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RESUMO 
 
 
A cerveja é a bebida alcoólica mais consumida em todo o mundo, produzida pela 
sacarificação do amido e fermentação da glicose, maltose e maltotriose resultantes. Novos 
estilos de cerveja, com novos sabores, aromas e processos de produção modificados estão 
ganhando popularidade no mercado mundial. Aspectos relacionados a aparência da cerveja 
como turbidez e cor, também, auxiliam na escolha do consumidor. Para contribuir com a cor 
em alimentos e bebidas são utilizados pigmentos ou corantes alimentares. Tem sido dada mais 
atenção aos pigmentos provenientes de fontes naturais, como micro-organismos por 
possuírem várias vantagens. Os Monascus são fungos filamentosos versáteis que podem ser 
usados para produzir vários metabolitos ativos, tais como pigmentos, monacolina K 
(lovastatina) e outros. Os pigmentos são amplamente utilizados como corantes alimentares 
naturais e a monacolina K é usada como um agente anti-hipercolesterolêmico. O arroz 
fermentado vermelho é o produto fermentado de arroz cozido, inoculado com certas espécies 
de Monascus. Neste contexto, a utilização de arroz fermentado por Monascus ruber, além de 
produzir cerveja pigmentada com características sensorialmente diferentes, visa obter um 
produto potencialmente benéfico aos seus consumidores, tendo em vista os efeitos 
supracitados dos metabólitos secundários produzidos pelo micro-organismo. Foi realizada 
avaliação da produção de pigmento em arroz parboilizado sob diferentes umidades e 
concentrações de monoglutamato de sódio. Os resultados demonstraram maior pigmentação 
vermelha do arroz em seus pontos centrais do planejamento experimental, 30% de umidade e 
0,05% de monoglutamato de sódio. Já as menores produções foram ocasionadas pela umidade 
no limite e ponto axial superiores, e quando avaliada a concentração de monoglutamato de 
sódio, no ponto axial superior. Sabe-se que as condições do meio e sua composição exercem 
influência direta sobre o tipo de pigmento que será produzido. Foi realizada identificação da 
presença de lovastatina e pigmentação na cerveja adicionada de arroz fermentado, e ainda, a 
caracterização do produto quanto aos parâmetros estabelecidos pela legislação brasileira e ao 
guia de estilos BJCP. As amostras apresentaram parâmetros de pH, acidez total titulável, 
densidade relativa, teor alcóolico, estimativa de grau alcóolico e amargor, de acordo com 
valores esperados para o estilo produzido. Em relação ao teor alcóolico, apresentaram 
diferença de pouco mais que 0,5 %. O EBC da cerveja Monascus foi superior e igual a 23,64, 
devido a adição de arroz fermentado pelo fungo Monascus ruber. A pigmentação pode ser 
justificada devido a presença dos pigmentos, metabólitos secundários dessa fermentação. A 
confirmação da presença de lovastatina na cerveja Monascus não foi possível por meio da 
cromatografia líquida de alta eficiência, apresentando melhores resultados a partir da análise 
de ressonância magnética nuclear na identificação de espectros quando comparados à 
literatura. Os resultados foram insuficientes para sua quantificação. Na avaliação do efeito do 
produto no metabolismo dos animais, foram realizados ensaios biológicos em ratas Wistar 
para avaliação da toxicidade aguda e subaguda durante 28 dias. A cerveja liofilizada 
adicionada de arroz fermentado apresentou baixa toxicidade aguda. Quanto à toxicidade 
subaguda, houve diferenças significativas entre os grupos tratados e o grupo controle (maiores 
valores) apenas para os pesos absolutos e relativos do coração. Não houveram mudanças 
comportamentais anormais dos animais durante o estudo. Apenas os resultados de creatinina e 
creatina quinase (CK) apresentaram diferenças significativas entre o grupo controle em 
relação aos demais, com o aumento nos valores quando comparado o grupo controle com os 
demais grupos. 
 
Palavras-chave: cerveja, pigmentos alimentares, Monascus sp, arroz fermentado, análise 
biológica, lovastatina. 
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BEER WITH ADDITION OF FERMENTED RICE IN SOLID CONDITION BY 
FUNGUS Monascus ruber AND IDENTIFICATION OF SECONDARY 
METABOLITES 

 
 

ABSTRACT 
 
 
Beer is the most widely consumed alcoholic beverage in the world. It is produced by 
saccharification of the starch and fermentation of the resulting glucose, maltose and 
maltotriose. New styles of beer with new flavors, aromas and modified production processes 
are gaining popularity in the world market. Aspects related to the appearance of beer such as 
turbidity and color also help in the choice of the consumer. Pigments or food coloring are 
used to contribute to color in food and beverages. More attention has been paid to pigments 
from natural sources such as microorganisms because they have several advantages. 
Monascus are versatile filamentous fungi that can be used to produce various active 
metabolites, such as pigments, monacolin K (lovastatin) and others. Pigments are widely used 
as natural food dyes and monacolin K is used as an antihypercholesterolemic agent. Red 
fermented rice is the fermented product of cooked rice inoculated with certain species of 
Monascus. In this context, the use of rice fermented by Monascus ruber, besides producing 
pigmented beer with sensorially different characteristics, aims to obtain a product potentially 
beneficial to its consumers in view of the aforementioned effects of the secondary metabolites 
produced by the microorganism. Evaluation of pigment production in parboiled rice under 
different moisture and monoglutamate sodium concentrations was performed. The results 
showed a greater red pigmentation of the rice at central points of the experimental planning, 
30% of moisture and 0,05% of monoglutamato of sodium. The lower yields were caused by 
moisture at the upper limit and axial point, and when the concentration of sodium 
monoglutamate at the upper axial point was evaluated. It is known that the conditions of the 
medium and its composition exert a direct influence on the type of pigment that will be 
produced. Identification of the presence of lovastatin and pigmentation in the beer with added 
fermented rice was performed, as well as the characterization of the product in terms of 
parameters established by Brazilian legislation and the BJCP style guide. The pH, total 
titratable acidity, relative density, alcohol content, alcoholic strength and bitterness, with the 
exception of the alcohol content, presented a difference of just over 0.5%. The EBC of 
Monascus beer was superior and equal to 23.64, due to the addition of rice fermented by the 
fungus Monascus ruber, the pigmentation can be justified due to the presence of pigments, 
secondary metabolites of this fermentation. The confirmation of the presence of lovastatin in 
Monascus beer was not possible through high performance liquid chromatography, showing 
better results from nuclear magnetic resonance analysis in the identification of spectra when 
compared to the literature. The results were insufficient for quantification. In the evaluation of 
the effect of the product on the metabolism of the animals, biological assays were performed 
in Wistar rats to evaluate acute and subacute toxicity for 28 days. Lyophilized beer added 
with fermented rice showed low acute toxicity. As for subacute toxicity, there were significant 
differences between the treated and control groups (higher values) only for the absolute and 
relative weights of the heart. There were no abnormal behavioral changes in the animals 
during the study. Only the creatinine and creatine kinase (CK) results showed significant 
differences between the control group in relation to the others, with the increase in values 
when the control group compared with the other groups. 
 
Key words: Food pigments, Monascus sp, fermented rice, biological analysis, lovastatin. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

 A cerveja é a bebida alcoólica mais consumida em todo o mundo, com quase 200 

bilhões de litros por ano (AMIENYO; AZAPAGIC, 2016). Seus ingredientes básicos são 

água, malte ou grãos, lúpulo e leveduras, e os métodos de produção têm mudado ao longo dos 

séculos, além de óbvias melhorias tecnológicas e diversificação de ingredientes (PIRES; 

BRANYIK, 2015), enquanto os processos microbiológicos são bem estabelecidos 

(BOKULICH; BAMFORTH, 2013). É produzida pela sacarificação do amido e fermentação 

da glicose, maltose e maltotriose resultantes (PIRES; BRANYIK, 2015). 

 No Brasil, o mercado de cerveja cresce a cada ano. Em 2013, a produção de cerveja 

atingiu 13,5 bilhões de litros e há grande potencial de crescimento do consumo médio 

(CERVBRASIL, 2014). Em 2014, o Brasil alcançou o terceiro lugar como maior produtor de 

cerveja no mundo e ocupou a 27ª colocação mundial em consumo (CERVBRASIL, 2014). No 

contexto das cervejas especiais, em 2015, o mercado correspondeu a 2% do mercado 

brasileiro total (AFREBRAS, 2015). 

 As cervejas especiais são reconhecidas por seus novos estilos, com novos sabores, 

aromas e processos de produção modificados e estão ganhando popularidade no mercado 

mundial (SANNA; PRETTI, 2015). Hoje, a cerveja artesanal é caracterizada por uma nova 

experiência que oferece prazer, senso de identidade e pertencimento, autocumprimento, 

reconhecimento social e sustentabilidade (GÓMEZ-CORONA, et al., 2016). Os estilos e sub-

estilos de cerveja são enormes e dependem dos ingredientes e dos parâmetros no processo de 

fabricação. As etapas de produção seguem, em sequência, as etapas de malteação, moagem, 

mosturação, filtração, fervura, fermentação, maturação e envase (VENTURINI FILHO, 

2001). 

 Para contribuir com a cor em alimentos são utilizados pigmentos ou corantes 

alimentares que podem ser classificados em corantes sintéticos, semi-sintéticos ou naturais 

(XU et al., 2016). A demanda global de pigmentos alimentares foi estimada em até US$ 27,5 

bilhões em 8 anos (MAPARI, THRANE, MEYER, 2010). No entanto, devido a 

mutagenicidade e potencial de carcinogenicidade indesejáveis, o número de corantes 
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sintéticos permitidos diminuiu. Tem sido dada mais atenção aos pigmentos provenientes de 

fontes naturais, como micro-organismos (VENDRUSCOLO et al., 2016a). Pigmentos de 

origem microbiana possuem várias vantagens: boa qualidade para extração, a produção em 

alta escala é mais fácil e não estão sujeitos às variações climáticas (sazonalidades) (GOMES, 

TAKAHASHI, 2016). No entanto, antes do uso em alimentos, as avaliações toxicológicas 

devem ser conduzidas já que algumas espécies de fungos, também, são produtoras de 

micotoxinas (VENDRUSCOLO et al., 2016a). 

 Monascus são fungos filamentosos versáteis que podem ser usados para produzir 

vários metabolitos ativos, tais como pigmentos, monacolina K (lovastatina), ácido-

aminobutírico (GABA - neurotransmissor inibitório no sistema nervoso central dos 

mamíferos), ergosterol (precursor lipossolúvel da vitamina D2, cortisona e hormônio 

progesterona) e diversas enzimas (SHAO et al., 2014). Os pigmentos são amplamente 

utilizados como corantes alimentares naturais e a monacolina K é usada como um agente anti-

hipercolesterolêmico (PATAKOVA, 2013). 

 O arroz fermentado vermelho é o produto fermentado de arroz cozido inoculado com 

certas espécies de Monascus (SHI, LIAO, PAN, 2012). Ele tem sido reconhecido como um 

produto tradicional chinês com propriedades farmacêuticas, para melhorar a digestão dos 

alimentos e promover a circulação sanguínea (SHAM et al., 2014). O arroz é utilizado como 

substrato para fermentação em estado sólido, devido a sua composição (PRIATNI et al., 2014). 

No Brasil, a utilização do pigmento Monascus, como aditivo natural, ainda não está prevista na 

legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2012), embora o Red Yeast 

Rice, de origem asiática, seja comercializado para todo o mundo. 

 Neste contexto, a utilização de arroz fermentado por Monascus ruber, além de 

produzir cerveja pigmentada com características sensorialmente diferentes, visa obter um 

produto potencialmente benéfico aos seus consumidores, tendo em vista os efeitos 

supracitados dos metabólitos secundários produzidos pelo micro-organismo. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1. Cerveja 

 

 A cerveja é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto cervejeiro, oriundo 

do malte de cevada e água potável, por ação da levedura, com adição de lúpulo (BRASIL, 

2009). É a bebida alcoólica mais popular em todo o mundo, por volume, e sua produção 

global aumentou de cerca de 1,3 bilhões de hectolitros, em 1998, para quase dois bilhões de 

hectolitros em 2013 (STATISTA, 2016). A cerveja desempenha um importante papel 

econômico, representando 78% da quota mundial de bebidas alcoólicas (EUROMONITOR 

INTERNATIONAL, 2014). O mercado mundial é dominado por cervejas produzidas em 

massa e fabricadas de forma tradicional, no entanto, uma significativa tendência crescente no 

segmento de cerveja artesanal pode ser notada. Os consumidores de cerveja buscam 

frequentemente, cervejas com características diferentes das oferecidas por marcas bem 

conhecidas (AQUILANI et al., 2015). 

 A classificação que diferencia as microcervejarias, cervejarias artesanais, cervejas 

especiais e afins, é contraditória, pois de acordo com a legislação, as classificações baseiam-

se em volume de produção e diferentes leis de incentivo fiscal. Tais regulações dependem do 

país em questão. Nos Estados Unidos, por exemplo, o limite de produção é cerca de dois 

milhões de hectolitros ao ano; já no Canadá, o limite é bem menor, cerca de 300 mil 

hectolitros ao ano (VARGAS, 2016). 

 A legislação brasileira, que regulariza a produção e comércio de bebidas, inclusive a 

cerveja, alterou-se com o tempo. As mais recentes alterações foram em 2015 e 2016. Em 

2015, após crescimento exponencial das cervejas de “panela”, promulgou-se o decreto de Lei 

nº 8.442/15 que criou a definição estatal de cerveja especial como “a cerveja que possuir 75% 

(setenta e cinco por cento) ou mais de malte de cevada, em peso, sobre o extrato primitivo, 

como fontes de açúcares” (BRASIL, 2015). Em 4 de outubro de 2016, as cervejas, cachaças, 

licores e vinhos foram inseridos ao simples nacional, possibilitando a adesão de 

microcervejarias, pequenas destilarias, cachaçarias e produtores de licores, a uma tributação 

menor a partir de 2018. A redução tributária de até 32% é válida para as marcas com 

faturamento até R$ 4,8 milhões ao ano (GARBIN, 2017). 
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 Cerveja artesanal refere-se a uma cerveja não pasteurizada, não filtrada e 

refermentada na garrafa. A grande importância dessas cervejas reside em suas características 

sensoriais originais e elementos distintivos de aroma e sabor que as diferenciam das cervejas 

industriais. As cervejas artesanais são produzidas por microcervejarias e, geralmente, são 

destinadas ao mercado local (CANONICO, COMITINI, CIANI, 2014). 

 Nas últimas décadas, a indústria da cerveja foi afetada por um fenômeno denominado 

renascimento da cerveja artesanal, cuja origem remonta aos anos 1970 nos Estados Unidos. O 

mercado cresceu 12,8% em 2015, aumentando 16,3% nas exportações e com rendimentos de 

22,3 bilhões de dólares, abrindo 620 cervejarias artesanais - apenas 68 fechamentos no mesmo 

período - e estabelecendo objetivo de alcançar 20% da participação no mercado de cerveja do 

país até 2020 (BREWERS-ASSOCIATION, 2016). 

 Em 2017, houve crescimento acima do esperado para o mercado das cervejas 

artesanais no Brasil. Dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) apontam crescimento de 37,7% no número de cervejarias registradas 

no Brasil em 2017-2016. O ano de 2016 terminou com 493 unidades, já 2017, encerrou com 

679. Outra informação interessante: 8,9 mil produtos foram registrados por estes negócios em 

2017. Uma média de 13 registros de novos produtos por cada marca (BRASIL, 2018). 

 Regionalmente, o estado com o maior número de cervejarias é o Rio Grande do Sul, 

com 142, seguido por São Paulo com 124, Minas Gerais 87, Santa Catarina 78 e Paraná 67. O 

Rio Grande do Sul, também, lidera em índice per capita, com 1 (uma) cervejaria para cada 

79.873 habitantes. Santa Catarina ocupa o segundo lugar com 1 (uma) para cada 89.758 e o 

Paraná está em terceiro com 169.476 habitantes por cervejaria (BRASIL, 2018). 

 De acordo com o presidente da Associação Brasileira da Cerveja Artesanal 

(ABRACERVA), Carlo Lapolli, os números comprovam a força do segmento, que ganha 

espaço a cada ano. Para ele, as cervejarias artesanais independentes, que não têm relação com 

grupos econômicos internacionais, estão conscientizando o consumidor sobre a degustação da 

bebida, além de contribuírem para a cultura gastronômica local (ABRACERVA, 2017). 

 Esse crescimento expressivo é justificado pela busca frequente dos consumidores por 

cervejas com características diferentes das oferecidas por marcas bem conhecidas 

(AQUILANI et al, 2015). Este produto possui uma gama de ingredientes não convencionais, 

usando métodos alternativos para processar ingredientes e oferecer diferentes soluções e 

ainda, design de embalagens incomuns e muito inovadores (REID, MCLAUGHLIN; 

MOORE, 2014; SCHNELL; REESE, 2014). Novos estilos de cerveja com novos sabores, 
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aromas e processos de produção modificados estão ganhando popularidade nos mercados 

europeu e americano (SANNA; PRETTI, 2015). Essa tendência de consumo incentiva as 

receitas e produtos regionais, estimula o interesse pela harmonização e busca de novos 

sabores e texturas. O consumo de produtos de alto valor agregado tende a continuar crescendo 

(GÓMEZ-CORONA, et al., 2016). 

 Além dos aspectos econômicos e socioculturais, relacionados ao consumo de cerveja, 

esta bebida tem funções nutricionais reconhecidas. Os constituintes da cerveja demonstraram 

possuir vários efeitos antibacterianos, anti-inflamatórios, antioxidantes, antiangiogênicos, 

antimelanogênicos, anti-osteoporóticos e anticarcinogênicos. (CHEN, et al., 2013). Os 

principais antioxidantes naturais presentes na cerveja são polifenóis e melanoidinas, em 

particular os ácidos fenólicos da cevada (≈ 70%) e do lúpulo (≈ 30%) (CALLEMIEN, 

COLLIN, 2010). 

 A cerveja é rica em carboidratos, aminoácidos, minerais, vitaminas e compostos 

fenólicos (LEITAO et al., 2011). Os compostos fenólicos originam-se, principalmente, do 

malte (70-80%) e, em seguida, do lúpulo (CALLEMIEN; COLLIN, 2010). Eles contribuem 

substancialmente para a cor, sabor e estabilidade da cerveja. Os ácidos fenólicos da cerveja 

são rapidamente absorvidos no trato intestinal humano e estão presentes no sangue, 

principalmente, conjugados a glicuronosídeos e sulfatos (NARDINI et al., 2006). O consumo 

moderado de cerveja na dieta é considerado uma atitude saudável sob certas condições (DE 

GAETANO et al., 2016). 

 A cerveja é constituída por muitos compostos (voláteis e não voláteis) que afetam o 

sabor da cerveja. Muitos destes compostos aromáticos são sintetizados por leveduras, durante 

a fermentação, outros derivam diretamente das matérias-primas. Os ácidos graxos livres 

(FFAs) representam um grupo de compostos que afetam o sabor da cerveja, e, também, a 

estabilidade da espuma da cerveja. Os ácidos graxos de cadeia média, tais como os ácidos 

hexanóico, octanóico e decanóico, responsáveis pelas características de sabor rançoso, são 

formados por leveduras durante a fermentação e a sua formação é influenciada pela estirpe de 

levedura, pela gravidade original/densidade inicial (OG), pela composição do mosto e pelo 

grau de aeração (HORAK et al., 2009). 

 Outros compostos de importância na composição da cerveja são os aminoácidos. 

Estes são considerados compostos necessários à cerveja, pois desempenham papel 

fundamental na fabricação de cerveja, o que pode afetar o sabor e a qualidade da cerveja 

(TURKIA et al., 2015). Quando acumulados no mosto fermentado fornecem quase todo o 



 

23 
 

nitrogênio necessário a biossíntese celular das leveduras na forma de FAN (nitrogênio 

assimilável por culturas de levedura), assim como afetam o amargor, o sabor e a estabilidade 

da espuma (CHOI et al., 2015). 

 

2.2. Matérias-primas cervejeiras 

 

 Os ingredientes básicos da produção de cerveja são, água, malte ou grãos, lúpulos e 

leveduras. Os métodos de produção mal mudaram ao longo dos séculos, exceto pelas 

melhorias tecnológicas óbvias e diversificação de ingredientes (PIRES, BRANYIK, 2015). O 

conhecimento, dos processos microbiológicos relacionados, está bem estabelecido 

(BOKULICH, BAMFORTH, 2013). 

 

2.2.1. Água 

 A água corresponde a, no mínimo, 92% da composição da cerveja, sendo assim seu 

principal constituinte. Sua qualidade está, diretamente, relacionada à qualidade da cerveja. 

(BARROS; BARROS, 2010). A água fornece a leveza, a qualidade, e a confiabilidade do 

produto. Seu papel é fundamental na qualidade final do produto, pois é o ingrediente em 

maior quantidade, sendo que deve ser cristalina e de fonte natural, quando possível. Deve ser 

inodora e insípida, além de ter pH ideal para atingir o pH ótimo às enzimas do malte, quando 

acontecer a mistura entre malte e água (MATOS, 2011). 

 A dureza, a alcalinidade e o pH são os fatores mais importantes da água para a 

cerveja (REITENBACH, 2010). O termo dureza refere-se à quantidade de íons de cálcio e 

magnésio na água. A dureza da água é balanceada em grande parte pela alcalinidade, que 

remete a presença de bicarbonatos. A água com alta alcalinidade faz com que o pH da mistura 

entre água e malte (ou mash) seja mais alto do que seria normalmente (PALMER, 2006). 

 

2.2.2. Malte 

 Outro componente essencial na fabricação da cerveja é a cevada. A cevada é uma 

gramínea da espécie Hordeum vulgare, que passa pelo processo de malteação para a 

fabricação da cerveja. Este processo é caracterizado pela germinação interrompida e 

controlada dos grãos e seu objetivo é desenvolver as enzimas amilases e proteases que serão 

responsáveis, posteriormente, por converter o amido em açúcares fermentescíveis e 

solubilizar as proteínas durante o processo de produção do mosto cervejeiro. As fontes de 
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açúcares fermentáveis/fermentescíveis na cerveja são os cereais ricos em amido. Adjuntos 

como o arroz, também, são usados para fornecer fontes adicionais de carboidratos 

fermentáveis ao mosto (RIO, 2013). 

 O amido de cevada representa entre 60 e 75% (peso seco) do peso do grão maduro. 

No entanto, outros componentes do grão podem influenciar a qualidade do grão e, 

consequentemente, suas propriedades no malte. Nas últimas décadas, pesquisas em cevada 

levaram a melhorias em várias características bioquímicas e químicas (por exemplo, proteína, 

amido, -glucanos) associadas à composição de malte e à qualidade do produto final (por 

exemplo, cerveja). Embora os lipídios e os ácidos graxos representem entre 1 a 3% do peso do 

grão (peso seco), eles podem desempenhar papel importante nos grãos de cevada e nos 

materiais derivados de malte (COZZOLINO, DEGNER, 2016). 

 A qualidade do malte de cevada é uma característica complexa que engloba vários 

componentes, tais como betaglucano, enzimas incluindo alfa-amilase, beta-amilase, 

dextrinase-limite e teor total de proteínas do grão (MAHALINGAM et al., 2017). A beta-

amilase é uma enzima amilolítica, que está intimamente relacionada com o poder diastático 

(PD), um parâmetro-chave de qualidade de malte. O teor de proteína total das sementes de 

cevada é crucial na determinação da qualidade do malte. O alto teor de proteínas reduz a 

quantidade de carboidratos e, por sua vez, a qualidade do extrato de malte e da cerveja. Por 

outro lado, o baixo teor de proteínas nos grãos leva a baixas atividades de enzimas 

degradantes do amido, redução na formação de espuma, na palatabilidade e no valor 

nutricional na cerveja. O teor de proteína do grão varia muito em resposta a condições 

ambientais (INGVORDSEN et al., 2016). 

 

2.2.3. Lúpulo 

 O lúpulo (Humulus lupulus l.) é uma trepadeira perene, originária de climas 

temperados. As flores femininas da planta contêm a lupulina, parte de interesse cervejeiro, 

com sabor amargo, onde predominam resinas e taninos. O lúpulo, além de amargor, fornece 

plenitude e sabor à cerveja, todos derivados dos α-ácidos, polifenóis, terpenos e outros 

compostos presentes (INUI et al. 2013). Para controlar o sabor e o sabor da cerveja, são, 

geralmente, utilizados diferentes cultivares (STEENACKERS, COOMAN, VOS, 2015) e 

diferentes derivados de lúpulo processados, como pellets ou extratos de lúpulo (cada um 

contendo diferentes componentes). Até certo ponto, é possível alcançar a qualidade da cerveja 

desejada, simplesmente selecionando cultivares específicas, adicionando derivados de lúpulo 
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e preparando corretamente. No entanto, o lúpulo é uma cultura agrícola e sua qualidade é 

instável, variando de acordo com o clima, propriedades radiculares (por exemplo, idade, 

infecções virais) e condições de cultivo, como fertilização, poda e colheita (SHARP et al., 

2014). Portanto, é importante controlar as condições de cultivo, a fim de obter lúpulos de alta 

qualidade. 

