lactose, o crescimento do fungo foi maior que em soro de queijo, 
0,0491±0,0025 e 0,0194±0,0103 mm h-1, respectivamente. Vendruscolo et al.(2016b) 
observou uma velocidade média de crescimento de 0,0699 mm h-1 em meio PDA. Nos três 
meios citados a pigmentação vermelha observada foi intensa.  

 

 
Figura 2.7. Aspecto visual das colônias de Monascus ruber CCT 3802 cultivadas em meio de cultivo 
(MEA) contendo lactose (10 g L-1), sob diferentes valores de pH. 

 
Figura 2.8. Aspecto visual das colônias de Monascus ruber CCT 3802 cultivadas em meio de cultivo 
(MEA) contendo soro de queijo (20 g L-1), sob diferentes valores de pH. 
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Vendruscolo et al. (2016b) avaliou o crescimento radial das colônias e os pigmentos 
produzidos por Monascus ruber CCT 3802 em PDA sob diferentes valores de pH e concluiu 
que o pH influencia diretamente na produção dos biopigmentos. Em baixos valores de pH (2,0 
a 3,0) foram obtidos pigmentos amarelos, enquanto que a produção de pigmento laranja foi 
mais evidente nas variações de pH entre 3,0 e 4,0. Pigmentos vermelhos foram obtidos 
quando o fungo foi submetido a condições de pH acima de 5,0, o que também ocorreu no 
presente estudo. 

Monascus pode produzir, pelo menos, seis importantes pigmentos relacionados, que 
podem ser divididos em três grupos: dois são de cor laranja (rubropunctatina e 
monascorubrina), dois são amarelos (monascina e ancaflavina) e dois são vermelhos 
(rubropunctamina e monascorubramina) (Lee et al., 2001). O pigmento laranja é o precursor 
dos outros dois pigmentos. A oxidação do pigmento laranja dá origem ao pigmento amarelo e 
a reação daquele com compostos nitrogenados produzem pigmentos vermelhos. O que 
acontece é que esses pigmentos permanecem intracelularmente por causa de sua elevada 
hidrofobicidade e somente são excretados no meio após reagir com aminoácidos (NH2) 
(Hajjaj et al., 2012; Shi et al., 2015).  

Vendruscolo et al. (2016a) explica o processo metabólico detalhadamente: a condensação 
de uma mol de acetato com cinco moles de malonato no citosol leva à formação de um 
hexacetídeo cromóforo pelo policetídeo sintase, um complexo multienzimático. Ácidos 
graxos de cadeia média, por exemplo, ácido octanóico, são sintetizados pela via dos ácidos 
graxos e ligam-se à estrutura do cromóforo através de uma reação trans-eterificação, gerando 
o pigmento laranja monascorubrina (C23H26O5); ou, rubropunctatina (C21H22O5), por trans-
eterificação do ácido octanóico. A redução do pigmento laranja monascorubrina forma o 
pigmento amarelo ancaflavina (C23H30O5), ou, monascina (C21H26O5) pela rubropunctatina, 
enquanto que a aminação de pigmentos laranja dá origem a pigmentos vermelhos: 
monascorubramina (C23H27NO4) e rubropunctamina (C21H23NO4). Devido a afinidade por 
grupos amina, os pigmentos Monascus são freqüentemente associados a proteínas ou a parede 
celular, formando pigmentos complexos, de difícil extração. Portanto, um meio de cultivo rico 
em fontes de nitrogênio e oxigênio é determinante na produção de pigmentos vermelhos, os 
quais são considerados os mais importantes pigmentos produzidos por Monascus já que 
podem ser utilizados como ingredientes em alimentos (Ahn et al., 2006; Babitha e Carvalho, 
2008; Carvalho et al., 2003). 
 

4. Conclusões 

 
O soro de queijo apresentou-se como matéria-prima favorável à produção de pigmentos 

por Monascus ruber CCT 3802 em meio sólido. Houve crescimento do micro-organismo para 
todas as concentrações de soro de queijo aplicadas e que houve diferença significativa entre as 
velocidades de crescimento do fungo obtidas para cada meio quando comparadas ao meio 
controle, o qual não contém soro de queijo adicionado. A simples adição de 5 g L-1 de soro de 
queijo ao meio de cultivo, elevou em 1,4 vezes a velocidade de crescimento do micro-
organismo e, consequentemente, sua produção de pigmentos. Quando avaliado sob diferentes 
valores de pH (2,0 a 8,0), observou-se a produção de pigmentos amarelo, laranja e vermelho, 
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o que demonstra a clara influência do pH na produção de pigmentos produzidos por 
Monascus ruber. Em valores de pH extremos, como pH 2,0 e 8,0, o crescimento do fungo 
apresentou inibição e o aspecto visual diferiu-se, apresentando coloração amarela e vermelha 
intensa, respectivamente. Tais resultados demonstram a potencialidade do soro de queijo 
como substrato para o crescimento do fungo e, consequentemente, a produção de pigmentos. 
Além disso, não há registros da utilização de soro de queijo para a produção de pigmentos por 
Monascus ruber, o que evidencia a originalidade do presente estudo. Sugere-se, portanto, que 
o fungo filamentoso Monascus ruber é capaz de produzir enzimas capazes de hidrolisar a 
lactose, açúcar redutor presente no soro de queijo, tornando esse subproduto agroindustrial 
aproveitável como substrato na produção de pigmentos. Estudos futuros deverão ser 
realizados a fim de evidenciar a maximização da produção de pigmentos a partir do soro de 
queijo como substrato, o qual mostrou-se como solução barata e rentável à esse tipo de 
biotecnologia. 
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CAPÍTULO 3 

 

Lactose hidrolisada: eficiente substrato para produção de pigmentos por 
Monascus ruber em fermentação submersa. 
Jaquelinne Pires Vital da Costaa; Francielo Vendruscoloa 
aEscola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, 74690-900, Brasil 

 
Resumo  
A utilização de lactose após o processo de hidrólise enzimática como fonte de carbono para a 
produção de pigmentos por Monascus ruber foi o objetivo deste estudo. Frascos erlenmeyers de 500 
mL contendo 160 mL de meio de cultivo, nos quais foram variados os substratos (glicose, lactose e 
lactose hidrolisada), foram incubados a 30ºC em shaker, durante 7 dias. Houve produção de pigmentos 
e biomassa nos três cultivos estudados, no entanto, o consumo de açúcares redutores e produção de 
biomassa para o cultivo contendo apenas lactose (cultivo L) foram inibidos, havendo declínio na 
produção de pigmentos após 72h de cultivo. Já no meio contendo lactose hidrolisada (cultivo LH), 
houve produção máxima de pigmentos de 7,58 UA510, superando o cultivo contendo glicose (cultivo 
G) que apresentou 7,36 UA510. A produção média de pigmentos vermelhos foi maior no cultivo G 
(0,072 UA510 h-1), seguido do cultivo LH (0,059 UA510 h-1). No entanto a produção média de 
pigmentos amarelo e laranja foi maior para o meio de cultivo contendo LH (0,043 UA400 h

-1 e 0,053 
UA470 h-1, respectivamente). O pigmento produzido em LH apresentou-se mais claro, porém mais 
vermelho e mais amarelo que em G. Os valores do ângulo Hue para os cultivos G e LH demonstraram 
que ambos tenderam à vermelhidão. Tais resultados evidenciam a importância desse estudo para o 
aproveitamento da lactose na produção de biopigmentos por M. ruber, visto que ela está presente em 
resíduos agroindustriais de grande relevância, como é o caso do soro de queijo.  
 

Palavras-chave: Hidrólise enzimática, resíduos agroindustriais, biopigmentos, cultivo submerso. 

 

1. Introdução  

  
A cor é um dos primeiros atributos sensoriais utilizados para escolha e aquisição de um 

alimento. Embora subjetiva, é fundamental, pois influencia na sensação de outras 
características como o aroma, o sabor e a textura (Wibowo et al., 2015). A cor carrega 
informações que se associam à categoria de produtos e marcas específicas, tornando poderosa 
a sugestão visual para conferir significado, contraste ou novidade nas embalagens (Labrecque; 
Milne, 2012). Em resposta à crescente percepção do consumidor de que corantes naturais são 
mais seguros, os fabricantes de produtos alimentícios têm buscado por utilizar corantes mais 
naturais e menos sintéticos, até porque a advertência de que há corantes naturais é obrigatória 
no painel principal das embalagens alimentícias, o que contribui para uma propaganda 
negativa do produto (McAvoy, 2014). Uma boa alternativa para a indústria de alimentos são 
os pigmentos naturais produzidos por micro-organismos, também chamados de biopigmentos. 

A produção de pigmentos por fermentação tem uma série de vantagens: menor custo, 
possibilidade de extração mais fácil, maiores rendimentos, não há falta de matérias-primas e 
não há variações sazonais (Aberoumand, 2011). Embora muitas vezes associados à 
contaminação e degradação de alimentos, os micro-organismos são também responsáveis por 
produtos alimentares, como aminoácidos, vitaminas, ácidos orgânicos, enzimas e pigmentos 
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(Malik et al., 2012). Dentre os diversos micro-organismos produtores de pigmentos, encontra-
se o gênero de fungos Monascus, o qual foi descoberto por van Tieghem (1884) e era 
conhecido na Europa como um contaminante em relação aos cereais, amido e silagem (Feng 
et al., 2012). Este fungo filamentoso tem sido amplamente utilizado na produção de alimentos 
fermentados, como é o caso do “arroz-vermelho chinês”, em países asiáticos, especialmente 
no sul da China, Japão e Sudeste Asiático (Dufossé et al., 2014).  

Monascus pode produzir, pelo menos, seis importantes pigmentos relacionados, que 
podem ser divididos em três grupos: dois de cor laranja (rubropunctatina e monascorubrina), 
dois amarelos (monascina e ancaflavina) e dois vermelhos (rubropunctamina e 
monascorubramina) (Lee et al., 2001). Dois novos pigmentos vermelhos de Monascus ruber 
foram isolados e identificados por absorbância visível em espectrofotômetro em uma 
companhia de alimentos na China. Estudos futuros sobre esses novos pigmentos vermelhos 
poderão estender sua aplicação em alimentos, como bebidas, doces e vinhos (Lian et. al, 
2015). 

