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RESUMO 

 

 

Corantes artificiais são comumente utilizados na indústria de alimentos, tanto pelo seu baixo 

custo quanto pela facilidade de obtenção. O mercado consumidor, entretanto, requer produtos 

mais saudáveis e uma alternativa seria a utilização de pigmentos naturais. Além de plantas, 

flores, frutos e animais, micro-organismos podem ser fonte deste tipo de pigmento, como fun-

gos, bactérias e microalgas. Portanto, o presente estudo teve como objetivo produzir pigmen-

tos a partir da fermentação sólida e submersa pelo fungo filamentoso Monascus ruber CCT 

3802 utilizando xarope de maltose como substrato. Foi estudado o efeito da concentração do 

substrato xarope de maltose e a influência do pH na produção de pigmentos, avaliando a velo-

cidade de crescimento radial, a produção de pigmentos e as propriedades dos pigmentos medi-

ante a estabilidade térmica. Os principais resultados demonstram que a maior velocidade de 

crescimento radial foi obtida da placa contendo 5 g L
-1

 de xarope de maltose 0,1053 mm h
-1

, 

que corresponde ao um aumento de 71,70% quando comparado com o meio extrato de malte 

ágar (MEA). Na fermentação submersa a concentração de 10 g L
-1

 de maltose obteve a maior 

absorbância (14,54 UA), menor biomassa (4,65 g L
-1

) e maior intensidade da cor vermelho 

escuro. Já para determinação da influência do pH a velocidade de crescimento radial mais ele-

vada foi obtida quando o fungo foi cultivado em pH 6,5. A obtenção dos pigmentos, amarelo, 

laranja e vermelho, deu-se nos intervalos de pH 2,0-2,5, 3,0-3,5 e acima de 4,0 respectivamen-

te. Assim, pode-se concluir que a concentração de xarope de maltose e o pH exerceram in-

fluência significativa tanto na velocidade de crescimento radial quanto na produção de pig-

mentos em fermentação submersa, mostrando que menores concentrações de substrato favore-

cem maiores quantidades de pigmento vermelho e que associados ao cultivo em pH 6,5 favo-

receram a formação de pigmentos vermelhos. 

 

 

Palavras-chave: Fermentação sólida, fermentação submersa, micro-organismo e crescimento 

radial. 
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ABSTRACT 

 

 

Artificial dyes are commonly used in the food industry, both for their low cost and for ease of 

procurement. The consumer market, however, requires healthier products and a viable alterna-

tive would be the use of natural pigments. In addition to plants, flowers, fruits and animals, 

micro-organisms can be the source of this type of pigment, such as fungi, bacteria and micro-

algae. Therefore, the present study had as objective to produce pigments from the solid fer-

mentation and submerged by filamentous fungus Monascus ruber CCT 3802 using maltose 

syrup as substrate. The effect of substrate concentration on maltose syrup and the influence of 

pH on pigment production was studied by evaluating the radial growth rate, pigment produc-

tion and pigment properties by thermal stability. The main results demonstrate that the highest 

radial growth velocity was obtained from the plate containing 5 g L
-1

 maltose syrup 0.1053 

mm h
-1

, which corresponds to an increase of 71.70% when compared to the medium extract of 

Malt agar (MEA). In the submerged fermentation the concentration of 10 g L
-1

 of maltose ob-

tained the highest absorbance (14.54 AU), lower biomass (4.65 g L
-1

) and greater dark red 

intensity. For pH determination, the highest radial growth rate was obtained when the fungus 

was cultivated at pH 6.5 and the production of yellow pigment was obtained at low pH (2.0 

and 2.5) while the production of orange pigments was in the pH range (3.0 and 3.5) and the 

red pigment yield obtained when the fungus was grown at pH above 4.0. Thus, it can be con-

cluded that maltose syrup and pH exerted a significant influence on both the radial growth rate 

and the production of pigments in submerged fermentation, showing that lower substrate con-

centrations favor higher amounts of red pigment and that associated with the culture in PH 6.5 

favored the formation of red pigments. 

 

 

Key words: Solid fermentation and submerged fermentation, microorganism and radial 

growth. 
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); 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A cor é considerada um dos primeiros atributos sensoriais observados pelo consumi-

dor no momento de escolha e aquisição de alimentos. As cores podem ser adicionadas para 

restituir a aparência original afetada durante as etapas de processamento, de estocagem, de 

embalagem ou de distribuição (KONGRUANG, 2011; WIBOWO et al., 2015). 

Corantes sintéticos são comumente utilizados na indústria de alimentos devido seu 

baixo custo e facilidade de obtenção. O mercado consumidor, entretanto, requer produtos 

mais saudáveis e uma alternativa constituiria na utilização de pigmentos naturais. Além de 

plantas, flores, frutos e animais, micro-organismos podem ser fonte deste tipo de pigmento, 

como fungos, bactérias e microalgas (MEINICKE et al., 2012). Dentre os pigmentos obtidos a 

partir de micro-organismos podemos destacar os carotenoides (CHACÓN-ORDOÑEZ et al., 

2017), melaninas, flavinas, quinonas (MARIOA et al., 2016) e, mais especificamente monas-

cinas (LEE et al., 2016) estão entre as moléculas produzidas.  

Espécies de Monascus são tradicionalmente utilizadas para produção de corantes ali-

mentares em países como China, Taiwan, Tailândia, Japão, Indonésia e Filipinas. São aplica-

dos em alimentos fermentados, bebidas alcoólicas, arroz, salsicha e vegetais. Ainda, uma 

promissora utilização na coloração de produtos cárneos em substituição aos sais de nitrito que 

conferem coloração vermelha e, ao mesmo tempo, a produção de nitrosaminas, compostos 

que possuem efeitos cancerígenos (LIU; WU; LV, 2015; NING et al., 2017). 

O Monascus além de produzir pigmentos tem uma gama de atividades biológicas, tais 

como, propriedades antimutagênicas, anticancerígenas, efeitos antidiabéticos, atividades an-

timicrobianas, capacidade antioxidante e compostos fenólicos. Outra substância encontada é a 

Monocolina K, composto este que revolucionou o tratamento de colesterol. Foi primeiro iso-

lado a partir do Monascus ruber apresentando como inibidor competitivo da 3-hidroxi-3-

metilglutaril-coenzima A (HMG-CoA redutase), a enzima determinante da síntese de coleste-

rol (CHILDRESS et al., 2013; WU, 2015). 

O processo para produção qualitativa e quantitativa dos pigmentos está relacionado 

com vários fatores, como o tipo de fermentação (submersa ou fermentação sólida), as espécies 

de micro-organismos, pH, fontes de carbono, nitrogênio, nutrientes, oxigênio dissolvido e 

aeração. Entre esses fatores, o pH tem-se revelado essencial na produção de pigmentos por 
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espécies de Monascus. Como demonstrado em estudos de Venduscolo et al. (2016) e Shi et al. 

(2015) demostram que o pH tem uma influência significativa sobre o crescimento radial, pro-

dução de pigmentos e, particularmente, sobre o perfil de pigmentos amarelo, laranja e verme-

lho.  

Os pigmentos de Monascus são tradicionalmente produzidos por processos biotecno-

lógicos em estado sólido, como em farelo de trigo, palha de arroz, milho (VELMURUGAN, 

2011), soja, batata, (SHARMILA et al., 2013), bagaço de maça e bagaço de malte (PANE-

SAR; KAUR; PANESAR, 2015; OLIVEIRA et al., 2016). Estudos envolvendo cultivos sub-

mersos têm aumentado devido a vantagens como minimização de espaço, produção em larga 

escala e de controle de processos. A produção em fermentação submersa foi investigada utili-

zando glicose (DISSE et al, 2014), xarope de milho, glicerol (BUHLER et al., 2013), suco de 

pêra (HAMDI et al., 1996), amido de mandioca (KONGRUANG, 2011) e resíduos de uva 

(SILVEIRA et al., 2008). Assim, observa-se que diversos substrato vêm sendo estudados para 

o crescimento de Monascus tanto pela fermentação sólida quanto pela fermentação submersa. 

Dentre eles, o xarope de maltose apresenta-se como uma alternativa para o cultivo de Monas-

cus, bem interessante por ser um subproduto da indústria de alimentos, consequentemente os 

custos de tais pigmentos serão diminuídos (SUBHASREE et al., 2011).  

O xarope de maltose por sua vez, é quantitativamente o principal subproduto do pro-

cesso de malteação de grãos em particular da cevada, e, comercialmente, pela hidrólise do 

amido, catalisada por enzimas específicas, usando β-amilase de espécies de Bacillus, embora 

a β-amilase de sementes de cevada, soja e batata doce também possa ser usada. Esse resíduo 

quando descartado no meio ambiente constitui-se um problema pois, apresenta elevados teo-

res de carboidratos que lhe conferem uma demanda química de oxigênio alta (CEREDA; 

VILPOUX, 2003). Deste modo, o presente estudo busca, evidenciar o reaproveitamento deste 

resíduo agroindustrial na produção de pigmentos naturais produzidos por Monascus ruber 

CCT 3802 em cultivo sólido e submerso. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

 

2.1 Cor  

 

A coloração dos alimentos é um dos primeiros atributos sensoriais utilizados para sua 

escolha e aquisição. Embora subjetiva, é fundamental, pois influencia na sensação de outras 

características como o aroma, o sabor e a textura. Muito empregada na indústria alimentícia 

na forma de corantes para restituir a aparência original, tornar o alimento visualmente mais 

atraente, conferir coloração aos desprovidos de cor e reforçar as cores presentes nos alimentos 

(BOO et al., 2012; WIBOWO et al., 2015). 

A cor é um fenômeno óptico provocado pela ação de um feixe de fótons sobre células 

especializadas da retina, que transmitem, através de informação pré-processada no nervo ótico 

impressões para o sistema nervoso. O espectro eletromagnético é composto por vários tipos 

de radiação, como a luz, os raios gama, os raios X e as ondas de rádio. A luz visível corres-

ponde à região do espectro eletromagnético que é percebida pelo olho humano e cujo com-

primento de onda varia para a maioria da população entre 380 e 780 nm (BUHLER, 2013) 

(Figura 1). 

 
Figura 1. Espectro de ondas e cores visíveis. Fonte Buhler (2013). 

 

 

Vários sistemas são utilizados para expressar numericamente a cor, foram desenvolvi-

das pela Comissão Internacional de Iluminação (CIE Comission Internacionale de 

L’Eclairage) padrões que permitem definir a cor de acordo com o espaço psicométrico CI-

ELAB. Neste espaço, como visto na Figura 2 as cores são descritas por luminosidade (L*) 

quão claro ou escuro valor máximo de L* é 100 (branco) e o mínimo é zero o qual representa 
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o preto. Coordenada (a*) (conteúdo de vermelho a verde) e coordenada (b*) (conteúdo de 

amarelo a azul) não apresentam limites numéricos específicos, de forma que o vermelho é 

representado por +a e o verde (–a); o amarelo como (+b) e o azul –b (HUNTERLAB, 2001). 

 
Figura 2. Diagrama representando o espaço de cores CIELAB. Fonte: Kirifi et al. (2013). 

 

Além do CIELAB outros sistemas podem ser adotados para facilitar a comparação ou 

a compreensão de cores. O sistema de cor L* C* e h° (L* = lightness; C*= croma; h° hue) 

utiliza coordenadas cartesianas, L* é a luminosidade, C* é o croma (ou índice de saturação) e 

h° é o ângulo matiz como apresentado na Figura 3 (KORIFI et al., 2013). Estes três elementos 

são os três atributos de cor que podem ser alocados em conjunto para criar a disposição tridi-

mencional.  

 
Figura 3. Diagrama de representação do espaço de cores CIELCH: disposição tridimensional, 

monstrando as coordenadas L*, C* e h° (a) e disposição bidimensional, mostrando as coorde-

nadas C* e h° (b). Fonte: Malheiros (2007). 

 

Neste espaço de cores uma cor específica é descrita como um ponto no espaço tridi-

mensional matiz-luminosidade-croma, o que é compreendido de forma mais intuitiva pelo 

cérebro. A luminosidade (L*) é também chamada de brilho do objeto (vermelho escuro ou 

claro). O croma (C*) expressa a saturação ou intensidade da cor, enquanto o ângulo de matiz 

(hº) indica a cor observável e é definido como iniciando no eixo +a*, em graus, em que 0º é 
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+a* (vermelho), 90º é +b* (amarelo), 180º é -a* (verde), e 270º é -b* (azul) (LAWLESS; 

HEYMANN, 1999; MALHEIROS, 2007). Os parâmetros de cor do sistema CIELCH são ob-

tidas matematicamente a partir das coordenadas do sistema CIELAB, por meio das equações 

1 a 5. 

                                                                                                                                            

(1) 

   = √                                                                                                                     (2) 

                , quando a* > 0 e b* ≥ 0                                                                            

(3) 

                    , quando a* < 0                                                                             

(4) 

                    , quando a* > 0 e b < 0                                                                   

(5) 

 

2.2 Corantes e legislação brasileira 

 

Muitos corantes são controlados ou mesmo proibidos em vários lugares do mundo, são 

uma classe de aditivos alimentares definidos como substâncias ou a mistura de substâncias 

que possuem a propriedade de conferir ou intensificar a coloração de alimentos e bebidas de 

acordo com a Legislação Brasileira definida pela Comissão Nacional de Normas e Padrões 

para Alimentos (CNNPA) (ANVISA, 2008).  

A mesma resolução classifica os corantes da seguinte maneira: 

 Corante orgânico natural - aquele obtido a partir de vegetal, ou eventualmente, de 

animal, cujo princípio corante tenha sido isolado com o emprego de processo tec-

nológico adequado.  

 Corante orgânico sintético - aquele obtido por síntese orgânica mediante o empre-

go de processo tecnológico adequado.  

 Corante artificial - é o corante orgânico sintético não encontrado em produtos natu-

rais.  

 Corante orgânico sintético idêntico ao natural - é o corante orgânico sintético cuja 

estrutura química é semelhante à do princípio ativo isolado de corante orgânico na-

tural.  
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 Corante inorgânico - aquele obtido a partir de substâncias minerais e submetido a 

processos de elaboração e purificação adequados a seu emprego em alimento. 

 Caramelo - o corante natural obtido pelo aquecimento de açúcares à temperatura 

superior ao ponto de fusão.  

 Caramelo (processo amônia) - é o corante orgânico sintético idêntico ao natural 

obtido pelo processo amônia, desde que o teor de 4-metil, imidazol não exceda no 

mesmo a 200 mg kg
-1

 (duzentos miligramas por quilo). 

 

Os corantes sintéticos são frequentemente utilizados em alimentos para melhorar a 

aparência dos produtos, devido sua estabilidade à luz, oxigênio e pH, a uniformidade da cor, 

baixa contaminação microbiológica e relativamente menores custos de produção. Contudo, o 

uso de corantes sintéticos é controverso quando apenas o papel estético é avaliado, por esse 

motivo, do ponto de vista da saúde não é recomendado a utilização de corantes sintéticos, 

justificando seu uso, quase que unicamente do aspecto tecnológico e comercial (ALVES et 

al., 2008; VELOSO, 2012). 

A agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) impôs limites de concentração 

para vários corantes alimentares em diferentes gêneros alimentícios no Brasil, seguindo regu-

lamentos internacionais apenas tartrazina (E-102), amarelo-sol (E-110), amaranto (E-123), 

ponceau 4R (E-124), vermelho 40 (E-129), eritrosine (E-127), indigotina (E- 132) e azul bri-

lhante (E-133) são permitidos nos alimentos (ALVES et al., 2008; ANVISA, 2008). 

A maioria dos precursores de corantes sintéticos é derivada de produtos petroquímicos 

apresentando características mutagênicas e cancerígenas, além de acarretarem vários proble-

mas ambientais devido ao fato de não serem biodegradáveis. Fato este que aumenta a preocu-

pação de consumidores quanto à segurança da ingestão e utilização dessas substâncias em 

alimentos. Diante desse cenário, a busca por aditivos naturais e orgânicos vem ganhando cada 

vez mais espaço, como extratos vegetais e pigmentos a partir de plantas e micro-organismos 

(BABITHA; PORCO et al., 2017; DUFOSSÉ, 2005). 

 

 

2.3 Pigmentos Naturais 

 

Pigmentos naturais são provenientes de fontes como as plantas (folhas, flores e frutos), 

animais (insetos) e micro-organismos (fungos, bactérias, leveduras e microalgas). Geralmente, 
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pigmentos obtidos pela modificação de materiais, como caramelo e clorofila, são considera-

dos naturais. Os corantes idênticos aos naturais são pigmentos que também podem ser encon-

trados na natureza como carotenoides, cantaxantina e riboflavina (ABEROUMAND, 2011; 

CHACÓN-ORDÓÑEZ et al., 2017).  

Apesar das estruturas diversificadas e variedade de fontes, os corantes naturais podem 

ser agrupados em algumas classes: tetrapirróis, tetraterpenoides e flavonoides. O membro 

mais importante dos tetrapirróis é a clorofila, encontrada em plantas superiores. Carotenoides 

são tetraterpenoides semelhantes à clorofila, uma vez que são parte do processo de fotossínte-

se, sendo também responsáveis pela coloração amarelo-laranja-vermelho de muitas frutas. 

Antocianinas são um grupo de flavonoides que fornecem a coloração vermelho-roxo de mui-

tas frutas como morango, mirtilo e groselha. Outra importante classe de corantes são as antra-

quinonas (carmim, laca) e as betalaínas ou beterraba (DUFOSSÉ, 2006). Na Tabela 1 estão 

apresentadas algumas fontes de pigmentos naturais e tonalidades encontradas. 

 

Tabela 1. Pigmentos naturais disponíveis para alimentos. 
Pigmento Cor Referência 

Betalaína Vermelho Mereddy et al. (2017) 

Páprica Vermelho Chattopadhyay et al. (2008) 

Carmim Vermelho Kabuto et al. (2016) 

Urucum Laranja Piacentini, Vasconcelos e Farley 

(2013) 

Cúrcuma Amarelo Sankara et al. (2017) 

Clorofila Verde Chattopadhyay et al. (2008) 

Antocianina Azul-violeta Pappas et al. (2011) 

 

Os pigmentos provenientes de plantas têm ganhado cada vez mais atenção devido à es-

tabilidade dos pigmentos produzidos, a segurança, a possibilidade de produção e a avaliação 

da tecnologia de cultivo para otimização. No entanto, estes igualmente têm desvantagens tais 

como: instabilidade contra a luz, calor ou pH adverso, baixa solubilidade em água. Além de 

serem e são frequentemente insuficientes para suprir as necessidades industriais ao longo do 

ano, fazendo-se necessário o uso da produção biotecnológica, a qual possibilita a obtenção 

dos corantes naturais em grande escala (ABEROUMAND, 2011; KUMAR et al., 2015).  

A produção biotecnológica é considerada promissora quando apenas os aspectos tec-

nológicos são avaliados. Os maiores obstáculos para a pesquisa dos novos corantes derivados 

de micro-organismos são: exigência da legislação por testes toxicológicos caros, custo do pro-

cessamento incluindo o cultivo ou produção e também a aceitação pelos consumidores de um 

material previamente não conhecido. Embora sejam muitas vezes associados a doenças de 

fato, muitos micro-organismos são responsáveis por patologias que afetam animais e seres 
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humanos, no entanto grande parte deles é importante para a elaboração de novos produtos 

empregando processos fermentativos, como os pigmentos alimentares. O diferencial desse 

tipo de pigmento abrange independência de condições climáticas, rápido crescimento e baixo 

custo dos substratos, o que contrapõe ao custo da produção (MAPARI et al., 2005; PANE-

SAR; KAUR; PANESAR, 2015). 

A biotecnologia possibilita a produção eficiente de corantes, em contraste com as 

plantas, algas unicelulares e fungos são mais suscetíveis para produção biotecnológica já que 

podem ser cultivados usando técnicas de cultivo existentes (WISSGOTT; BORTLIK, 1996). 

Entre as moléculas produzidas estão carotenoides, melaninas, flavinas, quinonas e mais espe-

cificamente monascinas, violaceínas ou índigo. Na Tabela 2 estão apresentados os principais 

pigmentos produzidos por micro-organismos. 

 

Tabela 2. Pigmentos naturais produzidos por micro-organismos. 
Micro-organismo Cor    Molécula    Referências 

Fungos    

    Monascus spp. Amarelo Ankaflavia                                 Hsu et al. (2013) 

    Peninillium oxalium Vermelho Anthraquinoma Yao et al. (2016) 

    Blakeslea trispora Vermelho Licopeno Jones, Hohn e Leathers (2004) 

    Fusarium sporotrichioides Vermelho Licopeno Jones, Hohn e Leathers (2004) 

    Monascus spp. Vermelho Monascorubramin Morgavi, Martin e Boudra (2013) 

    Cordyceps unilateralis Vermelho-sangue Naphtoquinona Unagul et al. (2005) 

    Ashbya gossypi Amarelo Riboflavina Santos et al. (2005) 

    Monascus spp. Laranja Rubropunctatina Jo et al. (2014) 

    Blakeslea trispora Amarelo-Laranja β-caroteno Ribeiro, Barreto e Coelho (2011) 

    Monascus roseus Laranja-Rosa Cantaxantina Malik, Tokkas e Goyal (2012) 

    Haematococcus Pluvialis 

    Pacilomyces farinosus 

Vermelho 

Vermelho 

Astaxantina 

Antraquinona 

Malik, Tokkas e Goyal (2012) 

Malik, Tokkas e Goyal (2012) 

Bactérias    

  Agrobacterium aurantiacum Vermelho-rosa Astaxantina Flores-Cotera e Sanchez (2001) 

  Paracoccus carotinifaciens Vermelho-rosa Astaxantina Murata et al. (2012) 

  Bradyrhizobium spp. Vermelho-rosa Cantaxantina Hannibal et al. (2000) 

  Streptomyces echinoruber Vermelho Rubrolone Kirti et al. (2014) 

  Flavobacterium spp. Amarelo Zeaxantina Soltani et al. (2010) 

  Paracoccus zeaxanthinifaciens Amarelo Zeaxantina Hümbelin et al. (2002) 

Leveduras    

  Phaffia rhodozyme Vermelho-rosa Astaxantina Flores-Cotera e Sanchez (2001) 

  Saccharomyces neoformans  Preto Melanina Vinarov et al. (2003) 

  Rhodotorula spp. Laranja-vermelho Torularodina Sakaki et al. (2000) 

Algas    

  Chlorela pyrenoidosa Vermelho-Laranja Luteína Valduga et al. (2009b) 

  Dictycoccus cinnabarinus Vermelho-rosa Cantaxantina Valduga et al. (2009b) 

  Dunaliella salina Amarelo-Laranja β-caroteno Valduga et al. (2009a) 

  Dunaliella tertiolecta Amarelo-Laranja β-caroteno Valduga et al. (2009a) 

  Haematococcus pluvialis Vermelho-rosa Astaxantina Chekanov et al. (2014) 

  Spongiococcum excetricum Vermelho-Laranja Luteína Johnson e Schroeder (1995) 
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Os fungos são uma fonte alternativa para produção de pigmentos naturais em altas 

concentrações, existindo um grande potencial para produção de corantes nas tonalidades de 

amarelo a vermelho. A autorização para o uso de corantes derivados de fungos tem incentiva-

do as pesquisas para obtenção biotecnológica de pigmentos para alimentos (MAPARI et al., 

2005). São bastante utilizados em processos industriais como para produção de enzimas, vi-

taminas, polissacarídeos, pigmentos e lipídeos. Muitas destas substâncias são produzidas co-

mercialmente e outras apresentam valor potencial para a biotecnologia. Os metabólitos secun-

dários dos fungos são extremamente importantes e apresentam impacto econômico, como os 

pigmentos naturais produzidos pelos fungos Monascus purpureus, Blakeslea trispora 

(WANGA et al., 2017), Penicillium sp. (LONG et al., 2017) e Aspergillus sp. (DASAN; BO-

YACI; MUTLU, 2017). Pigmentos microbianos tais como carotenoides (CHACÓN-

ORDOÑEZ et al., 2017), melaninas, flavinas, quinonas (MARIOA et al., 2016) e, mais espe-

cificamente monascinas (LEE et al., 2016) estão entre as moléculas produzidas. 

O micro-organismo Blaskeslea trispora tem sido empregado na produção de pigmen-

tos como β-caroteno e licopeno. Estes compostos são importantes para a saúde visto que al-

guns são precursores de vitamina A, cuja deficiência no organismo humano pode acarretar 

doenças como xeroftalmia e cegueira. Além do exposto, outras atividades biológicas são atri-

buídas aos carotenoides como o fortalecimento do sistema imunológico e ação protetora con-

tra doenças cardiovasculares, degeneração muscular e catarata (PAPAIOANNOU; LIAKO-

POULOU-KYRIAKIDES, 2012). O fungo Ashbya gossypii produz riboflavina, uma vitamina 

hidrossolúvel pertencente ao complexo vitamínico B2 que apresenta coloração amarela e é 

fluorescente. Esse pigmento apresenta uma variedade de aplicações em alimentos como em 

produtos à base de cereais, bebidas e sorvete (SANTOS et al., 2005). O Monascus purpureus 

tem sido utilizado para produção de arroz vermelho, vinho, queijo de soja, carnes e peixes e é 

autorizado para uso em alimentos na China e no Japão (CARVALHO et al., 2006). 

Nos estudos de Jiang et al. (2005), o Penicillium sp. endofítico mostrou-se produtor de 

um pigmento vermelho solúvel em água e termoestável com estrutura semelhante ao policetí-

deo vermelho produzido pelo gênero Monascus. Além dos exemplos citados acima, há estu-

dos com outras espécies de fungos produtores de pigmentos, assim como outros metabólitos 

secundários sendo eles caracterizados por apresentarem atividades biológicas importantes 

como antibacteriana, antifúngica, antitumoral e fitotóxica (TEIXEIRA, 2012). 