 O tipo de lúpulo utilizado e o regime de lupulagem adotado têm sido relatados como 

impactantes no caráter amargo da cerveja. O impacto do aroma do lúpulo, sobre o amargor da 

cerveja percebida, também, tem sido investigado, com estudos revelando em que o aroma do 

lúpulo tem impactos significativos na intensidade e no caráter de amargor percebido. Esses 

efeitos são associados, principalmente, às interações resultantes sabor-aroma (OLADOKUN 

et al., 2016).  

 A unidade internacional de amargor (International Bitterness Units - IBU) é uma 

medida analítica da quantidade de amargor que os cervejeiros esperam da cerveja e fornece 

um valor aproximado de iso-α-ácidos presentes em miligramas de iso-ácido por litro de 

cerveja (HOUGH et al., 2012). 

 

2.2.4. Levedura 

 A produção de cerveja de qualidade depende da atividade fermentativa das leveduras 

qualificadas, não só para uma boa produção em eficiência da fermentação, como também para 

fornecer aroma e sabor à bebida. Sua importância na produção de cerveja vai além da 

formação de etanol e dióxido de carbono, já que a maioria dos compostos que conferem sabor 

e aroma surgem durante a fermentação, e estes são compostos intermediários e subprodutos 

do metabolismo destes micro-organismos (PIRES et al., 2015). 

 As cepas selecionadas de Saccharomyces são usadas com vários propósitos, devido à 

sua flexibilidade na assimilação de diferentes substratos, geralmente não incorporados por S. 

cerevisiae. O uso de cepas de Saccharomyces, em fermentações controladas, ao longo de 

décadas, baseia-se essencialmente em três características principais: (a) produção eficiente de 

quantidades elevadas de etanol; (b) o uso da fermentação como a via metabólica preferencial, 

combinada ao efeito Crabtree (repressão da respiração pela glicose); e (c) maior tolerância ao 

etanol e outros estresses ambientais (STEENSELS, VERSTREPEN, 2014). 

 A principal função desses micro-organismos, na produção cervejeira, é a conversão 

de açúcares fermentescíveis (como glicose, sacarose, frutose, maltose e maltotriose) em 

etanol, gás carbônico e outros subprodutos (como butilenoglicol, glicerol, acetaldeído, ácidos 
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orgânicos - succínico, pirúvico e acético). A conversão é possibilitada, devido à presença de 

enzimas (por exemplo as enzimas da via glicolítica, piruvato descarboxilase e álcool 

desidrogenase), responsáveis por diversas reações, cujo resultado principal é a transformação 

da glicose em etanol e gás carbônico, em um processo exotérmico (LIMA; FILHO, 2011). 

 Dois tipos de leveduras estão envolvidos na fermentação de cerveja, leveduras de alta 

fermentação ou fermentação superior (Ale) e leveduras de baixa fermentação ou fermentação 

de fundo (Lager). Desde o século passado, as leveduras tipo Ale foram classificadas como S. 

cerevisiae, enquanto as leveduras Lagers foram conhecidas sob vários nomes como S. 

carlsbergensis, S. uvarum e S. cerevisiae. Todas essas espécies de fermento pertencem ao 

gênero Saccharomyces (ESSLINGER, 2009). 

 As diferenças mais importantes para a produção cervejeira são visíveis para o 

gerenciamento da fermentação. O perfil de temperatura difere significativamente. Leveduras 

Lagers fermentam, naturalmente, entre 7 e 15 °C (10-15 dias), enquanto para leveduras Ales 

são empregadas temperaturas mais elevadas entre 18 e 25 °C (2-5 dias). Isso leva a uma 

colheita de fermento 2 vezes maior para Ales. Embora as leveduras Lagers prefiram 

temperaturas mais elevadas (temperatura de crescimento ideal em torno de 28 °C), é capaz de 

manter o metabolismo em condições muito mais frias. Esta característica torna o fermento 

Lager adequado para fermentação fria com seu perfil de sabor típico. Estas leveduras, 

também, podem ser diferenciadas de acordo com os requisitos de temperatura. Apenas 

leveduras Ales crescem a temperaturas de cultivo acima de 34 °C (ESSLINGER, 2009). A 

temperatura e o tipo de levedura têm grande influência no sabor final da cerveja. Como 

consequência das baixas temperaturas usadas no processo, os sabores e aromas das cervejas 

Lager são mais suaves em comparação com as Ales (BOTELHO, 2009). 

 

2.3. Processo produtivo 

 

 A malteação ou maltagem divide-se em três etapas principais, descritas como: 

operações de molha ou maceração, germinação e secagem. O teor de umidade inicial deve ser 

de 11-12%. A cevada (ou em alguns casos, outros cereais) é macerada em água, para que o 

processo de germinação se inicie, com a ativação do metabolismo da semente. Com a 

germinação, ocorre a produção de ácido giberélico (hormônio de crescimento), que facilita, 

em conjunto com a hidratação do endosperma, a modificação enzimática do grão. A principal 

função germinação é a produção de enzimas hidrolíticas, tais como enzimas de hidrólise do 
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amido (α-amilase e -amilase), das paredes celulares ( -glucanases) e proteínas 

(carboxipeptidases e endopeptidases) (MARTINS; RODRIGUES, 2015). 

 Em condições de calor seco, o malte é submetido a secagem para redução da 

umidade e remoção de voláteis que podem contribuir para o surgimento de off flavours no 

produto final (MORADO, 2009). Após a secagem, é feita a crivagem, eliminando os brotos 

formados na germinação (CARVALHO, 2007). O poder amilolítico das enzimas do malte 

deve ser suficiente para hidrolisar todo amido da mosturação. Nesta etapa, irá originar os 

açúcares fermentescíveis, que resultarão no álcool etílico da cerveja. Além disso, é o principal 

responsável pela cor da cerveja, aromas, sabor, entre outros atributos sensoriais. É a base da 

produção da cerveja (MATOS, 2011). 

 O próximo passo envolve a moagem dos grãos malteados. O malte moído é aquecido 

para gelatinizar o amido e torná-lo mais suscetível ao ataque enzimático. O mosto é o 

resultado da quebra de moléculas de amido (amilose e amilopectina) em pequenos açúcares, 

como glicose e maltose. O mosto, também, é rico em proteínas solúveis, peptídeos e 

aminoácidos, elementos importantes na estabilidade e qualidade da cerveja (MARTINS; 

RODRIGUES, 2015). Não existe definição exata dos intervalos e da temperatura na produção 

de mosto, que é uma característica de cada cerveja e varia de acordo com o resultado desejado 

(MORADO, 2009). 

 Após inativação enzimática, é o momento de adicionar o lúpulo e levar à temperatura 

de ebulição, causando os seguintes efeitos: esterilização do mosto, inativação enzimática 

permanente, evaporação da água (concentração do mosto) e coagulação das proteínas. Este 

processo, também, é importante para a extração de α-ácidos e -ácidos do lúpulo, 

responsáveis pelo amargor da cerveja, sabor e ação antisséptica (BERNOTIENË et al., 2004). 

O próximo estágio, o processo de fermentação, é a fase em que os açúcares são convertidos 

em álcool etílico. Esta fase depende de muitos mecanismos celulares, sendo influenciada por 

outros fatores como temperatura, pH, oxigênio dissolvido, agitação, disponibilidade de 

açúcares e outros nutrientes, presença de contaminantes e taxa de inoculação (BOKULICH, 

BAMFORTH, 2013). Durante o processo, os açúcares mais simples são fermentados 

primeiro, usando glicose, frutose, sacarose, maltose e maltotriose, nessa ordem (PALMER, 

2006). 

 No início da fase estacionária da fermentação, a maioria das leveduras são removidas 

e a maturação começa. A levedura restante promove dois efeitos: maior produção de dióxido 

de carbono e remoção química de compostos indesejáveis, como diacetil, acetaldeído e 
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sulfureto ácido (YAMAUCHI et al., 1995). Além disso, esta fase visa aumentar a clarificação 

de cerveja (sedimentação das células de levedura) e manter a cerveja no estado reduzido, 

evitando a oxidação durante o armazenamento. Durante a maturação, álcoois superiores e 

ácidos graxos não mudam significativamente. No entanto, outros ésteres se intensificam 

constituído, principalmente, de acetato de etila, acetato de isoamila, caprilato de etila e 

caproato de etila (BENTO, CARVALHO, SILVA, 2007). Após a maturação, a cerveja deve 

ser engarrafada. Antes deste processo, a levedura restante pode ser removida e a cerveja pode 

ser filtrada. 

 

2.4. Corantes Alimentícios 

 

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

alimentos. Embora subjetivo, é fundamental, já que influencia a sensação de outras 

características, como aroma, sabor e textura (WIBOWO et al., 2015). Estudos indicam que a 

percepção de qualidade e até mesmo o humor dos indivíduos podem ser influenciados pela 

cor de produtos, que muitas vezes está associada ao seu cheiro e sabor (MONTEIRO, 2016). 

A adição de corante ao alimento visa manter sua aparência original após o processamento e 

durante o armazenamento, assegurar a uniformidade da cor, evitar variações no tom da cor, 

devido às mudanças sazonais, proteger o sabor e as vitaminas fotossensíveis, intensificar a cor 

normal do alimento, e assim manter a sua qualidade e aumentar a sua aceitabilidade 

(VENDRUSCOLO et al., 2016a). 

 Os pigmentos alimentares podem ser classificados em corantes sintéticos, 

semissintéticos e naturais. A demanda global de pigmentos alimentares é estimada em até 

US$ 27,5 bilhões em 2018. Em 2010, os pigmentos naturais compreendem 31% do mercado, 

40% para os sintéticos e os demais para os semissintéticos (MAPARI, THRANE, MEYER, 

2010). 

 Os corantes naturais permitidos para uso em alimentos são: açafrão, ácido carmínico, 

antocianinas, cacau, carmim, carotenóides (alfa-caroteno, beta-caroteno, gama-caroteno, 

licopeno, bixina, norbixina), carvão, clorofila, clorofila cúprica, sal de amônio de clorofila 

cúprica, sal de potássio de clorofila cúprica, sal de sódio de clorofila cúprica, cochonilha, 

cúrcuma, curmina, hemoglobina, índigo, páprica, riboflavina, urzela (orceína sulfonada) e 

urucum, vermelho de beterraba, xantofilas (cantaxantina, criptoxantina, flavoxantina, luteína, 

rodoxantina, rubixantina, violaxantina) (BRASIL, 1997). Tem sido dada mais atenção aos 
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pigmentos provenientes de fontes naturais, como plantas, animais e micro-organismos. 

Devido a mutagenicidade e potencial de carcinogenicidade indesejáveis, o número de corantes 

sintéticos permitidos diminuiu (VENDRUSCOLO et al., 2016a). Entre os pigmentos de fontes 

naturais, os produzidos por micro-organismos possuem várias vantagens: boa qualidade para 

extração, a produção em alta escala é mais fácil e não estão sujeitos às variações climáticas 

(sazonalidades) (GOMES, TAKAHASHI, 2016). No entanto, antes do uso de alimentos, as 

avaliações toxicológicas devem ser conduzidas, já que algumas espécies de fungos, 

produtoras de pigmentos, também são produtoras de micotoxinas (VENDRUSCOLO et al., 

2016b). 

 Em resposta à crescente percepção do consumidor de que os corantes naturais são 

mais seguros, os fabricantes de alimentos têm procurado usa-los ao invés dos sintéticos, além 

disso, o aviso de que há corantes artificiais é obrigatório no painel principal dos rótulos de 

embalagens de alimentos, o que contribui para a publicidade negativa dos produtos. Uma boa 

alternativa para a indústria alimentícia é o uso de pigmentos naturais, produzidos por micro-

organismos, também chamados de biopigmentos (DA COSTA, VENDRUSCULO, 2017). 

 As pesquisas nessa área, além de alertar sobre os limites de tolerância dos corantes 

permitidos, já fizeram vários sintéticos serem proibidos pela maior parte dos países. A 

publicação de estudos do Codex Alimentarius, já fundamentou a banição de alguns corantes 

por ministérios da saúde de todo o mundo, inclusive o brasileiro. Foram proibidos, por 

exemplo, o amarelo sólido, até então muito empregado em gelatinas; o laranja GGN, usado 

em pós para sorvetes; o vermelho sólido, para recheios e revestimentos de biscoitos; o azul de 

alizarina, corante em óleos emulsionados e gelatinas; e o escarlate GN, com uso em recheios 

de confeitarias. Tais proibições devem aumentar no futuro. Os Estados Unidos, onde apenas 

cinco sintéticos são permitidos, e o Japão já alertaram suas indústrias de que pretendem baní-

los na próxima década. A Austrália e os países escandinavos, também, possuem leis restritivas 

aos corantes sintéticos e o mesmo deve ocorrer nos demais países europeus, que já dão 

preferência a produtos naturais (CONSTANT, STRINGHETA e SANDI, 2002). A legislação 

brasileira, atualizada com boa parte das leis internacionais e seguindo as recomendações 

multilaterais da FAO (Food and Agriculture Organization), permite apenas oito sintéticos e 

mais cinco sintéticos idênticos aos naturais (betacaroteno, betaapo 8’ carotenal, éster etílico 

do ácido beta-apo 8 carotenóico, riboflavina e xantofila). A permissão é condicionada à 

indicação nos rótulos sobre a sua condição sintética e sobre a ingestão diária aceitável 

(BRASIL, 2015). 
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 O potencial de pigmentos microbianos, incluindo a independência das condições 

climáticas, crescimento rápido e relação custo/benefício, pode ser reforçado, por meio do 

crescimento de substratos de baixo custo. Estes compostos atraíram atenção considerável nos 

últimos anos, não apenas por suas propriedades colorantes, mas devido aos seus potenciais 

efeitos benéficos à saúde. A sua ocorrência e intensidade nos alimentos, juntamente com os 

fatores que influenciam sua composição, foram amplamente investigados. Os efeitos do 

processamento foram estudados ativamente (RODRIGUEZ-AMAYA, 2016). 

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

de alimentos, derivados da fermentação microbiana, e ainda reforça o nicho de mercado em 

que consumidores estão dispostos a pagar mais caro por “ingredientes naturais saudáveis”. Os 

fungos filamentosos são conhecidos por produzir grande quantidade de pigmentos que 

incluem várias categorias como os carotenoides, melaninas, flavinas, fenazinas, quinonas, e 

mais especificamente monascinas, violaceína ou índigo. O sucesso de qualquer classe de 

pigmento, produzido por fermentação, depende da sua aceitabilidade pelos consumidores, 

aprovação de regulamentos para seu uso, e o capital de investimento requerido para levar o 

produto ao mercado (DA COSTA, 2017). 

 

2.5. Gênero Monascus 

 

 Os fungos filamentosos Monascus sp. foram identificados em arroz vermelho 

fermentado (Red Fermented Rice - RFR) e caracterizados em 1884 por Van Tieghem. São 

famosos pelos seus produtos de fermentação que têm sido utilizados como corantes 

alimentares e medicinais em países do Leste Asiático, especialmente na China, por milhares 

de anos (CHEN et al., 2015). São encontrados em muitos ecossistemas, desenvolvendo em 

amido e estão presentes em muitos alimentos (ISFRAN et al., 2015). Apenas 9 espécies 

conhecidas foram amplamente aceitas, M. argentinensis, M. eremophilus, M. floridanus, M. 

lunisporas, M. pallens, M. pilosus, M. purpureus, M. ruber e M. sanguineus (SHAO et al., 

2014). Comumente, as espécies M. pilosus, M. purpureus e M. ruber são usadas em 

aplicações industriais (HSU et al., 2011; CHENG et al., 2013; LIAN et al., 2015). 

 Monascus ruber é a espécie mais difundida do gênero encontrada na Europa, onde é 

especialmente comum em silos e grãos em deterioração. Na Grécia, o fungo foi isolado 

recentemente da salmoura do processamento térmico de olivas verdes da variedade 

Conservolea. O fungo pode ser encontrado no solo, onde os seus ascósporos podem 
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permanecer viáveis por períodos de tempo extensos e contaminar frutas colhidas perto ou do 

solo (PANAGOU, KATSABOXAKIS e NYCHAS, 2002). Ribeiro et al. (2003) isolaram o 

fungo filamentoso Monascus ruber de amostras de fubá no Brasil e foi a primeira vez que 

esse fungo foi citado no Brasil (BLANC et al., 1995). 

 Monascus sp. são conhecidos por sua capacidade de sintetizar abundantes 

metabólitos secundários e dentre os mais notáveis, estão os pigmentos Monascus, monacolina 

K e citrinina. O foco no estudo da biologia molecular de Monascus é o mecanismo 

biossintético dos seus metabolitos secundários. Esses fungos produzem, pelo menos, seis tipos 

de compostos de pigmento que podem ser classificados em pigmentos alaranjados, amarelos e 

vermelhos (FENG, SHAO, CHEN, 2012). Ainda, possuem uma série de metabólitos 

secundários funcionais, incluindo os pigmentos anti-inflamatórios (como monascina e 

ankaflavina), monacolinas, ácido dimerúmico, e GABA (ácido -aminobutírico). Vários 

estudos científicos demonstram que estes metabólitos secundários possuem atividade anti-

inflamatória, antioxidante e atividades antitumorais (LEE; PAN, 2012). Dentre os metabólitos 

produzidos, Cheng et al. (2013) avaliaram o efeito inibitório de um novo derivado de 

azafilona, o qual foi chamado de Monascus azafilol, extraído de arroz-vermelho fermentado 

pelo fungo Monascus pilosus, na produção de fatores de necrose tumoral induzidos por 

lipopolissacarídeos. 

 Os metabólitos secundários podem ser produzidos por fermentação em estado sólido 

(SSF) ou fermentação submersa (SmF). Essa produção é afetada por vários fatores como, a 

composição do meio de cultura (fontes de carbono e nitrogênio), temperatura, disponibilidade 

de oxigênio, umidade, intensidade luminosa e pH (VENDRUSCOLO et al., 2016b). A 

fermentação em estado sólido (FES) apresenta vantagens como alta produção, baixo custo e 

simplicidade do processo (MIYASHIRA; RODRIGUES; KILIKIAN, 2003). Além disso, 

fungos filamentosos crescem em baixos teores de umidade por terem alta capacidade de 

adaptação. A fermentação de substratos sólidos é a melhor opção para produção de 

metabólitos microbiológicos que são provenientes de fungos, devido a fácil penetração de 

suas hifas no suporte sólido (OLIVEIRA et al., 2016; PRIATNI et al., 2014). 

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

nitrogênio, a produção de pigmento vermelho pode ser elevada, enquanto que a síntese de 

citrinina pode ser drasticamente diminuída ou até mesmo eliminada. Os autores utilizaram a 

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

todos esses aminoácidos favoreceram a produção de pigmento vermelho e restringiram a 
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síntese da micotoxina. Em contrapartida, observaram que a produção de citrinina foi mais 

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

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

produção de pigmentos vermelhos, visto que, além do alto rendimento, praticamente foi 

eliminada a formação de citrinina. Isso deve-se ao fato de que, durante a assimilação de 

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

2012). 

 

2.6. Pigmentos Monascus 

 

 Os pigmentos Monascus são um grupo de metabólitos fúngicos, chamados 

azafilonas. Os principais pigmentos produzidos por Monascus sp., especialmente M. pilosus, 

M. ruber e M. purpureus, são seis compostos bem conhecidos, dois pigmentos amarelos, 

monascina e ankaflavina, dois pigmentos laranjas, rubropunctatina e monascorubrina, e dois 

pigmentos vermelhos. Mais de 57 pigmentos de Monascus sp. foram identificados e 

caracterizados, incluindo categorias e estruturas, propriedades físico-químicas, método de 

detecção, funções e biologia molecular e atividade biológica (FENG, SHAO, CHEN, 2012; 

PATAKOVA, 2013; MOSTAFA, ABBADY, 2014). 

 As mesmas cores existem em duas estruturas moleculares, diferindo no comprimento 

das cadeias alifáticas. Esses pigmentos são produzidos, principalmente, na célula 

(intracelulares). Eles possuem baixa solubilidade na água, são sensíveis ao calor, estáveis em 

pH de 2 a 10 e desbotam com a luz (BLANC et al., 1995). Vários métodos foram patenteados 

para tornar os pigmentos solúveis em água. O princípio é a substituição de oxigênio em 

monascorubrinas ou rubropunctatinas por nitrogênio dos grupos amino de vários compostos 

como aminoácidos, peptídeos e proteínas, mudando a cor de laranja para vermelho (WONG e 

KOEHLER, 1981). 

 Pigmentos Monascus podem ser reduzidos, oxidados e reagem com outros produtos, 

especialmente aminoácidos, para formar vários produtos derivados nomeados de pigmentos 

complexados. Glutamil-monascorubrina e glutamil-rubropunctatina foram isolados de um 

cultivo submerso (HAJJAJ et al., 2000). 

 Os pigmentos naturais de Monascus sp. melhoram a aparência e as características 

organolépticas dos alimentos. É interessante, também, o conhecimento da atividade 
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bacteriostática desse pigmento natural e os seus efeitos sobre o colesterol (BARANOVA et 

al., 2004). 

 Esses pigmentos têm sido utilizados como corantes alimentares naturais. O pigmento 

Monascus produzido em arroz levedurado vermelho, fermentado por Monascus angkak, é 

usado para tingir iogurte, bacon, salsichas, e para a conservação de frutas, legumes e 

derivados de peixe (SINGGIH, JULIANTI, 2015). Os pigmentos Monascus já são utilizados 

para colorir produtos cárneos, sendo que o interesse, nestes pigmentos vermelhos, tem 

aumentado devido ao fato das substâncias tradicionalmente usadas, principalmente em carnes 

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

organismo humano (DA COSTA, 2017). 

 Estudos realizados por vários autores identificaram ampla atividade biológica desses 

pigmentos, tais como propriedades antimutagênicas e anticancerígenas (HSU et al., 2011), 

efeitos antidiabéticos (SHI; PAN, 2011) atividades antimicrobianas (VENDRUSCOLO et al., 

2014), potenciais características anti-obesidade (FENG; SHAO; CHEN, 2012) e produção de 

antioxidantes e ácido dimerúmico (PYO; LEE, 2007). 

 As condições de cultivo de espécies Monascus tem impacto nos constituintes do 

pigmento. Vários fatores do processo de produção como a seleção de estirpe (REZAEL et al., 

2011), substrato, fonte de carbono (SAID et al., 2014), fonte de nitrogênio, o pH (SHI, PAN, 

2011), a intensidade da luz (MIYAKE et al., 2005), temperatura (ZHOU et al., 2009), reologia 

do caldo (FENG, SHAO, CHEN, 2012), teor de umidade (DUFOSSÉ, 2006) e a morfometria 

dos micélios (HAJJAJ et al., 2012), podem influenciar as produções de pigmentos Monascus. 

 Hajjaj et al. (2000) afirmaram que esses pigmentos são instáveis em pH extremos (2 

e 14) e, também, instáveis quanto à luz e ao calor. Tais pigmentos permanecem 

intracelularmente por causa de sua elevada hidrofobicidade e somente são excretados no meio 

após reagir com aminoácidos (NH2) (HAJJAJ et al., 2012). Takahashi et al. (2013) 

verificaram que um nível mais elevado de fornecimento de oxigênio é benéfico, tanto para os 

pigmentos como para a produção de citrinina. De acordo com os autores, um determinado 

aumento de pigmentos não se correlaciona com uma redução na síntese de citrinina. 

 Patentes têm focado, principalmente, na solubilização, estabilidade e extração em 

soluções de pigmentos. O pigmento reage rapidamente com grupos amino no meio, como 

proteínas, aminoácidos e ácidos nucléicos para formar pigmentos solúveis em água (HAJJAJ 

et al., 2000). Os grupos amina são responsáveis pela formação de pigmentos solúveis e 

extracelulares. O uso de aminoácidos tem apresentado melhores resultados, seja como 
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estimulante do acúmulo extracelular dos pigmentos, seja contribuindo para o aumento da 

produtividade de pigmentos vermelhos (PASTRANA et al., 1995; HAJJAJ et al., 1998). 