Estudos revelaram que os pigmentos produzidos por Monascus podem prevenir câncer, 
diminuir níveis de açúcares no sangue e exibir propriedades anti-inflamatórias, anti-tumorais, 
anti-diabetes e antiobesidade, por diminuir o acúmulo de triglicérides (Aniya et al., 2000; 
Feng et al., 2012; Jou et al., 2010; Lee e Pan, 2012; Shi et al, 2012). Além disso, podem ser 
aplicados como substitutos totais ou parciais de sais de nitrato e nitrito na coloração, flavor e 
preservação de produtos cárneos (Bakosová et al., 2001; Yu et al., 2015). Atividades 
antimicrobiológicas da rubropunctatina e monascorubrina contra bactérias, leveduras e fungos 
(Martínkková et al., 1995); e de pigmentos vermelhos e laranjas contra bactérias patogênicas 
(Vendruscolo et al., 2014) também foram confirmadas. 

O processo de produção de pigmento pode ser realizado por fermentação em estado sólido 
(FES), como é, por exemplo, o caso do arroz-vermelho chinês, ou fermentação submersa 
(FSm). Segundo Vendruscolo et al. (2016a), fatores como temperatura, pH, fornecimento de 
oxigênio e homogeneização do meio de cultivo são de difícil controle na FES, visto que esses 
fatores podem ser controlados com maior exatidão na FSm. Diversos são os fatores que 
afetam a produção de pigmentos, como a composição do meio (fontes de carbono e de 
nitrogênio), temperatura, presença de oxigênio, umidade, intensidade luminosa, pH e a 
composição do meio (fontes de carbono e de nitrogênio) (Babitha e Carvalho, 2008; Babitha 
et al., 2007; Feng et al., 2012; Lin e Demain, 1991; Meinicke et al., 2012; Pastrana et al., 
1995). As fontes de carbono mais utilizadas como substrato para crescimento de Monascus 
são a glicose, sucralose e amido. O maior crescimento é usualmente observado em glicose, 
porém algumas outras fontes de carbono, já são utilizadas na produção de pigmentos por 
Monascus, como subprodutos ou resíduos agroindustriais, como por exemplo, farinha de 
trigo, jaca em pó e glicerol (Carvalho et al., 2003; Feng et al., 2012; Jůzlová et al., 1994; 
Domínguez-Espinosa e Webb, 2003; Babitha et al., 2007. Meinicke et al., 2012.).  

O soro de queijo apresenta-se como um desses potenciais subprodutos, por oferecer 
grande quantidade de proteínas, minerais e lactose (Prazeres et al., 2012). Porém, poucos são 
os estudos que envolvem o soro de queijo como substrato para a produção de biopigmentos 
por Monascus, pois tais alegam a dificuldade de assimilação desta fonte de carbono, a lactose, 
para a produção de biopigmentos (Costa et al. 2016a; Costa et al. 2016b; Lopes et al., 2013; 
Pisareva e Kujumdzieva, 2006; Prajapati et al, 2014). Nesse contexto, a hidrólise da lactose 
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derivada do soro é uma alternativa muito útil, uma vez que os produtos hidrolisados, glicose e 
galactose, são mais doces e podem ser utilizados para o desenvolvimento de aditivos para a 
dieta animal e humana (Ladero et al., 2000). Por isso, este trabalho teve como objetivo a 
utilização da lactose, após procedimento de hidrólise enzimática, como fonte de carbono na 
produção de pigmentos por Monascus ruber CCT 3802 em cultivo submerso. 

 

2. Materiais e Métodos 

 

2.1. Micro-organismo 

 
O micro-organismo utilizado neste trabalho foi o fungo filamentoso Monascus ruber CCT 

3802, obtido da Coleção de Culturas Tropicais da Fundação André Tosello (Campinas, SP). A 
manutenção da linhagem foi realizada em tubos de ensaio inclinados contendo ágar extrato de 
malte (MEA), previamente esterilizados a 121°C durante 15 minutos. Após resfriados, os 
tubos foram inoculados, conforme metodologia proposta por Nagel et al.(1999), em que uma 
alçada do fungo foi transferida para os tubos e incubados a 28°C por 7 a 10 dias. Este material 
foi utilizado para inocular garrafas de Roux contendo 120 mL do meio de cultura MEA, 
previamente autoclavadas a 121°C por 15 minutos e incubadas a 30°C por 7 a 10 dias. Após 
este período as garrafas foram armazenadas a 4°C (Bühler et al., 2013). 

 

2.2. Hidrólise da lactose 

 
A lactose foi hidrolisada tendo por base metodologia adaptada e resultados obtidos de 

Carminatti (2001). Para a hidrólise, foram utilizados 350 mL de solução concentrada (150 g 
L-1) de lactose foi preparada para hidrólise. A hidrólise enzimática foi realizada em pH 6,0, 
sob agitação constante de 150 rpm e 35ºC de temperatura, mediante adição de 0,125% de β-
galactosidase (Galena, China), o que corresponde a uma atividade de 6875 U g-1 (Anexo D). 
A hidrólise enzimática foi realizada em um período de quatro horas. A primeira amostra foi 
retirada com um minuto de ensaio e as demais em intervalos de 15 minutos, sendo, as 
amostras coletadas, imediatamente, mergulhadas em banho-maria a 90ºC por 5 minutos para 
inativação das enzimas. Após encerramento do experimento, os substratos hidrolisados foram 
inativados e armazenados a -18ºC. Para determinação da glicose presente dos substratos 
hidrolisados foi utilizado o kit de Glicose Oxidase da empresa Analisa Diagnóstica, conforme 
descrito no item 2.9. 

Com base na estequiometria da reação de hidrólise, em que cada molécula de lactose é 
degradada em uma molécula de glicose e outra de galactose, o grau de hidrólise (%LH) foi 
determinado com base nas Equações 3.1 e 3.2. 

 

=  ×                                                                                                                (3.1) 

 



74 
 

Em que Rt é o rendimento teórico total hidrólise da lactose (g L-1); mMGlicose é a massa 
molecular da glicose (180,16 g mol-1); mMLactose é a massa molecular da lactose(342,3 g mol-1) 
e C é concentração da solução de lactose a ser hidrolisada (g L-1). 

 

% = × 100                                                                                                                   (3.2) 

 
Onde %LH é a quantidade de lactose hidrolisada em termos de porcentagem, ou seja, o 

grau de hidrólise alcançado e Rr é o rendimento real obtido de açúcares redutores em glicose 
obtidos ao término do experimento (g L-1). 

 

2.3. Preparo do inóculo 

 
O inóculo foi preparado colhendo-se os esporos das garrafas de roux com 15 mL de água 

destilada estéril. Esta suspensão foi filtrada em gaze e o filtrado foi usado para inocular um 
frasco Erlenmeyer de 1L contendo 320 mL de meio de cultivo contendo, por litro: 20g de 
glicose; 5 g de glutamato; 5 g de K2HPO4; 5 g de KH2PO4; 0,1 g de CaCl2; 0,5 g de 
MgSO3.7H2O; 0,01 g de FeSO3.7H2O; 0,01 g de ZnSO3.7H2O e 0,03 g de MnSO4.H2O 
(Pastrana et al., 1995). Esse inóculo foi incubado a 30 °C, durante 60 horas, sob frequência de 
agitação de 120 rpm (metodologia adaptada de Meinicke et al., 2012 e Vendruscolo et al., 
2016b) e utilizado para inocular os meios a serem estudados em frascos Erlenmeyers. 

 

2.4. Fermentação submersa  

 
Três meios de cultivo contendo diferentes fontes de carbono foram preparados para a 

produção de biopigmentos por M. ruber: cultivo G (20 g L-1 de glicose), cultivo L (20 g L-1 de 
lactose) e cultivo LH (20 g L-1 de lactose hidrolisada). A composição dos meios está de 
acordo com o apresentado por Pastrana et al. (1995), em que substituiu-se as fontes de 
carbono. 

Os ensaios foram realizados em frascos Erlenmeyers de 500 mL com 160 mL de meio de 
cultivo adicionados de 16 mL de inóculo (10% v v-1), cuja concentração inicial de esporos foi 
de 2,4 x 106 esporos mL-1. Os frascos foram incubados a 30ºC sob frequência de agitação de 
120 rpm (Incubadora Refrigerada com Agitação Orbinal Tecnal TE-421). O pH inicial foi 
ajustado para 6,5 e amostras foram retiradas a cada 24 horas para análise. 

 

2.5. Determinação da biomassa seca 

 
A biomassa foi quantificada por gravimetria, realizando-se filtração sob vácuo em papel 

filtro Whatman n.º 1 previamente seco e pesado. A secagem do material foi realizada em 
micro-ondas durante 20 minutos em potência 2 (180 W), conforme metodologia adaptada de 
Orozco et al. (2003), obtendo-se a quantidade de biomassa retida em um volume de meio 
conhecido. O conjunto foi então resfriado em dessecador por 15 minutos e depois pesado em 
balança analítica para a determinação da biomassa seca.  
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2.6. Determinação dos pigmentos produzidos 

 

Os pigmentos foram determinados a partir do filtrado obtido na determinação da 
concentração de biomassa em espectrômetro (Espectro UV 1800 Shimadzu 
Spectrophotometer), na faixa de 350 a 550 nm. Com base no espectro para pigmentos do 
gênero Monascus, a absorbância de pigmentos se dá em comprimentos de onda específicos: 
400, 470, e 510 nm, cujos valores correspondem à absorção de pigmentos de cor amarela, 
laranja e vermelha, respectivamente (Vendruscolo et al., 2016b) Tais comprimentos de onda 
foram utilizados para a leitura neste presente estudo. Os pigmentos produzidos por Monascus 
ruber CCT 3802 foram expressos em unidade de absorbância (UA). Para a quantificação de 
pigmentos vermelhos, tem-se que 1 UA a 510 nm corresponde a 15 mg L-1 de pigmento 
(Hajjaj et al., 1998). 

 

2.7. Determinação das características de cor dos pigmentos 

 
Os valores de L*, a* e b* foram medidos pela transmitância total em colorímetro com o 

sistema de cor CIELAB (ColorQuest® XE, HunterLab, Hunter Associates Laboratory, Inc., 
Virginia, USA). Esses valores foram usados para calcular valores chroma (C) e tonalidade - 
ângulo Hue (hab). L* indica luminosidade de 0 (preto) a 100 (branco). Positivos e negativos 
em a* representam vermelho e verde, respectivamente, enquanto que pontos positivos e 
negativos em b* representam amarelo e azul, respectivamente. Os valores de cromaticidade 
denotam a saturação ou pureza da cor. Valores próximos ao centro, ao mesmo valor de L*, 
indicam cores próximas ao cinza, enquanto valores próximos à circunferência, cores vivas ou 
brilhantes. Valores do ângulo Hue representam 0 para vermelhidão, 90 para amarelado, 180 
para verdor, e 270 para azul (Jung et al., 2003). 