 

2.3 Pigmentos por Monascus 
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Espécies de Monascus são tradicionalmente utilizadas para produção de corantes ali-

mentares, alimentos fermentados, bebidas alcoólicas, arroz, salsicha, carne e vegetais em paí-

ses como China, Taiwan, Tailândia, Japão, Indonésia e Filipinas e ainda, uma promissora uti-

lização na coloração de produtos cárneos em substituição aos sais de nitrito que conferem 

coloração vermelha e, ao mesmo tempo, a produção de nitrosaminas, compostos que possuem 

efeitos cancerígenos (LIU; WU; LV, 2015; NING et al., 2017). 

O Monascus pertence à classe de Ascomycetes e à família do Monascaceae, sendo di-

vidido em sete espécies: M. ruber, M. pilosus, M. purpureus, M. floridans, M. pallens, M. 

sangüineus e M. mucoroides. No entanto, as espécies de maior significância para a indústria 

alimentícia são: M. ruber, M. purpureus e M. pilosus. Sendo que, a característica mais impor-

tante é a habilidade de produzir metabólitos secundários com estrutura policetídica, princi-

palmente pigmentos (LIAN et al., 2015; SHAO et al., 2014). Na Figura 4 estão apresentadas 

as principais etapas de produção dos pigmentos de Monascus. 

 
Figura 4. Formação dos pigmentos produzidos por Monascus. Fonte: Chen et al. (2015). 
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O micro-organismo Monascus pode produzir pigmentos amarelo, laranja e vermelho. 

A formação ocorre a partir dos ácidos graxos de cadeia média como, por exemplo, o ácido 

octanóico, são sintetizados pela via metabólica dos ácidos graxos e ligam-se à estrutura do 

cromóforo através de uma reação de trans-esterificação gerando o pigmento laranja (monasco-

rubrina - C23H26O5 ou rubropunctatina - C21H22O5 em trans-esterificação com o ácido octanói-

co). A redução do pigmento laranja monascorubramina dá origem ao pigmento amarelo (an-

kaflavina - C23H30O5 ou monascina - C21H26O5 para a rubropunctatina). Os pigmentos verme-

lhos (monascorubramina - C23H27NO4 e rubropunctamina - C21H23NO4) são produzidos pela 

reação do pigmento laranja com compostos que contenham NH3 e NH2 na molécula (FENG; 

SHAO; CHEN, 2012; VENDRUSCOLO et al., 2013).  

Enquanto alguns metabólitos do fungo são importantes devido à coloração, outros pos-

suem atividade hipocolesterêmica como a Monocolina K (PANAGOU; KATSABOXAKIS; 

NYCHAS, 2002). A espécie Monascus ruber produz a Monocolina K que revolucionou o 

tratamento de colesterol, apresentando-se como inibidora competitiva da 3-hidroxi-3-

metilglutaril-coenzima A (HMG-CoA redutase), a enzima limitante na biossíntese do hiperco-

lesterolemia. Além disso, ela possui atividade antibiótica e também efeitos hipotensivo, nefro-

tóxico, teratogênico e supressor do crescimento de tumores in vivo (DUFOSSÉ et al., 2005; 

SHAO et al., 2014).  

Outras substâncias também foram identificadas como ácido γ-aminobutírico (GABA) 

e ácido dimerúmico, ɑ-amilase e glucoamilase (YOSHIZAKI et al., 2010) e a micotoxina 

citrinina (BLANC et al., 1998). Estes metabólitos possuem várias funções, incluindo, antioxi-

dante (YANG et al., 2006; KUO et al., 2009), anti-hiperlipidêmica (CHANGLING et al., 

1998; CHOE et al., 2012), anti-inflamatória (CHENG et al., 2012; LEE et al., 2006), anticar-

cinogênica (AKIHISA et al., 2005), atividade antibacteriana (KIM et al., 2006; MARTIN-

KOVA et al., 1995) e anti-fúngica (CHENG et al., 2011).  

Blanc et al. (1995) e Kim et al. (2006) evidenciaram a ocorrência da atividade antibac-

teriana de pigmentos vermelhos produzidos por Monascus. Fink-Gremmels et al. (1991) ava-

liaram o efeito bacteriostático do pigmento Monascus em diferentes micro-organismos e con-

cluíram que bactérias Gram-positivas são inibidas fortemente. Wong e Bau (1977) realizaram 

um estudo sobre a atividade antibacteriana de extratos produzidos por Monascus purpureus 

submetidos ao tratamento por nêutrons e raios X. Eles verificaram inibição do crescimento de 

isolados de Bacillus, Streptococcus e Pseudomonas. 

Em estudos de Priatni (2015) foi avaliado o efeito do pH e da temperatura frente a es-

tabilidade térmica dos pigmentos Monascus purpureus HD001, constatou-se que a estabilida-
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de dos pigmentos foi diminuída sob condições ácidas e estável em pH 5 e 6 com menor índice 

de degradação da Monocolina K. 

 

 

2.3.1 Cultivo do gênero Monascus 

 

O fungo é constituído por hifas, formadas por células longas e ramificadas com cerca 

de 5,0 mm de espessura que, em conjunto com outras hifas, formam o micélio. A reprodução 

assexuada ocorre via formação de conídios e a reprodução sexuada envolve a formação dos 

ascos. As células são tipicamente constituídas por uma parede tubular de quitina e β-glicanos 

e são divididas por septos que dão estabilidade às hifas, já que evitam a possibilidade de perda 

de citoplasma no caso de haver algum dano ou ruptura da membrana celular (CARELS 

SHEPHERD, 1975). 

Colônias de Monascus ruber possuem capacidade de crescimento de 20 a 30 mm de 

diâmetro após sete dias de cultivo em meio PDA (do inglês, Potato Dextrose Agar).  Caracte-

rizadas pela estrutura plana, eventualmente com pequeno desenvolvimento aéreo, esparsas, 

com textura superficial floculenta, micélio inicialmente branco (1 a 2 dias) de cultivo, passan-

do para laranja a vermelho pardo à medida que a cultura se desenvolve, com a formação de 

cleistotécios e aleurioconídias (PITT; HOCKING, 1997). A Figura 5 mostra as colônias de 

Monascus ruber CCT 3802 cultivadas em meio PDA. 

 
Figura 5. Culturas de Monascus ruber CCT 3802 em meio PDA. Fonte: autor (a) e Vendrus-

colo (2009) (b). 

 

Estes fungos apresentam cleistotécios esféricos, de 30 a 60 mm de diâmetro, constituí-

dos como um nó de hifas a partir de um “pedúnculo” estabelecido, com divisões celulares 

tornando-se marrons com a maturação. Podendo ter formação de aleurioconídias em pedículos 
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laterais às hifas, mais comumente terminais, às vezes nascendo isolados, mais usualmente em 

cadeias de até 10 células de comprimento, esféricas a piriformes, frequentemente arredondan-

do na maturação, com paredes espessas, lisas e marrons. As colônias de Monascus ruber são 

de crescimento mais rápido que as outras classes (MEINICKE, 2008; PITT; HOCKING, 

1997). Macroscopicamente, fazem parte do grupo dos bolores por apresentarem colônias fi-

lamentosas conforme ilustrado na Figura 6. 

 

 
Figura 6. Hifas de Monascus ruber observadas em microscópio de aumento de 1000x. a) cul-

tivadas em meio submerso. b) cultivadas em meio sólido. Fonte: Eduardo (2010). 

 

2.3.2 Produção de pigmentos Monascus  

 

A produção de pigmentos Monascus pode ocorrer por fermentação sólida ou fermen-

tação submersa. A fermentação semi-sólida, também chamada de fermentação sólida ou em 

estado sólido (FES), é realizada tradicionalmente e tem se destacado nos estudos pelo apro-

veitamento de resíduos agro-industriais. De um modo geral, a FES é um processo microbiano 

que se desenvolve na superfície de materiais sólidos, apresentando a propriedade de absorver 

ou de conter água, com ou sem nutrientes solúveis, estes materiais sólidos podem ser biode-

gradáveis ou não. Para a FES, é necessário que os micro-organismos cresçam com nutrientes 

difusíveis sob ou sobre a interface liquido-sólido (SRIANTA et al. 2016).  

Em contrapartida a fermentação sólida apresenta algumas desvantagens, como o uso 

de micro-organismos que crescem em baixos níveis de umidade, as dificuldades para a remo-

ção do calor gerado pelo processo de respiração dos micro-organismos, a escassez de dados e 

de projeto para fermentadores, a dificuldade na medida e no controle de umidade, de pH, de 

oxigênio, de gás carbônico e produtos formados. Sendo assim, a fermentação submersa vem 

se destacando por apresentar vantagens, como alto teor de água e a natureza diluída no meio, 

a qual facilita o controle da temperatura, reduzindo a degradação dos produtos. Além disso, os 

processos difusionais e de mistura são facilitados devido ao caráter homogêneo do sistema 
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ocorre a minimização dos problemas de espaço, de escala e de controle de processos (KIM et 

al., 2002).  

A fermentação submersa (FmS) tem como característica principal a utilização de um 

meio fermentativo líquido com nutrientes solúveis, sendo o sistema mais empregado industri-

almente para obtenção de uma abundância de metabólitos produzidos pelos fungos filamento-

sos. Uma das principais vantagens dos processos de fermentação submersa é a facilidade da 

manipulação das vazões líquidas e saída do fermentador. Permitindo então, diferentes mani-

pulações dos métodos fermentativos, tais como, processos em batelada, em contínuo (estacio-

nário) ou retro alimentados. Nsses últimos dois procedimentos a produtividade e a eficiência 

são aumentadas em determinados processos com relação aos de batelada (WONGSORN; 

WONGJEWBOOT; KONGRUANG, 2011).  

Esse tipo de fermentação pode ser realizado em frascos agitados (erlenmeyers aletados 

ou convencionais), fermentadores de bancada ou fermentadores em escala industrial. A técni-

ca de fermentação submersa possui relativa facilidade do cultivo em grande escala, já que a 

homogeneidade do meio e facilidade no controle de processos estão presentes principalmente 

se monitorados por sensores adequados. Entretanto, existe maior chance de contaminação, 

pela maior quantidade de água. Mais um inconveniente é a viabilidade econômica frente à 

fermentação sólida, já que os meios de fermentação apresentam alto custo (COUTO, 2006). 

A utilização de técnicas de cultivo tanto sólidas quanto submersas, para a produção de 

pigmentos de Monascus tem sido estudada para minimizar os problemas de espaço, escala e 

controle de processos (BUHLER, 2013). Uma alternativa para a diminuição desses custos 

seria a utilização de substratos de baixo custo. A Tabela 3 apresenta alguns substratos utiliza-

dos para fermentação de micro-organismos. 

 

Tabela 3. Produção de pigmentos de diferentes micro-organismos por fermentação submersa 

e em estado sólido a partir de diferentes substratos. 
Micro-organismo   Meio Pigmento 

Fermentação submersa 

 

  

    Rhodotorula rubra  Soro de leite e água de coco Amarelo 

    Sporidobolus salmoncolor Levedura-malte Carotenoides 

    Rhodotorula Glutinis Resíduos de tomate Carotenoides 

    Rhodosporium paludigenum  Urèia KH2PO4, MgSO4 7H2O Carotenoides 

    Monascus purpureus  Caldo de malte Carotenoides 

    Serratia marcescens Caldo de glicerol  Vermelho 

  Fermentação sólida 

 

  

  Monascus ruber  Quirera de arroz, pó de semente de jaca Vermelho e Amarelo 

  Monascus purpureus  Resíduo de coco Vermelho 

 Farinha de amendoim                                                                                                                    Vermelho 

 Farelo de arroz integral                     Vermelho 



15 

 

Fonte: Panesar, Kaur e Panesar (2015). 

 

O Monascus se desenvolve em uma faixa de temperatura ótima de 28 °C a 32 ºC. O 

crescimento e a produção de pigmentos são observados em uma ampla faixa de pH, de 2,5 a 

8,0, com a faixa ideal entre 4,0 e 7,0 (CARVALHO et al., 2006). Variações no pH do meio de 

cultivo do gênero Monascus, alteram a proporção entre os diversos pigmentos produzidos e 

também a sua liberação no meio (principalmente dos pigmentos vermelhos) (MUKHERJEE; 

SINGH, 2011). A adição de uma fonte de nitrogênio apropriada no meio de cultivo, como os 

aminoácidos, facilita a liberação e a solubilização desses pigmentos (SHI et al., 2015). A pro-

dução de pigmentos pode ser controlada pela limitação do substrato e a composição dos pig-

mentos depende dos nutrientes disponíveis, como fonte de nitrogênio e uso de cepas específi-

cas (MIYAKE et al., 2005). Assim a escolha do substrato para o crescimento do Monascus é 

de grande importância, pois o substrato ideal é aquele que supri todos os nutrientes necessá-

rios aos fungos para sua função ótima. 

 

2.4 Substrato 

 

Os micro-organismos são adaptados ao meio ambiente natural onde vivem, e nele 

existem fatores limitantes ao seu crescimento como as fontes de carbono e nitrogênio (C/N), 

aeração, movimentação, microelementos, entre outros. A escolha de uma fonte de C/N é im-

portante no sucesso do crescimento dos micro-organismos. O custo e disponibilidade são ou-

tras considerações importantes. Assim, a seleção do substrato sólido ou líquido apropriado 

possui um papel importante no desenvolvimento de processos fermentativos (BARBOSA et 

al., 2004). 

Diversos substratos são utilizados para o crescimento de Monascus, Srianta et al. 

(2016) avaliaram arroz polido, milho, sorgo e farelo de sorgo no efeito da produção de pig-

mentos por Monascus purpureus em fermentação sólida. Estudos de Priatni et al. (2014) ava-

liaram a influência de resíduos de tofu e quirera de arroz na fermentação sólida para produção 

de Monocolina K e conteúdo mínimo de citrinina. Moritz (2005) utilizou farelo de arroz na 

produção de pigmentos vermelhos por Monascus ruber CCT 3802, os resultados indicaram 

que a utilização de amido como fonte de carbono deve ser utilizada em cepas que possuem 

uma atividade enzimática relativamente alta para hidrolisar o amido. Meinicke et al. (2012) 

utilizou o glicerol, resíduo da produção de biodiesel, como fonte de carbono para a produção 
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de pigmentos vermelhos por Monascus ruber.  Esta aplicação é promissora devido a crescente 

corrida energética em busca do biodiesel. 

Outras fontes de carbono vêm sendo utilizadas como substrato para o crescimento de 

Monascus, as mais usuais são glicose, a sacarose, amido e maltose. Contudo, a produção vo-

lumétrica de pigmento em meio submerso é melhor com amido e dextrina, enquanto a produ-

ção específica é melhor com maltose e quase tão boa quanto com glucose, mas essa compara-

ção entre açúcares deve ser feita verificando-se cuidadosamente as concentrações (SUBHAS-

REE et al., 2011). Em concentrações de glicose inferiores a 20 g L
-1

, o crescimento e a produ-

ção de pigmento vermelho são excelentes; concentrações de glicose superiores a 20 g L
-1

 le-

vam a produção significativa de etanol, crescimento celular e produção de pigmentos reduzi-

dos, mesmo em presença de oxigênio. Isso indica que pode haver efeito repressor da glicose e 

que o uso de outro açúcar pode evitar esse efeito. De fato, em altas concentrações (50 g L
-1

), a 

maltose é melhor que a glicose, especialmente em presença de peptona ou glicina. Essas dife-

rentes concentrações de açúcares têm efeito sobre os pigmentos amarelo e vermelhos, embora 

quando se use maltose a produção de pigmentos vermelhos seja mais estimulada (CHEN; 

JOHNS, 1994). 

Fontes de nitrogênio usadas para o crescimento de Monascus vão desde nitrogênio 

inorgânico (amônia e nitratos) até peptonas (CARVALHO et al., 2003). Entretanto, o nitrato 

de amônio é uma fonte pobre para produção de corantes quando comparado à adição de ami-

noácidos como, glutamato e glicina, principalmente em cultivo submerso. A Tabela 4 mostra 

um estudo com adição de diversos aminoácidos com o objetivo de reduzir a concentração de 

citrinina no meio de cultivo e aumentar a produção de pigmento vermelho em cultivo submer-

so. 

 

Tabela 4. Influência da fonte de aminoácidos, na concentração de 5 g L
-1

, sobre a produção 

de pigmento vermelho, expresso em UA500nm e citrinina. 
Aminoácidos Biomassa (g L

-1
) UA500nm Citrinina (mg L

-1
) Tempo de fermentação (h

-1
) 

Glicina 7,0 26 58 287 

Alanina 5,5 5 100 262 

Valina 9,0 3 0 287 

Leucina 9,5 2 0 161 

Serina 8,0 12 57 161 

Histamina 6,7 9 6 219 

Tirosina 7,0 15 19 212 

Glutamato 8,0 17 100 172 

Triptofano 4,0 0,8 0 212 

Histidina 8,3 24 57 320 

Fonte: Blanc et al. (1998) 
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Observa-se pelos resultados de Blanc et al. (1998) que a maior produção de pigmentos 

vermelhos ocorreu com os aminoácidos glicina, histidina e glutamato. Porém, a maior produ-

tividade média foi com o glutamato (0,099 UA480nm h
-1

), seguido da glicina (0,091 UA480nm h
-

1
) e histidina (0,075 UA480nm h

-1
). Levando-se em consideração a produção de pigmentos as-

sociada à produção de citrinina, os aminoácidos de escolha seriam a glicina e a histidina. 

Constata-se que a escolha do aminoácido adicionado ao meio de cultivo é de fundamental 

importância na produção de pigmentos vermelhos e inibição da formação de citrinina. 

A natureza do substrato para fermentação submersa é um fator importante no desen-

volvimento deste bioprocesso, sendo a sua seleção dependente de diversos fatores, principal-

mente do custo e da sua disponibilidade. Pesquisas voltadas para os subprodutos industriais 

vêm sendo feitas a fim de selecionar substratos adequados para a fermentação.   

 

2.5 Xarope de maltose 

 

O xarope de maltose é uma alternativa de substrato para o crescimento de micro-

organismos como fonte de carbono. È um dissacarídeo redutor formado por duas moléculas 

de glicose unidas por ligações α-1-4 (Figura 7). 

 
Figura 7. Estrutura química da maltose. Fonte: Zamora (2011). 

 

Em virtude das suas características peculiares, o xarope de alto teor de maltose é utili-

zado em fermentações, panificação, bebidas e confeitaria. A higroscopicidade da maltose é 

muito baixa quando comparada com os sacarídeos com maior grau polimérico em todas as 

umidades relativas. Portanto, tem sido utilizada também para o controle da atividade de água 

em alimentos. Cereda e Vilpox (2003) avaliaram o uso de malto-oligossacarídeos, como fibra 

alimentar e fonte de energia para bactérias láticas probióticas, assim, abrindo o mercado para 

a maltose. 

A indústria cervejeira, por questão econômica, substitui parcialmente o malte utilizado 

na produção de cerveja por cereais não maltados (adjuntos amiláceos) ou por xaropes de alto 

teor de maltose (adjuntos açucarados). As cervejarias brasileiras têm substituído, progressi-
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vamente, os adjuntos amiláceos, por adjuntos açucarados na forma de xarope de maltose 

(LIMBERGERL et al., 2011). Os xaropes de maltose produzidos são classificados em três 

categorias, como apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Categorias de xaropes de maltose. 
Categoria de xarope Glicose g L

-1
   Maltose g L

-1
 

Xarope de alta teor de maltose    0,5 a 3,0 30,0 a 50,0 

Xarope com extremo teor de maltose    1,0 a 3,0 70,0 a 85,0 

Xarope com alta conversão de malto-

se 

35,0 a 43,0 30,0 a 47,0 

Fonte: Cereda e Vilpoux (2003). 

A maltose é produzida durante a malteação dos grãos, em particular da cevada, e, co-

mercialmente, pela hidrólise do amido, catalisada por enzimas específicas, usando a β-amilase 

de espécies de Bacillus, embora a β-amilase de sementes de cevada, soja e batata doce tam-

bém possa ser usada.  A maltose tem um grupo aldeído potencialmente livre e, em solução, 

estará em equilíbrio com formas em anel de seis membros alfa e beta.  Uma vez que O-4 está 

bloqueada pela ligação da segunda unidade glicopiranosil, um anel furanosídico não pode 

formar-se. A maltose é um açúcar redutor, por ter seu grupo aldeído livre para reagir com 

oxidantes e, de fato, sofrer quase todas as reações contanto que esteja presente como uma al-

dose livre (CEREDA; VILPOUX, 2003; DAMODARAM; PARKIN; FENNEMA, 2010). 

A maltose é produzida pela hidrólise do amido (Figura 8) com a enzima β-amilase. Es-

sa enzima é exoamilase que hidrolisa a penúltima ligação α-1,4 a partir de extremidade não 

redutora da molécula (amilose, amilopectina e glicogênio) liberando maltose. Além da hidró-

lise, há uma inversão da configuração anomérica da maltose, que é liberada na configuração 

β. São encontradas em várias plantas como cevada, trigo, batata doce e feijão, e raramente em 

micro-organismos. Esta enzima não é capaz de hidrolisar ligações α-1,6 dos substratos ramifi-

cados. O uso da β-amilase na produção de xarope de alto teor de maltose está restrito pela sua 

disponibilidade limitada. Na indústria de alimentos e bebida, está enzima é empregada para 

converter solução de amido em solução de maltose (DAMODARAM; PARKIN; FENNEMA, 

2010). 

O xarope de maltose apresenta uma infinidade de aplicações, sendo muito utilizado na 

indústria alimentícia. Por exemplo, em balas moles para o controle da cristalização, umidade e 

manutenção da consistência. Outra característica importante é o seu efeito antisséptico que 

possibilita sua utilização como veículo de transporte em vacinas, antibióticos e nutrientes in-

travenosos. Além disso, o xarope com mais de 70% de maltose é utilizado na indústria farma-

cêutica para produção do adoçante maltiol (CEREDA; VILPOUX, 2003).   
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Diante desses estudos, esse resíduo apresenta-se como uma alternativa de substrato pa-

ra o Monascus, bem interessante por ser um subproduto da indústria de alimentos, sua utiliza-

ção como fonte de carbono será uma das possibilidades mais promissoras. O estudo de micro-

organismos que cresçam eficientemente em maltose e produzam substâncias de interesse in-

dustrial, sua caracterização e identificação é uma importante etapa visando à descoberta de 

novas aplicações para a maltose (SILVA; CONTIERO, 2007). Na Figura 8 estão apresentadas 

as etapas de obtenção do xarope de maltose. 

 
Figura 8. Fluxograma do processo de obtenção do xarope de maltose. Fonte: autor. 

 

2.6 Considerações sobre o estado da arte 

 

O presente estudo visa promover o fortalecimento da linha de pesquisa, em particular 

nos estudos relacionados com a biotecnologia, ou seja, com a utilização micro-organismos 

que conferem importantes propriedades de alta significância no papel humano e ambiental 

pela participação na produção de alimentos, na saúde e ainda reciclando compostos orgânicos 

na biosfera.  

Os fungos do gênero Monascus, possuem a capacidade de sintetizar pigmentos natu-

rais em substratos simples como o xarope de maltose que, além de produzir compostos de 

poder tintorial, conferem benefícios à saúde do consumidor, como prevenção de diversos ti-

pos de câncer, regulação da pressão arterial, atividade antioxidante, além de reduzirem os 

sintomas alérgicos frente a substituição dos pigmentos artificiais.  

Assim, o desenvolvimento e produção de pigmentos produzidos por micro-

organismos, que nesse caso foi utilizado Monascus ruber CCT 3802, visou obter respostas 
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cientificas para possíveis aplicações desses pigmentos em alimentos no Brasil, sendo que hoje 

a legislação brasileira não permite a utilização destes, principalmente por serem muitas vezes 

associados a doenças, de fato muitos micro-organismos são responsáveis por patologias que 

afetam animais e seres humanos, porém, eles também são muito importantes para a elabora-

ção de novos produtos empregando processos fermentativos, como os pigmentos alimentares. 

A utilização de resíduos agroindustriais da indústria de alimentos pode ser a grande 

oportunidade para que os custos de tais pigmentos sejam diminuídos. Pois, o xarope de malto-

se quando descartado no meio ambiente constitui-se um problema, por apresentar elevados 

teores de carboidratos, que lhe conferem uma demanda química de oxigênio alta (CORDEI-

RO et al., 2012). Estes fatos, aliados a fundamentação teórica apresentada neste capítulo, 

permite justificar a realização deste trabalho, cujo maior objetivo reside na valorização bio-

tecnológica dos pigmentos obtidos por Monascus ruber CCT 3802 por meio da fermentação 

sólida e submersa utililizando como substrato o xarope de maltose. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral  

 

O presente estudo teve como objetivo produzir pigmentos a partir da fermentação sóli-

da e submersa pelo fungo filamentoso Monascus ruber CCT 3802 utilizando o xarope de mal-

tose como substrato. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

 Estudar o efeito da concentração de xarope de maltose no crecimento do Monascus 

ruber CCT 3802 e na produção de pigmentos em estado sólido e submerso; 

 Determinar a velocidade de crecimento radial, biomassa, varredura dos pigmentos e 

cor dos pigmentos obtidos na fermentação sólida; 

 Avaliar o efeito do pH sobre a produção de pigmentos pelo Monascus ruber CCT 

3802 por meio da fermentação sólida e submersa; 

 Determinar os pigmentos produzidos, biomassa, açúcares redutores e cor dos pigmen-

tos obtidos da fermentação submersa;  

 Estudar a estabilidade térmica dos pigmentos produzidos nas fermentações submersas 

em diferentes condições de temperatura. 
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Figura 9. Fluxograma dos principais passos realizados neste documento. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

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, n. 1, p. 71-78, 2011. 