 Os pigmentos podem ser produzidos a partir de fermentação em estado sólido (SSF) 

e fermentação submersa (SmF). Várias culturas agrícolas como arroz (SINGH et al., 2015) e 

outros foram utilizados para produção por SSF. Em estudo realizado por Johns e Stuart 

(1991), a produção em estado sólido de pigmento vermelho de M. purpureus obteve maior 

rendimento em comparação a fermentação submersa, ambas com a mesma composição do 

meio. Segundo Vendruscolo (2016a), fatores como temperatura, pH, fornecimento de 

oxigênio e homogeneização do meio de cultivo são de difícil controle na SSF, visto que esses 

fatores podem ser controlados com maior exatidão na SmF. No entanto, a SSF possui menor 

possibilidade de contaminação, devido à ausência de água livre e o extrato é de três a quatro 

vezes mais concentrado em comparação à SmF, havendo maior produtividade. 

 Os principais pigmentos Monascus são insolúveis em água, mas solúveis em etanol, 

ácido acético, hexano e outros (FENG, SHAO, CHEN, 2012). De fato, embora a 

espectroscopia por ressonância magnética nuclear (RMN) seja o método preferido para a 

identificação do pigmento Monascus, também é acoplado com espectros UV-Vis, espectros de 

massa, cromatografia gasosa (GC-MS), cromatografia líquida (LC-MS), espectrometria de 

massa de alta resolução (HRMS), espectros fluorescentes e ESI-MS (MUKHERJEE, SINGH, 

2011). 

 O pigmento laranja é o precursor dos pigmentos amarelos e vermelhos. A oxidação 

do pigmento laranja dá origem aos pigmentos amarelos, e sua aminação produzem os 

pigmentos vermelhos (SHI et al., 2015). O processo metabólico dos pigmentos Monascus 

ocorre a partir da condensação de um mol de acetato com cinco moles de malonato no citosol, 

levando à formação de um hexacetídeo cromóforo pelo policetídeo síntase, um complexo 

multienzimático. Ácidos graxos de cadeia média, por exemplo, ácido octanóico, é sintetizado 

pela via dos ácidos graxos e ligam-se à estrutura do cromóforo, por meio de uma reação de 

transesterificação, gerando o pigmento laranja monascorubrina (C23H26O5); ou, 

rubropunctatina (C21H22O5), por transeterificação do ácido octanóico. A redução do pigmento 

laranja monascorubrina forma o pigmento amarelo ankaflavina (C23H30O5), ou monascina 

(C21H26O5) pela rubropunctatina. Os pigmentos vermelhos, monascorubramina (C23H27NO4) e 

rubropunctamina (C21H23NO4), são produzidos a partir da aminação de pigmentos laranja 

(VENDRUSCOLO et al., 2016a). 
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2.7. Arroz fermentado vermelho (RFR) 

 

 O arroz fermentado vermelho, também conhecido como Hongqu, Hon-Chi, arroz de 

levedura vermelha, na China, beni-koji, koji vermelho ou anka no Japão e Rotschimmelreis na 

Europa, é o produto fermentado de arroz cozido no vapor, inoculado com certas espécies de 

Monascus (SHI; LIAO; PAN, 2012). Desde tempos antigos, RFR tem sido reconhecido como 

um produto tradicional chinês com propriedades farmacêuticas, para melhorar a digestão dos 

alimentos e promover a circulação sanguínea (SHAM et al., 2014). Este produto é adicionado 

no processamento de salsichas e tem recebido atenção em todo o mundo. Exemplos notáveis 

são a salsicha tradicional tailandesa de carne de porco fermentada (Nham), salsicha filipina 

nativa (Longganisa), salsicha egípcia de carne fresca, salsicha tipo bolo e salsicha chinesa 

(MAMUCOD; DIZON, 2014). 

 Estudos mostram que o RFR contém muitos componentes funcionais, tais como 

monacolina K (um agente de colesterol), ácido -aminobutírico (uma substância anti-

hipertensiva) e ácido dimerúmico, que é um antioxidante (LI et al., 2010). Na China, o arroz 

fermentado por Monascus é utilizado pela medicina tradicional e fitoterapia para auxiliar a 

digestão, revigorar o corpo e revitalizar o sangue (ERDOGRULL; AZIRAK, 2004). Outros 

constituintes presentes, como os flavonóides, fitoesteróis, derivados da treonina e os ácidos 

graxos insaturados, podem também contribuir para os seus efeitos hipocolesterolêmicos 

(CHEN et al., 2014). 

 RFR, também, é amplamente utilizado como cultura starter para fabricar produtos 

fermentados tradicionais no leste da Ásia (como molho de soja, licor, vinho e vinagre). É 

utilizado, ainda, como intensificador de cor de molho de soja e confere sabor único e 

característico (CHEN et al., 2015). Durante a infusão, o RFR é fonte importante de várias 

enzimas hidrolíticas tais como α-amilase, glicoamilase, lipase, peptidases, proteases 

aspárticas, carboxipeptidases, proteinases serinas alcalinas, -glucosidase, α-galactosidase, 

quitinase e ribonuclease, críticas para a maturação do produto no que se refere às propriedades 

químicas e físicas (YASUDA et al., 2012). 

 RFR e Monascus sp. com elevado poder de esterificação, têm sido utilizados para 

melhorar o aroma e o sabor de licores (CHEN et al., 2013). Nas províncias de Fujian e 

Zhejiang (China), o vinho e o vinagre de RFR são populares entre todas as idades. O vinagre 

de Fujian Monascus, também chamado vinagre de Yongchun Monascus, é classificado como 

um dos 4 vinagres mais famosos da China. Além disso, muitos derivados de vinho e vinagre 
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com RFR foram desenvolvidos com funções relacionadas à saúde, como a redução da pressão 

arterial (ZHU et al., 2011). 

 A indústria de fermentados Monascus vem evoluindo da abordagem tradicional, cujo 

trabalho intensivo e processo de produção lento exigiram mais eficiência no controle de 

processos, assim muitos outros produtos funcionais foram desenvolvidos a partir da 

fermentação de Monascus. Exemplos destes incluem soja fermentada por Monascus sp., adlay 

(tipo de semente em pó), dioscorea (tipo de rizoma), alho, ginseng (tipo de raiz) e semente de 

durian (fruta) (SRIANTA et al., 2014). 

 O arroz é utilizado como substrato para fermentação em estado sólido, devido a sua 

composição (PRIATNI et al., 2014). Atualmente, a produção comercial em larga escala de RFR 

é utilizado, principalmente, para as indústrias de corantes e fármacos. Na China em 2012, a 

previsão de produção de pigmentos Monascus foi de 1500 toneladas a partir de 2013 

(SRIANTA et al., 2014). 

 Estima-se que seja possível produzir cerca de 1000 toneladas de RFR, apenas, para a 

utilização em produtos funcionais (fármacos) a cada ano na China, considerando quase toda 

produção a partir de fermentação em estado sólido (SRIANTA et al., 2014). E, ainda, estima-

se que na China, mais de um bilhão de pessoas comem, diariamente, produtos fermentados a 

partir de Monascus durante sua vida (YANG et al., 2015). 

 

2.8. Monacolina K 

 

 Os produtos comerciais fermentados com espécies Monascus sp., como o arroz 

vermelho, apresentam bom conteúdo de estatinas (ANGARITA et al., 2012), dentre elas a 

lovastatina. Esse metabólito fúngico, a princípio, era conhecido como mevinolina, monacolina 

K e Mevacor®, servindo como precursor de muitas estatinas sintéticas e semissintéticas 

(SERAMAN; RAJENDRAN; THANGAVELU, 2010). É um fármaco de redução do 

colesterol sérico muito significativo para seres humanos e outras espécies, que atua como 

inibidor competitivo específico e potente da HMG-CoA redutase (GOSWAMI et al., 2012). 

 Outro benefício é a melhora da função endotelial, estabilização de placas 

ateroscleróticas ornamentais e na redução dos efeitos do estresse oxidativo (KUMAR; 

SRIVASTAVA; GOMES, 2011). Estatinas são, comercialmente, produzidas por uma 

variedade de fungos filamentosos, incluindo espécies de Penicillium, Monascus ruber e 

Aspergillus terreus como metabólico secundário. A produção de lovastatina por fermentação 
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diminui o custo de produção em comparação aos custos da síntese química. A lovastatina 

também tem sido relatada como um potencial agente terapêutico para o tratamento de vários 

tipos de tumores e desempenham importante papel na regulação da resposta imuno 

inflamatória, processo de coagulação, renovação óssea, neovascularização, resistência 

vascular e pressão arterial (SEENIVASAN et al., 2008). 

 Choe et al. (2012) estudaram 47 derivados amínicos de pigmento Monascus, 

produzidos por meio de uma série de fermentações e derivações químicas em atividades anti-

obesidade, usando testes celulares em camundongos. Sabe-se que as reduções no ganho de 

peso e no peso epididimário de ratos afetam as quantidades de lipídios no soro, por exemplo, 

triglicerídeos, colesterol total e colesterol HDL (High Density Lipoproteins) e LDL (Low 

Density Lipoproteins). 

 A monacolina K foi, primeiramente, isolada dos caldos de M. ruber por Endo (1979) 

e, isoladas independentemente de A. terreus por Alberts et al. (1980). Posteriormente, uma 

ampla taxonomia de fungos filamentosos, como o gênero Monascus, as leveduras, como 

Pichia labacensis e Candida cariosilignicola, e os basidiomicetos como Pleurotus ostreatus, 

foram testados de forma positiva para a produção de monacolinas (CHEN et al., 2015). 

 No entanto, para fins comerciais, os gêneros Monascus sp. e A. terreus são as 

espécies de fungos mais comumente usadas para a produção específica da estatina monacolina 

K (GOSWAMI et al., 2012). Em particular, algumas preparações de RFR, tais como 

Cholestin, Xuezhikang e Zhibituo, foram desenvolvidas no tratamento da hiperlipidemia e são 

consumidas em todo o mundo, especialmente na China, Europa e América do Norte (BUNKA 

et al., 2014). 

 

2.9. O colesterol 

  

 O colesterol é uma molécula orgânica, pertencente à classe dos esteróis contendo 

uma hidroxila livre em sua estrutura química. O colesterol é o principal componente das 

membranas celulares, além de ser precursor na biossíntese da vitamina D, hormônios e sais 

biliares. É um componente essencial das membranas estruturais de todas as células e é o 

principal componente do cérebro e células nervosas. Encontra-se em altas concentrações nos 

tecidos glandulares e no fígado, onde é sintetizado e armazenado. É importante intermediário 

na biossíntese de esteróides, como ácidos biliares, hormônios adrenocorticais, estrógenos, 

andrógenos e progesterona e vitamina D (KRAUSE et al., 1998). 
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 Uma vez formado, o colesterol pode ser convertido a outros esteróides, com 

diferentes funções biológicas. O retículo endoplasmático liso é um local importante para 

síntese de colesterol e para sua conversão em outros esteróides. A maior parte do colesterol é 

formada no fígado, o local principal de sua síntese, e convertida a sais biliares como colato e 

glicolato. Esses compostos ajudam na digestão de gotículas de lipídios, emulsificando-as e 

tornando-as mais acessíveis para o ataque das enzimas (CAMPBELL, 2000). Sua importância 

fisiológica reside no amplo papel que desempenha no organismo animal, como componente 

estrutural da maioria das membranas celulares, precursor de vitamina D, hormônios esteróides 

e ácidos biliares (BRODY, 1994). Todos os tecidos animais, em crescimento, necessitam de 

colesterol para a síntese de membrana (NELSON e COX, 2000). Por outro lado, estudos 

prospectivos estabeleceram relações positivas entre excesso de colesterol sérico e 

coronariopatias (KRAUSE et al., 1998). 

 Do total do colesterol presente no organismo, uma pequena fração é proveniente da 

dieta, por meio da ingestão de alimentos de origem animal, visto que plantas não produzem 

colesterol, embora sintetizem compostos similares como sitosterol, ergosterol e digitálicos, os 

quais são muito pouco absorvidos pelo organismo. Considerado dispensável na dieta, a maior 

parte do colesterol provém da síntese endógena, principalmente de origem hepática (BRODY, 

1994). O precursor de todos os átomos de carbono no colesterol (C27) e nos esteróides 

derivados dele é o grupo acetil da acetil-CoA (CAMPBELL, 2000).  

 A etapa crucial para a formação do colesterol é a conversão de HMG-CoA em 

mevalonato, o qual é catalisado por HMG-CoA redutase para a formação de colesterol 

intracelular. Após o colesterol segue diferentes caminhos: 1) o colesterol formado em tecido 

extra-hepático é utilizado para compor membranas, formação de hormônios e armazenamento 

(após esterificação pela acil-CoA-colesterol-aciltransferase-ACAT); 2) o colesterol hepático é 

esterificado pela ACAT e transportado no plasma até os tecidos por lipoproteínas de baixa 

densidade (LDL-C) (NELSON; COX, 2000). 

 A LDL circulante é reconhecida por receptores de LDL (LDL-R), encontrados na 

superfície celular e transferidos para o interior da célula, evento conhecido como endocitose. 

Os ésteres de colesterol, no interior celular, são hidrolisados em colesterol livre, e os LDL-R 

retornam à superfície para atuar novamente na captação de LDL. Níveis ideais de colesterol 

intracelular regulam a sua biossíntese, inibindo a atividade da HMG-CoA redutase. Altos 

níveis de colesterol intracelulares ativam ACAT, que aumentam a formação de ésteres de 

colesterol para armazenamento. Níveis de colesterol aumentados na célula inibem a 
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transcrição do gene que codifica o LDL-R, o qual reduz a produção do receptor e a captação 

de LDL plasmática, levando ao estado de hipercolesterolemia (NELSON; COX, 2000). 

 A elevada ingestão de alimentos calóricos, em alguns casos associados à obesidade, 

aumenta a atividade da HMG-CoA redutase, ocorrendo superprodução de colesterol. Estudos 

em todo o mundo mostram estreita correlação estatística entre os níveis de colesterol no 

sangue e a morte por doenças coronarianas (ROSADO; MONTEIRO, 2001). 

 Sabe-se, com base na literatura, que o consumo de bebidas alcóolicas é um hábito 

comum em diversas populações. Tal costume, já foi associado tanto com fator de risco como 

de proteção para o desenvolvimento de diferentes patologias. A prevalência de doenças 

cardiovasculares, muitas vezes associadas ao excesso de colesterol, vem aumentando em todo 

mundo e, também está associado ao risco aumentado de diabetes. A relação do consumo de 

álcool com eventos cardiovasculares vem sendo discutida há alguns anos, porém, os 

resultados ainda são controversos. A inconsistência na literatura pode ser atribuída aos 

diferentes métodos utilizados para avaliar este assunto. 

 

2.9.1. Síntese do Colesterol 

 A via do mevalonato é uma importante via metabólica presente em todos os seres 

eucarióticos, fungos e algumas bactérias (BUHAESCU, IZZEDINE, 2007). É responsável por 

muitos processos dentro da célula, incluindo biossíntese do colesterol, manutenção da parede 

celular, produção de hormônios e lipídios, sustentação de proteínas e faz parte da biossíntese 

de esteroides (TURLEY, DIETSCHY, 2003). O acúmulo excessivo de colesterol pode levar à 

toxicidade celular (KELLNER-WEIBEL et al., 1999), enquanto níveis insuficientes resultam 

em comprometimento da estrutura e função celular. Assim, é importante que os níveis de 

colesterol sejam rigidamente regulados dentro da célula. Isto é conhecido como homeostase 

do colesterol celular e funciona equilibrando o influxo, utilização e efluxo de colesterol para 

manter as concentrações intracelulares dentro de uma estreita faixa de concentração. 

 A síntese do colesterol inicia-se com a condensação de três grupos acetila, 

produzindo ß – hidroxi – ß – metilglutaril – CoA (HMG-CoA), um composto de 6 átomos de 

carbono. A seguir, pela ação da enzima HMG-CoA redutase, forma-se o mevalonato. Esta 

reação é irreversível e considerada etapa limitante na síntese do colesterol. Esse passo é 

inibido por altos níveis de colesterol e serve como alvo para drogas que reduzem níveis de 

colesterol no organismo (CAMPBELL, 2000). O mevalonato é convertido, então, a uma 

unidade isoprenóide por reações de fosforilação, descarboxilação e desfosforilação. Esse 
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composto é instável e após sofrer reações de descarboxilação e desfosforilação produz o 

isopentenil pirofosfato. A condensação de unidades isoprenóides conduz a produção de 

esqualeno, um composto de 30 carbonos, que produz o lanosterol, e, finalmente o colesterol 

(RUSSELL, 1992). 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo geral 

 

 O presente trabalho teve o objetivo de produzir cerveja especial tipo Lager (pilsen) 

pigmentada a partir da adição de arroz fermentado por fungo Monascus ruber, que apresente 

lovastatina e que contribua com efeitos benéficos à saúde de ratos da raça Wistar. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Fermentar grãos de arroz parboilizado pelo Monascus ruber CCT 3802 via 

fermentação em estado sólido; 

 Obter melhores condições para a produção de pigmentos vermelhos em cultivos, 

utilizando metodologia de superfície de resposta, variando a umidade e a concentração de 

monoglutamato de sódio (fonte de nitrogênio); 

 Obter cerveja, tipo pilsen, com adição do arroz fermentado pelo Monascus ruber 

CCT 3802; 

 Determinar as características físicas e químicas da cerveja; 

 Identificar e quantificar teores de lovastatina no arroz parboilizado fermentado e na 

cerveja; 

 Determinar o efeito da cerveja, com adição do arroz parboilizado fermentado pelo 

fungo Monascus ruber em ratos; 

 Determinar toxicidade aguda e subaguda da cerveja com arroz parboilizado 

fermentado por fungos Monascus ruber em ratos; 
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Resumo 
Pigmentos ou corantes alimentares são usados para contribuir com a cor de alimentos e 
bebidas. Atualmente, os pigmentos provenientes de fontes naturais, como micro-organismos, 
são mais valorizados por possuírem diversas vantagens. Monascus sp. são fungos 
filamentosos versáteis que produzem vários metabolitos ativos, dentre eles, pigmentos. O 
arroz fermentado vermelho é o produto fermentado de arroz cozido, inoculado com certas 
espécies de Monascus. O principal objetivo desse estudo foi estabelecer uma condição ideal 
para produção de pigmentos, pelo Monascus ruber a partir da fermentação em estado sólido 
do arroz parboilizado. Sabe-se que as condições do meio e sua composição exercem 
influência direta sobre o tipo de pigmento que será produzido. Buscou-se avaliar a produção 
de pigmentos amarelos, alaranjados e vermelhos nesse substrato, sob diferentes umidades e 
concentrações de monoglutamato de sódio. Os resultados demonstraram maior pigmentação 
vermelha do arroz com 30% de umidade e 0,05% de monoglutamato de sódio. Já as menores 
produções foram ocasionadas por maiores umidades e maior concentração de monoglutamato 
de sódio. 
 
Palavras-chave: Biopigmentos, cultivo sólido, Monascus ruber, arroz fermentado vermelho. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Pigmentos ou corantes alimentares são utilizados para contribuir com a cor em 

alimentos e podem ser classificados em corantes sintéticos, semi-sintéticos ou naturais (XU et 

al., 2016). A demanda global de pigmentos alimentares foi estimada em até US$ 27,5 bilhões 

até 2018 (MAPARI, THRANE, MEYER, 2010). No entanto, devido a mutagenicidade e 

potencial de carcinogenicidade indesejáveis, o número de corantes sintéticos permitidos 

diminuiu. Tem sido dada mais atenção aos pigmentos, provenientes de fontes naturais, como 

micro-organismos (VENDRUSCOLO et al., 2016a). Pigmentos de origem microbiana 
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possuem várias vantagens: fácil extração, produção em grande escala e não estão sujeitos às 

variações climáticas (sazonalidades) (GOMES, TAKAHASHI, 2016). 

 Monascus sp. são fungos filamentosos versáteis que podem ser usados para produzir 

vários metabolitos ativos, tais como pigmentos, monacolina K (lovastatina), ácido-

aminobutírico (GABA - neurotransmissor inibitório no sistema nervoso central dos 

mamíferos), ergosterol (precursor lipossolúvel da vitamina D2, cortisona e hormônio 

progesterona) e diversas enzimas (SHAO et al., 2014). Os pigmentos são amplamente 

utilizados como corantes alimentares naturais e a monacolina K é usada como um agente anti-

hipercolesterolêmico (PATAKOVA, 2013). 

O arroz fermentado vermelho é o produto fermentado de arroz cozido, inoculado com 

certas espécies de Monascus (SHI, LIAO, PAN, 2012). Tem sido reconhecido como um 

produto tradicional chinês com propriedades farmacêuticas, para melhorar a digestão dos 

alimentos e promover a circulação sanguínea (SHAM et al., 2014). O arroz é utilizado como 

substrato para fermentação em estado sólido, devido a sua composição (PRIATNI et al., 2014). A 

fermentação de substratos sólidos é a melhor opção para produção de metabólitos 

microbiológicos que são provenientes de fungos, devido a fácil penetração de suas hifas no 

suporte sólido (OLIVEIRA et al., 2016; PRIATNI et al., 2014). Essa produção é afetada por 

vários fatores como a composição do meio de cultura (fontes de carbono e nitrogênio), 

umidade, entre outros (VENDRUSCOLO et al., 2016b). A fermentação em estado sólido 

(FES) apresenta vantagens, tais como alta produção, baixo custo e simplicidade do processo 

(MIYASHIRA; RODRIGUES; KILIKIAN, 2003). Além disso, fungos filamentosos crescem 

em baixos teores de umidade por terem alta capacidade de adaptação.  

 Neste estudo, empregou-se como substrato, o arroz parboilizado. Produto rico em 

amido, sais minerais e vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B. O arroz é 

adequado como substrato para produção de pigmentos vermelhos, e é bastante utilizado em 

países asiáticos. Desta forma, o foco principal foi investigar as variáveis, umidade e teor de 

monoglutamato de sódio, e os efeitos de produtividade do pigmento Monascus obtido em 

fermentação em estado sólido por Monascus ruber CCT 3802. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1. Micro-organismo e preparo do meio de cultivo 

 

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

CCT 3802, obtido da Coleção de Culturas Tropicais da Fundação André Tosello (Campinas, 

SP), mantido em agar dextrose batata (PDA). A cepa foi mantida em tubos de ensaio, 

contendo PDA inclinado, esterilizados a 121 °C durante 15 minutos. Após o resfriamento, a 

inoculação seguiu a metodologia proposta por Vendruscolo et al. (2009). Os tubos foram 

armazenados a 4 °C. Com o término do período de incubação, os esporos foram imersos em 

Tween 80 a 0,1%, raspados, filtrados em gaze esterilizada e constituíram a solução de 

esporos. A solução de esporos foi utilizada para posterior inoculação do arroz 

(VENDRUSCOLO, 2009). O meio de cultivo foi preparado após umidificação dos grãos de 

arroz, e cozimento à vapor, em autoclave, por 20 minutos. Após o resfriamento, foram 

esterilizados, em autoclave, por 15 minutos à 121 °C. As amostras resfriadas foram 

inoculadas com 5 mL da solução de esporos para cada 100 g de arroz seco. O material foi 

incubado a 30 °C, por 14 dias. 

 

2.2. Contagem celular em câmara de Neubauer 

 

 As suspensões de esporos foram padronizadas para 2,0.10-6 esporos/mL, contando 

como “esporos” também fragmentos miceliais intactos. A contagem celular foi realizada, 

utilizando o método de contagem em câmara de Neubauer antes dos micro-organismos serem 

inoculados no substrato (CARVALHO et al., 2005). 

 

2.3. Arroz fermentado 

 

 Testes preliminares para a fermentação do arroz foram realizados, a fim de definir 

qual tipo de arroz apresentaria a melhor produção de pigmentos vermelhos avaliados 

visualmente. Foram utilizados arroz branco polido, arroz parboilizado e arroz integral, 

conforme item 2.1. 
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2.4. Umidificação dos grãos de arroz 

 

 Testes foram realizados para estabelecer teores de água do substrato necessários ao 

micro-organismo para a produção de pigmento vermelho nos grãos de arroz, durante a 

fermentação. A produção de pigmento foi avaliada em diferentes umidades. O arroz 

parboilizado limpo e sem casca, da marca Cristal, foi adquirido em comércio local (Goiânia, 

GO). Foram utilizados grãos de arroz, com umidade média de 9,95 %. Quatro ensaios foram 

preparados com variação na umidade do arroz. As umidades foram 55%, 40%, 28% e 10%. O 

arroz, então, foi submetido ao cozimento e posterior inoculação para fermentação em estado 

sólido. 

 

2.5. Planejamento experimental 

 

 O meio de cultivo foi submetido a diferentes tratamentos, visando maximizar a 

produção de pigmentos vermelhos, por meio do delineamento fatorial completo, Tabela 1, 

com a metodologia de superfície de resposta. As variáveis estudadas foram: umidade e 

concentração de monoglutamato de sódio (GMS - L-Glutamato de sódio monohidratado P.A. 