 

2.7. Determinação de glicídios redutores 

 
A concentração de lactose no meio de cultivo foi determinada, a partir do filtrado obtido 

na determinação da concentração de biomassa, pelo método 3,5-DNS sugerido por Miller et 
al. (1959), em espectrofotômetro (Espectro UV 1800 Shimadzu Spectrophotometer), a 540 
nm e comparado com uma curva padrão de glicose (cultivo G) (Apêndices C.3.1 e C.3.2) e 
lactose na faixa de 0 a 3 g L-1 (cultivos L e LH) (Apêndices C.3.3 e C.3.4). 

 

2.8. Determinação da concentração de glicose 

 
A concentração de glicose foi determinada utilizando-se o kit de Glicose Oxidase da 

empresa Analisa Diagnótica, Minas Gerais. Conforme instruções do fabricante, 20 μL da 
amostra foram adicionados em tubos de ensaio, colocando-se 2 mL do reagente de cor. 
Paralelamente, em outro tubo de ensaio, foi preparado o branco, contendo apenas 2 mL do 
reagente de cor, e um padrão, contendo 2 mL do reagente de cor e 20 μL do padrão de glicose 
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(100 mg dL-1 de glicose). O branco foi utilizado para a calibração do zero do 
espectrofotômetro e o padrão, que contém uma concentração conhecida de glicose, para 
determinar a curva de calibração do teste. Devido à linearidade do teste, apenas uma leitura do 
padrão foi realizada. 

Os tubos de ensaio preparados foram levados ao banho-maria à temperatura de 37ºC 
durante 10 minutos. A leitura, que foi realizada em no máximo uma hora após a incubação, 
em espectrofotômetro, foi ajustada para a absorbância a 505 nm. Para a obtenção dos 
resultados utilizou-se a Equação 3.3. 
 

=   ×
                                                                                                                       (3.3) 

 
Em que Ct é concentração do teste (mg dL-1), Cpa é a concetração do padrão(100 mg dL- 1), 

At é a absorbância do teste e Ap é a absorbância do padrão. 
 

2.9. Parâmetros cinéticos 

 
As velocidades específicas máximas de crescimento durante a fase exponencial foram 

calculadas a partir do coeficiente angular da curva linearizada pelo logarítimo neperiano da 
biomassa residual com o tempo de acordo com a Equação 3.4. 

 
ln( ) = ln( ) + á                                                                                                        (3.4) 

 
Sendo que X é a biomassa ao longo da fase exponencial (g L-1), X0 é a biomassa no início 

da fase exponencial (g L-1), μmáx é a velocidade específica máxima de crescimento celular (h-1) 
e t, tempo (h). 

A produtividade média em células (Pcélulas) foi calculada pela diferença entre a maior 
concentração celular (biomassa) em um instante t e a concentração celular inicial dividida 
pelo intervalo de tempo correspondente, conforme Equação 3.5. 

 

é =  
( á   )

                                                                                                           (3.5) 

 
Em que Pcélulas corresponde à produtividade média de concentração celular no instante de 

tempo (t – t0) (g L-1 h-1), Xmáx t é a máxima formação de biomassa no instante de tempo t0 (g L-

1), Xt0 é a formação de biomassa no tempo t0 (g L-1); t é o tempo para atingir o valor máximo 
biomassa (h) e t0, o tempo inicial do cultivo (h). 

A produtividade média de produção de pigmentos foi calculada pela diferença entre a 
maior concentração de pigmentos (UA) em um instante t e a concentração inicial de 
pigmentos dividida pelo intervalo de tempo correspondente, conforme Equação 3.6. 

 

=  
( á  )

                                                                                                              (3.6) 
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Onde PM é a produtividade média de formação de pigmentos no instante de tempo (t – t0) 
(UA h-1), UAmáxt é a máxima quantidade de pigmento no instante de tempo t, UAt0 é a 
quantidade de pigmento no tempo t0, t é tempo para atingir o valor máximo de UA e t0, o 
tempo inicial do cultivo. 

Os fatores de conversão de substrato em biomassa, de substrato em pigmento e de 
biomassa em pigmentos vermelhos foram obtidos a partir do coeficiente angular da porção 
linear dos gráficos das quantidades analisadas (biomassa e pigmento), de acordo com as 
Equação 3.7, 3.8 e 3.9, respectivamente (Bühler et al., 2013). 

 

/ = −                                                                                                                            (3.7) 

 

/ = −                                                                                                                           (3.8) 

 

/ =                                                                                                                              (3.9) 

 
Sendo YX/S o fator de conversão de substrato em biomassa, YPv/S o fator de conversão de 

substrato em pigmentos vermelhos, YPv/X o fator de conversão de biomassa em pigmentos 
vermelhos, X a concentração de biomassa (g L-1), S a concentração de substrato (g L-1) e Pv  a 
quantidade de pigmentos (mg L-1). 

 

3. Resultados e discussão 

 
 Em estudos preliminares, buscou-se avaliar a produção de pigmentos alimentares por 

Monascus ruber em cultivo submerso, usando o soro de queijo como substrato. Meios de 
cultivo contendo glicose e soro de queijo em diferentes concentrações foram estudados e os 
resultados demonstraram maior produção de pigmentos foi obtida nos meios contendo apenas 
glicose. As menores quantidades de pigmentos foram observadas nos meios contendo soro de 
queijo, demonstrando a dificuldade do micro-organismo em consumir a lactose presente no 
soro. Assim, acredita-se que o processo de hidrolise da lactose possa otimizar a produção de 
pigmentos uma vez que a quebra deste substrato por enzima, resulta em glicose e galactose, 
açúcares com melhores qualidade nutricionais ao fungo filamentoso. 
 

3.1. Influência da lactose hidrolisada na produção de pigmentos por Monascus 

ruber CCT 3802 

 
A hidrólise enzimática da solução concentrada de lactose (150 g L-1) foi realizada em um 

período de quatro horas, em que amostras foram retiradas a partir de 1 minuto do início da 
reação e a cada 15 minutos, conforme metodologia apresentada no item 2.2. Os resultados 
demonstraram que, ao final do experimento, a hidrólise foi de 43%, aproximadamente. Os 
resultados da hidrólise estão apresentados no Apêndice H.3.1. Para a utilização da lactose 
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hidrolisada no processo de fermentação foi realizada diluição da solução na concentração 
desejada, neste caso, 20 g L-1.  

As Figuras 3.1 a 3.3 apresentam a evolução do fungo filamentoso, Monascus ruber, diante 
dos diferentes substratos avaliados. 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figura 3.1. (a) Evolução das concentrações de substrato em termos de glicose (SG) e em termos de 
açúcares redutores (SAR) e biomassa seca (X) e (b) evolução das concentrações de pigmentos 
vermelhos (Pv), para o cultivo G (20 g L-1 de glicose). 
 

No cultivo realizado com glicose (cultivo G), é possível observar uma evolução expressiva 
da biomassa partir das 24 horas iniciais chegando à produção máxima de 7,99 g L-1 após 168 
horas (Figura 3.1a) de cultivo. Observa-se na Figura 3.1b, que a produção de pigmentos 
vermelhos atingiu seu valor máximo após 96 horas de cultivo submerso (110,4 mg L-1), 
permanecendo constante, embora a biomassa apresentasse aumento após esse período.  
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(a) 

 
(b) 

Figura 3.2. (a) Evolução das concentrações de substrato em termos de glicose (SG) e em termos de 
açúcares redutores (SAR) e biomassa seca (X) e (b) evolução das concentrações de pigmentos 
vermelhos (Pv), para o cultivo L (20 g L-1 de lactose). 
 

As menores produções de pigmentos e biomassa são observadas no cultivo L, 
compreendendo a 46,2 mg L-1 após 72 horas, e 2,74 g L-1 após 120 horas de cultivo, 
respectivamente, indicando maior fase de adaptação do micro-organismo no meio de cultivo. 
Na Figura 3.2a, é possível observar que os valores de SAR permanecem praticamente 
constantes durante todo o período de fermentação, demonstrando a dificuldade de assimilação 
da lactose pelo micro-organismo, no entanto, houve detecção de glicose no início da 
fermentação (2,6 g L-1 no tempo 0h), o qual foi consumido em sua totalidade ao final do 
processo, o que sugere a produção de lactase pelo M. ruber, porém, não em quantidades 
suficientes a ponto de hidrolisar a lactose em glicose e ou galactose para seu 
desenvolvimento. Isso fica evidente quando observa-se a queda da produção de biomassa após 
120 horas de cultivo e paralelo esgotamento de SG. Quanto à produção de pigmentos, Figura 
3.2b, o micro-organismo demonstrou maior produção de pigmentos vermelhos às 72 horas de 
fermentação, havendo declínio na produção após esse período.  
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(a) 

 
(b) 

Figura 3.3. (a) Evolução das concentrações de substrato em termos de glicose (SG) e em termos de 
açúcares redutores (SAR) e biomassa seca (X) e (b) evolução das concentrações de pigmentos 
vermelhos (Pv), para o cultivo LH (20 g L-1 de lactose hidrolisada). 

 
Quanto ao cultivo contendo lactose hidrolisada (cultivo LH), a quantidade de glicose (SG) 

inicial do cultivo foi próximo de 5 g L-1 e permaneceu constante até 48 horas de incubação 
(Figura 3.3a). Logo após, percebeu-se a diminuição de SG e SAR e aumento da biomassa, 
caracterizando a fase exponencial de crescimento do fungo. A partir de 48 horas de cultivo, é 
possível observar a elevação da produção de pigmentos (Figura 3.3b), a qual foi máxima após 
120 horas de cultivo (113,67 mg L-1), período no qual iniciou-se o decréscimo da produção de 
biomassa e pigmentos, além de esgotamento do substrato oferecido. A máxima produção de 
biomassa foi obtida após 168 horas de cultivo, compreendendo a 4,73 g L-1, o que 
compreende a 60% da maior biomassa analisada para o meio de cultivo G, demonstrando 
assim que a hidrólise enzimática beneficiou a fermentação submersa e a produção de 
pigmentos. 