AKIHISA, T.; TOKUDA, H.; YASUKAWA, K.; UKIYA, M.; KIYOTA, A.; SAKAMOTO, 

N.; SUZUKI, T.; TANABE, N.; NISHINO, H. Azaphilones, furanoisophthalides, and amino 

acids from the extracts of Monascus pilosus - fermented rice (red-mold rice) and their chemo-

preventive effects. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 53, n.7, p. 562-565, 

2005. 

ALVES, S. P.; BRUM, D. M.; ANDRADE, E. C. B.; NETTO, A. D. P. Determinação de co-

rantes sintéticos em alimentos selecionados por cromatografia líquida de alta eficiência com 

detecção UV-DAD. Food Chemistry, v. 107, n. 1, p. 489-496, 2008. 

ANVISA. Legislação/Alimentos. Disponível em <http:www.anvisa.gov.br/alimentos>, 2008. 

Acesso em: 12 de fevereiro de 2017. 

BARBOSA, A. M.; CUNHA, P. D. T.; PIGATTO, M. M.; SILVA, M. L. C. Produção e Apli-

cações de Exopolissacarídeos Fúngicos. Ciências Exatas e Tecnológicas, v. 25, n. 1, p. 29-

42, 2004. 

BLANC, P. J.; HAJJAJ, H.; LORER, M. O.; GOMA, G. Control of the production of citrinin 

by Monascus. Scientific Statements and Fidings – Meetings/Symposia, v. 7, n. 3, p. 564-

342, 1998. 

BLANC, P. J.; LAUSSAC, J.; LE BARS, P.; LORET, M. O.; PAREILLEUX, D.; PROME, J. 

C.; SANTERRE, A. L.; GOMA, G. Characterization of monascidin A from Monascus as cit-

rinin. International Journal of Food Microbiology, v. 27, p. 201-213, 1995. 



23 

 

BOO, H-O.; HWANG, S-J.; BAE, C-S.; PARK, S-H.; HEO, B-G.; GORINSTEIN, S. Extrac-

tion and characterization of some natural plant pigments. Industrial Crops and Products, v. 

40, n. 6, p. 129-135, 2012. 

BUHLER, R. M. M. Produção de pigmentos por Monascus ruber utilizando co-produtos 

da produção do biodiesel. 2013. 182 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Alimentos) - 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013. 

CARELS, M. e SHEPHERD, D. Sexual reproductive cycle of Monascus in submerged shaken 

culture. Journal of Bacteriology, v. 122, n. 1, p. 288-294, 1975. 

CARELS, M.; SHEPHERD, D.  Sexual reproductive cycle of Monascus in submerged shaken 

culture. Journal of Bacteriology, v. 122, n. 1. p. 288-294, 1975. 

CARVALHO, J. C. PANDEY, A.; OISHI, B. O.; BRAND, D.; RODRIGUEZ-LÉON, J. A.; 

SOCCOL, C. R. Relation between growth, respirometric analysis and biopigments production 

from Monascus by solid-state fermentation. Biochemical Engineering Journal, v. 29, n. 8, p. 

262-269, 2006. 

CARVALHO, J. C.; PANDEY, A.; BABITHA, S.; SOCCOL, C. R. Production of Monascus 

Biopigments: an overview. Agro Food Industry Hi-Technology, v. 14, n. 6, p. 37-42, 2003. 

CEREDA, M. P.; VILPOUX, O. Tecnologia, Usos e Potencialidades de Tuberosas Amilá-

ceas Latino Americanas, Fundação Cargill, São Paulo, 2003. 

CHACÓN-ORDÓÑEZ, T.; SCHWEIGGERT, R. M.; WESTPHAL, A. B.; JIMÉNEZ, V. M.; 

CARLE, R.; ESQUIVEL, P. Carotenoids and carotenoid esters of orange- and yellow-fleshed 

mamey sapote (Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore & Stearn) fruit and their post-prandial 

absorption in humans. Food Chemistry, v. 221, n. 8, p. 673-682, 2017. 

CHANGLING, L.; ZHU, Y.; WANG, Y.; ZHU, J-S.; CHANG, J.; KRITCHEVSKY, D. 

Monascus purpureus-fermented rice (red yeast rice): A natural food product that lowers blood 

cholesterol in animal models of hypercholesterolemia. Nutrition Research, v. 18, n. 1, p. 71-

81, 1998. 

CHATTOPADHYAY, P.; CHATTERJEE, S.; SEN, S. Biotechnological potential of natural 

food grade biocolorants. African Journal of Biotechnology, v. 7, n. 17, p. 2972-2985, 2008. 

CHEKANOV, K.; LOBAKOVA, E.; SELYAKH, I.; SEMENOVA, L.; SIDOROV, R.; 

SOLOVCHENKO, A. Accumulation of Astaxanthin by a New Haematococcus pluvialis 

Strain BM1 from the White Sea Coastal Rocks (Russia). Marine Drugs, v. 12, n. 5, p. 4504-

4520, 2014. 

CHEN, M. H.; JOHNS, M. R. Effect of carbon source on ethanol and pigment production by 

Monascus purpureus. Enzyme Microbiology Technology, v. 16, n. 7, p. 584-590, 1994. 

CHEN, W.; HE, Y.; ZHOU, Y.; SHAO, Y.; FENG, Y.; LI, M.; CHEN, F. Edible Filamentous 

Fungi from the Species Monascus: Early Traditional Fermentations, Modern Molecular Biol-

ogy, and Future Genomics. Comprehensive Reviewsin Food Science and Food Safety, v. 

14, n. 5, p. 555-567, 2015. 



24 

 

CHENG, M-J.; WU, M-D.; CHEN, I-S.; TSENG, M.; YUAN, G-F. Chemical constituents 

from the fungus Monascus purpureus and their antifungal activity. Phytochemistry Letters, 

v. 4, n. 3, p. 372-376, 2011. 

CHENG, M-J.; WU, M-D.; SU, Y-S.; CHEN, I-S.; YUAN, G-F. Antiinflammatory com-

pounds from Monascus pilosus-fermented rice. Phytochemistry Letters, v .5, n.1, p. 63-67, 

2012. 

CHILDRESS, L.; GAY, A.; ZARGAR, A.; MARRHEW, K.; Review of red yeast rice content 

and current Food and Drug Administration oversight. Jounal of Clinical Lipidology, v. 7, n. 

2, p. 117-122, 2013. 

CHOE, D.; LEE, J.; WOO, S.; SHIN, C. Evaluation of the amine derivaties of Monascus 

pigment with anti-obesity activities. Food Chemistry, v. 134, n.1, p. 315-323, 2012. 

DAMODARAM, S.; PARKIN, K. L.; FENNEMA, O. R. Química de Alimentos de Fenne-

ma. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

DASAN, B. G.; BOYACI, I. H.; MUTLU, M. Nonthermal plasma treatment of Aspergillus 

spp. spores on hazelnuts in an atmospheric pressure fluidized bed plasma system: Impact of 

process parameters and surveillance of the residual viability of spores. Journal of Food En-

gineering, v. 196, n. 6, p. 139-149, 2017. 

DUFOSSÉ, L. Microbial Production of Food Grade Pigments. Food Technology and Bio-

technology, v. 44, n.6, p. 313-321, 2006. 

DUFOSSÉ, L.; GALAUP, P.; YARON, A.; ARAD, S. M.; BLANC, P.; MURTHY, K. N. C.; 

RAVISHANKAR, G. A. Micro-organisms and microalgae as sources of pigments for food 

use: a scientific oddity or na industrial reality. Trends in Food Science &Technolgy, v. 16, 

n. 9, p. 389-406, 2005. 

EDUARDO, M. P. Desempenho e Homogeneidade de Cultivos em Meio Sólido de Mo-

nascus sp. em Biorreator do Tipo Tambor com Agitação Interna: Efeitos Padrão de Agi-

tação. 2010. 212 f. Tese (Doutorado em Engenharia) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2010. 

FENG, Y.; SHAO, Y.; CHEN, F. Monascus pigments. Applied Microbiology and Biotech-

nology, v. 96, n. 6, p. 1421-1440, 2012. 

FLORES-COTERA, L. B.; SANCHEZ, S. Copper but not iron limitationincreases astaxanthin 

production by Phaffia rhodozyma in a chemically defined médium. Biotechnology letters, v. 

23, n. 4, p. 793-797, 2001. 

HAILEI, W.; REN, Z.; PING, L.; YANCHANG, G.; GUOSHENG, L.; JIANMING, Y. Im-

provement of the production of a red pigment in Penicillium sp. HSD07B synthesized during 

co-culture with Candida tropicalis. Bioresource Technology, v. 102, n. 10, p. 6082-6087, 

2011. 

HAMDI, M.; BLANC, P. J.; GOMA, G. Effect of aeration conditions on the production of red 

pigments by Monascus purpureus growth on prickly pear juice. Process Biochemistry, v. 31, 

n. 6, p. 543-547, 1996.  

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitiqfjzKvRAhWJIJAKHWFeDTsQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fjournal%2F253&usg=AFQjCNGNIbG7JwYThahU7ANHk6XkXOc4pQ
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitiqfjzKvRAhWJIJAKHWFeDTsQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fjournal%2F253&usg=AFQjCNGNIbG7JwYThahU7ANHk6XkXOc4pQ
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852411001088
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852411001088
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852411001088


25 

 

HANNIBAL, L.; LORQUIN, J.; D’ORTOLI, N. A.; GARCIA, N.; CHAINTREUIL, C.; 

Masson-Boivin, C.; Dreyfus, B.; Giraud, E. Isolation and characterization of canthaxanthin 

biosynthesis genes from the photosynthetic bacterium Bradyrhizobium sp. Strain ORS 278. 

Journal of Bacteriology, v. 182, n. 5, p. 3850-3853, 2000. 

HSU, L. C.; LIANG, Y. H.; HSU, Y. W.; KUO, Y. H.; PAN, T. M. Anti-inflammatory prop-

erties of yellow and orange pigments from Monascus purpureus NTU 568. Journal of Agri-

cultural and Food Chemistry, v. 11, n. 7, p. 20-61, 2013. 

HÜMBELIN, H.; THOMAS, A.; LIN, J.; JORE, J.; BERRY, A. Genetics of isoprenoid bio-

synthesis in Paracoccus zeaxanthinifaciens. Gene, v. 297, n. 4, p. 129-139, 2002. 

HUNTERLAB. Applications note: CIE L* a* b* color scale. Virginia, 1996. Disponível 

em: < http://www.hunterlab.com>. Acesso em: 03 dezembro 2016. 

HUNTERLAB. The basics of color perception and measurement. Version 1.4, 2001. Dis-

ponível em: < http://www.hunterlab.com>. Acesso em: 03 dezembro 2016. 

JIANG, J.Y.; LI, H.B.; CHEN, F.; HYDE, K.D. Production potential of water-soluble Monas-

cus red pigment by a newly isolated Penicillium sp. Journal of Agricultural Technology, v. 

6, n. 1, p. 113-126, 2005. 

JO, D.; CHOE, D.; NAM, K.; SHIN, C. S. Biological evaluation of novel derivatives of the 

orange pigments from Monascus sp. as inhibitors of melanogenesis. Biotechnology Letters, 

v. 8, n. 6, p. 36-39, 2014. 

JOHNSON, E. A.; SCHROEDER, W. A. Singlet oxygen and peroxyl radicals regulate carot-

enoid biosynthesis phaffia rhodozyma. The Journal of Biological Chemistry, v. 270, n. 7, p. 

374-379, 1995. 

JONES, J. D.; HOHN, T. H.; LEATHERS, T. D.; Genetically modified strains of fusarium 

sporotrichioides for production of lycopene and β-carotene. Proccedings of Annual Meeting 

of Society of Industrial Microbiology, v. 4, n. 6, p. 91, 2004. 

KABUTO, Y.; MORIHARA, T.; FURUKAWA, R.; KIDA, Y.; SUKENARI, T.; ONISHI, 

O.; MINAMI, M.; ARAI, Y.; FUJIWARA, H.; KUBO, T. Injection de colorant carmin dans 

le traitement arthroscopique des kystes juxtaglénoïdiens de l’épaule. Revue de Chirurgie 

Orthopédique et Traumatologique, v. 102, n. 8, p. 785-792, 2016. 

KIM H. J.; KIM J. H.; OH H. J.; SHIN C. S. Morphology control of Monascus cells and 

scale-up of pigment fermentation. Process Biochemistry, v. 38, n. 9, p. 649-655, 2002. 

KIM, C.; JUNG, H.; KIM, Y. O.; SHIN, C. S. Antimicrobial activities of amino acid 

derivaties of Monascus pigments. FEMS Microbiology Letters, v. 264, p. 117-124, 2006. 

KIRTI, K.; AMITA, S.; PRITI, S.; KUMAR, A. M.; JYOTI, S. J. Colorful World of Mi-

crobes: Carotenoids and Their Applications. Advances in Biology, v. 5, n. 7, p. 20-33, 2014. 

KONGRUANG, S. Growth kinetics of biopigment production by Thai isolated Monascus 

purpureus in a stirred tank bioreactor. Journal of Industrial Microbiology & Biotechnolo-

gy, v. 2, n. 12, p. 93-99, 2011. 

http://www.hunterlab.com/
http://www.hunterlab.com/


26 

 

KORIFI, R.; DRE, Y. L. D.; ANTINELLI, J. F.; VALLS, R.; DUPUY, N. CIELn an bn color 

space predictive models for colorimetry devices – Analysis of perfume quality. Talanta, v. 

104, n. 4, p. 58-66, 2013. 

KUMAR, A.; VISHWAKARMA, H. S.; SINGH, J.; DWVEDI, S.; KUMAR, M. Microbial 

pigments: production and their applications in various industries. International journal of 

pharmaceutical, chemical and biological sciences, v. 5, n. 1, p. 203-212, 2015. 

KUO, C. F.; HOU, M. H.; WANG, T. S; CHYAU, C. C.; CHEN, Y. T. Enhanced antioxidant 

activity of Monascus pilosus fermented products by addition of ginger to the medium. Food 

Chemistry, v. 116, n. 4, 915-922, 2009. 

LAWLESS, H. T. HEYMANN, H. Sensory evoluation of food, Maryland: Aspen Publishers, 

1999. 

LEE, C. L.; WEN, J. Y.; HSU, Y. W.; PAN, T. M. The blood lipid regulation of Monascus 

produced monascin and ankaflavin via the suppression of low-density lipoprotein cholesterol 

assembly and stimulation of apolipoprotein A1 expression in the liver. Journal of Microbi-

ology, Immunology and Infection, v. 4, n. 6, p. 1-11, 2016. 

LEE, C. L.; WEN, J. Y.; HSU, Y. W.; PAN, T. M. The blood lipid regulation of Monascus 

produced monascin and ankaflavin via the suppression of low-density lipoprotein cholesterol 

assembly and stimulation of apolipoprotein A1 expression in the liver. Journal of Microbi-

ology Immunology and Infection, v. 4, n. 6, p. 1-11, 2016. 

LIAN, X.; LIU, L.; DONG, S.; WU, H.; ZHAO, J.; HAN, Y. Two new Monascus red pig-

ments produced by Shandong Zhonghui Food Company in China. Eur Food Res Technol, v. 

240, n. 4, p. 719-724, 2015. 

LIU, Y.; WU, L.; LV, Q. DFT/TDDFT study on the photo dissociation mechanism of the 

original Monascus red and orange pigments. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and 

Biomolecular Spectroscopy, v. 145, n. 6, p. 181-187, 2015. 

LONG, N. N. V.; VASSEUR, V.; COROLLER, L.; DANTIGNY, P.; PANCE, S. L.; WEILL, 

A.; MOUNIER, J.; RIGALMA, K. Temperature, water activity and pH during conidia pro-

duction affect the physiological state and germination time of Penicillium species. Internati-

onal Journal of Food Microbiology, v. 241, n. 5, p. 151-160, 2017. 

MALHEIROS, G. C. Estudo da alteração da cor e degradação da clorofila durante arma-

zenagem de erva doce tipo chimarrão. 2007. 104 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e 

Tecnologia de Alimentos) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2007. 

MALIK, K., TOKKAS, J.; GOYAL, S. Microbial Pigments: A review. International Jour-

nal of Microbial Resource Technology, Haryana, v. 1, n. 4, p. 361-365, 2012. 

MAPARI, S. A. S.; NIELSEN, K. F.; LARSSEN, T. O.; FRISVAD, J. C.; MEYER, A. S.; 

THRANE, U. Exploring fungal biodiversity for the production of water-soluble pigments 

aspotencial natural food colorants. Current Opinion in Biotechnology, v. 16, n. 5, p. 231-

238, 2005. 



27 

 

MARIOA, D. A.; SANTOS, R. C. V.; DENARDI, L. B.; VAUCHER, R. A.; SANTURIOA, 

J. M.; ALVES, S. H. Interference of melanin in the susceptibility profile of Sporothrix species 

to amphotericin B. Revista Iberoamericana de Micología, v. 33, n. 1, p. 21-25, 2016. 

MARTINKOVA, L.; JUZLOVA, P.; VESELY, D. Biological activity of polyketide pigments 

produced by the fungus Monascus. Journal of Applied Bacteriology, v. 79, 609-616, 1995. 

MEINICKE, R. M. Estudo da produção de pigmentos por Monascus Ruber cct 3802 utili-

zando glicerol como substrato em cultivo submerso. 2008. 117f. Dissertação (mestrado em 

Engenharia de Alimentos) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008. 

MEINICKE, R. M.; VENDRUSCOLO, F.; MORITZ, D. E.; OLIVEIRA, D.; SCHMIDELL, 

W.; SAMOHYL, R. W.; NINOW, J. L. Potencial use of glycerol as substrate for the produc-

tion of red pigments by Monascus ruber in submerged fermentation. Biocatalysis and Agri-

cultural Biotechnology, v. 1, n. 3, p. 238-242, 2012. 

MEREDDY, R.; CHAN, A.; FANNING, K.; NIRMAL, N.; SULTANBAWA, Y. Betalain 

rich functional extract with reduced salts and nitrate content from red beetroot (Beta vulgaris 

L.) using membrane separation technology. Food Chemistry, v. 215, n. 15, p. 311-317, 2017. 

MIYAKE, T.; MORI, A.; OKUNO, A. K. T.; USUI, Y.; SAMMOTO, F. S. H.; KARIYAMA, 

A. W. M. Light effects on cell development and secondary metabolism in Monascus. Journal 

of Industrial Microbiology and Biotechnology, v. 32, n. 4, p. 103-108, 2005. 

MORALES-OYERVIDES, L.; OLIVEIRA, J. C.; SOUSA-GALLAGHER, M. J.; MÉNDEZ-

ZAVALA, A.; MONTAÑEZ, J. C. Quantitative assessment of the impact of the type of inoc-

ulum on the kinetics of cell growth, substrate consumption and pigment productivity by Peni-

cillium purpurogenum GH2 in liquid culture with an integrated stochastic approach. Food 

and Bioproducts Processing, v. 96, p. 221-231, 2015. 

MORGAVI, D. P.; MARTIN, C.; BOUDRA, H. Fungal secondary metabolites from Monas-

cus spp. reduce rumen methane production in vitro and in vivo. Journal of Animal Science, 

v. 2, n. 91, p. 848-860, 2013. 

MORITZ, D. E. Estudo da produção de pigmentos alimentares por Monascus ruber 

CCT3802 em cultivo submerso. Tese (Doutorado em Engenharia Química). Curso de Pós-

graduação em Engenharia Química, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 

2005. 

MUKHERJEE, G.; SINGH, S. K. Purification and characterization of a new red pigment from 

Monascus purpureus in submerged fermentation. Process Biochemistry, v. 6, n. 46, p. 188-

192, 2011. 

MURATA, K.; OYAGI, A.; TAKAHIRA, D.; TSURUMA, K.; SHIMAZAWA, M.; ISHI-

BASHI, T.; HARA, H. Protective effects of astaxanthin from Paracoccus carotinifaciens on 

murine gastric ulcer models. Phytotherapy Research, v.5, n. 8, p. 26-32, 2012. 

NANOU, K; ROUKAS, T. Waste cooking oil: A new substrate for carotene production by 

Blakeslea trispora in submerged fermentation. Bioresource Technology, v. 203, n. 7, p. 198-

203, 2016. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960308515001066
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960308515001066
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960308515001066
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09608524


28 

 

NING, Z. Q.; CUI, H.; XU, Y.; HUANG, Z. B.; TU, Z.; LI, Y. P. Deleting the citrinin biosyn-

thesis-related gene, ctnE, to greatly reduce citrinin production in Monascus aurantiacus Li 

AS3.4384. International Journal of Food Microbiology, v. 241, n. 4, p. 325-330, 2017. 

NING, Z. Q.; CUI, H.; XU, Y.; HUANG, Z. B.; TU, Z.; LI, Y. P. Deleting the citrinin biosyn-

thesis-related gene, ctnE, to greatly reduce citrinin production in Monascus aurantiacus Li 

AS3.4384. International Journal of Food Microbiology, v. 241, n. 4, p. 325-330, 2017. 

OLIVEIRA, C. F. D.; VENDRUSCOLO, F.; COSTA, J. P. V.; ARAÚJO, W. D. B. Bagaço 

de malte como substrato para produção de biopigmentos produzidos por Monascus ruber 

CCT 3802. Revista de Agricultura Neotropical, v. 3, n. 3, p. 6-9, 2016. 

PANAGOU, E. Z.; KATSABOXAKIS, C. Z.; NYCHAS, C. E. Heat resistance of Monascus 

ruber ascopores isolated from thermally processed green olives of the Conservolea variety. 

International Journal of Food Microbiology, v. 76, n. 4, p. 11-18, 2002. 

PANESAR, R.; KAUR, S.; PANESAR, P.S. Production of microbial pigments utilizing agro-

industrial waste: a review. Current Opinion in Food Science, v. 1, n. 7, p. 70-76, 2015. 

PAPAIOANNOU, E. H.; LIAKOPOULOU-KYRIAKIDES, M. Agro-food wastes utilization 

by Blakeslea trispora for carotenoids production. Acta Biochimica Polonica, v. 59, n. 1, p. 

151-153, 2012. 

PAPPAS, C. S.; TAKIDELLI, C.; TSANTILI, E.; TARANTILIS, P. A.; POLISSIOU, M. G. 

Quantitative determination of anthocyanins in three sweet cherry varieties using diffuse re-

flectance infrared Fourier transform spectroscopy. Journal of Food Composition and Anal-

ysis, v. 24, n. 1, p. 17-21, 2011. 

PIACENTINI, T.; VASCONCELOS, P. M.; FARLEY, K. A. 40Ar/39Ar constraints on the 

age and thermal history of the Urucum Neoproterozoic banded iron-formation. Precambrian 

Research, v. 228, n. 6, p. 48-62, 2013.  

PITT J. I., HOCKING A. D. Fungi and food spoilage. 2 ed. London: Chapman & Hall, 1997. 

PORCO, T.; GUMBO, J. R.; MASINDI, V.; MAITY, A. Uma atualização sobre a adsorção 

de corantes sintéticos em minerais com base de argila: Uma revisão do estado-da-arte. Jour-

nal of Gestão Ambiental, v. 191, n. 15, p. 33-57, 2017. 

PRIATNI, S. Encapsulation and Stability Study of Monascus Fermented Rice Extract. Proce-

dia Chemistry, v. 17, n. 6, p. 189-193, 2015. 

RIBEIRO, B. D.; BARRETO, D. W.; COELHO, M. A. Z. Technological Aspects of β-

Carotene Production. Food Bioprocess Technology, v. 4, n. 6, p. 693-701, 2011. 

RODRÍGUES-SÁIZ, M.; PAZ, B.; DE LA FUENTE, J. L.; LÓPEZ-NIETO, M. J.; CABRI, 

W.; BARREDO, J. L. Blakeslea trispora genes for carotene biosynthesis. Appl Environ Mi-

crobiol, v. 70, n. 9, p. 5589-5594, 2004. 

SAKAKI, H.; NAKANISHI, T.; SATONAKA, K. Y.; MIKI, W.; FUJITA, T.; KOMEMU-

SHI, S. Properties of a high-torularhodin mutante of Rhodotorula glutinis cultivated under 

oxidative stress. Journal of Bioscience and Bioengineering, v. 89, n. 6, p. 203-205, 2000. 



29 

 

SANJAY, K. R.; KUMARESAN, N.; NAIDU, K. A.; VISWANATHA, S.; NARASIM-

HAMURTHY, K.; KUMAR, S. U.; VIJAYALAKSHMI, G. Safety evaluation of pigment 

containing Aspergillus carbonarius biomass in albino rats. Food and Chemical Toxicology, 

v. 54, n. 3, p. 431-439. 2007. 

SANKARA, R.; PATTANATHU, K. S. M.; VARUNKUMA, K.; ANUSHA, 

C.; KALAIARASI, A.; SHIVASHANGARI, K. S.; RAVIKUMAR, V. Facile synthesis of 

Curcuma longa tuber powder engineered metal nanoparticles for bioimaging applications. 

Journal of Molecular Structure, v. 1129, n. 5, p.  8-16, 2017. 

SANTOS, M. A.; MATEOS, L.; STAHMANN, K. P.; REVUELTA, J. L. Insertional Muta-

genesis in the Vitamin B2 Producer Fungus Ashbya gossypii. Microbial processes and 

Products, v. 6, n. 7, p. 283-300, 2005. 

SHAO, Y.; LEI, M.; MAO, Z.; ZHOU, Y.; CHEN, F.; Insights into Monascus biology at the 

genetic level. Appl Microbiol Biotechnol, v. 98, n. 9, p. 11-22, 2014. 

SHARMILA, G.; NIDHI, B.; MUTHUKUMARAN. Sequential statistical optimization of red 

pigment production by Monascus purpureus (MTCC 369) using potato poder. Industrial 

Crops and Products, v. 44, n. 5, p. 158-164, 2013. 