– NEON Comercial, SP), fonte de nitrogênio, em dois níveis de variação (2²). A definição e 

os níveis estudados seguiram o delineamento estatístico experimental Box-Behnken. O 

planejamento foi constituído por duas variáveis em dois níveis (-1 e +1), acrescido de três 

réplicas centrais (0), 2² ensaios para investigação de um modelo linear, 4 ensaios distribuídos 

ortogonalmente (pontos axiais, -1,414 e +1,414) a uma distância α (√2) do ponto central, 

totalizando 11 experimentos. Os ensaios foram realizados em duplicata, totalizando 22 

frascos. Para a análise estatística, análise dos efeitos, construção de superfície de resposta e 

teste-t, foi utilizado o software Statistica 10.0. As respostas das variáveis em estudo foram 

encontradas a partir da quantificação dos pigmentos vermelhos, conforme o item 2.6.2 e 

determinação dos parâmetros L*, a* e b*, item 2.6.3. 

Tabela 1. Planejamento fatorial com valores decodificados de Umidade e teor de Monoglutamato de sódio para 
fermentação em estado sólido por Monascus ruber em arroz parboilizado. 

  Níveis 
Variáveis Códigos -1,414 -1 0 +1 1,414 

Umidade estimada % U % 22,929 25,000 30,000 35,000 37,071 
Monoglutamato de sódio (%) GLU % 0,052 0,020 0,053 0,080 0,092 

 

 



 

55 
 

2.6. Determinações analíticas 

 

2.6.1. Determinação de umidade 

 O teor de umidade foi realizado pelo método de secagem direta a 105 °C até peso 

constante em estufa (AOAC, 2012). 

 

2.6.2. Extração e Quantificação dos pigmentos 

A extração de pigmentos do arroz fermentado foi realizada, a partir da adição de 

álcool etílico p.a. 95 ºGL na proporção de 5 mL por grama de material fermentado. As 

amostras foram incubadas à 30 ºC por 2 horas sob agitação constante. Após a extração, foi 

realizada filtração em papel filtro Whatman nº 1. O filtrado foi submetido às determinações de 

quantificação de pigmentos (espectro de varredura) e cor (adaptado VENDRUSCOLO et al., 

2016b). 

O espectro de varredura foi realizado em Espectrofotômetro UV:Vis (Espectro UV 

1800 Shimadzu Spectrophotometer), na faixa de 350 a 550 nm. Os comprimentos de onda 

utilizados para a leitura foram definidos a partir do espectro de varredura (VENDRUSCOLO 

et al., 2016b) bem como por valores encontrados na literatura. Os pigmentos produzidos por 

Monascus ruber CCT 3802 foram expressos em unidade de absorbância por grama de massa 

de arroz fermentado seco (UA.gms⁻¹). Quando necessário, os extratos foram diluídos com 

etanol. O branco utilizado foi etanol 95%. A absorbância obtida foi multiplicada pela diluição, 

pelo volume de solvente, usado na extração, e dividida pela massa seca inicial de substrato, 

para fornecer o que chamamos de absorbância específica. 

 (1) 

 (2) 

 (3) 

 

2.6.3. Determinação de cor 

Os parâmetros de cor L*, a*, b*, chroma (C) e tonalidade - ângulo Hue (hab) foram 

determinados pela transmitância total em colorímetro CIELAB (Color Quest® XE, Hunter 

Lab, Hunter Associates Laboratory, Inc., Virginia, USA). Os valores L*, a* e b* indicam, 

respectivamente, luminosidade, variação de vermelho a verde, e, variação de amarelo a azul. 

A saturação ou pureza é representada pelos valores de cromaticidade. Valores do ângulo Hue 
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representam 0 para tonalidade vermelha, 90 para amarela, 180 para verde e 270 para azul 

(JUNG et al., 2003). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.1.  Resultados preliminares 

 

 Conforme descrito no item 2.3, foram realizados testes para definir a melhor 

produção de pigmentos vermelhos dentre os tipos de arroz, e estes estão apresentados na 

Figura 1. 

 

 (a) (b) (c) 

Figura 1. Arroz fermentado pelo fungo Monascus ruber. (a) Arroz branco polido; (b) Arroz parboilizado; (c) 
Arroz integral. 

 O arroz parboilizado, Figura 1b, teve o melhor resultado para a fermentação pelo 

fungo Monascus ruber nas condições utilizadas.  

 Os resultados obtidos após a umidificação do arroz, estão apresentados na Figura 2. 

 

 (a) (b) (c) (d) 

Figura 2. Arroz fermentado pelo fungo Monascus ruber com diferentes umidades iniciais. (a) Umidade de 55%; 
(b) Umidade de 40%; (c) Umidade de 28%; (d) Umidade de 10%. 
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 Os melhores resultados visuais, Figura 2c, para a pigmentação do arroz fermentado, 

foram utilizados como pontos centrais do planejamento experimental para a umidade. 

Entretanto, para enriquecimento do meio com monoglutamato de sódio, os valores foram 

estabelecidos considerando os estudos realizados por BLANC et al. 1995, MEINICKE et al. 

2012 e VENDRUSCOLO et al. 2016b. 

 
Figura 3. Valores observados versus valores previstos de umidade do arroz fermentado. 

 Os valores obtidos, experimentalmente, caracterizaram ajuste satisfatório, uma vez 

que estão próximos à reta, sendo ajustados à equação do modelo. Por meio do gráfico de 

dispersão, pode-se indicar que existe correlação linear positiva (r = +0,953). Além disso, por 

meio do coeficiente de correlação (r²), pode-se identificar o grau da correlação, em que 

99,62% (r² = 0,99617) da variância é explicada pelo modelo. 

 

3.2. Efeitos da umidade e do teor de monoglutamato de sódio na produção de 

pigmentos por Monascus ruber CCT 3802 

 

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

etílico 95 ºGL, conforme metodologia descrita no item 2.6.2. Os resultados estão 

apresentados, proporcionalmente, à quantidade de substrato fermentado (Figura 4). 

 Em todas as varreduras foi possível verificar a presença dos três pigmentos nos 

comprimentos de onda mencionados pela literatura. Em todos espectros, houve pico em 470 

nm e 510 nm, comprovando a presença do pigmento laranja e do pigmento vermelho em todas 

as amostras. Singh et. al. (2015), Shi et. al. (2015) e Vendruscolo et al., (2016b), em seus 

estudos sobre a produção de pigmentos pelo gênero Monascus, utilizaram comprimentos de 

onda específicos para medir a concentração dos pigmentos produzidos. A região para os 

pigmentos amarelos é 400 - 410 nm, para pigmentos laranjas 470 e pigmentos vermelhos, 500 

- 510 nm. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 4. Espectro de varredura dos pigmentos do arroz fermentado por M. ruber nos diferentes ensaios do 
planejamento experimental. (a) Varredura para todos os ensaios realizados a partir do planejamento 
experimental. (b) Varredura apenas para os ensaios com menores resultados de absorbância. 

 Sabe-se que as condições do meio e sua composição exercem influência direta sobre 

o tipo de pigmento que será produzido. Assim, a realização deste estudo necessária para a 

compreensão dos efeitos das variáveis de forma isolada e associada quando houver. 

 A Tabela 2 contém a quantificação dos pigmentos, nas regiões de comprimento de 

onda iguais a 510, 470 e 400 nm para os pigmentos vermelho, laranja e amarelo, 

respectivamente, e ainda, os parâmetros de cor, para os extratos alcoólicos do arroz 

fermentado. O cálculo dos efeitos principais e suas interações foram resultantes da 

quantificação dos pigmentos e dos parâmetros de cor, com as diferentes combinações de 

Umidade e teor de monoglutamato de sódio do planejamento experimental. 

 
Pigmento amarelo 

Pigmento laranja 

Pigmento vermelho 

Pigmento vermelho 

Pigmento laranja 

Pigmento amarelo 
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Tabela 2. Respostas do planejamento experimental: Pigmentos (em Unidades de Absorbância por grama de material fermentado) produzidos por M. ruber e 
parâmetros de cor do extrato alcóolico do arroz fermentado. 

Ensaio 
Valores 

decodificados 
Pigmentos UA.gms-1 Parâmetros de cores Aspecto Visual 

U % MGS % 510 470 400 L* a* b* C*¹ H°² Cor³ 

1 25,00 0,02 58,88±4,67bc 55,49±6,85ᵃ 139,36±8,87ᵃ 5,85±0,95e 30,55±1,49b 15,92±0,15bc 593,37 27,52 Vermelho 

2 25,00 0,08 49,86±7,08c 38,36±4,59  44,85±4,55d 15,82±0,26c 28,13±1,03b 15,51±0,10bc 516,00 28,87 Vermelho 

3 35,00 0,02 3,64±1,84 d 5,46±1,55ᶜ 11,17±6,47e 32,46±1,03  21,85±1,45c 22,30±1,40a 487,36 45,58 Alaranjado 

4 35,00 0,08 1,02±0,19  0,79±0,19  2,11±0,46e 44,62±0,07a 2,02±0,20d 6,11±0,07f 20,71 71,71 Alaranjado claro 

5 22,93 0,05 51,00±6,62c 45,53±9,41b 79,93±3,52d 18,79±0,22ᶜ 34,75±0,24a 19,52±0,17a 794,30 29,32 Vermelho 

6 37,07 0,05 0,67±0,23d 0,73±0,19d 2,75±1,05e 44,65±0,74a 3,43±0,65d 9,88±0,89  54,69 70,85 Alaranjado claro 

7 30,00 0,008 53,29±0,93c 40,70±0,98  70,57±4,69d 10,59±0,39  35,74±0,99ᵃ 17,05±0,73  783,90 25,51 Vermelho 

8 30,00 0,092 0,86±0,01  0,97±0,03  1,92±0,07e 34,76±0,02  1,76±0,13d 6,53±0,16ᶠ 22,87 74,92 Alaranjado claro 

9 30,00 0,05 74,48±3,293ab 54,58±3,117a 105,65±2,847c 7,29±2,54de 35,90±0,87ᵃ 13,67±1,13d 737,87 20,85 Vermelho 

10 30,00 0,05 83,27±4,683a 61,80±3,349 a 116,62±3,880bc 6,08±0,62e 35,55±0,82ᵃ 15,18±0,63bcd 747,12 23,11 Vermelho 

11 30,00 0,05 79,13±7,691a 58,99±2,67 a 127,30±3,775ᵃ 6,96±1,96e 36,93±0,35ᵃ 14,15±0,42cd 781,99 20,96 Vermelho 

¹ Chroma . ²Ângulo Hue (H°) = . ³Interpretação de cor com base em análise visual. 

a-gMédias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de significância. 
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 Os resultados expressos na Tabela 2 comprovaram a relação de dependência da 

produção de pigmentos e a umidade do arroz fermentado. De maneira menos expressiva, 

porém significativa, também houve influência do teor de monoglutamato sobre a produção 

dos pigmentos. É possível verificar ainda, que as maiores concentrações de pigmentos 

vermelhos foram obtidas nos pontos centrais do planejamento experimental, assim como 

ocorreu para os pigmentos alaranjados. 

 Os efeitos principais e suas interações de regressão múltipla estão no Apêndice A. 

Nos gráficos de Pareto (Apêndice A.3), é possível verificar os efeitos significativos que o 

modelo possui. O efeito mais expressivo para maior produção dos pigmentos foi para 

umidade linear. Após a realização da análise de regressão múltipla, os modelos completos 

foram obtidos para os pigmentos propostos. Os modelos reduzidos, contendo somente as 

variáveis significativas, estão apresentados a seguir nas Equações 4, 5 e 6. 

 (4) 

 (5) 

 (6) 

 Como pode ser observado nas equações 4, 5 e 6, a variável umidade exerceu maior 

influência aos modelos, assim como verificado anteriormente. 

 As superfícies de respostas e curvas de níveis estão apresentadas na Figura 5. As 

superfícies são respostas às Equações 4, 5 e 6, equações dos modelos reduzidos. Observa-se 

que a produção de pigmento vermelho foi maior nos pontos centrais do planejamento 

experimental, em que a umidade foi estimada em 30% e a concentração de monoglutamato de 

sódio em 0,05%. Já as menores produções foram ocasionadas pela umidade nos limites e 

ponto axial superiores, e quando avaliada a concentração de monoglutamato de sódio, no 

ponto axial superior. Hajjaj et. al., (2000) e Pastrana et. al., (1995) defenderam o 

enriquecimento com o monoglutamato de sódio (5 g.L-1) como sendo o melhor meio para a 

produção de pigmentos. 

 A região ótima encontrada, utilizando metodologia de superfície de resposta, para a 

produção de pigmentos foi de 7 a 8 g.L-1 de monoglutamato de sódio. De acordo com 

Meinicke (2008), as melhores fontes de nitrogênio encontradas foram o monoglutamato de 

sódio e a glicina. Foi verificado que a concentração de fonte de nitrogênio é uma variável 

muito importante para a solubilização e produção de pigmentos nos cultivos. Em 

concentrações acima de 5 g.L-1, a produção de pigmentos vermelhos foi favorecida. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
Figura 5. Superfícies de respostas e curvas de níveis baseadas nas equações 4, 5 e 6 para as quantificações dos 
pigmentos. (a) Quantificação em comprimento de onda de 510 nm para pigmento vermelho. (b) Quantificação 
em comprimento de onda de 470 nm para pigmento laranja. (c) Quantificação em comprimento de onda de 400 
nm para pigmento amarelo. 
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3.3. Características de cor dos pigmentos produzidos pelo Monascus ruber CCT 

3802 

 

 Os ensaios descritos no planejamento experimental (item 2.5) foram avaliados em 

colorímetro com o sistema de cores CIELAB. As leituras foram realizadas tanto para o arroz 

fermentado, quanto para seu extrato alcoólico. Os valores de chroma (C*) e o ângulo Hue 

(Hue) foram obtidos a partir dos valores de a* e b*. Com base nas análises de variância para 

os valores de L*, a* e b*, o teste-t foi aplicado para avaliação da diferença significativa entre 

as médias das concentrações aplicadas (Tabela 2). A Figura 6 demonstra o arroz fermentado 

pelo fungo Monascus ruber nos diferentes ensaios do planejamento experimental. As 

biomassas retidas, assim como os extratos, foram fotografadas conforme as Figuras 7 e 8, 

respectivamente. É possível perceber que, mesmo após a extração dos pigmentos, o arroz 

fermentado permanece bastante pigmentado. 

Figura 6. Arroz fermentado pelo fungo Monascus ruber nos diferentes ensaios do planejamento experimental. 
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Figura 7. Extrato alcoólico do arroz fermentado para quantificação de pigmentos e determinação de cor. 

 
Figura 8. Biomassas retidas após filtração do extrato alcoólico para quantificação de pigmentos conforme 
planejamento experimental constituído por duas variáveis em dois níveis, 4 ensaios distribuídos ortogonalmente 
(pontos axiais, -1,414 e +1,414) e ponto central. 

 Como observado na Tabela 2, todos os valores de L*, a* e b* foram positivos para 

todos as amostras analisadas, indicando que, quando plotados em um sistema de coordenadas 

polares, todos os valores encontram-se disponíveis no primeiro quadrante, ou seja, referem-se 

a cores próximas ao vermelho e ao amarelo. Os valores de Hue ficaram entre 19,09 e 59,14, 

indicando que a cor varia do vermelho intenso ao laranja claro. Em relação ao parâmetro L* 

as amostras obtiveram valores baixos para os ensaios que o arroz ficou visualmente vermelho 

e valores maiores aos ensaios com arroz com tonalidade alaranjada. Para o parâmetro a*, 

todas as amostras apresentaram coloração vermelha, sendo que os ensaios com umidade no 

limite superior ou com MGS no limite superior extremo tiveram menores valores. Em relação 

ao C* (saturação), confirmaram a intensidade da cor vermelha, como visualizado na Figura 8. 
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 A umidade foi o parâmetro com maior efeito na cor e produção de pigmentos, 

ensaios com os limites superiores de umidade ou limite superior extremo de MGS 

dificultaram a produção de pigmentos e forneceram tonalidade laranja ao arroz. 

 Todos os efeitos principais e suas interações de regressão múltipla, os gráficos de 

Pareto, valores observados e previstos, resíduos das respostas e as superfícies de respostas 

estão no apêndice B. Os valores utilizados para as análises estatísticas foram os dados 

contidos na Tabela do apêndice B.3 e B.4, referente aos parâmetros de cor para arroz 

fermentado. 

 Quando analisado o extrato alcoólico do arroz fermentado, observa-se, com a 

regressão múltipla (Apêndice C.1 e C.2), que a interação entre as variáveis é significativa 

apenas para o parâmetro b*, e todas as outras variáveis são significativas aos demais 

parâmetros, exceto a concentração de monoglutamato de sódio (variável linear e quadrática) 

no parâmetro b*. Realizado o ajuste, os coeficientes de correlação (r²) foram 0,96 (parâmetros 

L*), 0,92 (parâmetro a*), 0,91 (parâmetro b*) e 0,90 para os demais. Os coeficientes de 

correlação, também, indicam boa adequação aos dados experimentais de resposta, a partir das 

variáveis de pré-tratamento do substrato. Os modelos reduzidos e finais, contendo somente as 

variáveis significativas, estão apresentados a seguir nas Equações 7 a 11. 

  (7) 

  (8) 

  (9) 

  (10) 

 (11) 

 Assim como as demais respostas analisadas, a variável umidade exerceu maior 

influência em todos os modelos, portanto seu aumento nos ensaios, ocasionou maiores valores 

dos parâmetros L* e H°, e apresentou efeito oposto nos demais parâmetros. 

 O maior efeito nas respostas foi a umidade linear, quando comparada às demais 

variáveis (Apêndice C.3 - Gráfico de Pareto). A normalidade das respostas (Apêndice C.5 - 

Distribuição dos resíduos) comprova que não houve tendência devido ao comportamento 

aleatório dos resíduos em torno do zero. 

 As superfícies de respostas e curvas de níveis estão apresentadas na Figura 9. São 

baseadas nas Equações 7 a 11, conforme propostas pelos modelos. 
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(a) 

 

 
(b) 

 
(c) 
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(d) 

 
(e) 

Figura 9. Superfícies de respostas e curvas de níveis baseadas nas equações 7 a 11 para a coloração do extrato 
alcóolico do arroz fermentado. (a) Resultados do parâmetro L*. (b) Resultados do parâmetro a*. (c) Resultados 
do parâmetro b*. (d) Resultados do parâmetro C*. (e) Resultados do parâmetro H°. 

 Os resultados das superfícies de resposta para os parâmetros de cor (L*, a*, b*, C* e 

H°) do extrato alcóolico, indicam que a luminosidade (L*) é menor nos pontos centrais do 

planejamento, o que está de acordo com as cores apresentadas na Figura 7, visto que as 

amostras com menor tonalidade vermelha são mais claras. Avaliando os parâmetros a* e b*, a 

melhor resposta confere com os demais resultados, para os pontos centrais. A saturação ou 

pureza, representada pelos valores de cromaticidade e os valores do ângulo Hue, também 

possuem as melhores respostas nos pontos centrais. Os pontos centrais, em que a umidade foi 

estimada em 30% e a concentração de monoglutamato de sódio foi de 0,05 %. A região ótima 

encontrada, utilizando metodologia de superfície de resposta, para a produção de pigmentos 

foi de 7 a 8 g.L-1 de monoglutamato de sódio. Meinicke (2008) observou maior produção de 
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pigmentos e maior crescimento nos cultivos com glicina e glutamato monossódico. No cultivo 

com glicina houve formação de 7,46 g.L-1 de biomassa e máxima produção de pigmentos 

vermelhos de 6,9 UDO480 em 96 horas de cultivo. No cultivo com glutamato monossódico, a 

formação de biomassa foi de 6,98 g.L-1 e a máxima produção de pigmentos vermelhos foi de 

6,42 UDO480 em 72 horas de cultivo. Vendruscolo et al. (2016b) adicionaram às amostras de 

cerveja, pigmentos extraídos da fermentação sólida do malte por Monascus ruber, e 

obtiveram maior intensidade da coloração vermelha quando comparada à amostra de cerveja 

sem adição, comprovando o potencial para pigmento natural alimentício. 

 Também Babitha, Socool e Pandey (2006) verificaram, em cultivos com Monascus 

purpureus, que a fonte de nitrogênio é um fator muito importante no crescimento e na 

produção de pigmentos. Melhores resultados para crescimento e produção de pigmentos 

foram obtidos com glutamato monossódico. Fontes de nitrogênio orgânicas, também, foram 

ótimas para o crescimento, mas não para a produção de pigmentos. Já meios de cultivo na 

ausência de fonte de nitrogênio, não apresentaram formação de pigmentos solúveis em água. 

 Monascus sp. podem produzir, no mínimo, seis importantes pigmentos divididos em 

três grupos, os pigmentos laranjas (rubropunctatina e monascorubrina), amarelos (monascina 

e ancaflavina) e vermelhos (rubropunctamina e monascorubramina) (LEE et al., 2013). O 

pigmento laranja é o precursor dos outros dois pigmentos. Após sofrer oxidação, a reação dá 

origem ao pigmento amarelo e a reação de aminação produzem pigmentos vermelhos. Estes 

pigmentos, devido à sua alta hidrofobicidade, permanecem intracelulares e, são extraídos ao 

meio após reação com aminoácidos (NH2) (HAJJAJ et al., 2012; SHI et al., 2015; DA 

COSTA e VENDRUSCOLO, 2016a).  

  

 

4. CONCLUSÃO 

 

 

 O delineamento realizado no estudo possibilitou a identificação das condições ideais 

de cultivo para o arroz parboilizado, considerando as variáveis umidade e teor de 

monoglutamato de sódio. A fermentação em estado sólido pelo fungo Monascus ruber teve a 

melhor resposta nos pontos centrais, em que a umidade foi 30 % e o teor de monoglutamato 

de sódio de 0,05 %. Todas as análises quantitativas de presença de pigmentos e coloração 

realizadas confirmaram a percepção visual das amostras fermentadas. 
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Resumo 
A cerveja é a bebida alcóolica mais consumida no mundo e a diversidade de características 
vem se destacando. Os Monascus são fungos filamentosos versáteis usados para produzir 
vários metabolitos ativos, tais como pigmentos, monacolina K (lovastatina) e outros. Os 
pigmentos são amplamente utilizados como corantes alimentares naturais. O arroz fermentado 
vermelho é o produto fermentado de arroz cozido inoculado com certas espécies de 
Monascus. O principal objetivo desse estudo foi identificar a presença de lovastatina e 
pigmentação na cerveja adicionada de arroz fermentado, e ainda, caracterizar o produto 
quanto aos parâmetros estabelecidos pela legislação brasileira e ao guia de estilos BJCP. As 
amostras apresentaram parâmetros de pH, acidez total titulável, densidade relativa, teor 
alcóolico, estimativa de grau alcóolico e amargor, com exceção do teor alcóolico, que 
apresentou diferença de pouco mais que 0,5%. O EBC da cerveja Monascus foi superior e 
igual a 23,64, devido a adição de arroz fermentado pelo fungo Monascus ruber, a 
pigmentação pode ser justificada devido a presença dos pigmentos, metabólitos secundários 
dessa fermentação. A confirmação da presença de lovastatina na cerveja Monascus não foi 
possível através da cromatografia líquida de alta eficiência, apresentando melhores resultados 
a partir da análise de ressonância magnética nuclear na identificação de espectros quando 
comparados à literatura. Os resultados foram insuficientes para sua quantificação. 
 
Palavras-chave: Cerveja, biopigmentos, lovastatina, Monascus ruber, arroz fermentado 

vermelho. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Com quase 200 bilhões de litros por ano, a cerveja é a bebida alcoólica mais 

consumida em todo o mundo (AMIENYO; AZAPAGIC, 2016). Os principais ingredientes 

são água, malte ou grãos, lúpulo e leveduras, (PIRES; BRANYIK, 2015), e é produzida pela 

sacarificação do amido e fermentação da glicose, maltose e maltotriose resultantes (PIRES; 
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BRANYIK, 2015). As etapas de produção seguem, em sequência, as etapas de malteação, 

moagem, mosturação, filtração, fervura, fermentação, maturação e envase (VENTURINI 

FILHO, 2001). 

 No Brasil, o mercado de cerveja cresce a cada ano. Em 2013, a produção de cerveja 

atingiu 13,5 bilhões de litros e há um grande potencial de crescimento do consumo médio 

(CERVBRASIL, 2014). Em 2014, o Brasil alcançou o terceiro lugar como maior produtor de 

cerveja no mundo e ocupou a 27ª colocação mundial em consumo (CERVBRASIL, 2014). No 

contexto das cervejas especiais, em 2015, o mercado correspondeu a 2% do mercado 

brasileiro total (AFREBRAS, 2015). 