Lin e Demain (1991) avaliaram diversas fontes de carbono a fim de pré-definir meios de 
cultivo que pudessem favorecer a produção de pigmentos por Monascus sp. (TTWMB 6042). 
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Segundo os autores, o crescimento foi melhor na presença de dextrinas, e em ordem 
decrescente de crescimento foram o amido, glicose, maltose e frutose. Não foi observado 
crescimento, após 5 dias de experimento, com as fontes de carbono galactose, lactose, 
sorbose, sacarose, etanol, sorbitol e manitol. Tseng et al. (2000) estudaram o crescimento, 
produção de pigmentos e atividade de proteases do Monascus purpureus quando modificadas 
as condições de sais, nitrito de sódio, polifosfatos e vários açúcares como fontes de carbono. 
O crescimento micelial do fungo, bem como a produção de pigmentos, foram maiores quando 
na presença de frutose (0,72 g L-1 e 1,74 UA500), maltose (0,68 g L-1 e 1,23 UA500) e glicose 
(0,68 g L-1 e 1,56 UA500). No entanto, quando avaliaram a sacarose e a lactose, o crescimento 
do fungo e a produção de pigmentos foram inibidos (0,18 g L-1 de biomassa seca e 0,23 UA500 
de pigmentos quando na presença de sacarose, e 0,14 g L-1 e 0,18 UA500, quando em lactose), 
porém a atividade de proteases cresceu significativamente. Outro estudo também teve por 
objetivo avaliar o comportamento do fungo Monascus purpureus ATCC 16365 na presença 
de diversas fontes de carbono, incluindo a lactose. Erlenmeyers de 250 mL contendo 100 mL 
de meio de cultivo com várias fontes de carbono e de nitrogênio, foram incubadas a 30ºC e 
150 rpm em shaker, durante 4 dias. Na presença da glicose e amido solúvel, a produção de 
pigmentos e biomassa obteve melhores resultados, apresentando biomassa seca entre 5 e 
6 g L-1 e pigmentos entre 10 e 12 UA500. Os meios de cultivo contendo lactose e sacarose 
apresentaram resultados semelhantes: biomassa abaixo de 2 g L-1 e valores próximos de 
1 UA500 para concentração de pigmentos vermelhos (Lee et al., 2001). 

A Tabela 3.1 apresenta os dados cinéticos na produção de pigmentos dos diferentes meios 
estudados: velocidade máxima de crescimento (μmáx), máxima produção de pigmentos(mg L-1) 
e a produtividade média de células (Pcélulas) e de pigmentos (PM) (Apêndices D.3.1 a D.3.3, 
E.3.1 e F.3.1 a F.3.3) 

 
Tabela 3.1. Parâmetros cinéticos para os meios de cultivo G, L e LH. 

Parâmetros cinéticos G L LH 
μmáx (h

-1) 0,042 0,017 0,031 
Pcélulas (g L-1h-1) 0,048 0,023 0,028 
Máxima produção de pigmentos vermelhos (mg L-1) 110,4 46,2 113,67 
PM Pigmentos Vermelhos (UA510 h

-1) 0,072 0,037 0,059 
PM Pigmentos Laranjas (UA470 h

-1) 0,047 0,034 0,053 
PM Pigmentos Amarelos (UA400 h

-1) 0,041 0,025 0,043 
Legenda: G – 20 g L-1 de glicose, L – 20 g L-1 de Lactose, LH – 20 g L-1 de lactose hidrolisada. 

 

As velocidades específicas de crescimento variaram de 0,017 a 0,042 h-1, em que a maior 
velocidade foi observada para o crescimento no meio de cultivo contendo glicose e a menor, 
para o crescimento no meio de cultivo contendo lactose. Após 168 h de cultivo, o pH dos 
meios de cultura permaneceram entre 6,0 e 6,5. A diferença de coloração e formação de 
biomassa entre os frascos pôde ser melhor observada após 72 horas de cultivo, em que houve 
a máxima produção de pigmentos vermelhos para o cultivo L (46,2 mg L-1). A produção 
máxima de pigmentos foi atingida no cultivo LH após 120 horas de fermentação (113,67 mg 
L-1), superando a produção em cultivo contendo glicose (110,4 mg L-1). A produção média de 
pigmentos vermelhos foi maior no cultivo G (0,072 UA510 h

-1), seguido do cultivo LH (0,059 
UA510 h-1). No entanto a produção média de pigmentos amarelo e laranja foi maior para o 
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meio de cultivo contendo lactose hidrolisada (0,043 UA400 h-1 e 0,053 UA470 h-1, 
respectivamente). 

A Tabela 3.2 apresenta os fatores de conversão de substrato em biomassa (YX/S), de 
substrato em pigmentos vermelhos (YPv/S) e de biomassa em pigmentos vermelhos (YPv/X) para 
os cultivos G, L e LH (Apêndices G.3.1 a G.3.9). 

 
Tabela 3.2. Fatores de conversão para os cultivos G, L e LH. 

Fatores de conversão 
Meios de cultivo 

G L LH 

YX/S (g g-1) 0,34 0,83 0,55 

YPv/S (mg g-1) 4,01 9,54 12,24 

YPv/X (mg g-1) 14,41 10,96 24,33 

 
3.1.2. Características de cor dos pigmentos produzidos 

 
As características de cor dos pigmentos produzidos pelo Monascus ruber CCT 3802 foram 

avaliadas em colorímetro com o sistema de cores CIELAB. Os valores de chroma (C) e o 
ângulo Hue (hab) foram obtidos a partir dos valores de a* e b*. Com base nas análises de 
variância para os valores de L*, a* e b* (Apêndices B.3.1 a B.3.3), o teste-t foi aplicado para 
avaliação da diferença significativa entre as médias das concentrações aplicadas. 
 
Tabela 3.3. Valores colorimétricos para os pigmentos produzidos pelo fungo M. ruber nos meios de 
cultivo G, L e LH. 

Meio de 
Cultivo 

Sistema de Cores CIELAB 
Cor3 

L* a* b* C1 hab
2 

G 31,91±0,03c 59,82±0,02b 54,86±0,06c 81,16c 42,52c Vermelho intenso 

L 58,04±0,02a 58,59±0,01c 71,10±0,08ª 92,12b 50,51ª 
Vermelho-
alaranjado 

LH 37,97±0,02b 66,96±0,02ª 65,30±0,07b 93,53ª 44,28b Vermelho intenso 
1 Chroma (C) = [(a*)2 + (b*)2]1/2. 2 Ângulo Hue (hab) = tan-1(b*/a*). 3Interpretação de cor com base em análise 
visual.  
a-c Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey, ao 
nível de 5% de significância. 

 
Segundo observa-se na Tabela 3.3, todos os valores de L*, a* e b* para os três meios de 

cultivo foram significativamente diferentes entre si, ao nível de 95% de confiança. O 
pigmento produzido no cultivo L apresentou-se mais claro, menos vermelho e mais amarelo 
que os demais. Os valores de C e do ângulo Hue (hab) confirmam a pureza da cor e variação 
entre o vermelho e amarelo. Já o pigmento produzido em cultivo LH apresentou-se mais 
claro, porém mais vermelho e mais amarelo que o cultivo G. Os valores do ângulo Hue para 
os cultivos G e LH foram próximos, demonstrando que ambos tenderam à vermelhidão, 
porém são diferentes estatisticamente (p ≤ 0,05) 

A Figura 3.4 evidencia as mudanças de cor nos meios de cultivo G, L e LH, nos tempos 0, 
72 e 168 horas de cultivo. 
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Figura 3.4. Evolução da mudança de cor dos meios de cultivo G, L e LH durante 168 horas de cultivo 
submerso a 30ºC em agitador rotativo (120 rpm). 
 

Após 72h de cultivo submerso a cor dos três meios de cultivo estudados assemelha-se 
bastante. Diferença perceptível é notada após 168h de cultivo, em que o meio contendo 
lactose apresenta-se mais claro que os demais e o cultivo LH assemelha-se ao G, o que 
também pode ser visto claramente na Figura 3.5, após processo de filtração. 
 

 
Figura 3.5. Filtrados dos meios de cultivo G, L e LH após 168h de cultivo submerso a 30ºC em 
agitador rotativo (120 rpm). 

 

4. Conclusões 

 
O processo de hidrólise enzimática para a utilização da lactose como fonte de carbono na 

produção de pigmento por Monascus ruber em cultivo submerso mostrou-se eficiente. O meio 
de cultivo contendo lactose hidrolisada apresentou menos de 43% da glicose presente no 
cultivo G e, ao final do experimento, a coloração vermelha intensa e a biomassa seca 
demonstraram o benefício do processo de hidrólise. Embora a produção de biomassa para o 
cultivo G tenha sido maior após 168 horas de cultivo, a produção de pigmentos vermelhos 
pelo M. ruber apresentou maiores valores para o cultivo LH, após 120 horas de incubação. 
Tais resultados evidenciam a importância desse estudo para o aproveitamento da lactose, visto 
que ela está presente em resíduos agroindustriais de grande relevância, como é o caso do soro 
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de queijo. Estudos futuros poderão otimizar o processo de hidrólise enzimática da lactose, a 
fim de aplicá-los à produção de pigmentos por Monascus ruber. 

 



85 
 

Referências 

 

ABEROUMAND, A. A Review Article on Edible Pigments Properties and Sources as Natural 
Biocolorants in Foodstuff and Food Industry. World Journal of Dairy & Food Sciences, 
v. 6, p. 71-78, 2011. 

ANIYA, Y.; OHTANI, I. I.; HIGA, T.; MIYAGI, C.; GIBO, H.; SHIMABUKURO, M.; 
NAKANISHI, H.; TAIRA, J. Dimerumic acid as an antioxidant of the mold, Monascus 
anka. Free Radical Biology & Medicine, v. 28, n. 6, p. 999–1004, 2000. 

BABITHA, S.; CARVALHO, J. C. Effect of light on growth, pigment production and culture 
morphology of Monascus purpureus in solid-state fermentation. World Journal of 
Microbiology and Biotechnology, v. 24, p. 2671–2675, 2008. 

BABITHA, S.; SOCCOL, C. R.; PANDEY, A. Solid-state fermentation for the production of 
Monascus pigments from jackfruit seed. Bioresource Technology, v. 98, p. 1554–1560, 
2007. 

BAKOSOVÁ, A.; LACIAKOVÁ, A.; PIPOVÁ, M. Utilization of Monascus purpureus in the 
production of foods of animal origin. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, v.45, 
p. 111-116, 2001. 

BÜHLER, R. M. M.; DUTRA, A. C.; VENDRUSCOLO, F.; MORITZ, D. E.; NINOW, J. L. 
Monascus pigment production in bioreactor using a co-product of biodiesel as substrate. 
Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 33, p. 9-13, 2013. 

BÜHLER, R. M. M.; MÜLLER, B. L.; MORITZ, D. E.; VENDRUSCOLO, F.; OLIVEIRA, 
D.; NINOW, J. L. Influence of Light Intensity on Growth and Pigment Production by 
Monascus ruber in Submerged Fermentation. Applied Biochemistry and Biotechnology, 
v. 176, p. 1277-1289, 2015. 

CARMINATTI, C. A. Ensaios de Hidrólise Enzimática da Lactose em Reator a Membrana 
Utilizando Beta-galactosidade Kluyveromyces lactis. 79p. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Química) - Departamento de Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos, Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Florianópolis – 
SC, 2001. 