SHI, K.; SONG, D.; CHEN, G.; PISTOLOZZI, M.; WU, Z.; QUAN, L. Controlling composi-

tion and color characteristics of Monascus pigments by Ph and nitrogen sources in submerged 

fermentation. Journal of Bioscience and Bioengineering, v. 120, n. 2, p. 145-154, 2015. 

SILVEIRA, S. T.; DAROIT, D. J.; BRANDELI, A. Pigment production by Monascus pur-

pureus in grape waste using factorial design. LWT - Food Science and Technology, v. 41, n. 

1, p. 170-174, 2008. 

SOLTANI, A. A.; KHAVAZI, K.; ASADI-RAHMANI, H.; OMIDVARI, M.; DAHAJI, P. 

A.; MIRHOSEYNI, H. Plant Growth Promoting Characteristics in Some Flavobacterium spp. 

Isolated from Soils of Iran. Journal of Agricultural Science, v. 2, n. 4, p. 17-24 2010. 

SRIANTA, I.; ZUBAIDAH, E.; ESTIASIH, T.; YAMADA, M.; HARIJONO. Comparison of 

Monascus purpureus growth, pigment production and composition on different cereal sub-

strates with solid state fermentation. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, v. 7, n. 4, 

p. 181-186, 2016. 

SUBHASREE, R. S.; BABU, D. P.; VIDYALAKSHMI, R.; MOHAN, C. Effect of Carbon 

and Nitrogen Sources on Stimulation of Pigment Production by Monascus purpureus on Jack-

fruit Seeds. Journal of Microbiological Research, v. 2, n. 6, p. 184-187, 2011. 

TEIXEIRA, M. F. S. Amazonian biodiversity: pigments from Aspergillus and Penicillium-

characterizations, antibacterial activities and their toxicities. Current Trends in Biotechnol-

ogy and Pharmacy, v. 6, n. 3, p. 300-311, 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, n. 3, p. 31-37, 2000. 

UNAGUL, P.; WONGSA, P.; KITTAKOOP, P.; INTAMAS, S.; SRIKITIKULCHAI, P.; 

TANTICHAROEN, M. Production of red pigments by the insect pathogenic fungus 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02786915
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022286016309814
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022286016309814
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022286016309814
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022286016309814
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022286016309814


30 

 

Cordyceps unilateralis BCC 1869. Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, v. 

32, p. 135-140, 2005. 

VALDUGA, E.; TATSCH, P. O.; TIGGEMANN, L.; TREICHEL, H.; TONIAZZO, G.; ZE-

NI, J.; LUCCIO, M. D. Produção de carotenoides: micro-organismos como fonte de pigmen-

tos naturais. Quimica Nova, v. 32, n. 9, p. 2429-2436, 2009.a 

VALDUGA, E.; VALERIO, A.; TATSCH, P.; TREICHELFURIGO, H. A.; LUCCIO, M. D.; 

Assessment of cell disruption and carotenoids extraction from Sporidiobolus salmonicolor 

(CBS 2636). Food Bioprocess Technology, v. 2, p. 234-238, 2009.b 

VELMURUGAN, P.; HUR, H.; BALACHANDAR, V.; KAMALA-KANNAN, S.; LEE, 

K.J.; Monascus pigments production by solid-state fermentations with corn cob substrate. 

Jounal of Bioscience and Bioengineering, v. 112, n. 6, p. 590-594, 2011. 

VENDRUSCOLO, F. Produção de pigmento vermelho a partir de pigmento laranja pro-

duzido por Monascus ruber CCT 3802. Tese (Doutorado em Engenharia de Alimentos). 

Curso de Pós-graduação em Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Santa Catari-

na, Florianópolis, 2009. 

VENDRUSCOLO, F.; MULLER, B. L.; MORITZ, D. E.; OLIVEIRA, D.; SCHMIDELL, 

W.; NINOW, J. L. Thermal stability of natural pigments produced by Monascus ruber in 

submerged fermentation. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, v. 2, n. 6, p. 278-

284, 2013. 

VENDRUSCOLO, F.; SCHMIDELL, W.; MORITZ, D. E.; ROSE, M. M. B.; OLIVEIRA, 

D.; NINOW, J. L. Isoelectric point of amino acid: Importance for Monascus pigment produc-

tion. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, v. 5, n. 3, p. 179-185, 2016. 

VINAROV, A.; ROBUCHEVA, Z.; SIDORENKO, T.; DIRINA, E. Microbial biosynthesis 

and making of pigment melanin. Communications in agricultural and applied biological 

Science, v. 68, n. 2, p. 325-326, 2003. 

WANG, H. B.; HE, F.; LU, M. B.; ZHAO, C. F.; XIONG, L.; YU, L. J. High-quality lyco-

pene overaccumulation via inhibition of γ-carotene and ergosterol biosyntheses in Blakeslea 

trispora. Journal of Functional Foods, v. 7, n. 6,  p. 435-442, 2014. 

WANGA, Y.; PANG, J.; ZHENG, Y.; JIANG, P.; GONG, W.; CHENC, X.; CHENA, D. Ge-

netic manipulation of the bifunctional gene, carRA, to enhance lycopene content in Blakeslea 

trispora. Biochemical Engineering Journal, v. 119, n. 8, p. 27-33, 2017. 

WIBOWO, S.; VERVOORT, L.; TOMIC, J.; SANTIAGO, J. S.; LEMMENS, L.; PANOZ-

ZO, A.; GRAUWET, T.; HENDRICKX, M.; LOEY, A. V. Colour and carotenoid changes of 

pasteurised orange juice during storage. Food Chemistry, v. 33, n. 1, p. 330-340, 2015. 

WISSGOTT, U.; BORTLIK, K. Prospects for new natural food colorants. Trends in Food 

Science & Technology, v. 7, n. 7, p. 65-80, 1996. 

WONG, H. C.; BAU, Y. S. Pigmentation and antibacterial activity of fast neutron-and X-Ray-

induced strains of Monascus purpureus Went.  Plant Physiology, v. 60, n.8, p. 578-581, 

1977. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/17564646


31 

 

XU, B. J.; JIA, X. Q.; GU, L. J.; SUNG, C. K. Review on the qualitative and quantitative 

analysis of the mycoitoxin citrinin. Food Control, v. 17, n. 4, p. 271-285, 2006. 

YANG, J. H.; TSENG, Y. H.; LEE, Y. L.; MAU, J. L. Antioxidant properties of methanolic 

extracts from monascal rice. LWT – Food Science and Technology, v. 39, n. 7, p. 740-747, 

2006. 

YAO, G.; GAO, L.; WU, R.; KAN, Q.; LIU, G.; QU, Y. Redesigning the regulatory pathway 

to enhance cellulase production in Penicillium oxalicum. Journal of Microbiology and Bio-

technology, v. 5, n. 2, p. 73-86, 2016. 

YULIANA, A.; SINGGIH, M.; JULIANTI, E.; BLANC, P. J. Derivates of azaphilone 

Monascus pigments. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, v. 9, n. 2, p. 183-194, 

2017. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ARTIGO I - XAROPE DE MALTOSE COMO SUBSTRATO PARA PRODUÇÃO DE 

PIGMENTOS POR Monascus ruber CCT 3802 

 

 

 

RESUMO - O principal objetivo desse trabalho foi estudar a produção de pigmentos por Mo-

nascus ruber CCT 3802 a partir do xarope de maltose como substrato. As fermentações foram 

realizadas em meio sólido e submerso sob diferentes concentrações de xarope de maltose. Os 

resultados demonstraram que a maior velocidade de crescimento radial (0,1053 mm h
-1

) foi 

obtida do meio de cultivo contendo 5 g L
-1

 de xarope de maltose, que correspondeu a um au-

mento de 71,70% quando comparado com o meio extrato de malte ágar (MEA). Já na fermen-

tação submersa o meio de cultivo contendo 10 g L
-1

 de xarope de maltose obteve a maior ab-

sorbância (14,54 UA), menor biomassa (4,65 g L
-1

) e maior intensidade da cor vermelho escu-

ro. Portanto, a concentração de xarope de maltose é um fator extremamente importante para 

obtenção de pigmentos vermelhos revelando que menores concentrações de xarope de maltose 

favorecem maiores quantidades de pigmento vermelho por Monascus ruber.  

 

Palavras-chave: fermentação em estado sólido, fermentação submersa, concentração de subs-

trato e crescimento radial. 
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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 caracte-

rísticas como o aroma, o sabor e a textura. Deste modo, a manutenção da cor natural do ali-

mento constitui em um fator fundamental para o marketing em face da primeira avaliação do 

consumidor frente ao novo produto, em consequência, a utilização de pigmentos naturais está 

ganhando popularidade como uma alternativa (KONGRUANG, 2011; WIBOWO et al., 

2015). 

Pigmentos naturais são provenientes de fontes como as plantas (folhas, flores e frutos), 

animais (insetos) e micro-organismos (fungos, bactérias, leveduras e microalgas). Têm ga-

nhado cada vez mais atenção, devido à possibilidade de produção e a avaliação da tecnologia 

de cultivo para otimização. No entanto, pigmentos provenientes de plantas possuem desvanta-

gens tais como: instabilidade contra a luz, calor ou pH, baixa solubilidade em água e são fre-

quentemente insuficientes para suprir as necessidades industriais ao longo do ano, por moti-

vos de sazonalidade. Assim, faz-se necessário o uso da produção biotecnológica por exemplo, 

a qual possibilita a obtenção dos pigmentos naturais em grande escala (BOO et al., 2012; 

KUMAR et al., 2015). 

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

um fungo cuja fermentação origina pigmento amarelo, laranja e vermelho (CHEN et al., 2015; 

MAPARI et al., 2005). Espécies de Monascus são tradicionalmente utilizadas para produção 

de corantes alimentares em países como China, Taiwan, Tailândia, Japão, Indonésia e Filipi-

nas. São aplicados em alimentos fermentados, bebidas alcoólicas, arroz, salsicha e vegetais e 

ainda, uma promissora utilização na coloração de produtos cárneos em substituição aos sais 

de nitrito que conferem coloração vermelha e, ao mesmo tempo, a produção de nitrosaminas, 

compostos que possuem efeitos cancerígenos (LIU; WU; LV, 2015; NING et al., 2017). 

A produção de pigmentos por espécies de Monascus, geralmente é realizada pelo pro-

cesso de fermentação em estado sólido. Fungos filamentosos possuem capacidades extremas 

de adaptação, colonizam substratos sólidos com facilidade pela penetração das hifas no supor-

te sólido, crescem em baixo conteúdo de umidade, além da obtenção de produtos concentra-

dos (PANDEY et al., 2001; SHI; PAN, 2011). Além da fermentação sólida, outro método que 

vem se destacando para produção de pigmentos é a fermentação submersa, esta apresenta van-
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tagens como alto teor de água e a natureza diluída no meio, a qual facilita o controle da tem-

peratura, reduzindo a degradação dos produtos, caráter homogêneo do sistema, minimização 

dos problemas de espaço, escala e controle de processos. Deste modo, tanto a fermentação em 

estado sólida quanto a fermentação submersa podem ser utilizadas para a produção de pig-

mentos. O fator de extrema importância que deve ser avaliado é o tipo de substrato, pois influi 

diretamente no crescimento microbiano, avaliando custo e obtenção (XU et al., 2006).  

A utilização de resíduos agroindustriais da indústria de alimentos pode ser a grande 

oportunidade para que os custos de tais pigmentos sejam diminuídos. O xarope de maltose por 

sua vez, é quantitativamente o principal subproduto do processo de malteação de grãos em 

particular da cevada, e, comercialmente, pela hidrólise do amido, catalisada por enzimas es-

pecíficas, usando β-amilase de espécies de Bacillus, embora a β-amilase de sementes de ceva-

da, soja e batata doce também possa ser usada (CEREDA; VILPOUX, 2003). 

O xarope de maltose quando descartado no meio ambiente constitui-se um problema, 

pois apresenta elevados teores de carboidratos, que lhe conferem uma demanda química de 

oxigênio alta (CORDEIRO et al., 2012). Diante disso, o presente estudo busca, evidenciar o 

reaproveitamento deste resíduo agroindustrial na obtenção de pigmentos naturais produzidos 

por Monascus ruber CCT 3802 em cultivo sólido e submerso. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1 Substrato 

 

O xarope de maltose proveniente do Instituto de Fosfatos Biológicos (IFB) de Goiâ-

nia-GO, foi utilizado como substrato para a produção de pigmentos por Monascus ruber CCT 

3802. Para caracterização foram realizadas as seguintes análises: umidade, cinzas, teor de 

açúcares redutores, proteínas e lipídios. 

 

2.2 Micro-organismo  

 

O Monascus ruber CCT 3802 foi obtido da Coleção de Culturas Tropicais da Funda-

ção André Tosello (Campinas SP, Brasil). A cultura foi mantida em meio ágar extrato malte 

(MEA) (Nuclear, Brasil). Tubos e garrafas de Roux foram inoculados, incubados a 30 ºC por 

7 dias e posteriormente mantidos a 4 ºC.  
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2.3 Fermentação em estado sólido 

 

2.3.1 Crescimento radial (VCR) 

A determinação da velocidade de crescimento radial foi realizada em meio MEA sob 

diferentes concentrações de substrato (1; 2,5; 5; 10; 20 e 40 g L
-1

 de xarope de maltose) além 

da placa padrão contendo apenas MEA. Três alçadas do micro-organismo cultivado em tubos 

de ensaio com meio inclinado foram transferidas para tubos de Duran contendo 1 mL de ágar 

bacteriológico 0,2% (p/v) previamente autoclavados a 121 °C por 15 minutos. 

Os meios de cultivo foram autoclavados a 121 °C durante 15 minutos, posteriormente 

vertido em placas de petri de 100 mm de diâmetro. Depois de solidificados, com auxílio de 

ponteira estéril de micropipeta com diâmetro de 1,4 mm, os meios de cultivo foram inocula-

dos pela imersão da ponteira na suspensão de esporos e posteriormente toque no centro de 

cada placa. 

Após inoculação, foram traçadas três raias no fundo de cada placa, passando pelo pon-

to de inoculação (Figura 1), posteriormente, foram incubadas em estufa a 30 °C e a cada 24 

horas por 192 horas foram medidos os diâmetros das colônias do Monascus ruber CCT 3802 

com auxílio de um paquímetro digital (Universal, São Paulo, Brasil). Cada experimento foi 

composto por 5 repetições acompanhado por um controle sem o substrato. 

 

Figura 1. Representação dos raios desenhados no fundo das placas de petri. 

 

A velocidade de crescimento radial das colônias cultivadas em diferentes concentra-

ções de xarope de maltose foi determinada pela declividade regressão linear conforme a 

Equação 1. 

 

                                                                                                                                   

(1) 
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onde, r(t) é o raio da colônia (mm); a é a constante da regressão linear; VCR é a velocidade de 

crescimento radial (mm h
-1

) e t é o tempo de cultivo (h) metodologia proposta por Vendrusco-

lo et al. (2010). 

 

2.3 Fermentação submersa  

 

2.4.1 Meio de cultura e preparo do inóculo  

O meio de cultura foi realizado contendo por litro: 5 g de glicina (Vetec, São Paulo, 

Brasil); 5 g de K2HPO4 (Vetec, São Paulo, Brasil); 5 g de KH2PO4 (Vetec, São Paulo, Brasil); 

0,1 g de CaCl2 (Vetec, Brasília, Brasil); 0,5 g de MgSO4.7H2O (Synth, Brasília, Brasil); 0,01 

g de FeSO4.7H2O (Nuclear, Brasília, Brasil); 0,01 g ZnSO4. 7H2O (Vetec, Brasília, Brasil) e 

0,03 g de MnSO4. H2O (Ecibra, Brasília, Brasil) (SAID; BROOKS; CHUSTI, 2014). Nos 

ensaios foram realizados cultivos contendo (10, 20, 30, 40 e 50 g L
-1

 de xarope de maltose) 

além do cultivo padrão com 20 g L
-1

 de glicose.  

Os experimentos foram realizados em frascos de Erlenmeyer de 500 mL com 200 mL 

de meio de cultura, inoculados com 10% (v/v) da solução de esporos, cerca de 4 x 10
6
 esporos 

mL. O pH inicial foi ajustado para 6,5 utilizando soluções de NaOH e HCl, os frascos foram 

incubados em Shaker (NI 1714 Shaker, São Paulo, Brasil) a 30 ºC com agitação de 120 rpm. 

Os cultivos apresentaram duração média de 192 horas e a cada 24 horas uma alíquota de 15 

mL foi retirada para análises de biomassa, pigmentos, açúcares redutores e parâmetros de cor. 

 

2.4 Metodologia analítica 

 

2.5.1 Determinações físicas e químicas 

As determinações físicas e químicas do xarope de maltose foram realizadas conforme 

os procedimentos da Association of Official Analytical Chemists (AOAC) (2012). O teor de 

umidade foi determinado em estufa a 105 °C (Tecnal TE-395 139, Piracicaba, Brasil); resíduo 

mineral fixo (cinzas) por incineração em mufla à 550 °C (EDG Forno Economic, São Carlos, 

Brasil); pH pelo método potenciômetro previamente calibrado com soluções padrão (Mettler 

Toledo, Brasilia, Brasil); proteínas foi quantificado pelo método micro-Kjeldahl, cujo fator de 

conversão foi de 5,75 (Micro Kjeldahl Apparatus, Piracicaba, Brasil); lipídios pelo método de 

soxhlet (Nalgon, Brasília, Brasil); Atividade de água (Aw) foi determinada por leitura direta 

no Aqua Lab (Decagon Aqua Lab 3TE, São Paulo, Brasil) e  açúcares redutores realizado 
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conforme a metodologia descrita por Miller (1959) pelo método espectrofotométrico do ácido 

3,5 dinitrosalicílico (Moltox, São Paulo, Brasil). Todas realizadas em triplicata. 

 

2.5.2 Extração de pigmentos e quantificação de biomassa 

As colônias de Monascus ruber CCT 3802 foram raspadas da superfície do MEA e 

adicionou-se 30 mL de álcool etílico 95 °GL (v/v) foram armazenadas em banho maria 

(Sppencer, São Paulo, Brasil) a 30 °C durante 2 horas sob agitação de 100 rpm. A biomassa 

foi quantificada por gravimetria em papel filtro quantitativo (Whatman n. 1, Madiston, Ingla-

terra). O filtrado foi submetido a análises de varredura em espectrofotômetro (Cirrus 80, Pira-

cicaba, Brasil) na faixa de 350 a 550 nm, metodologia proposta por Vendruscolo et al. (2016). 

 

2.5.3 Quantificação de pigmentos 

Os pigmentos foram quantificados a partir do filtrado obtido da biomassa em espectro-

fotômetro nos seguintes comprimentos de onda: amarelo 400 nm, laranja 470 nm e vermelho 

510 nm, metodologia proposta por Kongruang (2011). 

2.5.4 Parâmetros de cor 

Os parâmetros de cor dos pigmentos foram realizados pela leitura direta de transmi-

tância total no colorímetro (ColorQuest XE Minolta, Brasília, Brasil)  (SAVADKOOHI et al., 

2014). Foram determinadas as coordenadas de cor L*, a* e b* e, a partir destas, o índice de 

saturação ou croma (C*) e a tonalidade angular hue (h°) pelas seguintes equações 2 e 3, res-

pectivamente. 

 

    √(        )                                                                                                                 

(3) 

         (
  

  )                                                                                                                      (2)    

                                                                                                                           

2.5.5 Estabilidade térmica dos pigmentos 

Para avaliar a estabilidade térmica dos pigmentos vermelhos foram realizados ensaios 

em frasco de vidro encamisado de 500 mL contendo 200 mL de solução de pigmento. A ab-

sorbância foi ajustada para 1 UA510nm para pigmento vermelho. A estabilidade foi realizada na 

faixa de 50 a 90 °C determinando a constante de degradação térmica (DC), tempo de meia 

vida (t1/2) e a energia de ativação (Ea) metodologia proposta por Jung et al. (2005). 
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A constante de degradação térmica DC foi determinada pelo modelo cinético de pri-

meira ordem expresso pela equação 4.  

 
  

  
                                                                                                                                     (4) 

 

onde, A é a absorbância (UA510nm), t é o tempo (h) e DC  é a constante de degradação térmica 

(h
-1

). A equação 4 pode ser linearizada utilizando as condições de contorno: A=A0 quando t=0 

e A=A quando t=t; resultando na equação 5. 

 

ln (
 

  
)                                                                                                                                  

(5) 

 

onde, A é a absorbância no tempo t (UA510nm) e A0  é a absorbância inicial (UA510nm). 

 

O tempo de meia vida (t1/2) para cada condição estudada foi calculado a partir dos va-

lores de DC pela equação 6 onde A/A0 é igual a 2.  

 

 

     
   

  
                                                                                                                                      

(6) 

onde, t1/2: tempo de meia vida (h). 

A energia de ativação (Ea) dos pigmentos foi determinada por meio do modelo de Ar-

rhenius conforme apresentado na equação 7. 

 

        
   

                                                                                                            (7) 
 

onde, Ea é a energia de ativação (Kcal mol
-1

), D0  é o fator pré-exponencial (h
-1

), R é a cons-

tante universal dos gases (cal mol
-1

 K
-1

) e Te  é a temperatura (K).  

Linearizando o modelo de Arrhenius, obtém-se a equação 8. 
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(
 

 
)                                                                                                                     

(8) 

 

O coeficiente angular da regressão linear dos valores do logaritmo neperiano de DC em 

função do inverso da temperatura absoluta (em Kelvin) multiplicado pela constante ideal dos 

gases (1,987 cal mol
-1

 K
-1

) representa o valor da energia de ativação (Ea). 

 

2.5 Análise estatística 

 

  Para a comprovação das médias aritméticas foi empregado a análise de variância 

(ANOVA) e o para determinação das diferenças mínimas significativas foi utilizado o teste de 

Tukey ao nível de significância de 5% (p˂0,05), utilizando o software STATISTICA 7.1 e o 

software Microsoft Excel® 2010 para elaborações de gráficos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.1 Caracterização do substrato 

 

O conhecimento da composição do substrato é de extrema importância para o cresci-

mento dos micro-organismos. Para verificar a influência da composição do substrato na pro-

dução de pigmentos e no crescimento de Monascus ruber CCT 3802, foram realizadas as aná-

lises físicas e químicas como apresentado na Tabela 1.  

Tabela 1. Propriedades físicas e químicas do xarope de maltose em base seca. 
Propriedade Xarope de maltose 

Umidade (%) 26,11±0,23 

Resíduo mineral fixo (Cinzas g) 0,49±0,12 

Proteínas (g) 0,27±0,31 

Lipídeos (g) 0,12±0,01 

Açúcares redutores em maltose (g L
-1

) 70,00±0,02 

Açúcares redutores em glicose (g L
-1

) 2,23±0,010 

Valores expressos em média ± desvio padrão. 

 

Os valores encontrados para as análises físicas e químicas realizadas demonstram que 

o substrato possui 70 g L
-1

 de açúcares redutores em maltose
 
e 2,23 g L

-1 
de açúcares reduto-

res em glicose. De acordo com Cereda e Vilpoux (2003) o xarope de maltose é dividido em 

três categorias, xarope de maltose com alto teor de maltose (0,5-3,0 g L
-1

 de glicose e 30-50 g 
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L
-1

 de maltose), xarope com extremo teor de maltose (1-3 g L
-1

 de glicose e 70-85 g L
-1

 de 

maltose) e xarope de alta conversão (35-43 g L
-1

 de glicose e 30-47 g L
-1

 de maltose). Sendo 

assim, o substrato utilizado neste estudo pode ser classificado como xarope de maltose com 

aextremo teor de maltose. 

 

3.2    Fermentação em estado sólido 

 

Na Figura 2 estão apresentadas as curvas de crescimento do Monascus ruber CCT 

3802 em MEA sob diferentes concentrações de xarope de maltose durante 192 horas de culti-

vo, onde o crescimento observado aproximou-se da linearidade nos diferentes meios. A velo-

cidade de crescimento radial foi determinada por meio da Equação 1, onde o coeficiente angu-

lar da equação da reta representa a velocidade. A equação do raio em função do tempo foi 

encontrada por meio da regressão linear conforme são apresentados na Tabela 2. 

Aplicou-se a análise estatística para comparação das declividades das retas e as velo-

cidades obtidas foi aplicada a análise de variância (ANOVA). O valor de F calculado foi de 

4656,92, valor esse superior ao valor de F tabelado (F4,1=81,02), podendo-se afirmar, portan-

to, que houve diferença significativa (p≤0,05). De tal modo, para identificar o quanto as 

amostras diferenciam-se significativamente, aplicou-se o teste de Tukey ao nível de confiança 

de 95%. 

Foi possível verificar que houve crescimento das colônias nas placas com meio teste 

contendo xarope de maltose e também nas placas contendo meio padrão MEA, no entanto, 

observa-se que houve diferenças estatísticas para todas as concentrações de xarope de maltose 

aplicadas, quando comparadas ao meio padrão MEA. Já para os cultivos com 1; 2,5; 5; 20 e 

40 de xarope de maltose não diferiram entre si ao nível de (p ≤ 0,05) de significância. Logo, 

para os cultivos de 5 g L
-1

 de xarope de maltose mostrou-se diferente estatisticamente apenas 

do cultivo contendo de 10 g L
-1

 de xarope de maltose e do meio padrão MEA ao nível de (p ≤ 

0,05) de significância. A maior velocidade de crescimento radial do Monascus ruber CCT 

3802 foi obtida do cultivo contendo 5 g L
-1

 de xarope de maltose 0,1053 mm h
-1

 que corres-

ponde ao um aumento de 71,70% quando comparado com o cultivado em MEA, claramente 

demonstrando influência da concentração do xarope de maltose na velocidade de crescimento 

radial do Monascus ruber CCT 3802 fazendo variar a aparência visual das colônias (Figura 

3). 
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Figura 2. Curvas de crescimento radial de Monascus ruber CCT 3802 cultivadas em diferen-

tes concentrações de xarope de maltose. 