 Os pigmentos ou corantes alimentares, utilizados para contribuir com a cor em 

alimentos, podem ser classificados em corantes sintéticos, semissintéticos ou naturais (XU et 

al., 2016). A demanda global de pigmentos alimentares tende a aumentar a cada ano 

(MAPARI, THRANE, MEYER, 2010). Entretanto, devido a potenciais efeitos maléficos à 

saúde (mutagenicidade e carcinogenicidade), o número de corantes sintéticos permitidos 

diminuiu. Assim, os pigmentos de fontes naturais, como micro-organismos, voltaram a ser 

importantes opções (VENDRUSCOLO et al., 2016a). As principais vantagens dos pigmentos 

de origem microbiana são boa qualidade para extração, fácil produção em larga escala e não 

estão sujeitos às sazonalidades (GOMES, TAKAHASHI, 2016). No entanto, são necessárias 

avaliações toxicológicas já que algumas espécies de fungos também são produtoras de 

micotoxinas (VENDRUSCOLO et al., 2016a). 

 Monascus sp. são fungos filamentosos versáteis que podem ser usados para produzir 

vários metabolitos ativos, tais como pigmentos, monacolina K (lovastatina), ácido-

aminobutírico (GABA - neurotransmissor inibitório no sistema nervoso central dos 

mamíferos), ergosterol (precursor lipossolúvel da vitamina D2, cortisona e hormônio 

progesterona) e diversas enzimas (SHAO et al., 2014). Os pigmentos são amplamente 

utilizados como corantes alimentares naturais e a monacolina K é usada como um agente anti-

hipercolesterolêmico (PATAKOVA, 2013). 

 O arroz fermentado vermelho é o produto fermentado de arroz cozido inoculado com 

certas espécies de Monascus (SHI, LIAO, PAN, 2012). Ele tem sido reconhecido como um 

produto tradicional chinês com propriedades farmacêuticas, para melhorar a digestão dos 

alimentos e promover a circulação sanguínea (SHAM et al., 2014). O arroz é utilizado como 

substrato para fermentação em estado sólido, devido a sua composição (PRIATNI et al., 2014). 

No Brasil, a utilização do pigmento Monascus como aditivo natural, ainda, não está prevista na 
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legislação (BRASIL, 2011), embora o Red Yeast Rice de origem asiática seja comercializado para 

todo o mundo. 

 Neste contexto, a utilização de arroz fermentado por Monascus ruber, além de 

produzir cerveja pigmentada com características sensorialmente diferentes, visa obter um 

produto potencialmente benéfico aos seus consumidores tendo em vista os efeitos 

supracitados dos metabólitos secundários, como a lovastatina, produzidos pelo micro-

organismo. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1. Produção da cerveja com adição do arroz fermentado 

 

Foram elaboradas duas formulações para a produção da cerveja tipo pilsen. A 

primeira formulação (E0) foi a padrão, sem adição de arroz fermentado por Monascus, e a 

segunda formulação com a adição do arroz fermentado na etapa de mosturação (o arroz 

fermentado foi adicionado junto ao malte após trituração). O preparo do mosto nos ensaios foi 

realizado de forma semelhante com diferença apenas na adição ou não do arroz fermentado. 

No ensaio E0, sem arroz fermentado, foi utilizado 5,5 Kg de malte de cevada triturado e o 

segundo ensaio (E1), 10% da massa total de grãos, para a mosturação, foram substituídas por 

arroz fermentado, ou seja, 4,95 Kg de malte de cevada e 0,55 Kg de arroz fermentado. Ambas 

as formulações seguiram o mesmo processo produtivo. 

A mosturação foi realizada pelo processo de infusão dos grãos em água, em 

diferentes temperaturas e períodos de aquecimento. O malte, do tipo pilsen, foi triturado em 

moinho de dois rolos Meurer Brew. A água mineral Nativa foi previamente aquecida a 50 °C 

(16,0 L de água para mosturação), e então o malte moído foi adicionado à panela de 

mosturação, provida de controlador de temperatura e sistema de agitação. A primeira rampa 

de temperatura foi 20 minutos à 50 ºC, seguida por 40 minutos à 62 °C, 20 minutos à 67 °C e, 

para a inativação enzimática (mash out), 15 minutos à 80 °C. Durante a mosturação foi 

realizado o teste de iodo, para acompanhamento e confirmação da sacarificação do amido. 

Na panela (40 L) de mosturação, equipada com um filtro (bazooka perfurada), o 

mosto primário foi separado do bagaço do malte por meio de filtração convencional, sob 
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pressão atmosférica, sendo a própria torta de filtração (bagaço de malte) usada como elemento 

filtrante. Após a filtração do mosto primário, foi realizada nova filtração com 18,0 L de água a 

80 °C, para extração do açúcar residual da torta, obtendo o mosto secundário. A mistura de 

ambos os mostos foi fervida a 100 °C e pressão atmosférica durante 60 minutos. No início da 

fervura foi adicionado o lúpulo em pellets de amargor e aos 15 minutos restantes de ebulição, 

foi adicionado o lúpulo aromático. Terminada a fervura do mosto, foi realizado redemoinho 

(vortex do mosto, Whirlpool) com a colher de mistura durante 5 minutos em conjunto ao 

resfriamento do mosto até 35 °C. Durante o resfriamento, ocorreu a separação de substâncias 

indesejadas como proteínas precipitadas e partículas de lúpulo (trub), por decantação. 

O mosto clarificado foi transferido para o fermentador, onde foi realizada a medida 

de densidade inicial (OG). Ao mosto, foi inoculada a levedura cervejeira de baixa 

fermentação do gênero Saccharomyces para o início do processo de fermentação. Antes da 

inoculação, 200 mL de mosto foi inoculado, com aproximadamente 11,5 g de fermento 

cervejeiro liofilizado, centrifugado. O mosto inoculado foi para a etapa de fermentação em 

temperatura 12±2 °C até a estabilização do teor de extrato (atenuação limite). A fermentação 

do mosto foi acompanhada diariamente, até o mosto apresentar a densidade final desejada. A 

cerveja foi engarrafada manualmente em garrafas com capacidade de 600 mL. A carbonatação 

ocorreu na própria garrafa, pela fermentação do açúcar (7 gramas de açúcar por litro de 

cerveja) adicionado no processo descrito como priming, por ação de leveduras remanescentes. 

As garrafas foram colocadas em câmara fria para que houvesse a refermentação em 

temperatura 12±2 °C durante 7 dias. Após este período, foram acondicionadas em câmara fria 

à temperatura de 0±2 °C por 15 dias, para a maturação. 

 

2.2. Determinações analíticas da cerveja 

 

2.2.1. Descarbonatação 

Todas as aferições tiveram uma etapa precedente de preparação da amostra de 

cerveja. Amostras com volumes de 600 mL foram separadas em frasco de Erlenmeyer e 

filtradas à vácuo com o auxílio de um aspirador compressor (bomba de vácuo), através de 

papel filtro Whatman n. º1 em funil de Büchner. As amostras foram ajustadas à temperatura 

de 20 °C para realização das análises. Após essa etapa, as amostras foram utilizadas para 

medir os parâmetros de acordo com os métodos descritos a seguir. Todas as análises foram 

realizadas em triplicata, expressando-se a média das leituras (MEBAK, 2002). 
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2.2.2. Determinação de pH 

O pH foi determinado a 20 °C após descarbonatação, utilizando-se potenciômetro de 

bancada, conforme EBC (2010). 

 

2.2.3. Determinação de acidez total titulável 

A acidez total foi determinada pelo método titulométrico, conforme BRASIL, 2009. 

O resultado foi obtido a partir da equação 12: 

 (12) 

Onde, N é a normalidade da solução de hidróxido de sódio; n é o volume da solução de 

hidróxido de sódio gastos na titulação (mL); V é o volume da amostra (mL); Eq é o 

equivalente-grama do ácido. 

 

2.2.4. Análise de Densidade Relativa 

A densidade relativa foi realizada pelo método densimétrico, na qual após lavagem 

do picnomêtro, foi enxaguado com álcool etílico 95 ºGL, seco com éter e pesado. Em seguida, 

o picnomêtro foi completado com água destilada e realizada pesagem a 20 ºC. Posteriormente 

foi repetido o procedimento com o picnomêtro e foi realizada a pesagem com a amostra. 

(BRASIL, 2009). O resultado foi obtido a partir da equação 13: 

 (13) 

Onde,  é a massa (g) do picnômetro vazio.  é a massa (g) do picnômetro com a 

amostra.  é a massa (g) do picnômetro com água destilada. 

 

2.2.5. Determinação do teor alcoólico 

 A determinação do teor alcoólico foi realizada a partir da destilação de 250 mL de 

cerveja utilizando rotaevaporador. O destilado foi transferido a um balão volumétrico de 

250 mL e seu volume foi completado com água destilada. Após este procedimento, foi 

realizada a análise de densidade relativa conforme descrito no item 2.2.4. 

2.2.6. Estimativa de grau alcoólico 

 O teor alcoólico foi estimado segundo Grabenwasser (2014), por diferença de 

densidade original (OG) e densidade final (FG) da bebida, onde OG mede a densidade do 

mosto em comparação com a densidade da água, indicando a quantidade de substâncias 
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fermentáveis e não fermentáveis. Enquanto que o FG é, também, a relação da densidade da 

cerveja em relação à densidade da água final da fabricação. Essa diferença entre OG e FG 

indica a quantidade de açúcar consumida na fermentação, consequentemente, determinando o 

teor alcoólico. O resultado é expresso pela diferença entre OG e FG, multiplicada por 131 

(MORADO, 2009). 

 

2.2.7. Determinação de amargor (IBU) 

 A análise global de amargor, normalmente expressa como Bitterness Units, foi 

determinada após extração de 10 mL de cerveja em 50 μL de álcool octílico e 20 mL de 

isooctano (2,2,4-trimetilpentano grau CLAE) em amostras acidificadas (1 mL de HCl 3M). A 

mistura foi agitada vigorosamente durante 15 minutos, seguida por centrifugação para 

separação das fases. A fase orgânica foi medida em espectrofotômetro com comprimento de 

onda de 275 nm (ASBC, 1992). 

 

2.2.8. Análise da coloração 

 Para análise de cor foi utilizada a metodologia da ASBC (American Society of 

Brewing Chemists, 1992), em espectrofotômetro UV-Shimadzu, sendo a leitura da 

absorbância relativa a escala americana de cor SRM (Standard Reference Method). A cor foi 

determinada pela medida de absorbância da amostra no comprimento de onda de 430 nm e o 

resultado multiplicado por 10 para obtenção do valor em escala SRM. 

 

2.2.9. Determinação de Cor 

 A determinação de cor da cerveja produzida foi realizada de acordo com Jung et al. 

(2003). Os parâmetros L*, a*, b*, chroma (C) e tonalidade - ângulo Hue (hab) foram 

determinados pela transmitância total em colorímetro CIELAB (Color Quest® XE, Hunter 

Lab, Hunter Associates Laboratory, Inc., Virginia, USA). Os valores L*, a* e b* indicam, 

respectivamente, luminosidade, variação de vermelho a verde, e, variação de amarelo a azul. 

A saturação ou pureza é representada pelos valores de cromaticidade. Valores do ângulo Hue 

representam 0 para tonalidade vermelha, 90 para amarela, 180 para verde e 270 para azul. 
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2.3. Identificação da lovastatina 

 

2.3.1. Identificação de Lovastatina em Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE / 

HPLC - high performance liquid chromatography) 

 As análises foram realizadas a partir da cerveja produzida e do arroz fermentado. 

Inicialmente, foi otimizada a técnica de extração da lovastatina adicionada às matrizes de 

interesse. Em 2,5 mL de cerveja ou de extrato do arroz foram adicionados 2,5 mL de acetato 

de etila. Esta mistura foi agitada, vigorosamente, por 1 minuto, em seguida, foi centrifugado a 

10000 rpm por 5 minutos; a fase orgânica foi retirada e seca, por fim foi ressuspendido com 

200 µL de fase móvel e injetados 80 µL no sistema cromatográfico. 

 A tentativa de identificação e quantificação das formas lactona e hidroxi-ácido da 

lovastatina (Sigma-Aldrich, Shanghai, China) foi realizada utilizando HPLC Shimadzu 

(Prominence HPLC, Kyoto, Japão) equipado com detector de matriz de fotodiodos (ℽ = 238 

nm) e coluna Shimadzu C18 (250 × 4,6 mm, 5 µm). A fase móvel foi uma mistura de 

acetonitrila e água acidificada (0,2 % de ácido fórmico (65:35, v/v). O fluxo da fase móvel foi 

de 1 mL.min⁻¹ e a temperatura da coluna foi ambiente., com volume de injeção de 80 μL, em 

amostrador automático (SEENIVASAN et al., 2015). 

 A formação da lovastatina hidroxiácida foi feita através de alcanilização do meio 

com 0,1 M de NaOH em acetonitrila e água (50:50, v/v) durante 1 hora a 45 ºC, e posterior 

neutralização com 0,1 M de HCl em acetonitrila (FRIEDRICH et al., 1995). 

 

2.3.2. Identificação de monacolina K (lovastatina) por ressonância magnética nuclear 

(RMN) 

 As amostras de cerveja foram sonicadas por 15 minutos sem o uso de aquecimento 

para liberar o gás carbônico dissolvido. Desta porção foi retirada 200 µL de amostra e diluída 

com 400 µL de água deuterada em tubo de RMN, sendo que neste solvente havia 

concentração de 0,1 % de padrão interno TMSP. 

 A sonda utilizada foi a BBI de detecção inversa, onde é mais sensível para a detecção 

do isótopo de ¹H. A temperatura de análise foi de 25 °C e a sequência de pulsos foi a 

noesypr1d. O número de varreduras foi 128 com o tempo de aquisição e espera de 4 e 20 

segundos, respectivamente. A janela espectral usada foi de 25,0 ppm, centrada em 4,7 ppm, 

com o ganho calculado para cada amostra e próximo de 36. 
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 Os dados foram processados com o ajuste de fase e linha de base manual. As 

integrações relativas de sinal foram realizadas para a identificação dos grupos e atribuição dos 

sinais. Para a manipulação dos espectros foi usado o software Topspin 3.2, assim como as 

medições de constantes de acoplamento e deslocamento químico. Além disso, realizou-se a 

adição de padrão de lovastatina para a confirmação das atribuições de sinais. 

 

2.4. Análise estatística 

 

 Os resultados foram obtidos em duplicatas ou triplicatas e foram avaliados pela 

análise de variância (ANOVA) e verificada a significância dos modelos pelo teste F. Nos 

modelos significativos, as médias foram comparadas entre si pelo teste t, ao nível de 5% de 

significância, utilizando o programa Statistica versão 10.0. e software Excel 2016 (Microsoft). 

Para ajustes de regressão linear e demais gráficos foi utilizado o software Excel 2016 

(Microsoft). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.1. Análises físicas e químicas 

 

 Os resultados da determinação de acidez total titulável, pH, densidade relativa, 

estimativa de teor alcóolico e índice de amargor, estão apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3. Análises físicas e químicas das cervejas produzidas com e sem adição de arroz fermentado pelo fungo 
Monascus ruber. 

Produto pH 
Acidez Total 

Titulável 
Densidade 
Relativa 

Teor 
Alcóolico  

Estimativa 
de Grau 
Alcoólico 

Amargor 
IBU 

Cerveja 
Padrão 

4,44±0,04a 0,320±0,006b 1,013±0,00002a 4,14%±4,739b 4,7%a 19,38±0,23a 

Cerveja 
Monascus 

4,33±0,03b 0,396±0,002a 1,014±0,00003a 4,74%±4,739a 5,0%a 17,85±0,20b 

a-bMédias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si, pelo teste t, ao nível de 
5% de significância. 
 O potencial hidrogeniônico da cerveja Monascus foi menor que na cerveja padrão, 

caracterizando o produto como sendo levemente mais ácido. Todos os resultados estão dentro 

daqueles obtidos na literatura para esse estilo. O pH da cerveja é ácido, em torno de 4. As 

amostras analisadas apresentaram valores inferiores a 4,5, sendo o valor importante para 
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manter a bebida isenta de micro-organismos patogênicos. Isto evita, também, posteriores 

contaminações, sobretudo pelo Clostridium botulinum, causador do botulismo (HOFFMANN, 

2001). Conforme Compton (1978) e Venturini Filho e Cereda (2001), as cervejas 

apresentaram valores de pH ideal, entre 3,8 e 4,7. Resultados semelhantes ainda foram 

encontrados por Alves (2014), próximos à 4,5.  

 Na determinação da acidez titulável, a cerveja Monascus também apresentou maior 

acidez. O teor de acidez total titulável encontrada para as cervejas padrão e Monascus foram, 

respectivamente, 0,32 e 0,40 g.100mL-1, valores de acordo ao encontrado por Pan et al. 

(2016). Conforme Araújo (2016a), o valor encontrado está abaixo quando comparado com 

uma cerveja de baixa fermentação tipo pilsen que deveria estar na faixa de 0,1872 g.100mL-1, 

sendo que este tipo de acidez corresponde a todos os ácidos dissociados e não dissociados. 

Botelho (2009) encontrou faixa mais ampla de acidez em suas amostras de cervejas pilsen ou 

especiais, com valores variando entre 0,10 e 0,26 g ácido láctico.100mL-1. Na legislação 

brasileira não são apresentados valores para pH e acidez para cervejas. 

 Apesar da densidade relativa ter sido, significativamente, diferente entre os 

resultados dos dois tipos de cerveja, a diferença foi mínima, assim sendo, podemos considerá-

las similares dentro da realidade de produção industrial. Os valores encontrados estão de 

acordo com valores na literatura para o estilo, como o encontrado por Araújo (2016b), igual à 

1,014. Segundo Schiaveto (2013), os parâmetros para a densidade inicial da cerveja pilsen 

devem ter valor entre 1,044 a 1,056 e para a densidade final (aparente) 1,013 a 1,017, muito 

próximos dos valores encontrados neste trabalho resultando em 1,013 a 1,014. 

 Os teores alcóolicos apresentaram diferenças significativas. Os resultados foram 

4,74% e 4,14% para as cervejas Monascus e padrão, respectivamente. As composições dos 

cereais presentes nos mostos das cervejas são diferentes apesar de o total de grãos para ambas 

receitas serem de 5,5 kg. Na cerveja Monascus, 10% do total de malte foi substituído por 

arroz fermentado, o que sugere que o teor de carboidratos presentes foi diferente. A legislação 

brasileira classifica a cerveja quanto ao teor alcoólico em: sem álcool ou com álcool. A 

legislação brasileira não prevê enquadramento em estilos, porém os teores alcóolicos devem 

ser obrigatoriamente declarados no rótulo do produto (BRASIL, 1997). O teor alcoólico 

médio de cervejas comercializadas do estilo German Pils (Pilsen) variam entre 4,4% a 5,2% 

de álcool. Segundo o guia Beer Judge Certification Program (STRONG, ENGLAND, 2015), 

que apresenta definições de aspectos para cada estilo de cerveja conhecidos, as cervejas do 
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estilo Pilsen possuem de 4,4 a 5,2 % de álcool, assim a cerveja Monascus está de acordo com 

o estilo. 

 O amargor, representado pelo IBU apresentou diferença significativa, para as 

cervejas padrão e Monascus, respectivamente. Conforme o guia Beer Judge Certification 

Program (STRONG, ENGLAND, 2015), as cervejas do estilo Pilsen devem possuir entre 22 

a 40 IBUs, assim ambas cervejas estão próximas ao limite inferior mínimo, porém fora do 

estilo nesse quesito. Quanto à legislação brasileira, não está previsto enquadramento em 

estilos ou obrigatoriedade na declaração dessa informação no rótulo do produto (BRASIL, 

1997). A diferença entre os tratamentos pode ser explicada por variações nos processos de 

produção, como maior isomerização dos alfa-ácido na etapa de fervura, visto que não houve 

mudança na quantidade utilizada entre as formulações. 

 As determinações de cor em colorímetro e espectrofotômetro, estão apresentados na 

Tabela 4. 

Tabela 4. Parâmetros do sistema de cores CIELAB das cervejas produzidas com e sem adição de arroz 
fermentado pelo fungo Monascus ruber. 

  Parâmetros do sistema de cores CIELAB     

Amostra L* a* b* C*¹ H°² Cor³ Cor SRM 
Cerveja 
padrão 

64,25±0,09a 0,01±0,001b 38,99±0,02b 38,99±0,02b 89,98±0,01a Cobre 5,0±0,02b 

Cerveja 
Monascus 

60,13±0,44b 19,74±0,040a 97,59±0,5a 99,57±0,48a 78,56±0,07b 
Marrom 
escuro 

11,7±0,02a 

¹ Chroma . ²Ângulo Hue (H°) = . ³Interpretação de cor com base em 

análise visual em comparação à régua de cores ECB / SRM da Figura 7. 
a-bMédias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si, pelo teste t, ao nível de 
5% de significância. 
 De acordo com o padrão de identidade e qualidade de cervejas estabelecido pelo 

decreto 6871/2009 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Brasil (1997), as 

cervejas podem ser caracterizadas em claras, aquelas que apresentam até 20 EBC (European 

Brewery Convention) e como escuras aquelas com valor acima de 20 EBC. Quando 

convertidos os valores encontrados de SRM para EBC, temos 9,85 e 23,64 para a cerveja 

padrão e a cerveja Monascus, respectivamente. Assim sendo, a cerveja elaborada com arroz 

fermentado pelo fungo Monascus ruber é considerada uma cerveja escura, enquanto a cerveja 

padrão cerveja clara. Para o enquadramento no estilo, conforme o guia Beer Judge 

Certification Program (STRONG, ENGLAND, 2015), as cervejas do estilo Pilsen deveriam 

possuir entre 2 a 5 SRM, e apenas a cerveja padrão se enquadraria. O ganho de cor é 

facilmente justificado pela adição do arroz fermentado, já que um dos metabólitos secundários 

produzidos durante a fermentação do fungo Monascus ruber, em condições ideias, é a 

produção de pigmentos amarelos, alaranjados e vermelhos. 
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 Quanto aos parâmetros da análise em colorímetro, a luminosidade (parâmetro L*) foi 

menor para a cerveja padrão. Como observado na Tabela 4, os valores de L*, a* e b* foram 

positivos para as amostras analisadas, indicando que, quando plotados em um sistema de 

coordenadas polares, os valores encontram-se disponíveis no primeiro quadrante, ou seja, 

referindo-se a cores próximas ao vermelho e ao amarelo. Os valores de Hue ficaram entre 

78,56 e 89,98, indicando que a cor varia do amarelo intenso ao vermelho intenso. Para o 

parâmetro a*, as amostras apresentaram coloração avermelhada. Em relação ao C* (saturação) 

confirmaram a intensidade das cores vermelha, como visualizado na abaixo, Figura 6. Na 

figura 7, tem-se a escala de cor SRM / EBC. 

 
Figura 6. Cerveja padrão e cerveja Monascus (adicionada com 10 % arroz fermentado pelo fungo Monascus 
ruber) 

 
Figura 7. Escala SRM / EBC para a coloração de cerveja. 
Fonte: http://cervejafaller.com/2017/03/02/coloracao-da-cerveja/ 

 

3.2. Identificação da lovastatina 

 

3.2.1. Cromatografia líquida de alta eficiência 

 Inicialmente, buscou-se a confirmação da presença da lovastatina, a partir da 

cromatografia líquida de alta eficiência. Essa confirmação seria necessária já que a 

lovastatina, como metabólito secundário da fermentação do fungo Monascus ruber, encontra-

se em diferentes formas químicas, sendo, assim, importante conhecer o comportamento 

químico destas. As principais formas químicas são lovastatina na forma lactônica, na forma 
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ácida (ácido mevinolínico), na forma de sal e, ainda, na forma de éster metílico, sendo esta 

última um produto de reação, a qual ocorre durante extração com metanol (FRIEDRICH et 

al., 1995). 

 Desta forma, aplicou-se a metodologia descrita no item 2.3.1 para determinar o 

tempo de retenção, tanto da lovastatina padrão em forma lactônica como em forma 

hidroxiácida, que ficaram em torno dos 10 minutos e 7 minutos, respectivamente, Figuras 8 e 

9. 
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(B) 

Figura 8. Cromatograma da forma lactônica do padrão lovastatina. A – Forma lactônica com tempo de retenção 
de 10 minutos; B - Espectro UV-Vis da lovastatina (forma lactônica) 

 Portanto, tem-se que, com a conversão da estrutura da lovastatina lactônica para a 

lovastatina hidroxiácida, o tempo de retenção mudou consideravelmente (Item A das Figuras 

8 e 9), porém o espectro de UV-Vis ficou praticamente inalterado (item B das Figuras 8 e 9). 