CARVALHO, J. C.; PANDEY, A.; BABITHA, S.; SOCOOL, C. R. Production of Monascus 
biopigments: An overview. Biotecnology Agro Food Industry Hi Tech, p. 37-42, 2003. 

COSTA, J. P. V. da; OLIVEIRA, C. F. D. de; ARAÚJO, W. D. B.; VENDRUSCOLO, F. 
Influência do pH na produção de pigmentos produzidos por Monascus ruber mediante 
utilização de lactose como substrato. In: Encontro Nacional de Tecnologia Química – 
ENTEQUI, 9., 2016a, Goiânia, Goiás, 2 p. 

COSTA, J. P. V. da; OLIVEIRA, C. F. D. de; VENDRUSCOLO, F. Soro de queijo como 
substrato para a obtenção de pigmentos produzidos por Monascus ruber. In: Congresso 
Brasileiro de Engenharia Química – COBEQ, 21., 2016b, Fortaleza, Ceará. 7 p. 

DOMÍNGUEZ-ESPINOSA, R. M.; WEBB, C. Submerged fermentation in wheat substrates 
for production of Monascus pigments. World Journal of Microbiology & Biotechnology, 
v. 19, p. 329-336, 2003. 

DUFOSSÉ, L.; FOUILLAUD, M.; CARO, Y.; MASPARI, S. A.; SUTTHIWONG, N. 
Filamentous fungi are large-scale producers of pigments and colorants for the food 
industry. Current Opinion in Biotechnology, v. 26, p. 56-61, 2014. 

FENG, Y.; SHAO, Y.; CHEN, F. Monascus pigments – Mini-review. Applied Microbiology 
and Biotechnology, v. 96, p. 1421-1440, 2012. 



86 
 

HAJJAJ, H.; P. J. BLANC, P. J.; GOMA, G. Sampling techniques and comparative extraction 
procedures for quantitative determination of intra- and extracellular metabolites in 
filamentous fungi. Fems Microbiology Letters, v.164, n.1, p. 195-200, 1998. 

JOU, P. C.; HO, B. Y.; HSU, Y. W.; PAN, T. M. The effect of Monascus secondary 
polyketide metabolites, monascin and ankaflavin, on adipogenesis and lipolysis activity 
in 3 T3-L1. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 58, p. 12703–12709, 2010. 

JUNG, H.; KIM, C.; KIM, K.; SHIN, C. S. Color Characteristics of Monascus Pigments 
Derived by Fermentation with Various Amino Acids. Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, v. 51, p. 1302-1306, 2003. 

JŮZLOVÁ, P.; MARTÍNKKOVÁ, L.; LOZINSKI, J.; MACHEK, F. Ethanol as substrate for 
pigment production by the fungus Monascus purpureus. Enzyme and Microbial 
Technology, v. 16, p. 996-1001, 1994. 

LABRECQUE, L. I.; MILNE, G. R. Exciting red and competent blue: the importance of color 
in marketing. Journal of the Academy of Marketing Science, v. 40, p. 711-727, 2012. 

LADERO, M., SANTOS, A., GARCIA, J.L., GARCIA-OCHOA, F. Kinetic modelling of 
lactose hydrolysis with a b-galactosidase from Kluyveromyces fragilis. Enzyme and 
Microbial Technology, v. 27, p. 583–592, 2000. 

LEE, B-H.; PAN, T-M. Benefit of Monascus-fermented products for hypertension prevention: 
a review., Applied Microbiology and Biotechnology, v. 94, p. 1151-1161, 2012. 

LEE, B-K.; PARK, N-H.; PIAO, H. Y.; CHUNG, W-J. Production of Red Pigments by 
Monascus purpureus in Submerged Culture. Biotechnology and Bioprocess Engineering, 
v. 6, p. 341-346, 2001. 

LIAN, X.; LIU, L.; DONG, S.; WU, H.; ZHAO, J.; HAN, Y. Two new Monascus red 
pigments produced by Shandong Zhonghui Food Company in China. European Food 
Research and Technology, v. 240, p. 719–724, 2015. 

LIN, T. F.; DEMAIN A. L. Effect of nutrition of Monascus sp. on formation of red pigments. 
Applied Microbiology and Biotechnology, v. 36, p. 70-75, 1991. 

LOPES, F. C.; TICHOTA, D. M.; PEREIRA, J. Q.; SEGALIN, J.; RIOS, A. O.; 
BRANDELLI, A. Pigment production by filamentous fungi on agro-industrial 
byproducts: na eco-friendly alternative. Applied Biochemistry and Biotechnology, v. 171, 
p. 616-625, 2013. 

MALIK, K., TOKKAS, J.; GOYAL, S. Microbial Pigments: A review. International Journal 
of Microbial Resource Technology, v. 1, n. 4, p. 361-365, 2012. 

MARTÍNKKOVÁ, L.; JŮZLOVÁ, P.; VESELY, D. Biological activity of polyketide 
pigments produced by the fungus Monascus. Journal of Applied Microbiology, v. 79, p. 
609–616, 1995. 

MCAVOY, S. A. Global regulations of food colors. The Manufacturing Confectioner, v. 94, 
n. 9, 2014. 

MEINICKE, R. M.; VENDRUSCOLO, F.; MORITZ, D. E.; OLIVEIRA, D.; SCHIMIDELL, 
W.; SAMOHYL, R. W.; NINOW, J. L. Potential use of glycerol as substrate for the 
production of red pigments by Monascus ruber in submerged fermentation. Biocatalysis 
and Agricultural Biotechnology, v. 1, p. 238–242, 2012. 

MILLER, G. L. Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. 
Analytical Chemistry, v. 31, n. 3, p. 426–428, 1959. 

NAGEL, F. J.; OOSTRA, J.; TRAMPER, J.; RINZEMA, A.  Improved model  system  for  
solid-substrate  fermentation:  effects  on  pH,  nutrients  and  buffer  on  fungal  growth  
rate. Process Biochemistry. v.35, n.1, p.69-75. 1999.   

OROZCO, S. F. B.; PEREIRA D. G.; KILIKIAN B. V. Influência do pH na Produção de 
Pigmentos Vermelhos e na Micromorfologia de Monascus purpureus CCT 3802 em 



87 
 

Cultivo Submerso. SINAFERM - XIV Simpósio Nacional de Fermentações. 
Florianópolis - SC: Anais - artigo 133 CD-room. 2003. 

PASTRANA, L.; BLANC, P.J.; SANTERRE, A. L. LORET, M. O.; GOMA, G. Production 
of red pigments by Monascus ruber in synthetic media with a strictly controlled nitrogen 
source. Process Biochemistry, v. 30, n. 4, p. 333-341, 1995. 

PISAREVA, E.; KUJUMDZIEVA, A. Taxonomic Investigation and Growth Characteristics 
of Citrinin Free Monascus pilosus C1 Strain. Biotechnology & Biotechnological 
Equipment, v. 20, p. 88-96, 2006. 

PRAJAPATI, V. S.; SONI, N.; TRIVEDI, U. B.; PATEL, K. C. An enhancement of red 
pigment production by submerged culture of Monascus purpureus MTCC 410 employing 
statistical methodology. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology,v. 3, p. 140–145, 
2014. 

PRAZERES, A. R.; CARVALHO, F.; RIVAS, J. Cheese whey management: A review. 
Journal of Environmental Management, v. 110, p. 48-68, 2012. 

SHI, Y.C.; LIAO,V. H. C.; PAN,T. M. Monascin from red mold dioscorea as a novel 
antidiabetic and antioxidative stress agent in rats and Caenorhabditis elegans. Free 
Radical Biology & Medicine, v. 52, p.109–117, 2012. 

TSENG, Y. Y.; CHEN, M. T.; LIN, C. F. Growth, pigment production and protease activity 
of Monascus purpureus as affected by salt, sodium nitrite, polyphosphate and various 
sugars. Journal of Applied Microbiology, v. 88, p. 31-37, 2000. 

VENDRUSCOLO, F.; BÜHLER, R. M. M.; CARVALHO, J. C. de; OLIVEIRA, D. de; 
MORITZ, D. E.; SCHMIDELL, W.; NINOW, J. L. Monascus: a Reality on the 
Production and Application of Microbial Pigments. Applied Biochemistry and 
Biotechnology, v. 178, p. 211–223, 2016a. 

VENDRUSCOLO, F.; SCHMIDELL, W.;  MORITZ, D. E.; BÜHLER, R. M. M.; DE 
OLIVEIRA, D.; NINOW, J. L. Isoelectric point of amino acid: Importance for Monascus 
pigment production. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, v. 5, p. 179–185, 
2016b. 

VENDRUSCOLO, F.; TOSIN, I.; GIACHINI, A. J.; SCHMIDELL, W.; NINOW, J. L. 
Antimicrobial activity of Monascus pigments produced in submerged fermentation. 
Journal of Food Processing and Preservation, v. 38, p. 1860–1865, 2014. 

WIBOWO, S.; VERVOORT, L.; TOMIC, J.; SANTIAGO, J. S.; LEMMENS, L.; 
PANOZZO, A.; GRAUWET, T.; HENDRICKX, M.; LOEY, A. V. Colour and 
carotenoid changes of pasteurised orange juice during storage. Food Chemistry, v. 171, p. 
330–340, 2015. 

YU, X.; WU, H.; ZHANG, J. Effect of Monascus as a Nitrite Substitute on Color, Lipid 
Oxidation, and Proteolysis of Fermented Meat Mince. Food Science and Biotechnology, 
v. 24, n. 2, p. 575-581, 2015.



88 
 

                                            CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O soro de queijo mostrou-se uma alternativa viável para a produção de pigmentos por 

Monascus ruber quando utilizado em cultivo sólido. A adição de 5 g L-1 de soro de queijo foi 

suficiente para elevar em 1,4 vezes a velocidade de crescimento do fungo. A variação de 

crescimento entre o menor valor (controle) e o maior valor (40 g L-1) corresponde a um 

aumento de 65% na velocidade. Tais resultados demonstram que a simples adição do soro de 

queijo ao meio já contribuiu para o aumento da produtividade de biopigmentos. Em condições 

de pH variados, o fungo apresentou diferença na pigmentação produzida, variando de amarelo 

ao vermelho intenso, demonstrando a influência das condições do meio para a produção de 

pigmentos.  