 

 
Figura 3. Aspecto visual das colônias do Monascus ruber CCT 3802 cultivadas em diferentes 

concentrações de xarope de maltose. a) MEA; b) 1,0 g L
-1

 de xarope de maltose; c)2,5 g L
-1

 de 

xarope de maltose; d) 5,0 g L
-1

 de xarope de maltose; e) 10,0 g L
-1

 de xarope de maltose; f) 

20,0 g L
-1

 de xarope de maltose e g) 40,0 g L
-1

 de xarope de maltose.  

 

 

Tabela 2. Velocidade de crescimento radial VCR, equação do raio em função do tempo, coefi-

ciente de determinação R2, atividade de água (Aw) e aspecto visual das colônias de Monascus 

ruber CCT 3802 cultivados em diferentes concentrações de xarope de maltose. 
Meio de culti-

vo (g L
-1

) 
VCR (mm h

-1
) Equação de regressão        R

2
 

         Aw Aspecto visual 

MEA 0,0754± 0,0009
c
 r =0,0754t + 1,4 0,9788 0,987±0,032

a
 Vermelho 

1,0 0,1004±0,0086
ab

 r =0,1004t + 1,4 0,9898 0,976±0,023
b
 Vermelho 

2,5 0,1006±0,0059
ab

 r =0,1006t + 1,4 0,9799 0,974±0,123
b
 Vermelho 

5,0 0,1053±0,0017
a
 r =0,1053t + 1,4 0,9857 0,976±0,023

b
 Vermelho 

10,0 0,0928±0,0090
b
 r =0,0928t + 1,4 0,9842 0,969±0,001

c
 Vermelho 

20,0 0,0944±0,0027
ab

 r =0,0944t + 1,4 0,9962 0,968±0,021
c
 Vermelho 
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40,0 0,0947±0,0077
ab

 r =0,0947t + 1,4 0,9882 0,965±0,134
c
 Vermelho 

VCR: Velocidade de crescimento radial; r: raio da colônia (mm); t: tempo (h). 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não difere estatisticamente entre si, pelo teste Tukey, a nível de (p 

≤ 0,05) de significância. 

 

De acordo com os resultados observou-se uma diminuição da velocidade de cresci-

mento radial e da atividade de água (Aw) logo que aumentou a concentração de substrato, 

esse fato é justificado, pelo xarope de maltose ter causado uma redução na pressão de vapor 

da solução e, consequentemente, acarretou diminuição na Aw. Deste modo, a resposta do mi-

cro-organismos a diminuição da Aw pode ser a diminuição do crescimento e produção de seus 

metabólitos. Observando que quantidades menores de xarope de maltose obtiveram maior 

velocidade de crescimento radial. 

Carvalho et al. (2005) determinaram a velocidade média de crescimento radial de qua-

tro linhagens de Monascus (NRRL 1991, NRRL 2897, CCT 3802 e LPB 31) cultivadas em 

arroz e bagaço de mandioca a 30 ºC. Para estas linhagens encontraram velocidades entre 

0,095 a 0,129 mm h
-1

, velocidades próximas do que as encontradas para o Monascus ruber 

neste trabalho. Oliveira et al. (2016) avaliaram a velocidade de crescimento radial pelo fungo 

filamentoso Monascus ruber CCT 3802 em cultivo sólido utilizando como substrato o resíduo 

bagaço de malte. Observaram que a maior velocidade de crescimento radial do Monascus 

ruber foi obtida do cultivo contendo 40 g L
-1

 de bagaço de malte 0,1383 mm h
-1

, o que cor-

responde a um crescimento de 3,32 mm dia
-1

, ou seja, um aumento de 55% quando compara-

do com meio PDA, mostrando que quanto maior a concentração de bagaço de malte, maior a 

velocidade de crescimento radial, consequentemente maior a produção de pigmentos. 

Os pigmentos produzidos nas diferentes concentrações de xarope de maltose foram 

submetidos a análises de varredura em espectrofotômetro na faixa de 350 a 550 nm e a bio-

massa retida foi quantificada por gravimetria. Os resultados destas varreduras estão apresen-

tados na Figura 4. Observou-se que todas as varreduras apresentaram pico de absorbância na 

região de 400 e 510 nm. De acordo com Vendruscolo et al. (2016) o aparecimento de um pico 

a 510 nm é característico do pigmento vermelho em cultivos com pH de 5 a 10 por Monascus 

ruber CCT 3802. 
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Figura 4. Espectro de varredura dos pigmentos produzidos por Monascus ruber CCT 3802 

cultivadas em diferentes concentrações de xarope de maltose. 

 

Na Tabela 3 estão expressos os resultados dos parâmetros de cor dos pigmentos pro-

duzidos por Monascus ruber CCT 3802 em diferentes concentrações de xarope de maltose. 

Em relação ao parâmetro L* as amostras obtiveram valores baixos demonstrando corolação 

escura. Para o parâmetro a* todas as amostras apresentaram coloração vermelha, sendo que os 

cultivos com concentração de 5 g L
-1

 de xarope de maltose proporcionaram maiores valores. 

Em relação ao C* apresentaram valores entre 86,62 a 74,64, demonstrando quão intenso é a 

cor vermelha. Fato esse pode ser observado visualmente pela Figura 3, onde os pigmentos 

cultivados em diferentes concentrações de xarope de maltose expuseram tonalidade averme-

lhada. 

 

Tabela 3. Valores médios dos parâmetros de cor dos pigmentos produzidos por Monascus 

ruber CCT 3802 cultivados em diferentes concentrações de xarope de maltose. 
Meio de cultivo 

(g L
-1

) 

  Cor   

L* a* b* C* h* 

MEA 48,675±0,4596
a 

58,625±0,55
a 

48,725±0,50
c
 74,64±0,75

b
 38,33±0,04

b
 

1,0 45,745±0,3182
a
 60,38±0,01

a 
50,495±0,33

bc 
78,71±0,20

ab 
39,90±0,19

b
 

2,5 49,65±0,2545
a 

59,885±4,65
a 

56,66±4,42
ab 

82,44±6,42
ab 

43,41±0,00
a
 

5,0 40,005±0,4596
b 

68,065±0,92
b 

59,38±0,62
a 

86,62±1,10
a 

44,27±0,12
a
 

10,0 39,41±0,0141
b 

63,02±0,02
a 

57,37±0,02
a 

85,22±0,03
a 

42,31±0,00
a
 

20,0 38,175±0,007
b 

63,52±0,01
a 

57,49±0,05
a 

85,67±0,04
a 

42,14±0,02
a
 

40,0 38,825±3,640
b
 61,345±1,97

a 
55,27±0,72

ab 
82,58±0,97

ab 
42,02±1,29

a
 

L*: luminosidade (branco puro ao preto puro); a*: intensidade de verde (-) e vermelho (+); b*: intensidade de 

azul (-) e amarelo (+); C*: cromaticidade; h*: ângulo de tonalidade. 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não difere estatisticamente entre si, pelo teste Tukey, a nível de (p 

≤ 0,05) de significância. 

Os resultados obtidos neste trabalho foram próximos aos encontrados por Shi et al. 

(2015) que avaliaram o crescimento e produção de pigmentos por Monascus anka GIM 3.592 

em diferentes fontes de nutrogênio e pH. As culturas cultivadas em pH 6,5 apresentaram L* 
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(32,07 a 52,76), a* (19,20 a 59,16), b* (16,46 a 54,73), C* (39,68 a 69,65) e h* (22,80 a 

61,07). Concluindo que a produção de pigmentos em diferentes composições apresenta carac-

terísticas de cor diferentes.  

 

3.3    Fermentação submersa 

 

 As Figuras 5 e 6 apresentam a produção de biomassa, pigmentos e consumo 

de açúcares redutores nos frascos agitados em 192 horas de cultivo em diferentes concentra-

ções de xarope de maltose. 
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Figura 5. Produção de biomassa, pigmentos e consumo de açúcares redutores em maltose dos 

pigmentos produzidos por Monascus ruber CCT 3802 cultivados em diferentes concentrações 

de xarope de maltose. *G=glicose; M=maltose. 

 
Figura 6. Produção de pigmentos em frascos agitados em 192 horas de cultivo em cultivos de 

Monascus ruber CCT 3802 em frascos agitados em diferentes concentrações de xarope de 

maltose. A) 20 g L
-1

 de glicose; B) 10 g L
-1

 de xarope de maltose; C) 20 g L
-1

 de xarope de 

maltose; D) 30 g L
-1

 de xarope de maltose; E) 40 g L
-1

 de xarope de maltose e F) 50 g L
-1

 de 

xarope de maltose. 

Analisando as figuras foi possível observar maior formação de biomassa nos frascos 

contendo 20 g L
-1

 de glicose, 40 e 50 g L
-1

 de xarope de maltose, ou seja, 7,85; 8,29 e 9,32 g 

L
-1 

de biomassa, respectivamente. Para produção de pigmentos maiores valores de absorbân-

cia foram observados nos frascos contendo 20 g L
-1

 de glicose (13,67 UA), 10 g L
-1

 de xarope 

de maltose (14,54 UA) e 20 g L
-1

 de xarope de maltose (12,47 UA). Em relação ao consumo 

de açúcares redutores em maltose foi observado que em todos os meios analisados o micro-

organismo conseguiu se adaptar e consumir o substrato, assim produzindo seus metabólitos, 

dentre eles os pigmentos. 

De acordo com Kim et al. (2002) quando pellets menores e micélio filamentoso são 

formados, o crescimento do micro-organismo e a produção de pigmentos em cultivo submer-

so é mais eficiente. Hajjaj et al. (1999) diz que pellets maiores são formados, a transferência 
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de oxigênio no meio de cultivo e no pellet é menor, limitando o crescimento do Monascus e a 

produção de pigmentos. 

Os cultivos tiveram duração de 192 horas e a fase de crescimento iniciou em 48 horas, 

ou seja, indicando a mesma fase de adaptação do micro-organismo. Após 144 horas observou-

se diminuição da produção de biomassa nos cultivos contendo 30, 40 e 50 g L
-1 

de xarope de 

maltose e após 168 horas, observou-se diminuição do crescimento nos cultivos contendo 20 g 

L
-1

 de glicose, 10 e 20 g L
-1

 de xarope de maltose.  

Para o cultivo de 10 g L
-1

 de xarope de maltose a máxima produção de pigmentos foi 

observada em 120 horas, após o término da fase de crescimento do micro-organismo, concor-

dando com o observado por Hu et al. (2012). Durante a fase inicial do cultivo, o fungo utiliza 

carbono e nitrogênio como substratos para a produção de metabólitos primários, bioconver-

são, produção de energia, gás carbônico e água. Na última fase de crescimento, os fungos 

produzem os metabólitos secundários como pigmentos, citrinina e monocolina K. 

Estudos de Jiefeng et al. (2010) obtiveram máxima produção de biomassa de 4,4 g L
-1

 

e 1,6 UA de pigmentos vermelho em frascos contendo glicose como substrato e incubados em 

agitação 120 rpm. Meinicke et al. (2012) avaliaram o potencial do glicerol para a produção de 

pigmentos vermelhos por Monascus ruber em fermentação submersa e obtiveram como má-

xima produção 7,38 UA de pigmento vermelho e 8,34 g L
-1

 de biomassa. Concluindo que com 

a utilização de resíduos agroindustriais é possível a obtenção biotecnológica de moléculas de 

maior valor agregado, como os pigmentos vermelhos. 

Na Tabela 4 são apresentados os resultados dos parâmetros de cor produzidos na fer-

mentação submersa por Monascus ruber CCT 3802 em diferentes concentrações de xarope de 

maltose. As amostras variaram de 39,47 a 20,55 para o parâmetro L*, 65,60 a 53,30 para o 

parâmetro a*, 64,15 a 34,49 para o parâmetro b*, 91,75 a 63,53 para o parâmetro C* e 85,02 a 

43,30 para o parâmetro h*. 

Tabele 4. Valores médios dos parâmetros de cor dos pigmentos produzidos por Monascus 

ruber CCT 3802 cultivados em diferentes concentrações de xarope de maltose. 
Meio de cultivo 

(g L
-1

) 

  Cor   

L* a* b* C* h* 

G 20 22,55±0,01
e
 53,30±0,17

e
 37,49±0,37

d
 67,53±0,05

e
 46,30±0,82

f
 

M 10 20,47±0,12
f
 55,41±0,33

d
 34,72±0,25

e
 63,03±0,13

f
 43,40±0,82

e
 

M 20 24,49±0,09
d
 57,28±0,07

c
 41,36±0,24

c
 70,65±0,20

d
 50,47±0,34

c
 

M 30 34,35±0,44
c
 61,56±0,46

b
 50,75±0,14

b
 79,78±0,45

c
 61,96±0,47

b
 

M 40 37,61±0,36
b
 62,38±0,09

b
 51,33±0,14

b
 80,78±0,01

b
 61,75±0,43

b
 

M 50 39,47±0,19
a
 65,60±0,21

a
 64,15±0,08

a
 91,75±0,21

a
 85,02±0,36

a
 

L*: luminosidade (branco puro ao preto puro); a*: intensidade de verde (-) e vermelho (+); b*: intensidade de 

azul (-) e amarelo (+); C*: cromaticidade; h* – ângulo de tonalidade. 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não difere estatisticamente entre si, pelo teste Tukey, a nível de (p 

≤ 0,05) de significância. *G=glicose; M=Maltose. 



46 

 

Os cultivos apresentaram característica de cor diferentes, observa-se que na fermenta-

ção submersa em diferentes concentrações de xarope de maltose o meio de cultivo de 10 g L
-1

 

de xarope de maltose resultou em pigmentos vermelhos e com quantidades menores de pig-

mentos amarelos com parâmetro b* de 34,72 correspondente a vermelho escuro. Para os cul-

tivos de maior concentração de maltose, como 50 g L
-1

 por exemplo, pigmentos amarelos au-

mentou, parâmetro b* com 64,15 e L* 39,47, o que corresponde a amostras vermelho alaran-

jadas. Constatando que diferentes concentrações de xarope de maltose proporcionam colora-

ções diferentes.  

 

3.3.4 Estabilidade dos pigmentos 

Os pigmentos vermelhos da fermentação submersa foram submetidos a determinação 

da estabilidade térmica a diferentes temperaturas. A estabilidade térmica consistiu na deter-

minação da constante de degradação térmica (DC), obtida a partir da regressão linear de ln 

A/A0 em função do tempo de tratamento térmico. O coeficiente angular desta regressão repre-

senta os valores de DC. A partir dos valores de DC, foi determinado o tempo de meia vida e da 

energia de ativação do pigmento para cada condição estudada.   

O conhecimento da estabilidade dos pigmentos é muito importante por promover a ob-

tenção de informações sobre o comportamento de propriedades e condições onde devem ser 

incorporados. Os resultados obtidos foram representados em termos de A/A0 representando os 

valores iniciais quando a temperatura da amostra atingiu a temperatura estabelecida. A Figura 

7 demonstra as curvas para ln (A/A0) versus tempo de tratamento térmico e os parâmetros 

cinéticos DC e t1/2 do pigmento vermelho estão listados na Tabela 5. Pode ser visto, obviamen-

te, que o tempo e o aumento da temperatura tiveram um grande efeito na degradação dos pig-

mentos. Uma regressão linear foi obtida, demonstrando que a degradação dos pigmentos se-

guiu um modelo cinético de primeira ordem com um bom coeficiente de determinação 

(0,97<R
2
>0,99). Foi observado o mesmo comportamento de degradação em pigmento verme-

lho de Monascus (JUNG et al., 2005), na degradação da monacolina K em fermentação de 

Monascus (OU et al., 2009), em pigmento laranja e vermelho de Monascus ruber CCT 3802 

(VENDRUSCOLO et al., 2013), em suco de tomate puro e morango (RODRIGO et al., 2007; 

VERBEYST et al., 2010), e em enzimas de resíduo do abacaxi (ELIAS; ARCURI; TAM-

BOURGI, 2011). 
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Figura 7. Degradação térmica dos pigmentos vermelhos sob diferentes temperaturas produzi-

do no cultivo do Monascus ruber CCT 3802. 

              Analisando a Tabela 5 verifica-se que a constante de degradação térmica do pigmen-

to aumentou de 0,0008 h
-1

 à temperatura de 50 °C para 0,0084 h
-1

 na temperatura de 90 °C, 

resultando no aumento de aproximadamente 10 vezes. Verifica-se que os dados experimentais 

se ajustaram ao modelo de Arrhenius (Figura 8). Quando o coeficiente angular (-Ea/R) da 

regressão linear foi multiplicado por 1,987 (constante dos gases ideais em cal mol
-1

 K
-1

), ob-

teve-se a Ea de 13,7355 Kcal mol
-1

. 

Tabela 5. DC, t1/2 e Ea do pigmento vermelho sob diferentes tratamentos térmicos. 
Temperatura (°C) Dc (h

-1
) t1/2 (h) Ea (Kcal mol

-1
) 

50 0,0008±0,022 14,4405±0,131  

60 0,0018±0,011 6,4180±0,210  

70 0,0033±0,032 3,5007±0,122 13,7355 

80 0,0058±0,025 1,9918±0,023  

90 0,0084±0,121 1,3752±0,162  

*Média ± desvio padrão. 

 
Figura 8. Determinação da Ea dos pigmentos produzidos. 
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Vendruscolo et al. (2013) relataram que os valores de Dc e t1/2 para pigmentos de ver-

melhos de Monascus ruber foi de 0,171 e 0,739, respectivamente, em temperaturas de 90 °C. 

Comparado com os pigmentos deste estudo, o pigmento obteve Dc 0,0084 e t1/2 de 1,3752, 

sendo menos susceptíveis a degradação a temperatura de 90 °C. 

Levenspiel (1986) destaca que reações com alta energia de ativação são muito mais 

sensíveis à temperatura e que o modelo de Arrhenius é a primeira aproximação adequada para 

determinar o efeito da temperatura sobre a equação cinética, além de ajustar bem os resultados 

experimentais em um amplo intervalo de temperaturas, comportamento verificado neste traba-

lho. 

 

4       CONCLUSÃO 

 

 

A concentração de xarope de maltose exerceu influência significativa tanto na veloci-

dade de crescimento radial quanto na produção de pigmentos em fermentação submersa. Re-

velando que menores concentrações de substrato favorecem maiores quantidades de pigmento 

vermelho por Monascus ruber.  

Em relação a estabilidade térmica dos pigmentos vermelhos pode-se concluir neste es-

tudo que apresentarm-se mais estáveis, ou seja, menos susceptíveis a degradação a temperatu-

ra de 90 °C quando comparados com trabalhos da literatura. Assim, este resíduo agroindustri-

al pode ser utilizado com boas perspectivas na produção biotecnológica, acarretando produção 

de seus metabólitos, dentre eles, pigmentos. 
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CAPÍTULO III 

ARTIGO II - INFLUÊNCIA DO pH NA PRODUÇÃO DE PIGMENTOS PRODUZI-

DOS POR Monascus ruber CCT 3802 UTILIZANDO COMO SUBSTRATO XAROPE 

DE MALTOSE. 

 

 

 

RESUMO - Este estudo teve como objetivo determinar o efeito do pH na velocidade de cres-

cimento e produção de pigmentos por Monascus ruber CCT 3802. As fermentações foram 

realizadas em meio sólido e submerso sob diferentes condições de pH. A velocidade de cres-

cimento radial mais elevada foi obtida quando o fungo foi cultivado em pH 6,5 e a produção 

de pigmento amarelo foram obtidos a pH baixo (2,0 e 2,5) enquanto a produção de pigmentos 

laranja foi na gama de pH (3,0 e 3,5) e a produção de pigmento vermelho foi obtido quando o 

fungo foi cultivado a pH acima de 4,0. Os resultados demonstram que o pH tem uma influên-

cia significativa sobre a velocidade de crescimento radial, produção de pigmentos e, particu-

larmente, sobre o perfil de pigmentos amarelo, laranja e vermelho quando cultivados em meio 

contendo xarope de maltose. 

 

Palavras-Chave: velocidade de crescimento radial, fermentação submersa, estabilidade tér-

mica e cultivo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

As cores são adicionadas nos alimentos para restituir a aparência original afetada du-

rante as etapas de processamento, de estocagem, de embalagem ou de distribuição. Deste mo-

do, pigmentos naturais são amplamente empregados nos alimentos devido à sua grande im-

portância no aumento da aceitação dos produtos, em substituto dos corantes sintéticos poten-

cialmente prejudiciais (KONGRUANG, 2011; WIBOWO et al., 2015). 

Uma via alternativa para a produção dos corantes alimentares naturais é a aplicação de 

ferramentas biotecnológicas. Um grande número de diferentes espécies de bactérias, fungos, 

leveduras e algas podem produzir pigmentos. Pigmentos microbianos tais como carotenoides 

(CHACÓN-ORDOÑEZ et al., 2017), melaninas, flavinas, quinonas (DUFOSSE et al., 2005; 

MARIOA et al., 2016) e, mais especificamente monascinas (BÜHLER et al., 2013; LEE et 

al., 2016) estão entre as moléculas produzidas. Os metabólitos secundários dos fungos são 
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extremamente importantes e apresentam impacto econômico, como os pigmentos naturais 

produzidos pelos fungos Monascus purpureus, Blakeslea trispora (WANA et al., 2016; 

WANGA et al., 2017), Penicillium sp. (DOMÍNGUEZ-SANTOSA et al., 2017; LONG et al., 

2017) e Aspergillus sp. (DASAN; BOYACI; MUTLU, 2017). 

Espécies de Monascus são tradicionalmente utilizadas para produção de corantes ali-

mentares, alimentos fermentados, bebidas alcoólicas, arroz, salsicha, carne e vegetais em paí-

ses como China, Taiwan, Tailândia, Japão, Indonésia e Filipinas (NING et al., 2017). O Mo-

nascus além de pigmentos produz vários metabólitos secundários, tais como monocolina K, 

citrinina e antioxidantes (WU, 2015). A monocolina K foi primeiro isolada a partir do Monas-

cus ruber, revolucionou o tratamento de colesterol, apresentando como inibidora competitiva 

da (3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A) HMG-CoA redutase a enzima determinante da sín-

tese de colesterol (CHILDRESS et al., 2013). 

Os fungos de Monascus produzem, seis tipos de compostos de pigmentos que podem 

ser classificados em pigmentos laranja, pigmentos amarelos e pigmentos vermelhos (YULI-

ANA et al., 2017). A formação de pigmentos ocorre a partir da condensação de um mol de 

acetato com cinco moles de malonato leva à produção, no citosol, do cromóforo hexacetídeo 

através do complexo multienzimático policetídeo sintase. Os ácidos graxos de cadeia média 

como, por exemplo, o ácido octanóico, são sintetizados pela via metabólica dos ácidos graxos 

e ligam-se à estrutura do cromóforo através de uma reação de trans-esterificação gerando o 

pigmento laranja (monascorubrina - C23H26O5 ou rubropunctatina - C21H22O5 em trans-

esterificação com o ácido octanóico). A redução do pigmento laranja monascorubramina dá 

origem ao pigmento amarelo (ankaflavina - C23H30O5 ou monascina - C21H26O5 para a rubro-

punctatina). Os pigmentos vermelhos (monascorubramina - C23H27NO4 e rubropunctamina - 

C21H23NO4) são produzidos pela reação do pigmento laranja com compostos que contenham 

NH3 e NH2 na molécula (FENG; SHAO; CHEN, 2012; VENDRUSCOLO et al., 2013). 

A produção de pigmentos Monascus está relacionada a vários fatores, como o tipo de 

fermentação, sólida ou submersa, espécies dos micro-organismos, pH, fontes de nitrogênio, de 

carbono e nutrientes, temperatura, oxigênio dissolvido e aeração (ZHANG; LU; XU, 2015; 

KANG et al, 2013). Entre esses fatores o pH tem-se definido um potencial que influencia na 

produção de pigmentos por espécies de Monascus, valores iniciais de pH próximos a neutrali-

dade a formação de pigmentos vermelhos ou pigmentos derivados vermelhos. Também têm 

sido relatados que o meio de arroz com pH controlado a 3,0 resulta no aparecimento de pig-

mentos amarelos e meio de arroz com pH neutro resulta na formação de pigmentos vermelhos 

(SHI et al., 2015).  Além disso, o substrato também tem se destacado no desenvolvimento dos 
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micro-organismos, sendo o ideal aquele que supre todos os nutrientes necessários aos fungos 

para sua função ótima (XU et al., 2006). 

A utilização de resíduos agroindustriais da indústria de alimentos pode ser a grande 

oportunidade para que os custos de tais pigmentos sejam diminuídos. O xarope de maltose por 

sua vez, é quantitativamente o principal subproduto do processo de malteação de grãos em 

particular da cevada, e, comercialmente, pela hidrólise do amido, catalisada por enzimas es-

pecíficas, usando β-amilase de espécies de Bacillus, embora a β-amilase de sementes de ceva-

da, soja e batata doce também possa ser usada (CEREDA; VILPOUX, 2003). 