 
 

83 
 

Datafile Name:Lov-H_1-1.lcd
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(B) 

Figura 9. Cromatograma da forma hidroxiacida do padrão lovastatina. A – Forma hidroxiacida com tempo de 
retenção próxima a 7 minutos; B - Espectro UV-Vis da lovastatina (forma hidroxiacida) 

 Na Figura 10, tem-se o cromatograma referente à extração de 1 µg/mL de lovastatina 

padrão adicionada a cerveja padrão (utilizada como matriz) sobreposto ao cromatograma da 

Lovastatina padrão em solução. Portanto, ve-se que é possível extrair o analito de interesse, e 

a metodologia de extração está de acordo, sendo que foi possível recuperar quase 100 % do 

adicionado, uma vez que os picos têm praticamente a mesma intensidade. A amostra, cerveja 

produzida com adição de arroz, foi então submetida ao mesmo processo de extração. Os 

cromatogramas da cerveja extraída e dos diferentes formatos de lovastatina foram sobrepostos 

para possíveis identificações destas formas no extrato (Figura 11). 
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Figura 10. Cromatogramas da lovastatina lactônica adicionada e extraída da cerveja padrão (rosa) e lovastatina 
padrão em solução (preto). Ambos a 1 µg/mL. 
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Figura 11. Sobreposições dos cromatogramas da cerveja extraída (vermelho), lovastatina forma hidroxiácida 
(rosa) e lovastatina forma lactônica (azul). 



 
 

85 
 

Datafile Name:0,25 arroz_N.lcd
Sample Name:0,25 arroz_N

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 min

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

mAU(x1,000)
238nm,4nm 

1
,1

9
3

1
,9

9
1

2
,3

9
7

2
,8

2
4

2
,9

8
9

3
,5

0
4
3

,7
1
6

4
,0

1
2

4
,5

8
4

5
,1

7
1

5
,7

7
3

6
,1

7
2

6
,8

0
7

7
,5

8
8

8
,4

3
3

9
,4

3
8

9
,9

8
9

1
0
,4

1
2

1
1
,2

1
2

1
1
,8

4
8

1
2
,6

7
5

1
3
,4

6
2

 
Figura 12. Cromatograma da cerveja com arroz fermentado adicionado em sua formulação e os possíveis picos 
de lovastatina. 

 Analisando as proximidades em tempo de retenção, tem-se que os possíveis picos 

que podem ser uma das formas de lovastatina foram nos tempos: 6,8; 7,5; 9,4 e 9,9 minutos, 

conforme Figura 12. 

 No intuito de confirmar quais das substâncias se trataria de uma das formas da 

lovastatina, foram feitas comparações dos espectros de UV-vis destes com o do padrão de 

lovastatina. Como pode ser visto na Figura 13, sugere-se que as substâncias são diferentes, 

pois não há similaridade com o espectro do padrão (em rosa), que tem um formato bem 

característico com uma crista de bandas de absorções de 220 a 250nm. 

 A Figura 13 sugere que as substâncias são diferentes, quando comparados com o 

espectro da Lovastatina, padrão em rosa. Após os testes utilizando a forma lactônica e 

hidroxiácida, não foi possível a comprovação da presença de picos referentes à lovastatina 

com tempo de retenção de 7,588 e 9,438 minutos em ambos os extratos.  

 O estudo realizado por Carvalho (2001), também não teve êxito na comprovação. 

Buscou-se a identificação de lovastatina, em que foram produzidos extratos de arroz 

fermentado por Monascus ruber (CCT 1236) e então, após extração em metanol, foi realizada 

análise em CLAE. 
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Figura 13. Espectro UV-Vis dos possíveis picos de lovastatina nos diferentes tempos de retenção da cerveja com arroz fermentado pelo fungo Monascus ruber, Espectro do 
padrão de lovastatina (rosa) e espectro dos picos (preto). A – 6,8 min; B – 7,5 min; C – 9,4 min; D – 9,9 min. 
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 Portanto, nos testes utilizando a forma lactônica e hidroxiácida, não foram possíveis 

a identificação da lovastatina (monacolina K) tanto na cerveja quanto no arroz fermentado.  

 Assim como neste estudo, há relatos na literatura que não foi possível comprovar a 

presença de lovastatina. O estudo realizado por Carvalho (2001), também não teve êxito na 

comprovação. Buscou-se a identificação de lovastatina, em que foram produzidos extratos de 

arroz fermentado por Monascus ruber (CCT 1236) e, então, após extração em metanol, foi 

realizada análise em CLAE. 

 Em 1999, Heber et al. analisaram a composição bioquímica do extrato de RYR, 

observando que faziam parte da sua composição, principalmente, 9 constituintes ativos, 

quimicamente semelhantes às estatinas: as monacolinas. Atualmente, sabe-se que as 

monacolinas são produzidas por 124 espécies do gênero Monascus (HEBER et al. 2001). 

Segundo Yong-guo (LI, Y. et al. 2004), as monacolinas são metabólitos secundários da 

fermentação dessas leveduras, em que todas têm em comum a capacidade 

hipocolesterolemiante. Os mesmos autores analisaram o extrato de RYR, por meio de 

cromatografia  líquida  de  alta  performance  (CLAE / CLAE)  e  ensaio de detecção de 

fotodiodo e espectrometria de massa, tendo identificado um total de 14 monacolinas (figura 

14), das quais caracterizaram o perfil bioquímico: Monacolinas K (Mevinolina, MK), J(MJ), 

L(ML), M(MM), X(MX), as formas hidroxi-ácidas das anteriores (MKA, MJA, MLA, MMA, 

MXA), assim como dihidro monacolina K(DMK), dihidromonacolina L(DML), 

compactina(P1) e 3α -hidroxi-3,5 dihidromonacolina L (HDML) (LI, Y. et al. 2004). 

 
Figura 14. Perfil de monacolinas do extrato de RYR obtido por CLAE com radiação UV (LI Y et al, 2004) 

 A monacolina K já havia sido descrita em 1989 por Endo. Endo reconheceu a sua 

semelhança com a lovastatina (mevinolina), extraída a partir de Monascus ruber e Aspergillus 

terreus, respectivamente (GRIECO et al., 2009). Outros compostos presentes neste produto 

consistem em monasfluor A e monasfluor B, esterois ( -sitosterol, campesterol, estigmasterol, 
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sapogenina), isoflavonas, ácidos graxos monoinsaturados (HOUSTON et al., 2009), selênio e 

zinco (WANG et al. 1997). 

 Entre todas as monacolinas presentes no extrato, Heber et al. destacaram a 

monacolina K por ser quantitativamente mais expressiva visto que a monacolina K e a sua 

forma hidroxi-ácida contribuem para 90% do total de monacolinas, e ainda, pela sua 

semelhança com a lovastatina, um inibidor da HMG-CoA redutase até então isolado a partir 

do fungo Aspergillus terreus ou sintetizado laboratorialmente (KALAIVANI et al. 2014). 

 No estudo realizado por Priatni et al. (2014), o maior teor de monacolina K foi 

encontrado no arroz fermentado pelo Monascus e foi de 7.000 mg.g-1, quando comparado ao 

substrato de tubérculo (Dioscorea hispida). O arroz, como substrato da fermentação 

Monascus, pode produzir 4,6 vezes mais monacolina K em comparação ao outro substrato 

utilizado (com Dioscorea hispida). 

 

3.2.2. Ressonância Magnética Nuclear 

 Os sinais da lovastatina foram identificados nas regiões desobstruídas, conforme 

apresentado na Figura 16. Como a análise de cerveja foi em solvente D2O e a lovastatina em 

solvente CDCl3, há um certo deslocamento dos sinais. Isto é esperado pois mudam as 

interações com o solvente e o deslocamento observado é pequeno. De acordo com Beyer, 

Schollmayer e Holzgrabe (2010), as análises de amostras por RMN requerem preparo simples 

e rápido, sendo necessário, na maioria das vezes, a solubilização da amostra no solvente 

deuterado ideal com ou sem auxílio do vórtex e/ou ultrassom para melhorar a homogeneidade. 

Consequentemente, o fator limitante para escolha do solvente deuterado é a solubilidade do 

analito alvo, sendo, em alguns estudos, preferíveis misturas de solventes deuterados, a fim de 

melhorar a separação entre sinais de interferência e os sinais de interesse. A escolha do 

solvente adequado considerando sua polaridade e aromaticidade, é um fator essencial na 

otimização da separação do sinal, pois, conduz a mudanças consideráveis no deslocamento 

químico, acoplamento padrão, dispersão do sinal, padrão da linha de base, bem como na 

complexidade global do espectro de RMN-1H. 

 Nas outras regiões, os sinais estão obstruídos ou não é possível a sua identificação 

inequívoca. Como a matriz cerveja pode gerar alterações nos deslocamentos químicos até 

certo ponto, foi adicionado o padrão de lovastatina na amostra de cerveja com adição de arroz. 

É o que se chama de efeito de matriz. 
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Figura 15. Espectro de RMN do padrão de lovastatina, da cerveja adicionada de arroz fermentado e da cerveja padrão (sem adição), representados em azul, vermelho e preto, 
respectivamente. A – Espectro geral dos sinais da cerveja padrão e do padrão de lovastatina; B – Sinais 3 e 4 identificados no espectro A; C – Sinais 1 e 2 identificados no 
espectro A. 

A 

B 
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 O padrão lovastatina foi adicionado na cerveja produzida com arroz fermentado para 

verificar se os sinais teriam aumento na intensidade de resposta. Conforme apresentado na 

Figura 17, o aumento na intensidade foi identificado nos sinais das regiões 3 e 4. Os sinais 

foram de 16,0 para 17,2 e 5,0 para 5,1, respectivamente. Nas regiões 1 e 2 porém, não foi 

possível observar o mesmo comportamento. Sabendo que a lovastatina pode apresentar 

variação em sua estrutura química de acordo com sua origem e condições do meio, a ausência 

de alteração pode ser justificada. Outro fator a ser considerado é a baixa solubilidade da 

lovastatina na mistura de água, etanol e carboidratos (cerveja), e ainda, a baixa produtividade 

pode ter sido afetada por variações em aspectos relacionados ao substrato e condições das 

fermentações.  

 Na Figura 18 estão apresentados os espectros de RMN das cervejas com diferentes 

quantidades adicionadas de arroz fermentado pelo fungo Monascus ruber. Pode-se notar que 

os sinais apresentados estão de acordo com os resultados encontrados por Kennedy et al. 

(1999), como indicado pelas setas e os espectros da literatura acima dos resultados. A Figura 

17A destaca os sinais compatíveis com tempo de retenção de lovastatina abaixo de 6,5 ppm, 

na sequência, B apresenta a ampliação dos sinais do espectro A, entre 3,2 e 5,9 ppm, e C entre 

1,0 e 2,5 ppm. Portanto, os sinais relatados estão presentes nas amostras com a adição de 

arroz e, são proporcionais ao aumento da concentração de arroz fermentado utilizado na 

produção das cervejas (KENNEDY et al. 1999). 
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Figura 16. Sinais 1, 2, 3 e 4 identificados no espectro de RMN da cerveja adicionada de arroz fermentado e da cerveja com arroz (adicionada com padrão lovastatina). 
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Figura 17. Espectro de RMN das cervejas com diferentes quantidades adicionadas de arroz fermentado pelo fungo Monascus ruber. A – Destaque do sinal compatível com 
tempo de retenção de lovastatina; Espectro geral dos sinais das cervejas com adição de arroz fermentado; B – Ampliação dos sinais do espectro A, entre 3,2 e 5,9 ppm, C – 
Ampliação dos sinais do espectro A, entre 1,0 e 2,5 ppm. 

(A) (B) 

(C) 
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4. CONCLUSÃO 

 

 

 Dentre os resultados obtidos, apesar das diferenças estatisticamente significativas 

entre as amostras para os parâmetros de pH, acidez total titulável, densidade relativa, teor 

alcóolico, estimativa de grau alcóolico e amargor, os resultados ficaram dentro das faixas 

aceitáveis e provavelmente, não seriam perceptíveis sensorialmente, com exceção do teor 

alcóolico, que apresentou diferença de pouco mais que 0,5 %. Para confirmar, seriam 

necessárias análises sensoriais das amostras. 

 O EBC da cerveja Monascus foi superior devido a adição de arroz fermentado pelo 

fungo Monascus ruber. O arroz apresentou coloração vermelha devido a presença dos 

pigmentos, metabólitos secundários dessa fermentação. As determinações de cor por 

espectrofotômetro e colorímetro, confirmaram a hipótese, e a estabilidade térmica dos 

pigmentos no produto. 

 A confirmação da presença de lovastatina na cerveja Monascus não foi possível 

através da cromatografia líquida de alta eficiência, apresentando melhores resultados a partir 

da análise de ressonância magnética nuclear na identificação de espectros quando comparados 

à literatura. 
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Resumo 
Monascus são fungos filamentosos que produzem vários metabolitos ativos, tais como 
pigmentos, monacolina K (lovastatina) e outros. O efeito hipocolesterolêmico da monacolina 
K é comprovado por diversos estudos. O arroz fermentado vermelho é o produto fermentado 
de arroz cozido inoculado com certas espécies de Monascus. Ainda, possui funções 
relacionadas à saúde, como a redução da pressão arterial. O objetivo do estudo foi avaliar o 
efeito do produto no metabolismo dos animais, dessa forma, foram realizados ensaios 
biológicos em ratas Wistar para avaliação da toxicidade aguda (dose única, 14 dias) e 
subaguda (doses diárias p.o.) durante 28 dias. A cerveja liofilizada adicionada de arroz 
fermentado (extrato de cerveja com adição de arroz fermentado pelo fungo Monascus ruber 
liofilizado - ECMR) apresentou baixa toxicidade aguda, sendo enquadrada na classe GHS 5. 
Quanto à toxicidade subaguda, nenhum dos grupos de animais demonstrou mudanças 
comportamentais anormais durante o estudo e houve diferenças significativas entre os grupos 
tratados e o grupo controle, pois o ECMR apresentou redução dos pesos absolutos e relativos 
do coração. Outro resultado importante, e que deverá ser melhor investigado, foi a redução de 
50 a 75% da atividade da enzima creatinoquinase (CK) e o aumento paradoxal dos níveis de 
creatinina sérica (aproximadamente 26%).  
 
Palavras-chave: Monascus ruber, arroz fermentado vermelho, cerveja liofilizada, toxicidade 

aguda, toxicidade subaguda. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

 A cerveja é, principalmente, composta por água, malte ou grãos, lúpulos e leveduras. 

Seus processos produtivos sofreram melhorias tecnológicas e diversificação de ingredientes 

ao longo dos anos (PIRES, BRANYIK, 2015). A cerveja é a bebida alcóolica mais consumida 

no mundo e atinge a marca de 200 bilhões de litros por ano (AMIENYO; AZAPAGIC, 2016). 

O cenário atual é animador, também, para o mercado artesanal/especial. Em 2017 houve um 
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crescimento acima do esperado no Brasil. Dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) apontam um crescimento de 37,7% no número de 

cervejarias registradas em 2017-2016 (BRASIL, 2018). 

 De acordo com a literatura, o consumo de bebidas alcóolicas é um hábito comum em 

diversas populações. Tal hábito, já esteve associado tanto à um fator de risco como de 

proteção para o desenvolvimento de patologias. A relação do consumo de álcool com eventos 

cardiovasculares vem sendo discutida há alguns anos, porém, devido a diferentes 

metodologias utilizadas para estudo, os resultados ainda são controversos (CARDOSO et al., 

2015). 

 A etapa crucial para a formação do colesterol é a conversão de HMG-CoA em 

mevalonato, o qual é catalisado por HMG-CoA redutase para a formação de colesterol 

intracelular (NELSON; COX, 2011). A elevada ingestão de alimentos calóricos, em alguns 

casos associados à obesidade, aumenta a atividade da HMG-CoA redutase, ocorrendo 

superprodução de colesterol (ROSADO e MONTEIRO, 1993). 

 Monascus são fungos filamentosos versáteis que produzem diversos metabólitos 

secundários relevantes à biotecnologia, tais como ácido-aminobutírico, ergosterol, enzimas, 

pigmentos e monacolina K (lovastatina) (SHAO et al., 2014). Os pigmentos são utilizados 

como corantes alimentícios naturais, e a monacolina K é usada no combate à 

hipercolesterolemia (PATAKOVA, 2013). A presença de outros constituintes, como 

flavonóides, fitoesteróis, derivados da treonina e os ácidos graxos insaturados, podem também 

contribuir para os seus efeitos hipocolesterolêmicos (CHEN et al., 2014). 

 A fermentação do arroz por certas espécies desse fungo produz o arroz fermentado 

vermelho (Red Yeast Rice) (SHI, LIAO, PAN, 2012). Este produto, tipicamente chinês, é 

conhecido por apresentar algumas propriedades farmacêuticas, para melhorar a digestão dos 

alimentos e promover a circulação sanguínea (SHAM et al., 2014). Os produtos fermentados 

por Monascus sp. possuem elevado poder de esterificação e têm sido utilizados para melhorar 

o aroma e o sabor de licores (CHEN et al., 2013). Em Fujian e Zhejiang, províncias da China, 

o vinho e o vinagre produzidos com arroz fermentado vermelho são populares entre todas as 

idades. Derivados dos vinhos e vinagres foram desenvolvidos com funções relacionadas à 

saúde, como a redução da pressão arterial (ZHU et al., 2011). A legislação brasileira não prevê 

o produto fermentado, ou seus metabolitos, como o pigmento (BRASIL, 2014), embora o Red 

Yeast Rice (RFR), de origem asiática, seja comercializado para todo o mundo. 
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 Neste contexto, amostras liofilizadas de cervejas produzidas com adição de arroz 

fermentado por Monascus, foram administradas à ratos, para avaliar o efeito do produto no 

metabolismo dos animais. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1. Preparo das amostras para administração 

 

Inicialmente, foram elaboradas duas formulações de cerveja tipo pilsen, que após seu 

preparo passaram pelo processo de liofilização para a administração aos ratos. Para o preparo 

da primeira formulação, utilizou-se o método tradicional, enquanto a segunda foi adicionada, 

durante a etapa de mosturação, 10 % de arroz fermentado em relação a massa total de grãos. 

Os ensaios foram identificados como E0 e E1 para a cerveja sem adição e com adição de 

arroz, respectivamente. Ambas formulações seguiram o mesmo processo e, ao final, foram 

envasadas em garrafas âmbar com 600 mL de capacidade. 

 A cerveja foi previamente liofilizada para que o produto administrado aos animais 

estivesse concentrado e, ainda, sem álcool. Para o processo de liofilização das cervejas foi 

utilizado o liofilizador SP Scientific modelo 25L Genesis SQ Super XL-70. Para o preparo 

das amostras, as garrafas de cerveja foram refrigeradas em geladeira até uma temperatura de 

4-8 °C. Em seguida, foram abertas e as cervejas, colocadas em frascos de vidro (100 mL) cujo 

volume máximo não ultrapassou 75% de sua capacidade. Os frascos foram fechados com 

plástico de PVC contendo, em sua superfície, 6 furos com diâmetro médio de 0,7 mm, e 

levados ao liofilizador. Os parâmetros do liofilizador foram: temperatura de bandeja de 

freezer igual a 0 °C, pressão de 760 torr e a temperatura do condensador de – 80 °C. O extrato 

liofilizado de cerveja de Monascus ruber (ECMR) foi utilizado para a realização dos ensaios 

biológicos. O rendimento do extrato foi, em média, 4,0%.  

 

2.2. Ensaios biológicos 

 

 Todos os ensaios biológicos foram em ratas da raça Wistar (Rattus norvegicus), com 

idade de 60 dias, pesando em média, aproximadamente, 200 g (não excedendo 20% da média 
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do grupo) fornecidas pelo Biotério Central da UFG e acondicionados no Biotério da 

Faculdade de Farmácia da UFG. No período experimental, grupos de três animais 

permaneceram em gaiolas de polipropileno de forma coletiva, apropriadas, em estantes com 

ventilação e temperatura (24 ± 2 ºC), além de ciclo claro-escuro de 12 h e umidade ambiente. 

No período de sete dias de adaptação, os animais receberam ração comercial e água à vontade. 

 Os procedimentos envolvendo o manejo e cuidados dos animais foram realizados, 

baseados no Niehs Handbook for Investigators and Technicians, do National Institute of 

Environmental Health Scienses (NIEHS) nos Estados Unidos da América, de setembro de 

2007 e “Princípios Éticos de Experimentação Animal”, proposta pelo COBEA, visando 

minimizar o sofrimento dos animais através da realização correta de todos os procedimentos 

que envolvessem os mesmos, segundo preceitos legais encontrados na “Lei Arouca”, Lei Nº 

11.794, de 8 de outubro de 2008, que regulamenta o inciso VII do § 1º do art. 225 da 

Constituição Federal, estabelecendo procedimentos para o uso científico de animais. O estudo 

foi aprovado previamente pela Comissão de Ética do Uso de Animais (CEUA/UFG), 

conforme protocolo n. 137/17 (Apêndice G). 

 Os exames laboratoriais foram realizados no Núcleo de Estudos e Pesquisas Tóxico-

Farmacológicas da UFG (NEPET), com o apoio do FarmaTec (Centro de PD&I em Produtos 

Farmacêuticos). 

 

2.2.1. Avaliação da toxicidade aguda 

 O teste de toxicidade aguda oral foi realizado segundo o Guia 423 das diretrizes da 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 2001a). Todo o 

procedimento atendeu às exigências da RDC 48 de 16 de março de 2004 da ANVISA/MS 

(BRASIL, 2004). A classificação da toxicidade do extrato administrado foi feita de acordo 

com o Globally Harmonised System. O procedimento recomendado consistiu em administrar, 

em grupos de três animais, doses sequenciais de 5, 50, 300 e 2000 mg.kg-1. A sequência das 

doses só é obedecida caso se observar a morte de mais de 1 animal com a dose escolhida. A 

administração da dose de 5000 mg.kg-1 só é recomendada quando extremamente necessário. 

Isto possibilita a estimativa de uma faixa de DL50, conforme os padrões da Globally 

Harmonised System (GHS), propiciando a classificação por classe toxicológica da substância 

administrada de acordo com o GHS. Uma das três ações é requerida: parar no teste que atribui 

à classificação do risco apropriado; testar uma dose fixa maior ou uma dose fixa menor 

(OECD, 2001b). 
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 Foram utilizadas 6 ratas Wistar. As ratas foram distribuídas em 2 grupos com 3 

animais cada. Um grupo controle, com administração de água (10 mL.kg-1), e o outro com 

administração de 2.000 mg.kg-1 do liofilizado de cerveja com arroz fermentado. A dose inicial 

selecionada foi aquela mais propensa a produzir mortalidade com base em relatos de dose 

com toxicidade evidente, quando possível, ou através de relatos evidenciados com base na 

estrutura química (OECD, 2001b). Considerando estudos anteriores sobre a toxicidade de 

arroz fermentado pelo fungo Monascus ruber e, a administração ser com cerveja liofilizada 

(sem álcool), decidiu-se por iniciar o teste de toxicidade aguda pelo método de classes com a 

dose de 2000 mg.kg-1. Obtendo a morte de até um animal a amostra é considerada de baixa 

toxicidade e é enquadrada na Classe 5 do GHS, cuja faixa de DL50 varia até 5000 mg.kg-1 

sendo maior que 2000 mg.kg-1 (DL50 > 2000 mg.kg-1). 

 Foram realizadas observações comportamentais sistemáticas para avaliar o screening 

hipocrático que fornece estimativa geral da toxicidade da substância sobre o estado consciente 

e disposição geral, atividade e coordenação do sistema motor, reflexos e atividades sobre o 

sistema nervoso central (SNC) e sobre o sistema nervoso autônomo (SNA) (MALONE, 

ROBICHAUD, 1962; MALONE, ROBICHAUD, 1983). Parâmetros (tais como: atividade 

geral, frênito vocal, irritabilidade, resposta ao toque, resposta aperto cauda, contorção, posição 

trem posterior, reflexo endireitamento, tônus do corpo, força para agarrar, ataxia, reflexo 

auricular, reflexo corneal, tremores, convulsões, straub, hipnose, anestesia, lacrimação, ptose, 

micção, defecação, piloereção, hipotermia, respiração, cianose, hiperemia, morte) foram 

avaliados nos tempos de 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h e 8 h após a administração e, a partir de 

então, diariamente, até o décimo quarto dia. Sinais de toxicidade, a época do seu 

aparecimento, a intensidade, a duração e a progressão dos mesmos foram anotados, 

tabulando-as numa escala de 0 a 4 (ausente, raro, pouco, moderado, intenso), conforme 

apêndice F, para posterior análise. As observações dos parâmetros utilizados foram 

importantes para agrupar os animais em diferentes escores. 