Os ensaios com lactose hidrolisada foram fundamentais para avaliar o comportamento 

do fungo e entender a produção de enzimas, no caso, a lactase, para a utilização desse açúcar 

redutor como fonte de energia. Os testes esclareceram que o fungo produz lactase somente no 

início do processo de fermentação, permanecendo, ao fim do experimento, os níveis de 

substratos, similares aos iniciais. Coloração vermelha intensa foi obtida no meio contendo 

lactose hidrolisada, assemelhando-se visualmente ao meio contendo apenas glicose. Os 

excelentes resultados obtidos utilizando a lactose hidrolisada como substrato ao M. ruber 

sugere que este procedimento, em estudos futuros, pode beneficiar o aproveitamento do soro 

de queijo para a produção de pigmentos alimentares.  
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APÊNDICE A – Média das medições diárias do raio das colônias de M. ruber 
 

Apêndice A.2.1. Médias das medições diárias do raio (mm) da colônia do fungo Monascus ruber sob diferentes concentrações de soro de queijo. 

Meios de 
cultivo 

Tempo (h) 
0 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288 312 336 

Controle 1,40 1,40 1,40 2,70 5,23 8,86 11,13 13,28 14,74 16,51 17,89 19,64 20,96  23,46 
5 g L-1 1,40 1,40 1,40 2,89 5,12 9,04 12,04 16,65 19,33 22,16 25,18 28,63 31,28  35,68 

10 g L-1 1,40 1,40 1,40 3,05 5,64 9,93 12,79 16,89 20,25 23,66 26,71 30,25 33,20  37,20 

20 g L-1 1,40 1,40 1,47 2,77 5,49 10,24 12,55 17,57 20,76 25,07 28,75 34,06 37,03  42,58 

40 g L-1 1,40 1,40 1,40 3,15 5,97 10,68 13,14 17,37 20,98 25,12 29,06 34,22 38,29  41,96 

80 g L-1 1,40 1,40 1,40 2,92 5,39 10,61 13,36 17,20 20,98 24,63 28,88 33,11 36,86  41,53 

 
Apêndice A.2.2. Médias das medições diárias do raio (mm) da colônia do fungo Monascus ruber sob diferentes concentrações de soro de queijo, 
em que foram desprezadas as medições para a fase lag. 

Meios de cultivo 
Tempo (h) 

0 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 
Controle 1,40 2,70 5,23 8,86 11,13 13,28 14,74 16,51 17,89 19,64 20,96 

5 g L-1 1,40 2,89 5,12 9,04 12,04 16,65 19,33 22,16 25,18 28,63 31,28 

10 g L-1 1,40 3,05 5,64 9,93 12,79 16,89 20,25 23,66 26,71 30,25 33,20 

20 g L-1 1,47 2,77 5,49 10,24 12,55 17,57 20,76 25,07 28,75 34,06 37,03 

40 g L-1 1,40 3,15 5,97 10,68 13,14 17,37 20,98 25,12 29,06 34,22 38,29 

80 g L-1 1,40 2,92 5,39 10,61 13,36 17,20 20,98 24,63 28,88 33,11 36,86 
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Apêndice A.2.3. Médias das medições diárias do raio (mm) da colônia do fungo Monascus ruber em meio contendo 10 g L-1 de lactose, sob 
diferentes valores de pH. 

pH 
Tempo (h) 

0 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288 312 336 

2,0 1,40 1,40 1,37 2,07 3,11 4,78 5,69 7,00 8,28 9,42 10,67 11,57 12,70 13,50 14,28 
3,0 1,40 1,40 2,75 4,49 6,59 9,32 10,62 12,06 13,33 14,30 15,26 15,99 17,05 17,62 18,43 

4,0 1,40 1,40 2,94 4,92 7,39 10,98 12,57 14,58 16,33 17,67 19,09 20,01 21,39 22,32 23,55 

5,0 1,40 1,40 2,63 4,37 6,75 10,28 11,60 13,72 15,77 17,31 19,46 20,76 22,44 23,99 25,68 

6,0 1,40 1,40 1,63 2,12 4,60 7,21 9,76 11,71 13,47 15,33 16,62 18,08 19,22 20,35  

7,0 1,40 1,40 1,35 1,90 3,28 5,04 7,62 9,63 11,51 13,70 15,52 16,87 18,18 19,35  

8,0 1,40 1,40 1,20 1,25 1,66 3,44 5,82 7,87 9,79 12,12 14,25 16,10 17,68 19,35  
 
Apêndice A.2.4. Médias das medições diárias do raio (mm) da colônia do fungo Monascus ruber em meio contendo 20 g L-1 de soro de queijo, 
sob diferentes valores de pH. 

pH 
Tempo (h) 

0 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288 312 336 
2,0 1,40 3,31 3,67 4,83 10,85 14,94 19,02 20,54 22,43 24,07 25,72 26,97 29,79 30,10 30,41 
3,0 1,40 4,03 5,06 6,27 11,33 14,92 19,24 21,30 23,86 26,57 29,27 31,52 35,31 36,28 37,26 

4,0 1,40 4,29 4,87 7,61 12,36 16,84 20,75 22,61 24,65 26,65 28,65 30,32 34,92 35,72 36,52 

5,0 1,40 4,43 4,84 6,71 11,51 15,33 20,24 22,90 26,20 29,20 32,20 34,56 40,54 41,66 42,79 

6,0 1,40 3,71 4,07 5,77 11,00 14,80 19,73 22,55 26,42 29,90 33,39 37,21 43,59 45,17 46,76 

7,0 1,40 3,56 4,41 4,41    5,52 6,71 10,33 13,95 18,00 27,00 28,49 29,99 

8,0 1,40          4,55 5,08 7,01 8,27 9,53 
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APÊNDICE B – Análise de variância (ANOVA) 

 
Apêndice B.2.1. Análise de variância (ANOVA) para as velocidades de crescimento das 
colônias do fungo Monascus ruber sob diferentes concentrações de soro de queijo. 

FV SQ GL QM F p 

Placas 0,000393 4 0,000098 2,003 0,132878 

Concentrações 0,011885 5 0,002377 48,428 0,000000 

Resíduo 0,000982 20 0,000049   

 
Apêndice B.2.2. Análise de variância (ANOVA) para os valores de luminosidade L* dos 
pigmentos produzidos pelo fungo Monascus ruber sob diferentes concentrações de soro de 
queijo. 

FV SQ GL QM F p 

Placas 33,5 4 8,4 0,79 0,546359 

Concentrações 843,7 5 168,7 15,93 0,000005 

Resíduo 190,6 18 10,6   

 
Apêndice B.2.3. Análise de variância (ANOVA) para os valores a* dos pigmentos 
produzidos pelo fungo Monascus ruber sob diferentes concentrações de soro de queijo. 

FV SQ GL QM F p 

Placas 74,49 4 18,62 0,868 0,502096 

Concentrações 1963,86 5 392,77 18,304 0,000002 

Resíduo 386,24 18 21,46   

 
Apêndice B.2.4. Análise de variância (ANOVA) para os valores b* dos pigmentos 
produzidos pelo fungo Monascus ruber sob diferentes concentrações de soro de queijo. 

FV SQ GL QM F p 

Placas 70,43 4 17,61 0,552 0,700242 

Concentrações 1984,98 5 397,00 12,441 0,000025 

Resíduo 574,40 18 31,91   

 
Apêndice B.2.5. Análise de variância (ANOVA) para os valores L* dos pigmentos 
produzidos pelo fungo Monascus ruber em meio contendo 10 g L-1 de lactose, sob diferentes 
valores de pH. 

FV SQ GL QM F p 

Placas 21,51 4 5,38 0,175 0,947822 

pH 3799,09 6 633,18 20,653 0,000001 

Resíduo 490,53 16 30,66   
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Apêndice B.2.6. Análise de variância (ANOVA) para os valores a* dos pigmentos 
produzidos pelo fungo Monascus ruber em meio contendo 10 g L-1 de lactose, sob diferentes 
valores de pH. 

FV SQ GL QM F p 

Placas 24,84 4 6,21 0,142 0,963848 

pH 6275,32 6 1045,89 23,958 0,000000 

Resíduo 698,49 16 43,66   

 
Apêndice B.2.7. Análise de variância (ANOVA) para os valores b* dos pigmentos 
produzidos pelo fungo Monascus ruber em meio contendo 10 g L-1 de lactose, sob diferentes 
valores de pH. 

FV SQ GL QM F p 

Placas 46,96 4 11,73 0,167 0,952113 

pH 10453,62 6 1742,27 24,781 0,000000 

Resíduo 1124,92 16 70,31   

 
Apêndice B.2.8. Análise de variância (ANOVA) para os valores L* dos pigmentos 
produzidos pelo fungo Monascus ruber em meio contendo 20 g L-1 de soro de queijo, sob 
diferentes valores de pH. 

FV SQ GL QM F p 

Placas 101,0 4 25,2 1,488 0,249750 

pH 6118,4 6 1019,7 60,111 0,000000 

Resíduo 288,4 17 17,0   

 
Apêndice B.2.9. Análise de variância (ANOVA) para os valores a* dos pigmentos 
produzidos pelo fungo Monascus ruber em meio contendo 20 g L-1 de soro de queijo, sob 
diferentes valores de pH. 

FV SQ GL QM F p 

Placas 110,23 4 27,56 1,302 0,308753 

pH 8786,62 6 1464,44 69,196 0,000000 

Resíduo 359,78 17 21,16   

 
Apêndice B.2.10. Análise de variância (ANOVA) para os valores b* dos pigmentos 
produzidos pelo fungo Monascus ruber em meio contendo 20 g L-1 de soro de queijo, sob 
diferentes valores de pH. 

FV SQ GL QM F p 

Placas 228,17 4 57,04 1,871 0,162007 

pH 13505,54 6 2250,92 73,819 0,000000 

Resíduo 518,37 17 30,49   
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Apêndice B.3.1. Análise de variância (ANOVA) para os valores L* dos pigmentos 
produzidos pelo fungo Monascus ruber nos meios de cultivo G, L e LH. 

FV SQ GL QM F p 

Leituras 0,00 7 0,00 0 0,922088 

Meios de Cultivo 2992,39 2 1496,19 3006703 0,000000 

Resíduo 0,01 14 0,00   

 
Apêndice B.3.2. Análise de variância (ANOVA) para os valores a* dos pigmentos 
produzidos pelo fungo Monascus ruber nos meios de cultivo G, L e LH. 

FV SQ GL QM F p 

Leituras 0,00 7 0,00 1 0,680437 

Meios de Cultivo 326,76 2 163,38 592824 0,000000 

Resíduo 0,00 14 0,00   

 
Apêndice B.3.3. Análise de variância (ANOVA) para os valores b* dos pigmentos 
produzidos pelo fungo Monascus ruber nos meios de cultivo G, L e LH. 

FV SQ GL QM F p 

Leituras 0,07 7 451,61 4 0,009220 

Meios de Cultivo 1083,22 2 541 221333 0,000000 

Resíduo 0,03 14 0,00   
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APÊNDICE C – Curva padrão de açúcares redutores em lactose 

Apêndice C.3.1. Dados para construção da curva padrão de açúcares redutores em glicose na 
faixa de 0 a 3 g L-1. 