O xarope de maltose quando descartado no meio ambiente constitui-se um problema, 

pois apresenta elevados teores de carboidratos, que lhe conferem uma demanda química de 

oxigênio alta (CORDEIRO et al., 2012). Deste modo, o presente estudo busca, evidenciar o 

reaproveitamento deste resíduo agroindustrial na fabricação de pigmentos naturais produzidos 

por Monascus ruber CCT 3802 em cultivo sólido e submerso em diferentes condições de pH. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

2.1 Substrato e micro-organismo 

 

O xarope de maltose (70 g L
-1

 de maltose e 2,23 g L
-1

 de glicose), proveniente do Ins-

tituto de fosfatos biológicos (IFB) de Goiânia-GO, foi utilizado como substrato para a produ-

ção de pigmentos por Monascus ruber CCT 3802.  O Monascus ruber CCT 3802 foi obtido 

da Coleção de Culturas André Tosello (Campinas, Brasil). A cultura foi mantida em extrato 

de malte ágar (MEA) (Nuclear, São Paulo, Brasil). Tubos e garrafas de Roux foram inocula-

dos, incubados a 30 ºC por 7 dias e posteriormente mantidos a 4 ºC.  

 

2.3 Fermentação em estado sólido 

 

O meio de cultivo MEA foi preparado com 5 g L
-1

 de xarope de maltose, esterilizado 

durante 15 min a 121 °C, o pH foi ajustado entre 2,0 e 7,0 com NaOH e HCl (10% v/v). Para 

determinar as velocidades de crescimento radial seguiu-se a metodologia de Oliveira et al. 

(2016), ou seja, no arranjo de uma suspensão de esporos, inoculou-se o centro de cada placa 

com 0,1 mL de suspensão de esporos que continha 0,01% (v/v) de ágar bacteriológico (Biolife 

Italiana, Milão, Itália). Após inoculação, foram traçadas três raias no fundo de cada placa, 
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passando pelo ponto de inoculação. Posteriormente, foram incubadas em estufa a 30 °C. A 

cada 24 horas, foram medidos os diâmetros das colônias e a velocidade de crescimento radial 

foi determinada a partir da declividade da regressão linear utilizando a Equação (1). Cada 

experimento foi composto por 5 repetições. 

 

                                                                                                                                     

(1) 

 

onde, r(t) é o raio da colônia (mm); a é a constante da regressão linear; VCR é a velocidade de 

crescimento radial (mm h
-1

); t é o tempo de cultivo (h). 

 

2.3 Fermentação submersa 

 

2.3.1 Meio de cultura e preparo do inóculo  

O meio de cultura foi realizado contendo por litro: 5 g de glicina (Vetec, São Paulo, 

Brasil); 5 g de K2HPO4 (Vetec, São Paulo, Brasil); 5 g de KH2PO4 (Vetec, São Paulo, Brasil); 

0,1 g de CaCl2 (Vetec, Brasília, Brasil); 0,5 g de MgSO4.7H2O (Synth, Brasília, Brasil); 0,01 

g de FeSO4.7H2O (Nuclear, Brasília, Brasil); 0,01 g ZnSO4. 7H2O (Vetec, Brasília, Brasil) e 

0,03 g de MnSO4. H2O (Ecibra, Brasília, Brasil) (SAID; BROOKS; CHUSTI, 2014). 

Os experimentos foram realizados em frascos de Erlenmeyer de 250 mL com 130 mL 

de meio de cultura, inoculados com 10% (v/v) da solução de esporos, cerca de 4 x 10
6
 esporos 

mL. O pH foi ajustado na faixa de 2,0 a 7,0 utilizando soluções de NaOH e HCl, os frascos 

foram incubados em Shaker (NI 1714 Shaker, São Paulo, Brasil) a 30 ºC com agitação de 120 

rpm. Os cultivos tiveram duração média de 192 horas, sendo que a cada 24 horas, uma alíquo-

ta de 15 mL foi retirada para análises de biomassa, açúcares redutores em maltose, pigmentos 

e parâmetros de cor. 

 

2.4 Metodologia analítica  

 

2.4.1 Determinações físicas e químicas 

O pH foi medido pelo método potenciômétrico previamente calibrado com soluções 

padrão (Mettler Toledo, Brasília, Brasil) conforme os procedimentos da Association of Offici-

al Analytical Chemists (AOAC) (2012), atividade de água (Aw) foi determinada por leitura 

direta no Aqua Lab (Decagon Aqua Lab 3TE, São Paulo, Brasil) e açúcares redutores realiza-

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878818115300268#eq0005
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do conforme a metodologia descrita por Miller (1959) pelo método espectrofotométrico com 

ácido 3,5 dinitrosalicílico (Moltox, São Paulo, Brasil).  

 

2.4.2 Extração de pigmentos e quantificação de biomassa 

As colônias foram raspadas da superfície do MEA e adicionou-se 30 mL de álcool etí-

lico 95 °GL (v/v), posteriormente foram armazenadas em banho maria (Sppencer, São Paulo, 

Brasil) a 30 °C durante 2 horas sob agitação de 100 rpm. A biomassa foi quantificada por gra-

vimetria em papel filtro quantitativo (Whatman n. 1, Madiston, Inglaterra). O filtrado foi 

submetido a análises de varredura em espectrofotômetro (Cirrus 80, Piracicaba, Brasil) na 

faixa de 350 a 550 nm, metodologia proposta por Vendruscolo et al. (2016). 

 

2.4.3 Quantificação de pigmentos 

Os pigmentos foram quantificados a partir do filtrado obtido da biomassa em espectro-

fotômetro nos seguintes comprimentos de onda: amarelo 400 nm, laranja 470 nm e vermelho 

510 nm, metodologia proposta por Kongruang (2011). 

 

2.4.4 Parâmetros de cor 

Os parâmetros de cor foram realizados pela leitura direta de transmitância total no co-

lorímetro (ColorQuest XE Minolta, Brasília, Brasil)  (SAVADKOOHI et al., 2014). Foram 

determinadas as coordenadas de cor L*, a* e b* e, a partir destas, o índice de saturação ou 

croma (C*) e a tonalidade angular hue (h°) pelas equações 2 e 3. 

 

    √(        )                                                                                                                      

(2) 

         (
  

  )                                                                                                                                

(3)    

                                                                                                                           

2.4.5 Estabilidade térmica dos pigmentos 

Para avaliar a estabilidade térmica dos pigmentos vermelhos foram realizados ensaios 

em frasco de vidro encamisado de 500 mL contendo 200 mL de solução de pigmento. A ab-

sorbância foi ajustada para 1 UA510nm. A estabilidade foi determinada na faixa de 50 a 90 °C, 
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determinando a constante de degradação térmica (DC), tempo de meia vida (t1/2) e a energia de 

ativação (Ea).  

Foi calculado a constante de degradação térmica DC por meio do modelo cinético de 

primeira ordem expresso pela equação 4.  

 
  

  
                                                                                                                                     (4) 

 

onde, A é a absorbância (UA510nm), t é o tempo (h) e DC  é a constante de degradação térmica 

(h
-1

). A equação 4 pode ser linearizada utilizando as condições de contorno: A=A0 quando t=0 

e A=A quando t=t; resultando na equação 5. 

 

ln (
 

  
)                                                                                                                                  

(5) 

 

onde, A é a absorbância no tempo t (UA510nm) e A0  é a absorbância inicial (UA510nm) 

O tempo de meia vida (t1/2) para cada condição estudada foi calculado a partir dos va-

lores de DC por meio da equação 6 onde A/A0 é igual a 2.  

 

     
   

  
                                                                                                                                      

(6) 

 

onde, t1/2: tempo de meia vida (h). 

A energia de ativação (Ea) dos pigmentos foi determinada por meio do modelo de Ar-

rhenius conforme apresentado na equação 7. 

 

        
   

                                                                                                            (7) 
 

onde, Ea é a energia de ativação (Kcal mol
-1

), D0 é o fator pré-exponencial (h
-1

), R é a cons-

tante universal dos gases (cal mol
-1

 K
-1

) e Te é a temperatura (K).  

Linearizando o modelo de Arrhenius, obtém-se a equação 8. 
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(
 

 
)                                                                                                                      

(8) 

 

O coeficiente angular da regressão linear dos valores do logaritmo neperiano de DC em 

função do inverso da temperatura absoluta (em Kelvin) multiplicado pela constante ideal dos 

gases (1,987 cal mol
-1

 K
-1

) representa o valor da energia de ativação (Ea), metodologia pro-

posta por Vendruscolo et al. (2013). 

 

2.6    Análise estatística 

 

  Para a comprovação das médias aritméticas foi empregado a análise de variância 

(ANOVA) e o para determinação das diferenças mínimas significativas foi utilizado o teste de 

Tukey ao nível de significância de 5% (p˂0,05), utilizando o software STATISTICA 7.1 e o 

software Microsoft Excel® 2010 para elaborações de gráficos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

3.1 Crescimento em estado sólido 

 

Na Figura 1 estão apresentados a evolução do raio das colônias do Monascus ruber 

CCT 3802 em MEA sob diferentes condições de pH durante 192 horas de cultivo. As imagens 

das colônias ao final dos cultivos podem ser visualizadas na Figura 2. 
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Figura 1. Evolução do raio das colônias de Monascus ruber CCT 3802 cultivados sob dife-

rentes condições de pH (2,0 a 7,0). 
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Figura 2. Aspecto visual das colônias de Monascus ruber CCT 3802 cultivados sob diferen-

tes condições de pH (2,0 a 7,0). 

 

 Por meio da Figura 1 verifica-se as diferenças entre a evolução do raio das 

colônias em função do tempo de cultivo para cada condição de pH estudada. Analisando a 

Figura 2 é possível observar que os cultivos realizados a pH 2,0 e 2,5 favorecem a formação 

de pigmentos amarelos, enquanto que o cultivo realizado em pH 3,0 e 3,5 apresentou colora-

ção laranja, já para os cultivos de pH superiores de 4,0 favorecem a formação de pigmentos 

vermelhos. Shi et al. (2015) relataram que o pH mais baixo do substrato promove a síntese de 

pigmentos amarelos, enquanto que um pH mais alto resulta em pigmentos vermelhos. A partir 

dos resultados experimentais foi aplicada a equação 1 para determinar a velocidade de cres-

cimento radial. Os resultados encontram-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Velocidade de crescimento radial VCR, equação do raio em função do tempo, coefi-

ciente de determinação R
2
, atividade de água (Aw) e aspecto visual das colônias de Monascus 

ruber CCT 3802 3802 cultivados sob diferentes condições de pH (2,0 a 7,0). 

pH VCR (mm h
-1

) Equação de regressão R
2
 Aw Aspecto visual 

2,0 0,0434±0,051
d
 r =0,0434t + 1,4 0,9788 0,987±0,032

a
 Amarelo 

2,5 0,0646±0,002
c
 r =0,0646t + 1,4 0,9898 0,986±0,023

a
 Amarelo 

3,0 0,0721±0,004
bc

 r =0,0721t + 1,4 0,9799 0,984±0,123
a
 Laranja 

3,5 0,0800±0,002
ab

 r =0,0800t + 1,4 0,9857 0,986±0,023
a
 Laranja 

4,0 0,0804±0,007
ab

 r =0,0804t + 1,4 0,9842 0,989±0,001
a
 Vermelho 

4,5 0,0808±0,003
ab

 r =0,0808t + 1,4 0,9962 0,988±0,021
a
 Vermelho 

5,0 0,0839±0,003
ab

 r =0,0830t + 1,4 0,9882 0,985±0,003
a
 Vermelho 

5,5 0,0830±0,002
ab

 r =0,0839t + 1,4 0,9943 0,987±0,014
a
 Vermelho 

6,0 0,0840±0,007
a
 r =0,0850t + 1,4 0,9956 0,987±0,024

a
 Vermelho 

6,5 0,0888±0,002
a
 r =0,0888t + 1,4 0,9834 0,988±0,030

a
 Vermelho 
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7,0 0,0883±0,002
a
 r =0,0883t + 1,4 0,9987 0,985±0,002

a
 Vermelho 

VCR: Velocidade de crescimento radial; r: raio da colônia (mm); t: tempo (h). 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não difere estatisticamente entre si, pelo teste Tukey, a nível de (p 

≤ 0,05) de significância. 

 

 

Os cultivos realizados em pH 2,0 apresentaram diferenças estatisticamente significati-

vas com as demais velocidades obtidas ao nível de (p ≤ 0,05) de significância. A maior velo-

cidade de crescimento radial obtida foi quando o micro-organismo foi cultivado em pH 6,5, 

não se diferenciou estatisticamente das demais velocidades, exceto quando comparada com as 

obtidas em pH abaixo de 3,0.   

A maior velocidade de crescimento radial foi obtida no cultivo realizado em pH 6,5 

(0,0888 mm h
-1

), seguida pela obtida no cultivo sob pH 7,0 (0,0883 mm h
-1

), enquanto a me-

nor velocidade de crescimento radial (0,0434 mm h
-1

) foi obtida quando o micro-organismo 

foi cultivado em pH 2,0, claramente demonstrando a influência do pH no crescimento radial 

de Monascus ruber fazendo variar a aparência visual das colônias cultivadas sob diferentes 

condições de pH. Velmurugan et al. (2011) observarm que o pH é um dos fatores mais impor-

tantes no crescimento microbiano e na atividade metabólita em fermentação sólida de Monas-

cus purpureus. Observaram que o crescimento fúngico foi menor sob pH 1,0 e 2,0, no entan-

to, a pH 3,0 e 4,0 houve maior velocidade de crescimento.  

Os pigmentos produzidos sob diferentes condições de pH foram extraídos e submeti-

dos a análises de varredura em espectrofotômetro na faixa de 350 a 550 nm e a biomassa reti-

da foi quantificada por gravimetria. Os resultados destas varreduras encontram-se apresenta-

dos na Figura 3. 
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Figura 3. Espectro de varredura dos pigmentos produzidos por Monascus ruber CCT 3802 

cultivados sob diferentes condições de pH (2,0 a 7,0). 

 

Analisando os gráficos dos pigmentos percebe-se que todas as varreduras apresentam 

pico de absorbância a 400 nm. As cores laranja e vermelho, nos cultivos realizados a pH supe-

riores a 3, sobrepõe-se ao amarelo, tornando a coloração predominante de acordo com o pig-

mento de maior poder colorífico. 

As varreduras dos pigmentos das colônias cultivadas em pH 2,0 e 2,5 apresentam so-

mente o aparecimento de um pico no comprimento de onda 400 nm, característicos de pig-

mentos amarelos. Já os pigmentos produzidos acima de 3,0 apresentaram o aparecimento de 

um pico a 510 nm, característico do pigmento vermelho. Vendruscolo et al. (2016) observa-

ram que os cultivos de Monascus ruber cultivados em pH mais baixos apresentaram picos em 

400 nm e em pH mais altos além do pico em 400 nm um pico em 510 nm.  

Os parâmetros de cor de pigmentos produzidos em diferentes condições de pH estão 

apresentados na Tabela 2. As características de cor das amostras em grande parte dependem 

da cor e a concentração do pigmento dominante na mistura. Para os cultivos realizados em pH 

2,0 e 2,5 onde os pigmentos amarelos foram dominantes, os valores de luminosidade foram de 

71,11 a 65,41 e os valores b* foram de 115,8 a 110,06, o que corresponde a cor amarelo. Os 

cultivos em pH 3,0 e 3,5 os parâmetros de L* foram de 56,36 a 51,66 e os de b* 59,43 a 51,25 

o que corresponde a uma cor laranja médio. Já para pH superiores a 4,0 resultou em pigmen-

tos vermelhos e baixas quantidades de pigmentos amarelos, com valores de a* de 63,39 a 

58,86.  
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Tabela 2. Valores médios dos parâmetros de cor dos pigmentos produzidos por Monascus 

ruber CCT 3802 cultivados sob diferentes condições de pH (2,0 a 7,0). 
   Cor   

 pH 

 

L* a* b* C* h* 

 2,0 71,11±0,08
a
 26,48±0,39

i
 115,8±0,09

a
 118,72±0,01

a
 77,11±0,19

a
 

 2,5 65,41±0,36
b
 35,69±0,02

h
 110,06±0,01

b
 110,37±0,09

b
 71,13±0,01

b
 

 3,0 56,36±0,55
c
 44,73±0,07

g
 59,43±0,33

c
 74,38±0,30

g
 53,03±0,11

c
 

 3,5 51,66±0,16
d
 50,57±0,41

f
 51,25±0,28

f
 82,0,02±0,49

h
 45,38±0,07

d
 

 4,0 38,83±0,10
h
 63,39±0,01

a
 57,78±0,15

d
 85,77±0,11

c
 42,34±0,07

e
 

 4,5 48,29±0,07
e
 57,88±0,01

e
 46,28±0,22

i
 74,10±0,15

g
 38,64±0,12

h
 

 5,0 47,55±0,45
ef
 58,58±0,43

de
 51,13±0,14

f
 77,45±0,42

e
 41,11±0,13

f
 

 5,5 46,73±0,70
f
 60,48±0,39

bc
 49,43±0,49

g
 78,10±0,61

e
 39,25±0,09

g
 

 6,0 45,75±1,29
g
 61,50±0,24

b
 54,34±0,31

e
 76,28±0,38

d
 41,46±0,05

f
 

 6,5 45,98±2,17
e
 59,47±0,43

cd
 47,78±0,15

h
 76,28±0,43

f
 38,77±0,11

h
 

 7,0 47,92±0,07
e
 58,86±0,11

de
 46,82±0,07

hi
 75,21±0,13

fg
 38,50±0,01

h
 

L*: luminosidade (branco puro ao preto puro); a*: intensidade de verde (-) e vermelho (+); b*: intensidade de 

azul (-) e amarelo (+); C*: cromaticidade; h* : ângulo de tonalidade. 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não difere estatisticamente entre si, pelo teste Tukey, a nível de (p 

≤ 0,05) de significância. 

 

 

           Shi et al. (2015) avaliou a produção de pigmentos Monascus em diferentes condições 

de pH e observou a formação de pigmentos laranja em pH 2,0 e 4,0, já para o pH 6.5 consistiu 

em pigmentos vermelhos e uma baixa quantidade de pigmentos amarelos com ângulo de tona-

lidade de 22,80, correspondendo a vermelho escuro, comprovando o que foi observado neste 

trabalho. 

 

3.2 Fermentação submersa  

 

Em termos de comportamento do Monascus ruber CCT 3802 em culturas sob diferen-

tes condições de pH, foram realizadas em frascos Erlenmeyers para identificar o comporta-

mento da biomassa, produção de pigmentos e consumo de açúcares redutores na faixa de pH 

2,0 a 7,0, os resultados estão representados nas figuras 4, 5 e 6, respectivamente.  

O cultivo realizado em pH 2,0 apresentou maior fase lag (72 horas) com a produção de 

pigmento amarelo, solúvel em meio de cultivo. O cultivo realizado a pH 3,0 e 3,5 apresentou 

a produção de pigmento laranja com baixa solubilidade no meio de cultivo. Já os cultivos rea-

lizados em pH acima de 4,0 produziram pigmentos vermelhos. 

 



64 

 

 

Figura 4. Produção de biomassa em cultivos de Monascus ruber CCT 3802 cultivados sob 

diferentes condições de pH (2,0 a 7,0). 

 

 

 
Figura 5. Produção de pigmentos em cultivos de Monascus ruber CCT 3802 cultivados sob 

diferentes condições de pH (2,0 a 7,0). 
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Figura 6. Consumo de açúcares redutores em maltose nos cultivos de Monascus ruber CCT 

3802 cultivados sob diferentes condições de pH (2,0 a 7,0). 

 

Verifica-se, a existência de diferenças na evolução da concentração de biomassa e 

pigmentos de acordo com o pH, ao mesmo tempo, a variação na absorbância é visível. Por 

meio da Figura 7, observa-se as diferentes colorações dos cultivos, claramente, percebe-se 

que, valores de alta acidez (pH 2,0 e 2,5) propiciam a produção de pigmento amarelo, valores 

intermediários (pH 3,0 e 3,5) a produção do pigmento laranja e pH acima de 4,0 ocorreram 

formação de pigmentos vermelhos. Estes resultados confirmaram os resultados apresentados 

nos cultivos em meio sólido. Vendruscolo et al. (2016) observaram que mudanças no pH em 

cultivos submersos modificaram a coloração do meio de cultivo de cutlturas de Monascus 

ruber CCT 3802.  

 

 
Figura 7. Produção de pigmentos em frascos agitados por Monascus ruber CCT 3802 culti-

vados sob diferentes condições de pH (2,0 a 7,0). 

 

Os parâmetros de cor dos pigmentos estão apresentados na Tabela 3. Para a fermenta-

ção realizada em pH 2,0 e 2,5 os pigmentos amarelos foram o componente dominante. Os 

valores de L* dos cultivos foram de 73,5 e 63,29 e de b* 73,39 e 66,27, o que corresponde a 

coloração amarelo. Os cultivos realizados a pH 3,0 e 3,5 os valores de L* dos extratos foram 

de 60,81 e 58,28 e de b* 62,38 a 59,45 o que corresponde a uma cor laranja médio a laranja 

claro. Como consequência da diferença das condições de pH no cultivo os meios com pH 

acima de 4,0, resultou em um cultivo que consistiu em pigmentos vermelhos, com baixa 

quantidade de pigmentos amarelos, ou seja, com valores de a* variando de 41,39 a 67,22, de 

b* 57,56 a 44,34 e de L* 57,67 a 26,62 correspondendo a amostras vermelho médio a verme-

lho escuro. Vale ressaltar que o aumento de pH 2,0 a 7,0, resultou em uma diminuição linear 
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dos ângulos matizes dos cultivos de 73,08 a 33,55 o que corresponde a cor passando do ama-

relo a vermelho. Constatando que os cultivos de Monascus ruber em xarope de maltose sob 

diferentes condições de pH proporcionam colorações diferentes. 

 

Tabela 3. Parâmetros de cor dos pigmentos produzidos por Monascus ruber CCT 3802 culti-

vados sob diferentes condições de pH (2,0 a 7,0). 
   Cor   

 pH L* a* b* C* h* 

 2,0 73,50±0,07
a
 22,33±0,04

J
 73,39±0,02

a
 76,77±0,39

cd
 73,08±0,01

a
 

 2,5 63,29±0,38
b
 28,64±0,05

i
 66,27±0,07

b
 72,41±0,12

ef
 66,64±0,07

b
 

 3,0 60,81±0,07
c
 34,71±0,07

h
 62,38±0,40

c
 71,32±0,14

fg
 60,48±0,38

c
 

 3,5 59,28±0,23
d
 37,66±0,07

g
 59,45±0,45

d
 70,21±0,07

g
 57,43±0,17

d
 

 4,0 57,67±0,03
e
 41,39±0,08

f
 57,56±0,02

e
 71,5±0,02

f
 54,45±0,01

e
 

 4,5 54,44±0,16
f
 50,82±0,09

e
 57,60±0,02

e
 76,66±0,01

c
 48,71±0,02

f
 

 5,0 54,45±0,01
f
 52,49±0,53

d
 53,87±0,04

f
 75,37±0,04

d
 45,57±0,13

g
 

 5,5 44,72±0,06
g
 56,67±0,31

c
 45,82±0,09

g
 72,81±0,19

e
 38,76±0,03

h
 

 6,0 38,88±0,14
h
 66,70±0,02

b
 43,39±0,24

h
 79,61±0,04

b
 33,07±0,06

i
 

 6,5 24,67±0,12
j
 75,55±0,04

a
 39,71±0,04

i
 85,47±0,03

a
 27,63±0,02

j
 

 7,0 26,62±0,22
i
 67,22±0,07

b
 44,34±0,31

h
 80,41±0,12

b
 33,55±0,07

i
 

L*: luminosidade (branco puro ao preto puro); a*: intensidade de verde (-) e vermelho (+); b*: intensidade de 

azul (-) e amarelo (+); C*: cromaticidade; h* – ângulo de tonalidade. 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não difere estatisticamente entre si, pelo teste Tukey, a nível de (p 

≤ 0,05) de significância. 

 

 

3.2.2 Estabilidade térmica dos pigmentos  

            Os resultados obtidos foram representados em termos de A/A0 representando os valo-

res iniciais quando a temperatura atingiu a temperatura estabelecida. A Figura 8 demonstra as 

curvas para ln (A/A0) versus tempo de tratamento térmico e os parâmetros cinéticos DC e t1/2 

do pigmento vermelho e amarelo como listados na Tabela 4. Pode ser visto, que não foram 

realizados a estabilidade térmica do pigmento laranja, devido a transformação do pigmento 

laranja em pigmento vermelho, fato esse que ocorreu provavelmente por o pigmento laranja 

ser o percursor e não haver um controle de pH durante o cultivo. 

            Pode-se constatar que os pigmentos vermelhos se degradaram mais rapidamente às 

temperaturas mais altas, já que o tempo de meia vida, ou seja, tempo em que a concentração 

inicial reduziu-se a metade, diminuiu ao passo que a temperatura estudada foi aumentada. 

Uma regressão linear foi obtida, demonstrando que a degradação dos pigmentos seguiu um 

modelo cinético de primeira ordem com um bom coeficiente de regressão linear 

(0,97<R
2
>0,99). O mesmo comportamento foi observado por Vendruscolo et al. (2013) para 

os pigmentos laranja e vermelho de Monascus ruber CCT 3802. Fernández-López et al. 

(2013) avaliou a estabilidade térmica de soluções aquosas de pigmentos vermelhos naturais 

(sabugueiro, repolho vermelho, hibisco, beterraba vermelha e cochonilha vermelha) na faixa 

de 50 a 90 °C. Observarm que os pigmentos de Cochonilha vermelha exibiram maior estabili-
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dade térmica entre os corantes naturais depois de submetidos a 6 h a 50 °C com tempo de 

meia vida de 5,52 h. Demosntrando que os pigmentos amarelos e vermelhos deste estudo fo-

ram mais estáveis a degradação quando comparados aos da literatura. 

 

 

 
Figura 8. Degradação do pigmento vermelho e amarelo sob diferentes tratamentos térmicos 

produzido no cultivo do Monascus ruber CCT 3802. 