 Assim, as ratas foram observadas por um período de 24 h e mantidas, sob 

observação, por no mínimo 14 dias, levando em consideração a necessidade de remover por 

segurança, para estudo ou sacrifício ético, algum animal moribundo ou que estivesse 

apresentando sofrimento durante o estudo (COBEA, 2003). 

Os animais foram pesados periodicamente e foram avaliados quanto ao consumo de 

ração e água e produção de excretas (fezes e urina). Tais parâmetros foram normalizados por 

dia. Ao término do período de observação (28 dias), os animais foram anestesiados e 
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submetidos a eutanásia com cetamina e xilazina, seguido por deslocamento cervical, e seus 

órgãos internos foram avaliados macroscopicamente (JUNQUEIRA, 1983; OECD, 2001; 

BRASIL, 2004). 

 

2.2.2. Avaliação da toxicidade subaguda 

 Para a avaliação da toxicidade subaguda foi utilizada a metodologia descrita no Guia 

407 das diretrizes da Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD, 

1999). Todo o procedimento atendeu às exigências da RDC 48 de 16 de março de 2004 da 

ANVISA/MS (BRASIL, 2004). Este estudo foi realizado para obter informações sobre as 

propriedades tóxicas da cerveja produzida com arroz fermentado, acerca dos riscos potenciais 

para a saúde, resultante da administração de doses repetidas e diárias por um período de 28 

dias. 

 Assim como para a toxicidade aguda, foram realizadas observações comportamentais 

sistemáticas para avaliar o screening hipocrático (MALONE, ROBICHAUD, 1962; 

MALONE, ROBICHAUD, 1983). Os parâmetros foram avaliados nos tempos de 15 min, 30 

min, 1 h, 2 h, 4 h e 8 h após a administração e, a partir de então, diariamente, até o último dia. 

Sinais de toxicidade, a época do seu aparecimento, a intensidade, a duração e a progressão dos 

mesmos foram anotados, tabulando-as numa escala de 0 a 4 (ausente, raro, pouco, moderado, 

intenso), para posterior análise. 

 Os animais foram distribuídos conforme a Tabela 5 a seguir, em grupos e produtos 

administrados, além da ração e água. Os ratos foram divididos conforme o peso, num total de 

30 animais, agrupados em 5 grupos de 6 animais. 

Tabela 5. Distribuição dos animais por grupo e seus respectivos tratamentos para avaliação de toxicidade 

subaguda da cerveja produzida com adição de arroz fermentado pelo Monascus ruber, em ratas Wistar (n = 6 / 

grupo; administração por gavagem 1 vez ao dia). 

Grupo Tratamento (dose administrada) 

GC  Água (água filtrada 10 mL.kg-1) 

G1  ECMR (250 mg.kg-1) 

G2  ECMR (500 mg.kg-1) 

G3  ECMR (1000 mg.kg-1) 

GS  ECMR (1000 mg.kg-1) 

Legenda: ECMR = extrato liofilizado de cerveja com Monascus ruber; GC = grupo controle; GS = grupo 
satélite. 
 Os animais foram mantidos em gaiolas de polipropileno devidamente identificadas. 

Foram monitorados os parâmetros alimentares (consumo de água e ração), e parâmetros 
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fisiológicos como a variação de peso e a produção de excretas (fezes e urina) de cada grupo. 

Estes parâmetros alimentares e fisiológicos foram comparados com o grupo controle, visando 

averiguar alterações significativas que possam sugerir toxicidade. Os animais foram 

familiarizados com as gaiolas por 7 dias, antes do início do experimento (período de 

aclimatação). Previamente à administração da substância-teste ou do veículo, durante três 

dias, todos os animais foram observados e examinados clinicamente. 

A escolha da dose máxima levou em consideração o consumo diário, em proporção 

humana, a 2 litros de cerveja por dia, para uma pessoa de 70 kg (28,5 mL.kg-1dia-1) durante o 

período e, como o rendimento do liofilizado foi de 4,0 %, a dose correspondente ao consumo 

de 2 L.dia-1 foi de 1000 mg.kg-1. As outras doses foram proporcionalmente espaçadas, 

possibilitando a determinação de eventuais efeitos tóxicos dose-dependentes. 

A mesma rotina foi realizada com os animais do grupo controle e do grupo satélite. 

Os animais do grupo satélite permaneceram sob avaliação, após o término do período de 

administração, por mais 14 dias, sem receber o ECMR. A função do grupo satélite é observar 

se as alterações tóxicas diminuem, aumentam ou permanecem estáveis após a suspensão da 

administração do ECMR (reversibilidade de efeitos tóxicos). 

A cada sete dias, dados fisiológicos dos animais, como peso, consumo de água e 

ração, produção de fezes e urina, e alterações comportamentais, foram observados e 

registrados. Adicionalmente, de acordo com as resoluções 48 e 90 da ANVISA de 2004 

(BRASIL, 2004), os parâmetros observados nos grupos experimentais e no grupo controle 

tratados com o veículo, incluíram: hemograma completo e análises bioquímicas de sangue 

(sódio, potássio, gama-glutamiltranspeptidase, aminotransferases – AST, ALT -, fosfatase 

alcalina, uréia, creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicerídeos, glicose, proteínas totais e 

bilirrubina). Os exames macroscópicos foram realizados em todos os animais para todas as 

doses, tendo sido analisados os seguintes órgãos: fígado, rins, pulmão, coração e estômago. 

 

2.3. Método de eutanásia 

 

 Ao final dos experimentos, todos os animais foram anestesiados com solução de 

xilazina-cetamina 0,2 mL.100g-1 (8,75 mL de cetamina (100 mg.mL-1) e 1,25 mL de xilazina 

(100 mg.mL-1), conforme protocolo da Cornell University/Cornell Center for Animal 

Resources and Education (FLECKNELL, 1996; KOHN, et al., 1997) para realização da 

coleta sanguínea por punção cardíaca. Em seguida, a eutanásia foi completada com 
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deslocamento cervical. Todos os animais passaram por eutanásia realizada por profissional 

capacitado, médico veterinário, de acordo com “os princípios éticos de experimentação 

animal”, proposta pelo SBCAL. 

 

2.4. Análise estatística 

  

 Os resultados obtidos dos ensaios biológicos foram analisados por ANOVA, com 5% 

de significância, seguido pelo teste post hoc de Tukey (comparação entre as médias), teste de 

Dunnett (comparação de cada grupo com os grupos controles) e teste F (comparação entre os 

grupos controles). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.1. Toxicidade aguda (método de classes) 

 

 A dose de 2000 mg.kg-1 de ECMR não ocasionou a morte das ratas Wistar durante o 

estudo de toxicidade aguda pelo método de classes. Sinais de toxicidade (como perda de peso 

e inibição do crescimento) e alterações comportamentais e clínicas anormais graves, também, 

não foram observados.  

 O peso corpóreo médio final das ratas tratadas (208,3 ± 3,5 g) não diferiu 

estatisticamente das ratas tratadas com água (204,7 ± 4,0 g). As massas relativas 

(porcentagem do peso do órgão em relação ao peso corpóreo) do fígado e dos rins direito e 

esquerdo, não apresentaram diferença estatística significativa entre as ratas tratadas com água 

ou ECMR com dose igual 2000 mg.kg-1 (Tabela 6). 

Tabela 6. Peso corpóreo final (g), pesos absolutos (g) e relativos (%) do fígado e dos rins direito e esquerdo de 

ratas tratadas com água (GC) e com dose única de 2000 mg.kg-1 de ECMR. Dados expressos em média ± DP. 

Grupos 

Peso final Fígado Rim direito Rim esquerdo 

Corpóreo (g) 
Peso 

Absoluto 
(g) 

Peso 
relativo 
(g/100g) 

Peso 
Absoluto 

(g) 

Peso 
relativo 
(g/100g) 

Peso 
Absoluto 

(g) 

Peso 
relativo 
(g/100g) 

GC 204,67 ± 4,04ª 7,80 ± 0,52ª 3,82 ± 0,32ª 0,84 ± 0,07ª 0,41 ± 0,04ª 0,83 ± 0,11ª 0,41 ± 0,06ª 

EMCR 208,33 ± 3,51ª 7,84 ± 0,13ª 3,76 ± 0,12ª 0,87 ± 0,05ª 0,42 ± 0,03ª 0,78 ± 0,08ª 0,37 ± 0,03ª 
aMédias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si, pelo teste de t, ao nível de 
5% de significância. GC = grupo controle (água filtrada 10 mL.kg-1). ECMR: extrato de cerveja com adição de 
arroz fermentado pelo fungo Monascus ruber, liofilizado, 2000 mg.kg-1 p.o. 
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 Pelo screening hipocrático, ambos os grupos de ratas apresentaram apenas grau de 

agitação logo após os tratamentos com gavagem, durante os primeiros 15 minutos. A 

disposição geral normalizou-se logo em seguida após a administração (escore 4), 

permanecendo assim até o 14º dia. Os outros parâmetros relacionados com o estado de 

consciência (frênito vocal e irritabilidade) mantiveram-se sempre normais (escore 4). Os itens 

relacionados com a atividade e coordenação do sistema motor e tônus muscular – como 

resposta ao toque e ao aperto da cauda, endireitamento postural, força para agarrar e tônus do 

corpo – e os relacionados com os reflexos – auricular e corneal – apresentaram-se, também, 

normais (escore 4) durante todo o período de tempo avaliado (Apêndice F). 

 Os parâmetros relacionados com atividades sobre o SNC (tremores, convulsões, 

straub ou influência na movimentação espontânea, hipnose, anestesia) e sobre o SNA 

(lacrimação, respiração, cianose, ptose, salivação, micção, defecação, piloereção, hipotermia), 

também não se alteraram nos tempos avaliados, estando sempre normais (escore zero quando 

ausentes e escore 4 quando presentes), conforme ficha do Apêndice E e F. 

 Transcorridos 14 dias da administração, procedeu-se com a eutanásia e necropsia de 

todos os animais e, macroscopicamente, não foram observadas alterações anatômicas 

anormais nos órgãos. Um resumo dos resultados obtidos no teste de toxicidade aguda por via 

oral, é apresentado na Tabela 7. 

Tabela 7. Resultados do teste de toxicidade aguda em ratas Wistar do grupo 1 (controle) e grupo 2 (ECMR p.o., 

3 animais/grupo). Legenda: ECMR = extrato de cerveja com adição de arroz fermentado pelo fungo Monascus 

ruber, liofilizado. G1 = ECMR (250 mg.kg-1); G2 = ECMR (500 mg.kg-1) 

Parâmetros G1 G2 
Letalidade Ausente Ausente 

Screening hipocrático Ausente Ausente 

Alterações clínica e comportamental anormais Ausente Ausente 

Alteração macroscópica Ausente Ausente 

Alteração peso relativo de órgãos (fígado e rins) Ausente Ausente 

O ECMR possui baixa toxicidade aguda, evidenciada pela ausência de sinais clínicos e 

comportamentais anormais no screening toxicológico, bem como ausência de morte das ratas 

durante todo o período de observação com a dose de 2000 mg.kg-1. Pelo método de classes 

(OECD, 2001b), o ECMR se enquadra na Classe 5 (5000 mg.kg-1 < DL50 > 2000 mg.kg-1), 

sendo considerada praticamente atóxica.  

Somente em casos excepcionais que existe justificativa do uso da dose de 5000 

mg.kg -1 (OECD, 2001b; BRASIL, 2004). O próprio guia 423 não aconselha a realização do 
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teste de toxicidade aguda, utilizando a dose de 5000 mg.kg-1, visando à proteção da vida do 

animal e por dificuldades técnicas de solubilização e administração, a não ser que tal teste seja 

necessário em um estudo para garantir a qualidade da saúde humana. 

 Vale ressaltar que o teste de toxicidade aguda deve priorizar a via utilizada pelos 

humanos que, neste caso, foi a via peroral.  

 

3.2. Toxicidade subaguda 

 

 Os dados sobre a evolução ponderal estão listados na Tabela 8.  

Tabela 8. Evolução ponderal das ratas tratadas com ECMR p.o., no ensaio de toxicidade subaguda. Dados 

expressos em Média ± DP (n = 6/grupo). 

Grupo 
Peso corpóreo 

Ganho ponderal % 
Inicial (g) Final (g) 

GC  178,60 ± 2,19b 217,40 ± 7,09a 21,75 ± 4,59a 

G1  195,60 ± 5,13a 207,40 ± 4,04b 6,06 ± 1,65c 

G2  197,40 ± 4,51a 212,60 ± 4,72a 7,71 ± 1,87bc 

G3  199,80 ± 5,93a 216,60 ± 9,71ab 6,97 ± 4,20bc 

GS  197,40 ± 5,73a 213,40 ± 6,35a 8,11 ± 1,60b 
 a-cMédias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey, 
ao nível de 5% de significância. ECMR = extrato de cerveja com adição de arroz fermentado pelo fungo 
Monascus ruber, liofilizado. GC = água (água filtrada 10 mL.kg-1); G1 = ECMR (250 mg.kg-1); G2 = ECMR 
(500 mg.kg-1); G3 = ECMR (1000 mg.kg-1); GS = ECMR (1000 mg.kg-1). 

 Observou-se que os animais de todos os grupos tratados apresentaram evolução 

ponderal média menor do que a apresentada pelo GC, que apresentou o maior ganho corpóreo 

ponderal, acima de 21% Já o G1, com dose diária de 250 mg.kg-1, teve ganho ponderal 

significativamente igual aos demais grupos tratados, com exceção ao satélite, que 

demonstrou, aparentemente, retomada do ganho ponderal, após a suspensão do tratamento.  

 Os grupos com doses iguais a 250 mg.kg-1, 500 mg.kg-1 e satélite, apresentaram 

ganho corpóreo ponderal semelhante. Outro fato observado, é que o grupo controle tinha a 

menor média de peso no início do tratamento (178,60 ± 2,19), estatisticamente diferente aos 

demais e, após os trinta dias de administração, apresentou peso final igual aos demais grupos, 

com exceção ao G1. Os grupos tratados com o extrato apresentaram evolução ponderal menor 

do que o grupo controle. 
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 Os dados de consumo de ração, água e produção de excretas são apresentados na 

Tabela 9. Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas, em relação ao 

grupo controle. Entretanto, ressalta-se que, apesar de não haver diferenças no consumo de 

água, ração e produção de excretas, os animais dos grupos tratados manifestaram menor 

evolução ponderal. 

Tabela 9. Parâmetros alimentares e fisiológicos diários de ratas tratadas com ECMR, no ensaio de toxicidade 

subaguda. Dados expressos em Média ± DP (n = 6/grupo). 

Grupos Ração (g) Água (g) Excretas (g) 

GC  231,67 ± 40,80ª 681,58 ± 126,34ª 371,33 ± 117,01ª 

G1  213,00 ± 49,37ª 563,75 ± 217,99ª 342,83 ± 275,17ª 

G2  222,42 ± 51,71ª 554,42 ± 150,57ª 291,67 ± 113,21ª 

G3  215,08 ± 50,01ª 629,08 ± 188,25ª 339,08 ± 279,75ª 

GS  224,25 ± 49,25ª 567,33 ± 157,05ª 315,75 ± 106,57ª 

 aMédias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey, ao 
nível de 5% de significância. ECMR = extrato de cerveja com adição de arroz fermentado pelo fungo Monascus 
ruber, liofilizado. GC = água (água filtrada 10 mL/kg); G1 = ECMR (250 mg.kg-1); G2 = ECMR (500 mg.kg-
1); G3 = ECMR (1000 mg.kg-1); GS = ECMR (1000 mg.kg-1). 

 Nas Tabelas 10 e 11, estão apresentados os pesos absolutos e relativos dos órgãos. 

Não houve diferenças significativas entre os grupos tratados e o GC para os pesos absolutos e 

relativos dos órgãos, exceto, aparentemente, para o coração, o que precisa ser melhor 

investigado, já que as diferenças são bastante discretas.  

Tabela 10. Pesos absolutos dos órgãos (fígado, rins, estômago, coração e pulmão) das ratas tratadas com ECMR 

p.o., no ensaio de toxicidade subaguda. Dados expressos em Média ± DP (n = 6/grupo). 

Órgão (g) GC G1 G2 G3 GS 

Fígado  7,46 ± 1,15 a 7,07 ± 0,38 a 6,95 ± 0,56 a 7,15 ± 0,87 a 7,75 ± 0,77 a 

Rim Direito  0,86 ± 0,06 a 0,92 ± 0,16 a 0,89 ± 0,06 a 0,86 ± 0,09 a 0,94 ± 0,1 a 

Rim Esquerdo  0,82 ± 0,06 a 0,85 ± 0,06 a 0,86 ± 0,07 a 0,88 ± 0,08 a 0,83 ± 0,07 a 

Estômago  1,60 ± 0,21a 1,73 ± 0,20 a 1,55 ± 0,25 a 1,65 ± 0,27 a 1,73 ± 0,22 a 

Coração  0,99 ± 0,11a 0,85 ± 0,04bc 0,81 ± 0,08c 0,89 ± 0,07abc 0,97 ± 0,13ab 

Pulmão  1,62 ± 0,14 a 1,71 ± 0,18 a 1,65 ± 0,15 a 1,85 ± 0,22 a 1,64 ± 0,20 a 
a-cMédias seguidas pela mesma letra na linha não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey, ao 
nível de 5% de significância. ECMR = extrato de cerveja com adição de arroz fermentado pelo fungo Monascus 
ruber, liofilizado. GC = água (água filtrada 10 mL/kg); G1 = ECMR (250 mg.kg-1); G2 = ECMR (500 mg.kg-
1); G3 = ECMR (1000 mg.kg-1); GS = ECMR (1000 mg.kg-1). 
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Tabela 11. Pesos relativos dos órgãos (fígado, rins, estômago, coração e pulmão) das ratas tratadas com ECMR, 

no ensaio de toxicidade subaguda. Dados expressos em Média ± DP. 

Órgão (g/100g) GC G1 G2 G3 GS 

Fígado  3,47 ± 0,49ª 3,42 ± 0,22ª 3,28 ± 0,26ª 3,33 ± 0,28ª 3,53 ± 0,35ª 

Rim Direito  0,40 ± 0,04ª 0,45 ± 0,08ª 0,42 ± 0,03ª 0,40 ± 0,03ª 0,43 ± 0,04ª 

Rim Esquerdo  0,38 ± 0,02ª 0,41 ± 0,03ª 0,40 ± 0,03ª 0,41 ± 0,02ª 0,38 ± 0,02ª 

Estômago  0,74 ± 0,10ª 0,84 ± 0,08ª 0,73 ± 0,11ª 0,77 ± 0,12ª 0,79 ± 0,09ª 

Coração  0,46 ± 0,04ª 0,41 ± 0,02b 0,38 ± 0,04b 0,42 ± 0,03b 0,44 ± 0,06ab 

Pulmão  0,76 ± 0,07ª 0,83 ± 0,10ª 0,78 ± 0,08ª 0,87 ± 0,11ª 0,74 ± 0,07ª 
a-cMédias seguidas pela mesma letra na linha não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey, ao 
nível de 5% de significância. ECMR = extrato de cerveja com adição de arroz fermentado pelo fungo Monascus 
ruber, liofilizado. GC = água (água filtrada 10 mL.kg-1); G1 = ECMR (250 mg.kg-1); G2 = ECMR (500 mg.kg-1); 
G3 = ECMR (1000 mg.kg-1); GS = ECMR (1000 mg.kg-1). 
 Houve diferença significativa entre os grupos para o peso do coração, em que o 

grupo controle diferiu dos grupos tratados com 250 mg.kg-1 e 500 mg.kg-1, tanto em peso 

absoluto, quanto peso relativo.  

 Nenhum dos grupos de animais demonstrou mudanças comportamentais anormais 

durante o estudo, tais como: autofagia, coprofagia, irritabilidade, instabilidade 

comportamental, piloereção, distúrbios durante os ciclos claro e escuro. Assim, não foi 

observada alteração comportamental e/ou clínica durante os 28 dias de observação nos 

animais. 

 Quanto aos exames bioquímicos, a maioria dos parâmetros dos grupos tratados foram 

iguais aos do GC (Tabelas 12 e 13), exceto para os resultados de creatinina e creatinoquinase 

(CK) (Tabela 13). A creatinoquinase apresentou redução significativa da atividade (50 a 

75%), em relação ao controle. Uma hipótese a ser considerada como explicação poderia 

envolver algum tipo de inibição da atividade da CK, o que deverá ser estudado em ensaios in 

vitro. Entretanto, como não houve reversão do efeito inibitório no grupo satélite, pode ser que 

componentes do ECMR exerçam este efeito de redução da atividade da CK por modulação 

gênica.  Os resultados da creatinina dos animais do grupo controle também diferiram 

estatisticamente dos demais grupos. Houve aumento discreto (aproximadamente 26%) nos 

valores de creatinina dos grupos tratados.  Entretanto, devido à inibição da CK, principal 

enzima responsável pelo metabolismo da fosfocreatina a creatinina, provavelmente houve um 

aumento da secreção tubular ativa renal da creatinina. 
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 A Tabela 14 apresenta os resultados do hemograma dos animais. Os parâmetros BG, 

HCT, PLA, PCT, MCHC, PDW, MON (mm³) apresentaram diferenças significativas entre os 

grupos. Os restantes dos parâmetros não tiveram diferenças estatisticamente significantes 

nem com o controle nem entre os outros grupos tratados. 
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Tabela 12. Valores bioquímicos de ratas tratadas com ECMR, no ensaio de toxicidade subaguda. Dados expressos em Média ± DP (n = 6/grupo). 

Grupo Glicose (mg/dL) AST (U/L) 
Gama-GT* 

(U/L) 

Ácido úrico 

(mg/dL) 
ALP-AMP (U/L) ALT (U/L) 

Triglicerídeos 

(mg/dL) 

GC  194,33 ± 29,76ª 157,67 ± 28,07ª -2,25 ± 1,50ª 1,63 ± 0,66ª 150,17 ± 54,40ª 73,83 ± 30,64ª 85,67 ± 21,65ª 

G1  175,50 ± 22,29ª 114,83 ± 64,72ª -1,67 ± 0,58ª 1,55 ± 0,67ª 143,50 ± 73,00a 60,17 ± 11,36ª 66,17 ± 27,74ª 

G2  231,00 ± 76,43ª 136,00 ± 40,16ª -1,33 ± 2,31ª 1,83 ± 0,77ª 120,00 ± 41,87ª 66,50 ± 23,72ª 74,83 ± 37,22ª 

G3  217,50 ± 36,57ª 117,83 ± 40,44ª -2,25 ± 2,22ª 1,74 ± 1,06ª 114,33 ± 71,15ª 57,00 ± 7,62ª 87,67 ± 20,16ª 

GS  240,67 ± 50,16ª 130,17 ± 31,34ª -1,33 ± 0,58ª 1,61 ± 0,91ª 183,5 ± 68,10ª 74,17 ± 11,30ª 88,83 ± 27,80ª 
a-bMédias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de significância. ECMR = extrato de cerveja com 
adição de arroz fermentado pelo fungo Monascus ruber, liofilizado. GC = água (água filtrada 10 mL.kg-1); G1 = ECMR (250 mg.kg-1); G2 = ECMR (500 mg.kg-1); G3 = 
ECMR (1000 mg.kg-1); GS = ECMR (1000 mg.kg-1). * Os valores negativos de gama-GT foram devidos a problemas de limite de detecção, e foram considerados iguais a 
zero e não forma levados em conta na discussão dos resultados. 
 

Tabela 13. Valores bioquímicos de ratas tratadas ECMR, no ensaio de toxicidade subaguda. Dados expressos em Média ± DP (n = 6/grupo). 