Concentração (g L-1) Absorbância (UA540nm) 

0,5 0,329 
1 0,613 

1,5 0,904 
2 1,18 

2,5 1,454 
3 1,762 

 
Apêndice C.3.2.  Curva padrão de açúcares redutores em glicose na faixa de 0 a 3 g L-1. 

 

Apêndice C.3.3. Dados para construção da curva padrão de açúcares redutores em lactose na 
faixa de 0 a 3 g L-1. 

Concentração (g L-1) Absorbância (UA540nm) 

0,5 0,273 
1 0,442 

1,5 0,602 
2 0,883 

2,5 1,069 
3 1,233 
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Apêndice C.3.4.  Curva padrão de açúcares redutores em lactose na faixa de 0 a 3 g L-1. 
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APÊNDICE D – Velocidades específicas de crescimento 

 

Apêndice D.3.1. Velocidade específica crescimento (μmáx) para o cultivo G. 

 

Apêndice D.3.2. Velocidade específica crescimento (μmáx) para o cultivo L. 

 

Apêndice D.3.3. Velocidade específica crescimento (μmáx) para o cultivo LH. 
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APÊNDICE E – Cálculo da produtividade média em células (Pcélulas) 

 

Apêndice E.3.1. Cálculo da produtividade média em células (Pcélulas) para os cultivos G, L e 
LH. 

Cultivo Xmáx (g L-1) t (h) X0  (g L-1) t0 (h) Pcélulas (g h-1) 

G 7,99 168 0,00 0 0,048 
L 2,74 120 0,00 0 0,023 

LH 4,73 168 0,00 0 0,028 
 



99 
 

APÊNDICE F – Cálculo da produtividade média de pigmentos (PM) 

 

Apêndice F.3.1. Cálculo da produtividade média (PM) de pigmentos vermelhos para os 
cultivos G, L e LH. 

Cultivo UA510 t t (h) UA510 t0 t0 (h) PM (UA h-1) 

G 7,362 96 0,444 0 0,072 
L 3,080 72 0,435 0 0,037 

LH 7,578 120 0,457 0 0,059 

 

Apêndice F.3.2. Cálculo da produtividade média (PM) de pigmentos laranjas para os cultivos 
G, L e LH. 

Cultivo UA470 t t (h) UA470 t0 t0 (h) PM (UA h-1) 

G 7,185 144 0,411 0 0,047 
L 2,818 72 0,400 0 0,034 

LH 6,849 120 0,435 0 0,053 
 

Apêndice F.3.3. Cálculo da produtividade média (PM) de pigmentos amarelos para os cultivos 
G, L e LH. 

Cultivo UA400 t t (h) UA400 t0 t0 (h) PM (UA h-1) 

G 6,267 144 0,372 0 0,041 
L 2,146 72 0,356 0 0,025 

LH 5,535 120 0,396 0 0,043 
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APÊNDICE G – Fatores de conversão 

 

Apêndice G.3.1. Fator de conversão de substrato em biomassa para o cultivo G. 

 

Apêndice G.3.2. Fator de conversão de substrato em biomassa para o cultivo L. 

 

Apêndice G.3.3. Fator de conversão de substrato em biomassa para o cultivo LH. 
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Apêndice G.3.4. Fator de conversão de substrato em pigmentos para o cultivo G. 

 

Apêndice G.3.5. Fator de conversão de substrato em pigmentos para o cultivo L. 

 

Apêndice G.3.6. Fator de conversão de substrato em pigmentos para o cultivo LH. 
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Apêndice G.3.7. Fator de conversão de biomassa em pigmentos para o cultivo G. 

 

Apêndice G.3.8. Fator de conversão de biomassa em pigmentos para o cultivo L. 

 

Apêndice G.3.9. Fator de conversão de biomassa em pigmentos para o cultivo LH. 
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APÊNDICE H – Hidrólise enzimática da lactose 

 

Apêndice H.3.1. Evolução da hidrólise enzimática da solução 150 g L-1de lactose, durante 4 
horas de experimento. 
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                                                  ANEXOS 
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ANEXO A – Ficha técnica do soro de leite em pó 
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ANEXO B – Laudo técnico das análises laboratoriais do soro de queijo em 
pó
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ANEXO C – Metodologias das análises físico-químicas  
(Centro de Pesquisa em Alimentos) 
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Lipídios 
 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

a) BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa 
Agropecuária. Instrução Normativa nº. 68, de 12 de dezembro de 2006. Métodos Analíticos Oficiais 
Físico-Químicos, para Controle de Leite e Produtos Lácteos. Métodos Quantitativos. Lipídios. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 14 dez. 2006 - Seção 1. 
 
6.2. LIPÍDIOS POR ROESE-GOTTLIEB  
 

6.2.1. PRINCÍPIO 

 

Baseia-se no uso de hidróxido de amônio para solubilizar a caseína, neutralizar a acidez e reduzir a 

viscosidade; no álcool etílico para quebrar a emulsão gordura-caseína e na mistura éter etílico-éter 

de petróleo para extrair a gordura. O éter de petróleo é usado para diminuir a solubilidade das 

substâncias não lipídicas, solúveis no éter etílico. A gordura assim extraída é determinada 

gravimetricamente. 

 

 

6.2.2. METODOLOGIA 

 

a) Preparar a amostra em duplicata.  
b) Secar um béquer de 150 ou 250 mL por 1 hora em estufa a 102 + 2 °C. Esfriar. Pesar e 
reservar para recepção da gordura.  
I) Para doce de leite e leite condensado: Pesar exatamente de 2 a 5 g da amostra 

homogeneizada diretamente no frasco de extração ou em béquer de 50 mL, acrescentar cerca  de 

10 mL de água a aproximadamente 50 °C agitando cuidadosamente o frasco e mantendo-o 

aquecido nesta temperatura até o produto ficar completamente disperso. No caso de usar o 

béquer, usar bastão de vidro para dispersar a amostra em pequenas porções de água a 50 °C, 

totalizando cerca de 10 mL, e transferir para o frasco extrator. Adicionar 2 mL da solução de 

amônia (ou volume equivalente de uma solução mais concentrada) ao frasco de Monjonier e 

misturar. A partir desse ponto a análise deve ser conduzida sem demora. 

II) Para Leite Fermentado: Pesar exatamente cerca de 5 g de amostra homogeneizada 

diretamente no fraco de extração. Adicionar volume de água a 65 °C ± 2 °C suficiente para 

totalizar de 10 a 11 mL, lavando a amostra para o bulbo menor do frasco e misturar 

completamente. Adicionar 2 mL da solução de amônia (ou volume equivalente de uma solução 
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mais concentrada) ao frasco de Monjonier e misturar. A partir desse ponto a análise deve ser 

conduzida sem demora. Aquecer o frasco a 65 °C ± 2 °C em banho-maria por 15 a 20 minutos 

agitando ocasionalmente e esfriar a temperatura ambiente. 

c) Para doce de leite, leite condensado e leite fermentado, acrescentar 10 mL de álcool etílico e 
misturar cuidadosamente, sem agitação forte, mas deixando o líquido fluir entre os dois bulbos, 
inclinando o frasco de extração sem que o líquido atinja a tampa. 
d) Se necessário, adicionar 2 gotas de solução de vermelho congo a 1 %.  
e) Adicionar 25 mL de éter etílico, fechar o tubo com uma tampa de silicone e agitar 
vigorosamente o frasco de extração, mas não de maneira excessiva (para evitar a formação de 
emulsões persistentes) por 1 minuto, com o frasco na posição horizontal e o bulbo menor voltado 
para cima.  
f) Se necessário, lavar a rolha com um pouco da mistura de éteres, de modo que a solução seja 
recolhida no frasco de Mojonnier.  
g) Adicionar 25 mL de éter de petróleo, reumidecendo a tampa e agitando por 30 segundos 
conforme especificado acima.  
h) Remover a tampa e lavá-la com a mistura de éteres, tendo cuidado para que a solução de 
lavagem caia no interior.  
i) Tampar novamente para evitar evaporação do solvente. 
j) Deixar o frasco de Mojonnier em repouso por 30 minutos no seu suporte.  
k) Se a interface localizar-se abaixo da constricção do bulbo, adicionar lentamente um pouco de 
água pela parede interna do frasco.  
l) Transferir o sobrenadante para o béquer, segurando o frasco de extração pelo bulbo menor.  
m) Lavar a saída do frasco com a mistura de éteres, recolhendo o material no béquer. Se 
necessário, pode-se fazer uma primeira remoção dos solventes nesse ponto, por evaporação ou 
outro processo adequado.  
n) Adicionar 5 mL de álcool etílico ao frasco de Mojonnier. O emprego dessa substância visa 
prevenir a formação de uma camada aquosa viscosa ou gelificada, especialmente em produtos 
contendo sacarose, além de melhorar a precisão do método.  
o) Conduzir uma segunda extração, usando 15 mL do éter etílico e de petróleo. 
p) Realizar uma terceira extração, omitindo o uso do álcool. Transferir o sobrenadante para o 
béquer, lavando a saída do frasco de Mojonnier com a mistura de éteres.  
q) Remover os solventes, incluindo o álcool, por evaporação ou outro processo adequado.  
r) Transferir o béquer para estufa a 102 ± 2 °C por 1 hora.  
s) Remover o béquer da estufa, deixar esfriar em dessecador e pesar. Essas operações de 
transferência do béquer deverão ser conduzidas com pinça metálica. Repetir a operação acima até 
a massa constante. 
t) Adicionar 25 mL de éter de petróleo ao frasco para verificar se todo material solubiliza-se.  
u) Aquecer levemente e agitar até que toda a gordura se dissolva. Se todo o material se dissolver, 
calcular a massa da gordura através da diferença entre a massa final do béquer contendo a 
gordura e a massa inicial do mesmo béquer. Se o extrato não for totalmente solúvel no éter de 
petróleo, fazer a extração da parte gordurosa, deixar que o material insolúvel se sedimente e 
descartar o éter de petróleo, repetindo essa operação 3 – 4 vezes. Secar o béquer em estufa a 102 
± 2 ºC por 1 hora, esfriar como mencionado acima e pesar novamente o béquer, agora com o 
resíduo insolúvel.  
v) Conduzir um teste em branco substituindo a amostra por 10 mL de água destilada. 
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6.2.3. CÁLCULOS 

 

% GORDURA =  (m1 - m2) - (m3 - m4) x 100 
                 mo 

 

Onde: 

mo= Massa da amostra, em gramas; 

m1= Massa do béquer com gordura, em gramas; 

m2= Massa inicial do béquer ou, no caso de material insolúvel no éter de petróleo, massa do 

béquer com a massa do resíduo insolúvel, em gramas; 

m3 = Massa do béquer usado no teste em branco, em gramas; 

m4 = Massa inicial do béquer usado no teste em branco ou, no caso de material insolúvel no éter 

de petróleo, massa do béquer com a massa do resíduo insolúvel, em gramas. 