            A Tabela 4 mostra que houve maior degradação do pigmento vermelho quando com-

parado com o pigmento amarelo, o que indica que os valores de pH mais elevados aumenta-

ram a degradação do pigmento. Maior estabilidade foi em pH baixos, uma vez que o pigmento 

amarelo foi produzido em culturas com pH 2,0 e 2,5. Estes resultados demonstram claramente 

que o tempo de meia vida do pigmento amarelo foi maior as do pigmento vermelho. 

Ou, Wang e Lai (2009) demonstaram que a monocolina K produzida por Monascus 

em produtos fermentados mostrou-se mais estável ao longo do intervalo de pH 2,0 a 3,0. No 
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entanto, a medida que o pH aumentou para 11, o conteúdo de monocolina K diminuiu rapi-

damente e, assim, os autores concluíram que a monocolina K foi mais estável a valores de pH 

inferiores.  Fato esse observado neste estudo. 

 

Tabela 4. DC, t1/2 e Ea do pigmento vermelho sob diferentes tratamentos térmicos. 
Pigmento Temperatura (°C) DC (h

-1
) t1/2 (h) Ea (Kcal mol

-1
) 

 50 0,0008±0,022 14,4405±0,131  

 60 0,0018±0,011 6,4180±0,210  

Vermelho 70 0,0033±0,032 3,5007±0,122 13,7355 

 80 0,0058±0,025 1,9918±0,023  

 90 0,0084±0,121 1,3752±0,162  

Amarelo  50 0,0327±0,001 21,1971±0,154  

 60 0,0433±0,056 16,0080±0,002 12,8509 

 70 0,1785±0,012 3,8831±0,230  

 80 0,2357±0,034 2,9408±0,0125  

 90 0,2851±0,022 2,4312±0,1003  

*Média ± desvio padrão. 

 

Por meio da Figura 9 verifica-se que os dados experimentais se ajustaram ao modelo 

de Arrhenius. Quando o coeficiente angular (-Ea/R) da regressão linear foi multiplicado por 

1,987 (constante dos gases ideais em cal mol
-1

 K
-1

), obtéve-se a Ea de 13,7355 para o pigmen-

to vermelho e 12,85092 para o pigmento amarelo (Tabela 4).  

 
Figura 9. Determinação da Ea dos pigmentos produzidos. 

Estudos de Levenspiel (1986) destaca que reações com alta energia de ativação são 

muito mais sensíveis à temperatura e que o modelo de Arrhenius é a primeira aproximação 

adequada para determinar o efeito da temperatura sobre a equação cinética, além de ajustar 

bem os resultados experimentais em um amplo intervalo de temperaturas, comportamento 

verificado neste trabalho. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

O pH exerceu influência significativa tanto na velocidade de crescimento radial quanto 

na produção de pigmentos por Monascus ruber. A velocidade de crescimento radial mais ele-

vada foi obtida quando o fungo foi cultivado em pH 6,5 e a produção de pigmento amarelo 

foram obtidos a pH baixo (2,0 e 2,5) enquanto a produção de pigmentos laranja foi na gama 

de pH (3,0 e 3,5) e a produção de pigmento vermelho foi obtido quando o fungo foi cultivado 

a pH acima de 4,0. 

Em relação a estabilidade térmica dos pigmentos apresentaram diferentes comporta-

mentos frente às variações de temperatura. O pigmento amarelo apresentou maior estabilidade 

quando comparado ao pigmento vermelho. Mostrando que quando o Monascus ruber é culti-

vado em xarope de maltose sob diferentes pH os pigmentos são mais estáveis a pH baixos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

            A produção de pigmentos por Monascus ruber CCT 3802 a partir da fermentação só-

lida e submersa utilizando o xarope de maltose como substrato, é possível e viável. Tendo em 
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vsita que este subproduto influênciou significativamente tanto a velocidade de crescimento 

radial quanto na produção de pigmentos, mostrando que menores concentrações de substrato 

favorecem maiores quantidades de pigmento vermelho e que associados ao cultivo em pH 6,5 

favoreceram a formação de pigmentos vermelhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE A. Resultados referentes ao capítulo II. 

 

 

Tabela A. 1: Resultados que geraram a Tabela 1. 

Propriedade Xarope de maltose 

 26,45 

Umidade 25,44 
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 26,46 

 0,49 

Resíduo mineral fixo (Cinzas) 0,50 

 0,48 

 0,27 

Proteínas 0,28 

 0,26 

 0,12 

Lipídeos 0,13 

 0,11 

 70,0 

Açúcares redutores em maltose 71,0 

 69,0 

 2,23 

Açúcares redutores em maltose 2,24 

 2,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela A. 2: Resultados que geraram a Figura 2. 

   Meio de             Placas                                                                  Tempo (h) 

cultivo g L
-1                                                                   

 

 

  0 24 48 72 96 120 144 168 192 

 1 1,4 1,86 3,03 5,43 9,25 10,72 13,22 14,77 16,32 

 2 1,4 1,77 3,10 4,95 8,82 10,75 13,22 14,58 16,25 

MEA 3 1,4 1,79 3,12 4,89 8,62 10,98 13,72 14,75 16,93 

 4 1,4 1,79 3,12 4,92 8,27 10,82 13,08 14,23 16,44 

 5 1,4 1,76 3,10 4,93 8,98 10,54 13,10 14,38 16,25 

 Média 1,4 1,79 3,09 5,02 8,79 10,76 13,27 14,54 16,44 

 1 1,4 3,66 7,09 11,94 11,55 17,10 19,32 21,26 22,94 
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 2 1,4 1,86 4,16 7,70 11,08 13,09 15,03 16,99 18,56 

1,0 3 1,4 2,39 4,78 8,89 11,14 14,49 16,63 18,55 20,26 

 4 1,4 2,79 5,24 9,51 10,82 14,95 16,96 18,98 20,44 

 5 1,4 2,36 5,63 11,66 14,37 16,50 18,01 18,01 19,87 

 Média 1,4 2,61 5,38 9,94 11,79 15,23 17,19 18,76 20,41 

 1 1,4 3,44 6,07 10,17 12,13 14,57 16,25 18,01 19,45 

 2 1,4 3,16 5,82 9,18 12,39 14,98 17,03 19,14 20,66 

2,5  3 1,4 4,01 6,65 10,76 13,66 16,36 18,42 20,91 22,31 

 4 1,4 3,37 6,45 10,31 12,28 14,58 16,23 19,68 19,40 

 5 1,4 3,89 5,90 10,02 12,25 14,88 16,90 18,11 20,30 

 Média 1,4 3,57 6,18 10,09 12,54 15,07 16,97 19,13 20,42 

 

 

5,0  

1 1,4 2,99 4,49 9,96 12,27 15,21 17,05 19,45 20,90 

2 1,4 3,01 6,08 9,84 12,79 15,68 17,56 19,79 21,43 

3 1,4 2,95 5,65 10,02 12,63 15,26 17,34 19,33 20,89 

4 1,4 3,60 5,69 10,90 13,18 15,51 17,36 19,81 21,89 

5 1,4 2,20 5,81 9,06 11,71 15,33 17,62 20,09 21,82 

 Média 1,4 2,95 5,54 9,96 12,51 15,40 17,38 19,69 21,39 

 1 1,4 2,64 5,15 8,42 10,51 12,22 13,63 14,96 16,01 

 2 1,4 3,21 5,83 10,35 13,09 15,84 17,74 19,25 20,10 

10,0 3 1,4 2,65 5,60 9,42 12,01 14,62 16,34 17,96 19,24 

 4 1,4 3,12 5,77 10,01 12,39 14,88 16,57 18,42 19,81 

 5 1,4 3,02 5,79 9,54 12,06 14,58 16,03 17,77 18,81 

 Média 1,4 2,93 5,63 9,55 12,01 14,43 16,06 17,67 18,79 

 1 1,4 4,11 6,85 10,85 13,39 15,41 17,05 18,71 19,79 

20,0 2 1,4 3,41 6,09 10,35 12,90 15,31 16,93 18,59 19,66 

 3 1,4 1,95 4,80 8,33 11,54 14,31 16,12 17,75 18,86 

 4 1,4 2,47 5,13 9,27 12,03 14,61 16,13 17,81 19,11 

 5 1,4 3,41 4,80 10,85 12,90 14,31 16,13 17,75 19,79 

 Média 1,4 3,07 5,53 9,93 12,55 14,79 16,47 18,12 19,44 

 1 1,4 2,71 5,55 9,71 13,24 16,17 18,47 20,76 21,69 

40,0 2 1,4 3,96 6,71 10,35 12,95 14,64 16,25 17,64 18,59 

 3 1,4 1,52 3,49 7,28 10,34 13,36 15,44 17,12 18,39 

 4 1,4 3,72 6,40 10,26 12,76 14,83 16,53 17,73 18,47 

 5 1,4 3,48 6,14 10,16 12,62 14,61 16,27 17,84 18,81 

 Média 1,4 3,08 5,65 9,55 12,38 1472 16,59 18,22 19,19 

           

 

 

 

 

 

 

Tabela A. 3: Resultados que geraram a Tabela 2. 

                                                                      Concentrações de xarope de maltose  

Placas MEA 1,0 g L
-1

 2,5 g L
-1

 5,0 g L
-1

 10 g L
-1

 20,0 g L
-1

 40,0 g L
-1

 

1 0,0755 0,1134 0,0961 0,1034 0,0776 0,0987 0,1081 

2 0,0757 0,0894 0,1009 0,1042 0,1012 0,0937 0,093 

3 0,0767 0,098 0,1107 0,1047 0,0944 0,0911 0,0876 

4 0,745 0,0997 0,0964 0,1077 0,0973 0,0937 0,0922 

5 0,0746 0,1015 0,099 0,1065 0,0937 0,0948 0,0929 

Média 0,0754 0,1004 0,10062 0,1053 0,09284 0,0944 0,09476 
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DVPAD 0,0009 0,00862 0,00597 0,00176 0,00902 0,00276 0,00778 

 

Tabela A. 4: Dados da absorbância que geraram a Figura 4. 

Comprimento de 

onda (nm) 

MEA 1,0 g L
-1

 2,5 g L
-1

 5,0 g L
-1

 10,0 g L
-

1
 

20,0 g L
-1

 40,0 g L
-

1
 

550 1,5020 1,3477 1,6994 2,0995 2,0269 2,5802 3,0582 

546 1,5825 1,4201 1,7814 2,2079 2,1309 2,7162 3,1179 

542 1,6551 1,4852 1,8696 2,3092 2,2100 2,8286 3,2487 

538 1,7164 1,5424 1,9195 2,3722 2,2820 2,9065 3,3761 

534 1,7702 1,5905 1,9742 2,4459 2,3444 2,9750 3,4698 

530 1,8169 1,6312 2,0232 2,4921 2,3950 3,0334 3,4170 

526 1,8533 1,6662 2,0570 2,5288 2,4273 3,0451 3,4405 

522 1,8825 1,6929 2,0905 2,5586 2,4524 3,1162 3,4148 

518 1,9066 1,7125 2,0990 2,5803 2,4851 3,1193 3,5982 

514 1,9222 1,7250 2,1110 2,5881 2,5041 3,1461 3,5418 

510 1,9315 1,7323 2,1275 2,6076 2,4935 3,1263 3,4487 

506 1,9285 1,7290 2,1302 2,5970 2,4987 3,1233 3,5131 

502 1,9125 1,7125 2,1148 2,5780 2,4732 3,1055 3,5800 

498 1,8851 1,6825 2,0840 2,5577 2,4207 3,0705 3,4759 

494 1,8375 1,6387 2,0350 2,4850 2,3589 3,0000 3,4816 

490 1,7748 1,5782 1,9767 2,4106 2,2889 2,9128 3,4955 

486 1,6989 1,5076 1,9003 2,3247 2,1961 2,8046 3,3909 

482 1,6186 1,4340 1,8241 2,2174 2,0990 2,6979 3,2271 

478 1,5375 1,3607 1,7429 2,1311 2,0069 2,5740 3,2276 

474 1,4628 1,2932 1,6716 2,0331 1,9260 2,4871 3,1199 

470 1,4013 1,2369 1,6133 1,9646 1,8577 2,3990 3,0695 

466 1,3590 1,1993 1,5754 1,9155 1,8204 2,3596 3,0281 

462 1,3442 1,1865 1,5681 1,9056 1,8242 2,3580 3,0309 

458 1,3672 1,2088 1,6016 1,9481 1,8807 2,4485 3,0477 

454 1,4306 1,2681 1,6755 2,0431 1,9973 2,5793 3,1886 

450 1,5387 1,3669 1,8043 2,1924 2,1752 2,7996 3,2803 

446 1,6810 1,4979 1,9677 2,3846 2,4018 3,0465 3,4615 

442 1,8461 1,6503 2,1440 2,6076 2,6289 3,3056 3,4722 

438 2,0011 1,7953 2,2974 2,7879 2,8404 3,3017 3,6034 

434 2,1390 1,9235 2,4390 2,9009 3,0343 3,3329 3,5550 

430 2,2461 2,0279 2,5204 3,0231 3,1187 3,5278 3,5538 

426 2,3270 2,1018 2,5535 3,0504 3,1347 3,5407 3,6421 

422 2,3797 2,1576 2,6306 3,0699 3,1790 3,5356 3,5480 

418 2,4307 2,2032 2,6658 3,0843 3,2486 3,5033 3,6708 

414 2,4623 2,2311 2,6978 3,1391 3,2410 3,4707 3,4579 

410 2,4651 2,2291 2,6693 3,0689 3,2668 3,5094 3,3715 

406 2,4319 2,2180 2,6289 3,0754 3,1754 3,3488 3,3068 

402 2,4227 2,1992 2,6142 3,0516 3,1327 3,3886 3,3142 

398 2,4067 2,1781 2,5812 3,0966 3,2349 3,4462 3,6119 

394 2,3765 2,1475 2,5778 2,9865 3,2328 3,3965 3,4192 

390 2,3467 2,1163 2,5909 3,0002 3,1777 3,5953 3,5117 
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386 2,3177 2,0861 2,5304 3,0284 3,0876 3,4062 3,2941 

382 2,2814 2,0650 2,5334 3,1251 3,1839 6,6263 6,6348 

378 2,3089 2,0694 2,6298 3,0842 3,1758 7,0611 6,6215 

374 2,3077 2,0465 2,6271 2,9691 3,1620 6,9823 6,6243 

370 2,2598 2,0098 2,5473 2,9325 3,0383 3,5507 3,7207 

366 2,2173 1,9551 2,4980 2,8846 2,9209 3,3485 3,4251 

362 2,1650 1,8998 2,4660 2,8061 2,8454 3,2412 3,3303 

358 2,1235 1,8477 2,4096 2,7757 2,7672 3,1802 3,3249 

354 2,0831 1,8016 2,3360 2,7024 2,6971 3,0383 3,2966 

350 2,0547 1,7676 2,3346 2,6551 2,6393 3,0587 3,2725 

 

Tabela A. 5: Resultados que geraram a Tabela 3. 

Meio de 

cultivo g L
-1

 

 

L* 

 

a* 

 

b* 

 

C* 

 

h* 

 

MEA 

45,97 60,39 50,26 78,56 39,76 

45,52 60,37 50,73 78,85 40,04 

 

1,0 

48,35 59,02 46,72 75,27 38,36 

49,89 58,23 46,32 74,20 38,30 

 

2,5 

49,47 63,18 59,79 86,98 43,42 

49,83 56,59 53,53 77,89 43,40 

 

5,0 

40,33 62,41 58,94 85,84 43,36 

39,68 63,72 59,82 87,39 43,19 

 

10,0 

39,42 63,04 57,39 85,25 42,31 

39,40 63,32 57,35 85,19 42,31 

 

20,0 

35,17 63,53 57,53 85,70 42,16 

35,18 63,51 57,45 85,63 42,13 

 

40,0 

32,40 62,74 54,76 83,27 41,11 

27,25 59,95 55,79 81,89 42,94 

 

Tabela A. 6: Resultados que geraram a Figura 5. 

                                                                                            Tempo 

Meio de cul-

tivo g L
-1

 

0 24 48 72 96 120 144 168 192 

G 20 0,5166 0,5766 0,6153 2,4166 3,8966 5,5466 6,4966 6,9723 7,8533 

M 10 0,0936 0,3666 0,4477 2,0565 3,7257 3,8165 3,9988 4,4865 4,5337 

M 20 0,3033 0,6166 1,1766 2,2966 3,1933 4,2333 4,5666 5,1066 5,2699 

M 30 0,3487 0,4879 0,6586 3,2176 4,9866 5,4866 6,0545 6,1333 6,6133 

M 40 0,4056 0,4905 0,6303 4,0046 5,9377 7,3317 7,9566 8,0963 8,2966 

M 50 0,4746 0,5756 1,3117 3,5976 6,5867 8,4533 9,2166 9,3139 9,3246 

*G=glicose; M=maltose 

 

Tabela A. 7: Resultados que geraram a Figura 5. 

                                                                                             Tempo  

Meio de cultivo 

g L
-1

 

0 24 48 72 96 120 144 168 192 

G 20 0,1343 0,5223 0,5492 9,9224 11,1213 13,2888 13,5523 13,6424 13,6735 

M 10 0,1332 0,4652 0,4714 10,274 11,5833 14,2897 14,3335 14,5243 14,5425 

M 20 0,1352 0,3631 0,3533 9,3062 9,4494 12,3316 12,3532 12,4366 12,4743 



78 

 

M 30 0,1243 0,2845 0,8426 6,1274 7,3264 7,7115 7,9314 8,1444 8,1733 

M 40 0,1194 0,2334 0,4535 5,2035 6,6448 7,0734 7,1833 7,2643 7,3377 

M 50 0,1165 0,2482 0,4545 5,8343 5,6982 5,7754 5,8632 5,9444 6,0175 

*G=glicose; M=maltose 

 

 

Tabela A. 8: Resultados que geraram a Figura 5. 

                        Tempo 

Meio de 

cultivo g L
-1

 

0 24 48 72 96 120 144 168 192 

G 20 10,0001 9,2771 8,1878 6,9575 3,3813 2,1124 1,0912 0,0014 0,0084 

M 10 10,0000 9,0367 8,8417 5,1779 2,1508 2,0458 1,1458 0,1400 0,1131 

M 20 10,0010 9,8357 8,7544 6,6759 3,2148 2,1203 1,1203 0,0944 0,1084 

M 30 9,9903 9,8771 8,6686 6,6705 3,2615 2,8281 1,6941 0,3975 0,2568 

M 40 9,9703 9,0179 8,8952 6,7680 6,4863 2,9897 1,4058 0,2971 0,1959 

M 50 9,9009 9,4945 9,2513 7,4592 4,7440 2,5600 2,3833 0,3837 0,1273 

*G=glicose; M=maltose 

 

Tabela A. 9: Resultados que geraram a Tabela 4. 

Meio de 

cultivo g L
-1

 

 

L* 

 

a* 

 

b* 

 

C* 

 

h* 

G 20 20,5654 53,1855 34,7632 63,5324 43,8855 

20,5456 53,4353 34,2343 63,4543 42,7172 

M 10 

 

22,3978 55,1842 37,9321 66,9420 46,9849 

22,5676 55,6567 37,5444 67,1280 45,8208 

M 20 

 

24,4264 57,2364 41,1942 70,5116 50,2246 

24,5654 57,3343 41,5434 70,7976 50,7181 

M 30 

 

34,0445 61,8943 50,8653 80,1068 61,6242 

34,6753 61,2334 50,6534 79,4640 62,2990 

M 40 

 

37,3533 62,3277 51,4324 80,8011 62,0554 

37,8734 62,4586 51,2365 80,7744 61,4460 

M 50 

 

39,6153 65,4565 64,0943 91,6036 85,2818 

39,3443 65,7655 64,2156 91,9092 84,7697 

*G=glicose; M=maltose 

 

Tabela A. 10: Resultados que geraram a Figura 7 e 8. 

Tempo 

(h) 

50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 

0 0 0 0 0 0 

0,05 -0,0035 -0,0065 -0,0055 -0,0055 -0,0263 

0,1 -0,0055 -0,0141 -0,0105 -0,0166 -0,0558 

0,15 -0,0089 -0,0166 -0,0166 -0,0539 -0,0806 
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0,2 -0,0126 -0,0186 -0,0309 -0,0795 -0,1175 

0,25 -0,0166 -0,0207 -0,0444 -0,097 -0,1501 

0,3 -0,0187 -0,0227 -0,0539 -0,1192 -0,1855 

0,35 -0,0197 -0,0288 -0,0581 -0,134 -0,2173 

0,4 -0,0227 -0,0371 -0,0709 -0,1547 -0,2412 

0,45 -0,0238 -0,0438 -0,0828 -0,1819 -0,2748 

0,5 -0,0248 -0,0506 -0,0915 -0,1952 -0,3191 

0,55 -0,0268 -0,0538 -0,0926 -0,2204 -0,3435 

0,6 -0,0289 -0,0601 -0,1147 -0,2298 -0,367 

0,65 -0,0299 -0,0622 -0,1237 -0,254 -0,3933 

0,7 -0,033 -0,0643 -0,1317 -0,2774 -0,4318 

0,75 -0,0351 -0,0697 -0,142 -0,2934 -0,4543 

0,8 -0,0371 -0,0772 -0,1594 -0,3014 -0,4879 

0,85 -0,0403 -0,0804 -0,17 -0,3178 -0,506 

0,9 -0,0413 -0,0847 -0,1736 -0,3513 -0,5414 

0,95 -0,0434 -0,0902 -0,1825 -0,362 -0,5622 

1 -0,0476 -0,1012 -0,194 -0,3771 -0,5764 

1,05 -0,0497 -0,1056 -0,2105 -0,3992 -0,6163 

1,1 -0,0518 -0,1145 -0,2198 -0,4097 -0,6349 

1,15 -0,057 -0,1178 -0,2223 -0,4403 -0,6578 

1,2 -0,0592 -0,1212 -0,2336 -0,4465 -0,6892 

1,25 -0,0629 -0,1257 -0,2437 -0,4702 -0,7103 

1,3 -0,0666 -0,128 -0,2565 -0,4863 -0,7236 

1,35 -0,0687 -0,1348 -0,2604 -0,4928 -0,7423 

1,4 -0,072 -0,144 -0,2787 -0,5093 -0,7764 

1,45 -0,0752 -0,1474 -0,288 -0,5346 -0,794 

1,5 -0,0763 -0,1532 -0,292 -0,5587 -0,8141 

1,55 -0,0795 -0,1614 -0,3055 -0,5622 -0,8277 

1,6 -0,0817 -0,1649 -0,3123 -0,5746 -0,845 

1,65 -0,0838 -0,1768 -0,3288 -0,5925 -0,8614 

1,7 -0,0871 -0,1803 -0,3372 -0,6016 -0,8829 

1,75 -0,0893 -0,1827 -0,3358 -0,62 -0,9036 

1,8 -0,0915 -0,1893 -0,3527 -0,6321 -0,9223 

1,85 -0,0948 -0,1923 -0,357 -0,6406 -0,9426 

1,9 -0,097 -0,1972 -0,367 -0,6597 -0,9607 

1,95 -0,1025 -0,2008 -0,3699 -0,6832 -0,9725 

2 -0,1047 -0,2057 -0,3903 -0,6852 -0,9845 

 

APÊNDICE B. Resultados referentes ao capítulo III. 
 