Grupo 
Proteína 

Total (g/dL) 

Albumina 

(g/dL) 

Bilirrubina 

Total (mg/dL) 
CK (U/L) 

Uréia 

(mg/dL) 

Creatinina 

(mg/dL) 

Colesterol 

(mg/dL) 

Bilirrubina 

direta (mg/dL) 

GC  6,52 ± 0,75ª 3,10 ± 0,57ª 0,92 ± 0,17ª 2038,33 ± 524,74ª 45,17 ± 10,36ª 0,39 ± 0,18a 76,00 ± 8,39ª 0,43 ± 0,10ª 

G1  6,65 ± 0,81ª 3,20 ± 0,28ª 1,78 ± 2,48ª 1048,67 ± 491,84bc 45,00 ± 3,46ª 0,53 ± 0,03b 79,33 ± 7,94ª 0,39 ± 0,13ª 

G2  6,63 ± 0,55ª 3,20 ± 0,38ª 0,88 ± 0,22ª 1011,80 ± 458,31b 45,83 ± 7,22ª 0,53 ± 0,05b 85,33 ± 15,78ª 0,38 ± 0,09ª 

G3  6,83 ± 0,83ª 3,40 ± 0,43ª 1,02 ± 0,43ª 483,00 ± 224,41d 40,83 ± 3,19ª 0,51 ± 0,10b 83,33 ± 7,89ª 0,50 ± 0,27ª 

GS  7,08 ± 0,77ª 3,58 ± 0,27ª 1,18 ± 0,93ª 758,60 ± 399,06cd 51,67 ± 7,09ª 0,59 ± 0,06b 84,83 ± 5,34ª 0,55 ± 0,49ª 
a-dMédias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de significância. ECMR = extrato de cerveja com 

adição de arroz fermentado pelo fungo Monascus ruber, liofilizado. GC = água (água filtrada 10 mL.kg-1); G1 = ECMR (250 mg.kg-1); G2 = ECMR (500 mg.kg-1); G3 = 

ECMR (1000 mg.kg-1); GS = ECMR (1000 mg.kg-1). 
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Tabela 14. Hemograma e índices hematológicos de ratas tratadas com ECMR, na toxicidade subaguda. Dados expressos em Média ± DP (n = 6/grupo). 

Parâmetro GC G1 G2 G3 GS 

GB (mm³) 4280 ± 708,52b 4683,33 ± 770,5b 6700 ± 1387,08ª 6700 ± 886ª 4416,67 ± 1364,43b 

GV (mm³) 6510000 ± 376828,87ª 6161666,67 ± 843881,9ª 6600000 ± 402044,77ª 6594000 ± 358789,63ª 6355000 ± 519451,63ª 

HB (g/dl) 13,5 ± 0,86ª 13,12 ± 1,27ª 13,82 ± 0,66ª 14,26 ± 0,55ª 13,05 ± 0,87ª 

HCT (%) 36,6 ± 1,89ª 33,97 ± 4,39ab 35,42 ± 1,62ª 37,02 ± 1,75ª 31,35 ± 2,13b 

PLA (mm³) 470600 ± 214020,56b 670000 ± 194802,46ab 804500 ± 144677,23ª 851000 ± 89266,46ª 791833,33 ± 135112,42ª 

PCT (%) 0,36 ± 0,13b 0,49 ± 0,14ab 0,65 ± 0,14ª 0,61 ± 0,08ª 0,61 ± 0,15ª 

LIN (%) 83,7 ± 3,5ª 85,07 ± 5,25ª 84,32 ± 4,03ª 84,5 ± 1,24ª 86,75 ± 2,64ª 

MON (%) 11,36 ± 2,22ª 10,75 ± 3,13ª 11 ± 2,09ª 11,58 ± 1,13ª 10,45 ± 2,37ª 

GRA (%) 4,94 ± 1,93ª 4,18 ± 2,27ª 4,68 ± 2,17ª 4,1 ± 0,84ª 2,8 ± 1,21ª 

VGM (µm³) 20,76 ± 0,79ª 26,88 ± 13,34ª 26,53 ± 13,49ª 28,44 ± 14,86ª 25,9 ± 13,28ª 

MCH (pg) 20,76 ± 0,79ª 21,4 ± 1,17ª 21,07 ± 0,92ª 21,66 ± 0,66ª 20,58 ± 0,52ª 

MCHC (g/dl) 36,94 ± 1,6c 38,77 ± 1,7bc 39,02 ± 0,99b 36,78 ± 3,48bc 41,7 ± 1,15ª 

RDW (%) 13,96 ± 0,52ª 13,77 ± 0,29ª 13,73 ± 0,35ª 13,84 ± 0,18ª 13,73 ± 0,44ª 

VMP (µm³) 7,88 ± 0,89ª 7,45 ± 0,65ª 8,05 ± 0,71ª 7,16 ± 0,32ª 7,83 ± 1,71ª 

PDW (%) 3,34 ± 3,16b 5,57 ± 2,36b 4,85 ± 1,28b 8,34 ± 1,07ª 4,07 ± 1,32b 

#LIN (mm³) 3540 ± 698,57ª 9933,33 ± 14839,77ª 5616,67 ± 1273,45ª 5620 ± 719,03ª 3766,67 ± 1141,34ª 

#MON (mm³) 420 ± 44,72c 450 ± 207,36bc 683,33 ± 194,08ab 700 ± 158,11ª 433,33 ± 242,21bc 

#GRA (mm³) 320 ± 109,54ª 300 ± 89,44ª 400 ± 178,89ª 380 ± 44,72ª 216,67 ± 75,28ª 
a-dMédias seguidas pela mesma letra na linha não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de significância. ECMR = extrato de cerveja com 

adição de arroz fermentado pelo fungo Monascus ruber, liofilizado. GC = água (água filtrada 10 mL.kg-1); G1 = ECMR (250 mg.kg-1); G2 = ECMR (500 mg.kg-1); G3 = 

ECMR (1000 mg.kg-1); GS = ECMR (1000 mg.kg-1). 

Legenda: GB = glóbulos brancos; GV = glóbulos vermelhos (hemácias); HB = hemoglobina; HCT = hematócrito; PLA = número de plaquetas; PCT = plaquetócrito, LIN = 

número relativo de linfócitos; MON = número relativo de monócitos; GRA = número relativo de granulócitos; VGM = volume globular médio; MCH = hemoglobina 

corpuscular média; RDW = red cell distribution width (amplitude de distribuição dos glóbulos vermelhos); VMP = volume médio das plaquetas ; PDW = distribuição do 

tamanho das plaquetas; #LIN = número absoluto de linfócitos; #MON = número absoluto de monfócitos  e #GRA = número absoluto de granulócitos.
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4. CONCLUSÃO 

 

 

 A cerveja liofilizada produzida com adição de arroz fermentado pelo fungo 

Monascus ruber apresenta baixa toxicidade aguda, sendo enquadrada na classe GHS 5. 

Quanto à toxicidade subaguda, houve diferenças significativas entre os grupos tratados e o 

grupo controle apenas para os pesos absolutos e relativos do coração. O grupo controle 

apresentou maiores pesos quando comparado aos demais. Nenhum dos grupos de animais 

demonstrou mudanças comportamentais anormais durante o estudo. Não foi observada 

alteração clínica durante os 28 dias de observação nos animais. Quanto aos testes 

bioquímicos, apenas os resultados de creatinina e creatina quinase (CK) apresentaram 

diferenças significativas entre o grupo controle em relação aos demais. Houve aumento nos 

valores quando comparado o grupo controle com os demais grupos. 
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APÊNDICE A – ANÁLISES DO PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL QUANTO ÀS QUANTIFICAÇÕES DOS PIGMENTOS 

VERMELHOS, LARANJAS E AMARELOS 

 
Apêndice A.1. Regressão múltipla para a quantificação dos pigmentos vermelho, laranja e amarelo, com todas as variáveis, seus respectivos parâmetros e níveis de 
significância após a fermentação em estado sólido do arroz pelo fungo Monascus ruber. 

 

Apêndice A.2. Regressão múltipla com as variáveis significativas (exceto para a quantificação de pigmento amarelo), seus respectivos parâmetros e níveis de significância 
após a fermentação em estado sólido do arroz pelo fungo Monascus ruber. 

Variáveis e interações 
510 nm 470 nm 

Coeficiente de Regressão Nível de significância ρ-valor Coeficiente de Regressão Nível de significância ρ-valor 
Termo independente 78,9598 0,000014 58,4542 0,000008 

Umidade (%) (L) -21,9082 0,001128 -18,8725 0,000293 
Umidade (%) (Q) -26,0892 0,001125 -16,9018 0,001339 

Monoglutamato de sódio (%) (L) -10,7225 0,029177 -9,7495 0,008286 
Monoglutamato de sódio (%) (Q) -25,4688 0,001274 -18,0476 0,000951 

Umidade*Monoglutamato de 
sódio 

        

  r² = 0,93956   r²= 0,95369   

 
Variáveis e interações 

510 nm 470 nm 400 nm 
Coeficiente de 

Regressão 
Nível de significância 

ρ-valor 
Coeficiente de 

Regressão 
Nível de significância 

ρ-valor 
Coeficiente 

de Regressão 
Nível de significância 

ρ-valor 
Termo independente 78,9598 0,000076 58,4542 0,000035 116,5255 0,000026 

Umidade (%) (L) -21,9082 0,003048 -18,8725 0,000748 -35,0089 0,000796 

Umidade (%) (Q) -26,0892 0,003041 -16,9018 0,002705 -34,9486 0,001773 

Monoglutamato de sódio (%) (L) -10,7225 0,047007 -9,7495 0,012897 -25,0799 0,003551 

Monoglutamato de sódio (%) (Q) -25,4688 0,003377 -18,0476 0,002023 -37,4950 0,001291 

Umidade*Monoglutamato de sódio 1,5991 0,793256 3,1139 0,432323 21,3622 0,026414 

 
r² = 0,94047 

 
r²= 0,95958 

 
r²=0,96765 
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APÊNDICE A.3. Gráficos de Pareto: Efeitos das variáveis nos resultados de quantificação dos pigmentos 
produzidos nos tratamentos. (a) Quantificação em comprimento de onda de 510 nm para pigmento vermelho. 
(b) Quantificação em comprimento de onda de 470 nm para pigmento laranja. (c) Quantificação em 
comprimento de onda de 400 nm para pigmento amarelo. 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 
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APÊNDICE A.4. Valores observados em função dos valores previstos para as respostas obtidas de 
quantidade de pigmentos (UA.gmsˉ¹). (a) Quantificação em comprimento de onda de 510 nm para pigmento 
vermelho. (b) Quantificação em comprimento de onda de 470 nm para pigmento laranja. (c) Quantificação 
em comprimento de onda de 400 nm para pigmento amarelo. 
 
 

 
(a) 

 
 

 
(b) 

 
 

 
(c)
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APÊNDICE A.5. Valores observados em função dos resíduos das respostas no modelo. (a) Quantificação em 
comprimento de onda de 510 nm para pigmento vermelho. (b) Quantificação em comprimento de onda de 
470 nm para pigmento laranja. (c) Quantificação em comprimento de onda de 400 nm para pigmento 
amarelo. 
 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 
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APÊNDICE B – RESULTADOS QUANTO ÀS ANÁLISES DE COR DO ARROZ 

FERMENTADO EM COLORÍMETRO (SISTEMA CIELAB) 

 

Apêndice B.1. Modelos completos com os efeitos significativos e não-significativos para cada parâmetro da 

determinação de cor (L*, a*, b*, C* e H°) do arroz fermentado. 

  (1) 

  (2) 

  (3) 

  (4) 

  (5) 

Onde, U é a umidade do arroz antes da fermentação; MGS é a concentração de monoglutamato de sódio, 

ambos em percentual (%). 

 

Apêndice B.2. Modelos reduzidos e finais com os efeitos significativos para cada parâmetro da determinação 

de cor (L*, a*, b*, C* e H°) do arroz fermentado. 

  (6) 

  (7) 

  (8) 

 (9) 

  (10) 
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APÊNDICE B.3. Regressão múltipla para os parâmetros de cor do arroz fermentado pelo fungo Monascus ruber, com todas as variáveis e níveis de significância. 

Variáveis e 
interações 

L* a* b* C* H° 

Coeficiente de 
Regressão 

Nível de 
significância 

ρ-valor 

Coeficiente de 
Regressão 

Nível de 
significância 

ρ-valor 

Coeficiente de 
Regressão 

Nível de 
significância 

ρ-valor 

Coeficiente 
de Regressão 

Nível de 
significância 

ρ-valor 

Coeficiente de 
Regressão 

Nível de 
significância 

ρ-valor 
Termo independente 48,00333 0,000000 11,58667 0,000000 4,266667 0,001572 74,88807 0,000009 20,02320 0,000714 

Umidade (%) (L) 7,18715 0,000070 -0,59798 0,000756 3,936636 0,000233 39,40659 0,000020 11,19400 0,001086 
Umidade (%) (Q) 5,79958 0,000450 0,57292 0,002028 2,626667 0,003320 41,60579 0,000036 7,36826 0,013563 

Monoglutamato de 
sódio (%) (L) 

5,17880 0,000338 -1,01921 0,000060 2,908530 0,000965 20,73457 0,000439 10,18134 0,001670 

Monoglutamato de 
sódio (%) (Q) 

5,56958 0,000544 0,02542 0,804763 2,881667 0,002211 29,05499 0,000203 8,16534 0,009048 

Umidade* 
Monoglutamato de 

sódio 
2,43500 0,034518 -0,85250 0,000728 1,655000 0,038665 8,67157 0,059793 7,10586 0,029150 

 
r²=0,98494 

 
r²=0,98355 

 
r²=0,97443 

 
r²=0,99084 

 
r²=0,95879 

 
 

APÊNDICE B.4. Regressão múltipla para os parâmetros de cor do arroz fermentado, apenas com as variáveis significativas do modelo e níveis de significância. 

Variáveis e 
interações 

L* a* b* C* H° 

Coeficiente de 
Regressão 

Nível de 
significância 

ρ-valor 

Coeficiente de 
Regressão 

Nível de 
significância 

ρ-valor 

Coeficiente de 
Regressão 

Nível de 
significância 

ρ-valor 

Coeficiente de 
Regressão 

Nível de 
significância 

ρ-valor 

Coeficiente 
de Regressão 

Nível de 
significância 

ρ-valor 
Termo independente - - 11,61059 0,000000 - - 74,88807 0,000010 - - 

Umidade (%) (L) - - -0,59798 0,000212 - - 39,40659 0,000025 - - 
Umidade (%) (Q) - - 0,56544 0,000581 - - 41,60579 0,000050 - - 

Monoglutamato de 
sódio (%) (L) 

- - -1,01921 0,000010 - - 20,73457 0,000893 - - 

Monoglutamato de 
sódio (%) (Q) 

- - - - - - 29,05499 0,000372 - - 

Umidade* 
Monoglutamato de 

sódio 
- - -0,85250 0,000203 - - - - - - 

 
- 

 
r²=0,98333 

   
r²=0,98008 

 
- 
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APÊNDICE B.5. Gráfico de Pareto com os efeitos das variáveis nos parâmetros de cor do arroz fermentado. (a) Efeitos nos resultados do parâmetro L*. (b) Efeitos nos 
resultados do parâmetro a*. (c) Efeitos nos resultados do parâmetro b*. (d) Efeitos nos resultados do parâmetro C*. (e) Efeitos nos resultados do parâmetro H°. 

 

 

 

(a) (b) (c) 

(d) (e) 
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APÊNDICE B.6. Valores observados em função dos valores previstos para as respostas obtidas da determinação de cor do arroz fermentado. (a) Resultados do parâmetro L*. 
(b) Resultados do parâmetro a*. (c) Resultados do parâmetro b*. (d) Resultados do parâmetro C*. (e) Resultados do parâmetro H°. 
 

 

 

 
 

 

(a) (b) (c) 

(d) (e) 
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APÊNDICE B.7. Valores observados em função dos resíduos das respostas (parâmetros de determinação de cor do arroz fermentado) no modelo. (a) Resultados do parâmetro 
L*. (b) Resultados do parâmetro a*. (c) Resultados do parâmetro b*. (d) Resultados do parâmetro C*. (e) Resultados do parâmetro H°. 
 

 

 

 
 

 

(a) (b) (c) 

(d) (e) 
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APÊNDICE B.8. Superfícies de respostas e curvas de níveis baseadas nas equações 6 a 10 (Apêndice B.2) para 
a coloração do arroz fermentado. (a) Resultados do parâmetro L*. (b) Resultados do parâmetro a*. (c) 
Resultados do parâmetro b*. (d) Resultados do parâmetro C*. (e) Resultados do parâmetro H°. 
 
 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

 
(e) 
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APÊNDICE C – RESULTADOS QUANTO ÀS ANÁLISES DE COR DO EXTRATO DO ARROZ FERMENTADO EM 

COLORÍMETRO (SISTEMA CIELAB) 

 

APÊNDICE C.1. Regressão múltipla para os parâmetros de cor do extrato alcoólico do arroz fermentado, com todas as variáveis e níveis de significância após a fermentação 

em estado sólido pelo fungo Monascus ruber. 

Variáveis e 
interações 

L* a* b* C* H° 

Coeficiente de 
Regressão 

Nível de 
significância 

ρ-valor 

Coeficiente de 
Regressão 

Nível de 
significância 

ρ-valor 

Coeficiente de 
Regressão 

Nível de 
significância 

ρ-valor 

Coeficiente 
de Regressão 

Nível de 
significância 

ρ-valor 

Coeficiente de 
Regressão 

Nível de 
significância 

ρ-valor 
Termo independente 6,77667 0,029666 36,12667 0,000035 13,61667 0,000020 755,660 0,000077 21,64175 0,005380 

U (%) (L) 11,49770 0,000404 -9,88790 0,001582 -2,38756 0,006640 -205,910 0,003310 14,95372 0,003210 
U (%) (Q) 11,84417 0,000793 -8,08896 0,007952 0,81745 0,255761 -167,978 0,015503 12,54149 0,013574 

MGS (%) (L) 7,03894 0,003738 -8,78812 0,002673 -3,62875 0,001062 -202,535 0,003555 12,16775 0,007664 
MGS (%) (Q) 7,32167 0,006605 -8,25896 0,007304 -0,63755 0,362952 -178,532 0,012263 12,60221 0,013323 

U* MGS 0,54750 0,789932 -4,35250 0,111071 -3,33313 0,007004 -97,320 0,139336 6,19446 0,181727 
  r²=0,96856   r²=0,95306   r²=0,94678   r²=0,94034   r²=0,93384   

 

APÊNDICE C.2. Regressão múltipla para os parâmetros de cor do extrato alcoólico do arroz fermentado, com todas as variáveis e níveis de significância após a fermentação 

em estado sólido pelo fungo Monascus ruber. 

Variáveis e 
interações 

L* a* b* C* H° 

Coeficiente de 
Regressão 

Nível de 
significância 

ρ-valor 

Coeficiente de 
Regressão 

Nível de 
significância 

ρ-valor 

Coeficiente de 
Regressão 

Nível de 
significância 

ρ-valor 

Coeficiente 
de Regressão 

Nível de 
significância 

ρ-valor 

Coeficiente de 
Regressão 

Nível de 
significância 

ρ-valor 
Termo independente 6,77667 0,016941 36,12667 0,000026 13,74750 0,000000 755,660 0,000052 21,64175 0,005543 

U (%) (L) 11,49770 0,000101 -9,88790 0,002122 -2,38756 0,005223 -205,910 0,003985 14,95372 0,003110 
U (%) (Q) 11,84417 0,000226 -8,08896 0,012260 -167,978 0,021028 12,54149 0,015275 

MGS (%) (L) 7,03894 0,001441 -8,78812 0,003794 -3,62875 0,000505 -202,535 0,004313 12,16775 0,008197 
MGS (%) (Q) 7,32167 0,002841 -8,25896 0,011209 -178,532 0,016444 12,60221 0,014971 

U* MGS         -3,33313 0,005577         
  r²=0,96807   r²=0,91799   r²=0,90714   r²=0,90353   r²=0,90203   
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APÊNDICE C.3. Gráfico de Pareto com os efeitos das variáveis nos parâmetros de cor do extrato do arroz fermentado. (a) Efeitos nos resultados do parâmetro L*. (b) Efeitos 

nos resultados do parâmetro a*. (c) Efeitos nos resultados do parâmetro b*. (d) Efeitos nos resultados do parâmetro C*. (e) Efeitos nos resultados do parâmetro H°. 

 

 

 
 

 
 

(b) (c) 

(d) (e) 

(a) 
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APÊNDICE C.4. Valores observados em função dos valores previstos para as respostas obtidas da determinação de cor do extrato do arroz fermentado. (a) Resultados do 

parâmetro L*. (b) Resultados do parâmetro a*. (c) Resultados do parâmetro b*. (d) Resultados do parâmetro C*. (e) Resultados do parâmetro H°. 

 

 

 

 
 

(a) (b) (c) 

(d) (e) 
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APÊNDICE C.5. Valores observados em função dos resíduos das respostas (parâmetros de determinação de cor do extrato do arroz fermentado) no modelo. (a) Resultados do 
parâmetro L*. (b) Resultados do parâmetro a*. (c) Resultados do parâmetro b*. (d) Resultados do parâmetro C*. (e) Resultados do parâmetro H°. 
  

 

 

 

 
 

(a) (b) (c) 

(d) (e) 
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APÊNDICE D – PARÂMETROS DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO O LIOFILIZADOR SP SCIENTIFIC MODELO 25L 

GENESIS SQ SUPER XL-70, UTILIZADO PARA A LIOFILIZAÇÃO DA CERVEJA ANTES DA ADMINISTRAÇÃO AOS RATOS 

NAS ANÁLISES BIOLÓGICAS. 

 

Step 
Temperatura de bandeja de 

freezer 
Pressão Temperatura do condensador 

Tempo para o freezer baixar a 
temperatura e estabilizar 

1 0 °C 400 torr – 80 °C 30 min 
2 0 °C 350 torr – 80 °C 30 min 
3 0 °C 300 torr – 80 °C 30 min 
4 0 °C 250 torr – 80 °C 30 min 
5 0 °C 200 torr – 80 °C 45 min 
6 0 °C 150 torr – 80 °C 45 min 
7 0 °C 100 torr – 80 °C 60 min 
8 0 °C 50 torr – 80 °C 60 min 
9 -50 °C 50 torr – 80 °C 60 min 
10 -50 °C 200 mtorr – 80 °C 10 horas 
11 -45 °C 200 mtorr – 80 °C 10 horas 
12 -40 °C 200 mtorr – 80 °C 10 horas 
13 -35 °C 200 mtorr – 80 °C 10 horas 
14 -30 °C 200 mtorr – 80 °C 10 horas 
15 -25 °C 200 mtorr – 80 °C 10 horas 
16 -20 °C 200 mtorr – 80 °C 12 horas 
17 -15 °C 200 mtorr – 80 °C 12 horas 
18 -10 °C 200 mtorr – 80 °C 18 horas 
19 -5 °C 200 mtorr – 80 °C 18 horas 
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APÊNDICE E – FICHA PARA SCREENING HIPOCRÁTICO – TOXICIDADE 

AGUDA E SUBAGUDA 

Experimento:_________________________________________________________  

ANIMAIS:                                                                        Sexo:   F                  Via Adm.:   p.o .;       Dose: 2000 
mg.kg-1 

  Parâmetros avaliados 
0 
h 

15` 30` 1 h 2 h 4 h 8 h 24h 48h 3 d ... 7 d ... 14d 

I 
- 

D
is

p 
ge

ra
l Atividade geral 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Frênito vocal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Irritabilidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II
 –

 A
ti

vi
da

de
 e

 c
oo

rd
en

aç
ão

 
m

ot
or

a 

Resposta ao toque 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Resposta aperto cauda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Contorção 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Posição trem posterior 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Reflexo 
Endireitamento 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Tonus do corpo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Força para agarrar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ataxia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II
I Reflexo Auricular 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Reflexo Corneal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

IV
 -

 S
N

C
 

Tremores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Convulsões 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Straub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hipnose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anestesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V
 -

 S
N

A
 

Salivação 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Lacrimejamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ptose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Micção 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Defecação 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Piloereção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hipotermia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Respiração 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Cianose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hiperemia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Morte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Data: _____________________            Assinatura:  ________________________ 

http://www.ufg.br/
mailto:lccunha@farmacia.ufg.br
http://www.farmacia.ufg.br/


 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE FARMÁCIA 

Núcleo de Estudos e Pesquisas Tóxico-Farmacológicas 
(NEPET-UFG)  

 

133 
 Prof. Dr. Luiz Carlos da Cunha 

Fone/Fax: 055 21 62 3209 6044/ 3521 1821 
e. mail: lccunha@farmacia.ufg.br 

Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás 
Praça Universitária Esq.  lª Avenida S/N Setor Universitário  

Fone: 055 21 62 3209-6044 - Fax: 055 21 62 3209-6037 
Goiânia – GO, Brasil – CEP:74 605 –220 

www.farmacia.ufg.br 

 

APÊNDICE F – ESCALA (ESCORE) DOS EVENTOS – SCREENING 

HIPOCRÁTICO 

 
Intensidade do Evento 

(NORMAL = 0) Valor Atribuído 

Ausente 0 
Raro 1 

Discreto (pouco) 2 
Moderado 3 

Acentuado (intenso)  4 
 
 

Intensidade do Evento 
(NORMAL = 4)  

Valor Atribuído 

Ausente 0 
Raro 1 

Pouco 2 
Diminuído 3 

Normal (presente) 4 
Aumentado 5 
Moderado 6 
Elevado 7 
Intenso 8 
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APÊNDICE G – PARECER CONSUBSTANCIADO REFERENTE AO ATENDIMENTO 

DE PENDÊNCIAS DO PROTOCOLO N.137/17 
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