 

Cinzas 
 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

a) BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa 
Agropecuária. Instrução Normativa nº. 68, de 12 de dezembro de 2006. Métodos Analíticos Oficiais 
Físico-Químicos, para Controle de Leite e Produtos Lácteos. Métodos Quantitativos. Resíduo 
Mineral Fixo. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 dez. 2006 - Seção 1. 
 
 
b) DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE ENSAIO 
 

a.  PRINCÍPIO 
 

Fundamenta-se na eliminação da matéria orgânica e inorgânica volátil à temperatura de 550 ºC. O 

produto obtido é denominado de resíduo mineral fixo. 

 

b.  METODOLOGIA 
 

6.2.3. PARA LEITE DESIDRATADO, SORO DE LEITE EM PÓ, QUEIJO, DOCE DE LEITE, LEITE 

CONDENSADO, LEITE FERMENTADO, CREME DE LEITE 

 

c) Preparar a amostra em duplicata.  
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d) Aquecer o cadinho de porcelana em forno mufla a 550 ºC durante 30 minutos, esfriar em 
dessecador e tarar.  

e)  Pesar exatamente (em balança analítica de precisão com resolução de 0,0001g) cerca de 5 g 
da amostra.  

f) Levar o conjunto ao bico de Bunsen até a carbonização completa e a seguir ao forno mufla 
com temperatura no máximo a 550 °C, para evitar perda de cloretos. Incinerar por 3 horas ou 
até obter cinzas totalmente brancas.  

g) Esfriar em dessecador e pesar.  
h) Não havendo clareamento das cinzas, adicionar 2 a 3 gotas de água ou água oxigenada, secar 

em placa aquecedora ou estufa à 105 ºC e levar ao forno mufla por tempo suficiente para 
clareamento das cinzas (aproximadamente 1 hora). Esfriar em dessecador e pesar. 

 

 

 

 

6.3. CÁLCULOS 

 

% Cinzas = (m2 – m1) x 100 
                                     m0 
 

Onde: 

m2 = Massa do cadinho com amostra após incineração, em gramas; 

m1 = Massa do cadinho vazio, em gramas; 

m0 = Massa da amostra, em gramas. 

 

Proteínas 
 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 
a) BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa 

Agropecuária. Instrução Normativa nº. 68, de 12 de dezembro de 2006. Métodos Analíticos 
Oficiais Físico-Químicos, para Controle de Leite e Produtos Lácteos. Métodos Quantitativos. 
Nitrogênio Total. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 dez. 2006 - Seção 1. 
 

b) DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE ENSAIO 
 

6.1. PRINCÍPIO 

 

Baseia-se na transformação do nitrogênio da amostra em Sulfato de Amônio através da digestão 

com Ácido Sulfúrico p.a. e posterior destilação com liberação da Amônia que é fixada em solução 
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ácida e titulada. Podem-se expressar os resultados em protídios, multiplicando-se a porcentagem 

do nitrogênio total por fatores específicos. 

 

NOTA 02 : Todos os resultados, bem como dados referentes ao processo, devem ser registrados 

de imediato, tendo sempre objetividade e clareza. 

 

 

6.2. DIGESTÃO OU MINERALIZAÇÃO 

a) Pesar em balança analítica a amostra de acordo com o item 6.2.2.1 especificados logo a seguir 

para cada produto e transferir para tubo de Kjeldahl; 

b) Adicionar 2,5 g de mistura catalítica, pesados em papel manteiga; 

c) Adicionar 2 mL de anti-espumante; 

d) Adicionar 7 mL de Ácido Sulfúrico p.a.; 

e) Aquecer em bloco digestor, a princípio, lentamente, mantendo a temperatura de 50 ºC por 1 

(uma) hora; 

f) Em seguida, elevar gradativamente até atingir 400 ºC (Após a primeira hora de digestão, 

aumentar a temperatura em 50°C a cada 30 minutos até atingir 400 °C), conforme item “e” no 

tópico 6.2.1.; 

g) Quando o líquido se tornar límpido e transparente, de tonalidade azul-esverdeada, retirar do 

aquecimento, deixar esfriar e adicionar 10 mL de água. 

 

6.2.4. PESO DA AMOSTRA DE ACORDO COM O PRODUTO 

 

 Leite Fluído, Bebida Láctea: 2,0 g; 
 Leite Desidratado, Caseína, Caseinatos e Soro Desidratado: 0,25 g; 
 Queijos: 0,25 g; 
 Creme De Leite: 1,0 g; 
 Doce De Leite: 0,25 g; 
 Leite Fermentado: 1,5 g. 

 
NOTA 04: Fazer sempre uma prova em branco, contemplando todo processo de digestão, 

destilação e titulação, sendo que no lugar da amostra, utilizar 5 mL de água: Descontar o volume 

da titulação do branco, do volume da amostra. Deve ser realizado a prova em branco, bem como a 

verificação da recuperação de nitrogênio (6.3) e verificação da eficiência da digestão (6.4) para 

cada processo de digestão. 
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6.5. DESTILAÇÃO 

 

a) Acoplar ao destilador o Erlenmeyer contendo 20 mL de Solução de Ácido Bórico a 4% com mais 

a Solução de Indicador Misto; 

b) Adaptar o tubo de Kjeldahl ao destilador e adicionar a solução de Hidróxido de Sódio a 50%, 

aproximadamente 20 mL. A solução receptora deve ser mantida fria durante a destilação; 

c) Titular com Solução de Ácido Sulfúrico 0,1N até viragem do indicador. 

6.5.1. Cálculos dos resultados 

 

% Nitrogênio Total = V x N x FC x 0,014 x 100 
                                                m 
 

% Protídeos = % Nitrogênio Total x F 

 

Onde: 

 

V = Volume da Solução de Ácido Sulfúrico 0,1N, gasto na titulação após a correção do branco, em 

mL; 

N = Normalidade teórica da Solução de Ácido Sulfúrico 0,1N; 

FC = Fator de correção da Solução de Ácido Sulfúrico 0,1N;  

m = Massa da amostra, em gramas; 

1N (1Eq/1000 mL) = 14 g de Nitrogênio, logo 0,014 ----------------1N (1mL) 

F = Fator de conversão da relação nitrogênio/proteína (Conforme descrito na Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Fatores de conversão de nitrogênio total em proteína 

ALIMENTO FATOR 
Farinha de trigo, centeio, cevada, aveia 5,83 
Macarrão 5,70 
Amendoim 4,46 
Soja 6,25 

Arroz e amêndoas 5,95 
Castanha do Pará 5,46 
Avelã, coco e outras nozes 5,30 
Margarina, Leite e derivados 6,38 

Gelatina 5,55 
Outros Alimentos 6,25 
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Fonte: INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz.v.1.: Métodos 
químicos e físicos para análise de alimentos, 4. ed. Brasília, 2005. p. 122. 
 

Lactose 
 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 
a) BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa 
Agropecuária. Instrução Normativa nº. 68, de 12 de dezembro de 2006. Métodos Analíticos Oficiais 
Físico-Químicos, para Controle de Leite e Produtos Lácteos. Métodos Quantitativos. Glicídios 
Redutores em Lactose, Glicídios não Redutores em Sacarose e Amido - Método A: Lane-Eynon. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 dez. 2006 - Seção 1. 

 
5.1. GLICÍDIOS REDUTORES EM LACTOSE  

 

5.1.1. PRINCÍPIO 
 

Fundamenta-se na redução dos íons cúpricos a íons cuprosos pelo açúcar redutor em meio 

alcalino, a quente. 

 

 

5.1.2. METODOLOGIA 
 

a) Preparar a amostra em duplicata, conforme descrito no Quadro 01: 
 

QUADRO 01: Procedimento de preparo de amostras para determinação de glicídios redutores em 

lactose e amido quantitativo. 

TIPO DE AMOSTRA PROCEDIMENTO DE PREPARO 

LEITE FLUÍDO 
Pipetar 10 mL da amostra para balão 
volumétrico de 250 mL. 

LEITE DESIDRATADO: 
 
(leite em pó integral ou desnatado, soro em 
pó, leite em pó modificado e similares) 

Pesar em balança analítica (em balança 
analítica de precisão com resolução de até 
0,0001g) exatamente cerca de 5 g da amostra 
em béquer de 150 mL ou diretamente num 
balão volumétrico de 250 mL, com auxílio de 
um funil, e dissolver em cerca de 50 mL de 
água destilada. Transferir quantitativamente 
para balão volumétrico de 250 mL, quando a 
pesagem e dissolução tiverem sido feita em 
béquer. 

DOCE DE LEITE 
Pesar cerca de 5 g da amostra, dissolver em 
cerca de 50 mL de água destilada e transferir 
para balão volumétrico de 250 mL. 
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LEITE FERMENTADO Pesar cerca de 10 g da amostra diretamente 
em balão volumétrico de 250 mL. 

 

b) Adicionar 5 mL de solução de ferrocianeto de potássio a 15 % e 5 mL de solução de sulfato ou 
acetato de zinco a 30 %.  
c) Agitar e completar o volume com água. Deixar sedimentar e filtrar em papel de filtro e receber o 
filtrado em erlenmeyer.  
d) Transferir o filtrado obtido para uma bureta de 50 mL.  
e) Pipetar volumetricamente para um erlenmeyer 5 mL da solução de Fehling A e 5 mL de 
solução de Fehling B.  
f) Adicionar 40 mL de água, aquecer até a ebulição (pode-se utilizar o Redutec – Ver item 
6.1.2.1) e gotejar a solução da amostra, sem agitação, até que o líquido sobrenadante fique 
levemente azulado.  
g) Manter a ebulição e adicionar 1 gota de solução de azul de metileno a 1 % e continuar até 
descoloração do indicador. 

 

5.1.3. CÁLCULOS 
 

% DE GLICÍDIOS REDUTORES EM LACTOSE = 100 x 250 x (T/2) x 1,39 
                              V x m 
Onde: 

T = título da solução de Fehling; 

V = volume de amostra gasto na titulação, em mL 

m = massa da amostra em gramas; 

1,39 = fator de conversão da glicose para lactose 
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ANEXO D – Especificação técnica da lactase (β-galactosidase) 
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ANEXO E – Normas do periódico Biocatalysis and Agricultural 
Biotechnology  
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