Tabela B. 1: Resultados que geraram a Figura 1 e a Tabela 1. 

pH Placas 0 24 48 72 96 120 144 168 192 

 1 1,4 1,85 2,31 3,28 4,79 7,99 9,16 10,15 10,83 
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2,0 

2 1,4 2,00 2,82 3,53 4,64 7,57 8,36 9,03 9,32 

3 1,4 1,81 2,53 3,61 4,95 6,81 7,44 7,97 8,29 

4 1,4 1,81 2,41 3,61 4,95 6,81 7,44 7,96 8,29 

5 1,4 1,79 2,34 3,62 4,94 6,82 7,43 7,95 8,28 

 Média 1,4 1,85 2,46 3,53 4,85 7,20 7,96 8,61 9,00 

 

 

2,5 

1 1,4 2,51 3,44 6,75 8,29 10,62 11,26 11,77 12,14 

2 1,4 2,32 3,24 6,81 8,27 10,85 11,72 12,53 12,97 

3 1,4 2,11 3,83 6,87 8,53 10,45 10,91 11,68 11,91 

4 1,4 2,15 3,84 6,87 5,54 10,46 10,92 11,69 11,89 

5 1,4 2,24 3,83 6,86 5,53 10,45 10,91 11,68 11,92 

 Média 1,4 2,24 3,64 6,83 7,23 10,56 11,14 11,87 12,16 

 1 1,4 1,95 4,15 7,98 10,33 11,56 12,87 13,54 13,76 

 2 1,4 1,73 4,38 7,33 9,15 11,76 12,67 13,48 14,54 

3,0 3 1,4 1,82 3,65 6,93 8,81 10,94 11,64 12,31 13,01 

 4 1,4 1,83 3,69 6,92 8,82 10,94 11,64 12,31 13,01 

 5 1,4 1,82 3,68 6,93 8,81 10,94 11,64 12,31 13,02 

 Média 1,4 1,83 3,92 7,22 9,19 11,23 12,09 12,79 13,47 

 1 1,4 2,39 4,12 7,57 9,39 12,34 13,36 14,48 15,29 

 2 1,4 2,07 4,06 7,51 9,44 12,26 13,38 14,51 15,50 

3,5 3 1,4 2,27 4,53 7,95 9,13 9,76 12,85 14,08 14,51 

 4 1,4 2,27 4,53 7,95 9,13 9,76 12,85 14,08 14,51 

 5 1,4 2,27 4,52 7,96 9,13 9,76 12,85 14,08 14,51 

 Média 1,4 2,25 4,35 7,79 9,24 10,78 13,06 14,25 14,86 

 1 1,4 2,41 3,36 6,44 8,35 12,62 12,77 16,86 17,01 

 2 1,4 2,32 3,04 5,86 7,53 11,78 13,63 14,76 16,44 

4,0 3 1,4 2,63 3,52 6,23 8,32 11,88 13,86 15,09 16,45 

 4 1,4 2,65 3,56 6,12 8,24 11,88 13,86 15,74 16,45 

 5 1,4 2,64 3,59 6,43 8,12 11,88 13,42 15,38 16,45 

 Média 1,4 2,51 3,41 6,17 8,05 12,01 13,51 15,57 16,55 

 1 1,4 2,12 3,84 6,66 8,77 12,96 15,03 16,35 17,16 

 2 1,4 2,42 3,42 6,33 8,28 12,38 14,16 15,47 16,89 

4,5 3 1,4 2,51 3,69 6,66 8,61 12,71 14,66 16,05 16,67 

 4 1,4 2,54 3,69 6,63 8,61 12,72 14,66 16,05 16,67 

 5 1,4 2,56 3,69 6,66 8,62 12,71 14,66 16,72 16,83 

 Média 1,4 2,42 3,67 6,59 8,58 12,68 14,63 16,13 16,82 

 1 1,4 2,36 3,79 6,98 8,90 12,39 13,06 14,96 15,23 

 2 1,4 2,22 3,85 6,94 8,59 12,28 13,42 15,87 17,76 

5,0 3 1,4 2,52 4,12 7,12 9,15 13,15 16,66 18,14 18,23 

 4 1,4 2,53 4,12 7,12 9,15 13,15 16,74 18,26 18,28 

 5 1,4 2,56 4,12 7,19 9,15 13,73 16,12 18,27 18,17 

 Média 1,4 2,41 4,00 7,07 8,99 12,94 15,20 17,10 17,53 

 1 1,4 2,14 3,32 5,68 8,46 12,77 14,95 16,73 18,48 

 2 1,4 2,32 3,09 7,89 9,38 11,67 13,28 14,64 17,76 

5,5 3 1,4 2,22 3,76 6,43 8,25 12,34 13,78 15,33 16,51 

 4 1,4 2,23 3,76 6,43 8,25 12,13 13,78 15,33 16,24 

 5 1,4 2,36 2,36 6,41 8,25 12,13 13,78 15,53 16,13 
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 Média 1,4 2,23 3,26 6,57 8,50 12,21 13,91 15,51 16,87 

 1 1,4 2,19 3,32 5,68 8,46 12,77 14,95 16,73 18,48 

 2 1,4 2,38 3,09 7,89 8,47 11,67 13,28 14,64 17,58 

6,0 3 1,4 2,26 3,76 6,43 8,25 12,34 13,78 15,33 16,51 

 4 1,4 2,23 3,76 6,43 8,25 12,34 13,78 15,33 16,51 

 5 1,4 2,21 3,76 6,43 8,25 12,34 13,78 15,33 16,72 

 Média 1,4 2,20 3,54 6,57 8,32 12,29 13,91 15,47 17,14 

 1 1,4 1,75 5,03 7,03 9,93 13,78 15,35 16,86 18,18 

 2 1,4 2,03 4,24 7,22 9,22 13,08 14,77 15,93 17,22 

6,5 3 1,4 2,68 3,79 8,20 9,11 13,08 14,61 16,10 18,78 

 4 1,4 2,68 3,79 8,20 9,11 13,08 14,61 16,10 18,70 

 5 1,4 2,68 3,79 8,20 9,12 13,08 14,62 16,39 18,70 

 Média 1,4 2,68 3,79 8,20 9,16 13,08 14,83 16,38 18,39 

 1 1,4 2,61 4,71 8,93 9,98 13,92 15,36 17,06 17,69 

 2 1,4 2,81 5,07 8,10 9,87 13,18 14,36 15,53 16,84 

7,0 3 1,4 3,59 5,45 8,09 10,83 13,44 14,68 15,53 16,63 

 4 1,4 3,59 5,45 8,09 10,83 13,44 14,68 15,53 16,63 

 5 1,4 3,57 5,45 8,09 10,83 13,44 14,61 15,53 16,63 

 Média 1,4 3,24 5,23 8,26 10,47 13,48 14,73 15,84 16,89 

 

Tabela B. 2: Resultados que geraram a Figura 3. 

Comprimento 

de onda (nm) 

  pH   

 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

550 0,2769 0,2142 0,6590 0,5532 0,5690 

546 0,2923 0,2357 0,6903 0,5834 0,5970 

542 0,3076 0,2587 0,7178 0,6113 0,6213 

538 0,3230 0,2642 0,7409 0,6324 0,6422 

534 0,3538 0,2785 0,7606 0,6424 0,6594 

530 0,3692 0,2985 0,7757 0,6656 0,6734 

526 0,3846 0,3071 0,7884 0,6764 0,6841 

522 0,412 0,3142 0,7974 0,6857 0,6927 

518 0,4230 0,3428 0,8026 0,6864 0,6979 

514 0,4615 0,3642 0,8047 0,69318 0,7002 

510 0,5244 0,3714 0,8033 0,6915 0,6992 

506 0,5384 0,3928 0,7971 0,6953 0,6946 

502 0,5769 0,4287 0,7852 0,6753 0,6853 

498 0,6153 0,4642 0,7658 0,6553 0,6694 

494 0,6538 0,5976 0,7392 0,6324 0,6480 

490 0,7245 0,5357 0,7074 0,6124 0,6205 

486 0,7384 0,5714 0,6723 0,5713 0,5899 

482 0,7769 0,6071 0,6370 0,5415 0,5586 

478 0,8257 0,6428 0,6039 0,5187 0,5272 

474 0,8384 0,6785 0,5739 0,4854 0,4996 

470 0,8692 0,7235 0,5500 0,4635 0,4774 
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466 0,9076 0,7867 0,5363 0,4556 0,4632 

462 0,9580 0,7857 0,5367 0,4524 0,4608 

458 0,9913 0,8285 0,5556 0,4613 0,4736 

454 1,0357 0,8642 0,5949 0,4965 0,5048 

450 1,0900 0,9214 0,6549 0,5409 0,5551 

446 1,1518 0,9597 0,7329 0,6175 0,6208 

442 1,2149 0,9928 0,8204 0,6865 0,6952 

438 1,2691 1,0428 0,9031 0,7524 0,7676 

434 1,3176 1,0785 0,9787 0,8124 0,8299 

430 1,3569 1,1285 1,0356 0,8767 0,8803 

426 1,3876 1,2066 1,0747 0,9453 0,9155 

422 1,4155 1,2572 1,1066 0,9332 0,9412 

418 1,4426 1,2720 1,1265 0,9424 0,9586 

414 1,4600 1,3122 1,1392 0,9565 0,9689 

410 1,4572 1,3011 1,1452 0,9632 0,9744 

406 1,4450 1,2940 1,1371 0,9565 0,9667 

402 1,4391 1,2832 1,1209 0,9453 0,9540 

398 1,4168 1,2812 1,0996 0,9212 0,9368 

394 1,3929 1,2359 1,0699 0,9234 0,9130 

390 1,3552 1,2379 1,0973 0,8654 0,8861 

386 1,3023 1,2064 1,0092 0,8456 0,8615 

382 1,2448 1,1734 0,9747 0,8297 0,8404 

378 1,2086 1,1485 0,9495 0,8654 0,8212 

374 1,1587 1,1225 0,9173 0,7734 0,7996 

370 1,1050 1,0918 0,8853 0,7543 0,7789 

366 1,0505 1,0463 0,8512 0,7235 0,7579 

362 0,9952 1,0218 0,8206 0,7098 0,7421 

358 0,9436 1,0033 0,7953 0,6945 0,7302 

354 0,9496 0,9841 0,7724 0,6853 0,7228 

350 0,8524 0,9743 0,7528 0,6757 0,7200 

 

 

 

 

 

Tabela B. 3: Resultados que geraram a Figura 3. 

Comprimento 

de onda (nm) 

4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

550 1,0584 1,1844 1,2717 1,2145 1,4715 1,3792 

546 1,0584 1,1905 1,2997 1,2111 1,5368 1,3978 

542 1,0789 1,2033 1,3111 1,2368 1,5876 1,4385 
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538 1,0906 1,2122 1,3394 1,2536 1,6110 1,4478 

534 1,1013 1,2272 1,3547 1,2713 1,6736 1,4635 

530 1,1191 1,2437 1,3576 1,3094 1,6963 1,4875 

526 1,1330 1,2503 1,3658 1,3322 1,7184 1,5064 

522 1,1426 1,2675 1,3835 1,3516 1,7468 1,5171 

518 1,1610 1,2861 1,4005 1,3822 1,7757 1,5442 

514 1,1763 1,2928 1,4182 1,4040 1,7923 1,5514 

510 1,1921 1,3001 1,4311 1,4187 1,8121 1,5614 

506 1,1947 1,3130 1,4434 1,4544 1,8205 1,5757 

502 1,2026 1,3217 1,4561 1,4633 1,8621 1,5942 

498 1,2126 1,3238 1,4687 1,4772 1,8815 1,6158 

494 1,2263 1,3311 1,4770 1,4965 1,9078 1,6371 

490 1,2415 1,3398 1,4854 1,5055 1,9210 1,658 

486 1,2557 1,3383 1,498 1,5234 1,9315 1,6771 

482 1,2684 1,3422 1,4970 1,5372 1,9436 1,6947 

478 1,2742 1,3458 1,4852 1,5427 1,9578 1,7007 

474 1,2752 1,3438 1,4864 1,5466 1,9489 1,7078 

470 1,2705 1,3498 1,4883 1,5576 1,9417 1,7085 

466 1,2621 1,3327 1,4729 1,5377 1,9303 1,6992 

462 1,2489 1,3166 1,4576 1,5234 1,9100 1,6814 

458 1,2326 1,2988 1,4376 1,4961 1,8844 1,6585 

454 1,2126 1,2738 1,4152 1,4738 1,8715 1,6257 

450 1,1857 1,2483 1,3864 1,4405 1,8421 1,5921 

446 1,1531 1,2133 1,3535 1,4044 1,8073 1,5534 

442 1,1142 1,1733 1,3123 1,3611 1,7384 1,4985 

438 1,0652 1,1244 1,2541 1,3022 1,6478 1,4355 

434 1,0089 1,0677 1,1894 1,2361 1,5568 1,3607 

430 0,9478 1,0116 1,1205 1,1633 1,4542 1,2778 

426 0,8847 0,9538 1,0476 1,0888 1,3510 1,1942 

422 0,8226 0,8977 0,9758 1,0172 1,2483 1,1128 

418 0,7684 0,8461 0,9129 0,9527 1,1588 1,0357 

414 0,7226 0,8022 0,8611 0,9005 1,0836 0,9728 

410 0,6987 0,7705 0,8252 0,8656 1,0284 0,9292 

406 0,6684 0,7511 0,8005 0,8438 0,9915 0,987 

402 0,6578 0,7411 0,7894 0,8366 0,9731 0,8871 

398 0,6573 0,7433 0,7970 0,8411 0,9710 0,8885 

           394 0,6657 0,7572 0,8064 0,8538                                        0,9831 0,9035 

           390 0,6805 0,7788 0,8264 0,8755 1,0578 0,9257 

           386 0,75467 0,7977 0,8564 0,9016 1,0357 0,9559 

           382 0,7226 0,8233 0,8858 0,9344 1,0715 0,9907 

           378 0,4736 0,8505 0,9176 0,9805 1,1115 1,0285 

           374 0,7731 0,8761 0,9558 1,0272 1,1526 1,0678 

           370 0,7994 0,9044 0,9929 1,0694 1,1957 1,1123 

           366 0,8257 0,9277 1,0305 1,1187 1,2373 1,1492 

           362 0,8494 0,9598 1,0605 1,1377 1,2757 1,1642 



84 

 

           358 0,8694 0,9661 1,0858 1,1566 1,3105 1,2171 

           354 0,8868 0,9887 1,1076 1,1772 1,3410 1,2456 

           350 0,9765 0,9911 1,1247 1,1855 1,3647 1,2657 

       

 

Tabela B. 4: Resultados que geraram a Tabela 2. 

pH L* a* b* C* h* 

 

2,0 

71,11 26,22 115,82 118,72 77,25 

71,23 26,76 115,67 118,72 76,97 

 

2,5 

65,15 35,71 104,45 110,38 71,12 

65,67 35,67 104,45 110,37 71,14 

 

3,0 

55,97 44,68 59,24 74,16 52,95 

56,76 44,78 59,67 74,60 53,11 

 

3,5 

51,55 50,28 51,05 71,65 45,43 

51,78 50,87 51,45 72,35 45,32 

 

4,0 

38,91 63,38 57,67 85,69 42,29 

38,76 63,4 57,89 85,85 42,39 

 

4,5 

48,24 57,89 46,44 74,21 38,73 

48,34 57,87 46,12 73,99 38,55 

 

5,0 

47,87 58,27 51,03 77,45 41,21 

47,23 58,89 51,23 78,05 41,02 

 

5,5 

46,23 60,2 49,08 77,67 39,18 

46,67 60,76 49,78 78,54 39,32 

 

6,0 

44,84 61,33 54,12 81,79 41,42 

44,45 61,67 54,56 82,34 41,49 

 

6,5 

47,52 59,16 47,67 75,97 38,86 

47,87 59,78 47,89 76,59 38,69 

 

7,0 

47,98 58,94 46,87 75,3 38,49 

47,67 58,78 46,77 75,11 38,50 

 

 

 

 

Tabela B. 5: Resultados que geraram a Figura 4. 

        pH                                                                        Tempo (h) 

 0 24 48 72 96 120 144 168 192 

2,0 0,5843 0,9366 0,9566 0,9734 1,4033 2,0633 2,7823 3,0798 3,1546 
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2,5 0,6133 0,6475 0,9966 1,0766 3,1533 4,2486 4,7433 5,4833 5,5286 

3,0 0,5633 0,6324 1,1866 4,6466 4,9952 5,6433 6,2233 6,4766 6,5566 

3,5 0,5352 0,9266 1,2166 3,7942 4,6266 5,9875 6,4466 7,4333 7,8166 

4,0 0,3933 1,2233 1,8974 4,3633 4,9553 5,7286 6,3733 7,7366 7,9266 

4,5 0,3333 1,2966 1,9633 3,3133 4,7521 6,4933 7,1133 7,8166 7,9633 

5,0 0,4966 0,6342 1,5264 5,7066 5,3463 6,2066 7,1133 8,1598 8,2608 

5,5 0,7887 0,9566 1,2166 3,6098 6,0133 6,9265 7,8233 8,4833 8,6233 

6,0 0,8553 0,9266 1,2624 2,8433 3,9166 5,9566 7,8266 8,6233 8,6566 

6,5 0,8966 0,9266 1,1585 3,4943 4,5321 6,1323 8,1933 8,8933 8,9966 

7,0 0,7466 0,9266 1,1542 5,9912 6,9166 9,1466 9,8533 10,7880 10,8167 

 

Tabela B. 6: Resultados que geraram a Figura 5. 

pH    Tempo (h)     

 0 24 48 72 96 120 144 168 192 

 2,0 0,114 0,119 0,127 0,129 0,209 0,453 0,786 0,922 1,045 

 2,5 0,118 0,175 0,182 0,198 0,318 0,716 0,926 1,206 1,434 

 3,0 0,112 0,167 0,194 0,596 0,727 0,969 1,398 1,665 1,688 

 3,5 0,116 0,115 0,176 0,599 0,709 0,948 1,457 1,735 1,777 

 4,0 0,119 0,125 0,132 0,681 0,887 1,216 1,574 1,734 1,866 

 4,5 0,156 0,168 0,235 0,713 0,967 1,386 1,776 1,945 1,976 

 5,0 0,124 0,173 0,238 0,733 0,986 1,493 1,876 2,123 2,456 

 5,5 0,135 0,161 0,241 0,721 1,131 1,586 1,98 2,345 2,567 

 6,0 0,133 0,227 0,215 0,757 1,64 2,918 4,56 5,789 5,89 

 6,5 0,134 0,219 0,227 0,996 2,931 4,978 6,973 9,598 9,799 

 7,0 0,113 0,238 0,222 0,744 1,787 2,85 4,967 5,96 6,39 

 

Tabela B. 7: Resultados que geraram a Figura 6. 

       pH                                                                               Tempo (h)  

 0 24 48 72 96 120 144 168 192 

2,0 20,02 19,68 19,62 15,56 12,67 9,54 4,89 3,67 0,76 

2,5 20,03 19,78 19,69 15,47 12,48 9,25 4,33 3,33 0,15 

3,0 20,34 19,69 19,48 15,45 12,44 9,65 4,17 3,15 0,12 

3,5 20,85 19,75 19,53 15,42 12,52 8,93 4,94 3,84 0,11 

4,0 19,99 19,86 19,84 14,38 11,42 7,72 2,92 1,94 0,13 

4,5 20,45 19,97 19,88 14,33 11,38 7,53 2,83 1,72 0,09 

5,0 20,02 19,99 19,88 14,23 11,34 7,44 2,64 1,62 0,08 

5,5 20,03 19,89 19,84 14,12 11,25 7,24 2,45 1,44 0,06 

6,0 20,34 19,65 18,73 14,14 11,34 7,32 2,26 1,23 0,04 

6,5 20,85 19,73 17,87 13,23 10,45 6,43 0,98 0,42 0,01 

7,0 19,99 19,45 18,98 13,45 10,43 6,32 1,89 0,51 0,12 

 

  

Tabela B. 8: Resultados que geraram a Tabela 3. 
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pH L*                    a*               b*             C*                h* 

 

2,0 

73,45 22,34 73,45 76,77 73,08 

73,56 22,33 73,34 76,21 73,34 

 

2,5 

63,56 28,65 66,34 72,26 66,65 

63,02 28,63 66,23 72,56 66,64 

 

3,0 

60,76 34,87 62,67 71,43 60,76 

60,87 34,56 62,13 71,22 60,21 

 

3,5 

59,12 37,67 59,78 70,32 57,31 

59,45 37,66 59,12 70,11 57,56 

 

4.0 

57,67 41,33 57,87 71,11 54,46 

57,68 41,45 57,21 71,89 54,44 

 

4,5 

54,32 50,75 57,87 76,98 48,73 

54,56 50,89 57,34 76,34 48,74 

 

5,0 

54,45 52,87 53,78 75,41 45,48 

54,46 52,12 53,93 75,34 45,67 

 

5,5 

44,67 56,89 45,76 72,95 38,75 

44,78 56,45 45,89 72,67 38,77 

 

6,0 

38,98 66,98 43,56 79,89 33,03 

38,78 66,43 43,22 79,34 33,12 

 

6,5 

24,57 75,76 39,65 85,53 27,62 

24,78 75,34 39,78 85,45 27,65 

 

7,0 

26,12 67,23 44,12 80,53 33,23 

27,12 67,34 44,56 80,32 33,87 

 

Tabela B. 9: Resultados que geraram a Figura 8 e 9. 

Tempo 

(h) 

50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 

0 0 0 0 0 0 

0,05 -0,00501 -0,00443 -0,00501 -0,00501 -0,02127 

0,1 -0,00702 -0,01206 -0,01105 -0,01611 -0,03456 

0,15 -0,01004 -0,01408 -0,01611 -0,05335 -0,08004 

0,2 -0,01514 -0,01611 -0,03146 -0,07896 -0,11753 

0,25 -0,01916 -0,01815 -0,04391 -0,09641 -0,14957 

0,3 -0,01916 -0,02124 -0,05335 -0,11866 -0,18492 

0,35 -0,02734 -0,02632 -0,05757 -0,13339 -0,21667 

0,4 -0,02427 -0,03456 -0,07035 -0,15415 -0,24053 

0,45 -0,02529 -0,04182 -0,08221 -0,18132 -0,27544 

0,5 -0,02632 -0,04809 -0,09092 -0,19458 -0,31845 

0,55 -0,02943 -0,05229 -0,09202 -0,22047 -0,34349 

0,6 -0,03146 -0,05757 -0,11417 -0,22916 -0,36628 

0,65 -0,03249 -0,05969 -0,12317 -0,25331 -0,39256 

0,7 -0,03456 -0,06181 -0,13111 -0,27675 -0,43178 

0,75 -0,04182 -0,06714 -0,14141 -0,29269 -0,45356 

0,8 -0,04391 -0,07465 -0,15882 -0,30217 -0,48713 
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0,85 -0,04704 -0,07788 -0,16942 -0,31708 -0,50518 

0,9 -0,05229 -0,08221 -0,17297 -0,35056 -0,54057 

0,95 -0,05444 -0,08765 -0,18252 -0,36197 -0,56137 

1 -0,05757 -0,09861 -0,19337 -0,37642 -0,57548 

1,05 -0,06287 -0,10303 -0,21049 -0,39857 -0,61534 

1,1 -0,06821 -0,11193 -0,21916 -0,40897 -0,63399 

1,15 -0,07357 -0,11529 -0,22165 -0,43957 -0,65685 

1,2 -0,07572 -0,11866 -0,23293 -0,44729 -0,68816 

1,25 -0,07788 -0,12317 -0,24307 -0,46948 -0,71028 

1,3 -0,08221 -0,12543 -0,25589 -0,48551 -0,72255 

1,35 -0,08438 -0,13225 -0,25977 -0,49366 -0,74124 

1,4 -0,08656 -0,14141 -0,27807 -0,50854 -0,77536 

1,45 -0,08983 -0,14487 -0,28735 -0,53373 -0,79286 

1,5 -0,09531 -0,15182 -0,29135 -0,55787 -0,81068 

1,55 -0,09751 -0,15882 -0,30481 -0,56312 -0,82654 

1,6 -0,10414 -0,16352 -0,31161 -0,57373 -0,84738 

1,65 -0,10636 -0,17416 -0,32812 -0,59159 -0,86897 

1,7 -0,10858 -0,17774 -0,33647 -0,60066 -0,89269 

1,75 -0,11193 -0,18013 -0,33507 -0,61904 -0,91479 

1,8 -0,11753 -0,18733 -0,35198 -0,63023 -0,94261 

1,85 -0,12317 -0,18974 -0,35625 -0,63966 -0,96858 

1,9 -0,12656 -0,19458 -0,36628 -0,65878 -0,98183 

1,95 -0,12883 -0,19945 -0,36917 -0,68222 -0,99525 

2 -0,13225 -0,20312 -0,38961 -0,68424 -1,01435 

 

Tabela B. 10: Resultados que geraram a Figura 8 e 9. 

Tempo 

(h) 

50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 

0 0 0 0 0 0 

0,05 -0,00251 -0,00332 -0,01105 -0,00501 -0,00601 

0,1 -0,00341 -0,00601 -0,00802 -0,01105 -0,02121 

0,15 -0,00501 -0,01105 -0,01307 -0,01511 -0,03146 

0,2 -0,00601 -0,01206 -0,01713 -0,02121 -0,04182 

0,25 -0,00802 -0,01511 -0,02427 -0,02734 -0,04704 

0,3 -0,00903 -0,01713 -0,03043 -0,03352 -0,06287 

0,35 -0,01105 -0,01916 -0,03352 -0,04078 -0,06928 

0,4 -0,01307 -0,02121 -0,04391 -0,04704 -0,08329 

0,45 -0,01511 -0,02325 -0,05757 -0,05546 -0,09531 

0,5 -0,01611 -0,02529 -0,06523 -0,07682 -0,10414 

0,55 -0,01815 -0,02734 -0,07357 -0,08656 -0,11529 

0,6 -0,01916 -0,02942 -0,08113 -0,10303 -0,12772 

0,65 -0,02121 -0,03146 -0,08656 -0,11753 -0,13682 

0,7 -0,02222 -0,03352 -0,09641 -0,12317 -0,14718 

0,75 -0,02427 -0,03559 -0,10972 -0,13339 -0,15882 

0,8 -0,02529 -0,03766 -0,11753 -0,14603 -0,17416 

0,85 -0,02632 -0,03974 -0,12204 -0,15415 -0,18492 
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0,9 -0,02941 -0,04182 -0,12883 -0,16472 -0,19582 

0,95 -0,03146 -0,04391 -0,12997 -0,18372 -0,21049 

1 -0,03249 -0,04612 -0,14026 -0,19095 -0,22289 

1,05 -0,03456 -0,04809 -0,14834 -0,20189 -0,23926 

1,1 -0,03559 -0,05019 -0,15415 -0,2204 -0,25203 

1,15 -0,03766 -0,05229 -0,16471 -0,2279 -0,26757 

1,2 -0,03974 -0,05442 -0,18013 -0,23926 -0,28204 

1,25 -0,04182 -0,05651 -0,18492 -0,24946 -0,29941 

1,3 -0,04286 -0,05863 -0,18853 -0,25977 -0,31434 

1,35 -0,04495 -0,06075 -0,20067 -0,27152 -0,33647 

1,4 -0,04612 -0,06287 -0,21296 -0,28071 -0,35482 

1,45 -0,04809 -0,06521 -0,22539 -0,29135 -0,37061 

1,5 -0,04914 -0,06714 -0,23926 -0,31161 -0,37934 

1,55 -0,05019 -0,06928 -0,25074 -0,31983 -0,40148 

1,6 -0,05229 -0,07142 -0,26366 -0,33368 -0,42412 

1,65 -0,05335 -0,07357 -0,27412 -0,35198 -0,44106 

1,7 -0,05441 -0,07572 -0,28336 -0,37351 -0,46145 

1,75 -0,05651 -0,07788 -0,29806 -0,39999 -0,47421 

1,8 -0,05863 -0,08004 -0,30617 -0,40747 -0,49366 

1,85 -0,06075 -0,08221 -0,32258 -0,41803 -0,50684 

1,9 -0,06181 -0,08656 -0,33647 -0,43178 -0,54573 

1,95 -0,06287 -0,08983 -0,34772 -0,44417 -0,55613 

2 -0,06512 -0,09202 -0,35767 -0,45671 -0,57725 

 

 


