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RESUMO 

 

Avaliação da relação C/N no desempenho da levedura Saccharomyces 

cerevisiae CAT-1 
 

 

      A levedura Saccharomyces cerevisiae é o microrganismo mais utilizado no 
processo de fermentação alcoólica, pois as diferentes linhagens apresentam as 
características ideais para a produção de etanol, dentre outros atributos 
pretendidos. No entanto, as células de levedura necessitam de uma série de 
nutrientes para seu desenvolvimento e desempenho fermentativo; uma fonte de 
carbono e de nitrogênio são os compostos mais utilizados pelas leveduras, 
destacando a importância da interação e o fluxo desses nutrientes nos processos 
metabólicos. As interações entre a fonte de nitrogênio e de carbono contribuem 
para a melhoria do processo fermentativo, favorecem o crescimento celular, 
melhoram o desempenho metabólico, além de aumentar a produção de etanol. 
Visando avaliar a relação carbono/nitrogênio no desempenho fermentativo e 
crescimento de leveduras, a linhagem de levedura Saccharomyces cerevisae CAT-
1 foi cultivada em meio contendo sacarose (SAC) e fosfato de diamônio (DAP) em 
diferentes concentrações. O crescimento cinético em meio contendo extrato de 
levedura (YE) apresentou biomassa maior no meio com 155 g/L de SAC e 10 g/L 
de YE. No meio contendo YNB a biomassa maior foi nas concentrações de SAC 
172 g/L e DAP 8,5 g/L. Quanto ao desempenho fermentativo, a linhagem CAT-1 
produziu 86,6g/L de etanol no meio com 155 g/L de SAC e 10 g/L de YE, sem o 
DAP. Nessas condições a produtividade foi de 3,62 g/L.h. Portanto, nos 
experimentos realizados com meio contendo extrato de levedura, a presença do 
fosfato de diamônio (DAP) não resultou em diferença ou melhora tanto no 
crescimento como na fermentação. 

 
 
 

Palavras-chave: Nitrogênio; Sacarose; Fermentação; Carbono 
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ABSTRACT 

 

Evaluation of the C/N ratio in yeast performance Saccharomyces cerevisiae 

CAT-1 
 

 

      The yeast Saccharomyces cerevisiae is the microorganism most used in the alcoholic 
fermentation process, as the different strains have the ideal characteristics for the 
production of ethanol, among other intended attributes. However, yeast cells require a 
series of nutrients for their development and fermentative performance; a source of carbon 
and nitrogen are the compounds most used by yeasts, highlighting the importance of 
interaction and the flow of these nutrients in metabolic processes. The interactions between 
the nitrogen and carbon sources contribute to the improvement of the fermentation process, 
favor cell growth, improve metabolic performance, in addition to increasing ethanol 
production. In order to evaluate the carbon / nitrogen ratio in yeast performance and growth, 
the yeast strain Saccharomyces cerevisae CAT-1 was grown in medium containing sucrose 
(SAC) and diamonium phosphate (DAP) in different concentrations. The kinetic growth in 
medium containing yeast extract (YE) showed higher biomass in the medium with 155 g / L 
of SAC and 10 g / L of YE. In the medium containing YNB the largest biomass was in the 
concentrations of SAC 172 g / L and DAP 8.5 g / L. Regarding the fermentative 
performance, the CAT-1 strain produced 86.6 g / L of ethanol in the medium with 155 g / L 
of SAC and 10 g / L of YE, without DAP. Under these conditions, the ethanol yield was 3.62 
g / L.h. Therefore, in experiments carried out with a medium containing yeast extract, the 
presence of diamonium phosphate (DAP) did not show any difference or improvement in 
both growth and fermentation. 
 
 
Keywords: Nitrogen, Sucrose, Fermentation, Saccharomyces cerevisiae  
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1 INTRODUÇÃO 

O etanol é um dos solventes mais utilizados no mundo e se apresenta como 

uma alternativa de biocombustível para compor a matriz energética, sendo visto 

como uma solução para o problema da energia global. A capacidade de suprir a 

demanda mundial de energia renovável é devido ao custo reduzido de produção do 

etanol e por apresentar baixo poder poluente (SANTOS et al., 2012).  

O processo de obtenção de etanol ou bioetanol consiste na fermentação dos 

açúcares presentes em plantas como milho, cana-de-açúcar, beterraba e sorgo, 

com posterior destilação. A cana-de-açúcar é, tradicionalmente, a mais utilizada no 

Brasil, por apresentar alta produtividade além de ser uma cultura simples 

(NOVACANA, 2018). A partir de 2015 foi iniciada, no Brasil, a produção de etanol 

utilizando milho  

Na fermentação alcoólica os açúcares são convertidos em etanol pelos 

microrganismos, sendo que os mais utilizados são linhagens da levedura 

Saccharomyces cerevisiae (RIBEIRO et al., 1999). A Saccharomyces é a espécie 

mais indicada para a realização da fermentação, pois apresenta características 

ideais para a produção de etanol; dentre os atributos de interesse, destacam-se: 

alta capacidade de tolerância ao álcool e a variação de temperatura, possui 

tolerância osmótica, transformam açúcar rapidamente em etanol, além de tolerar 

ambientes com pH ácido (ANDRIETTA et al., 2006). 

Para um bom desempenho da levedura é imprescindível que o meio de 

cultura contenha uma fonte de carbono e nitrogênio, além de sais e vitaminas. Os 

principais açúcares utilizados como fonte de carbono pela Saccharomyces são 

galactose, glicose e frutose (monossacarídeos), e sacarose e maltose 

(dissacarídeos) (FLORES et al., 2000); como fonte de nitrogênio podem ser 

utilizados os aminoácidos asparagina, glutamina, glutamato ou amônio (CRÉPIN et 

al., 2012). Estudos afirmam que essas fontes promovem altos índices de 

crescimento, além de serem muito usados pelas leveduras (MAGASANIK, 1992). 

Esses compostos são os mais utilizados pelas leveduras, destacando-se a 

importância da interação e o fluxo desses nutrientes, que são essenciais nos 

processos metabólicos. O nitrogênio é um elemento fundamental para as leveduras 

sendo que suas células conseguem utilizar uma vasta diversidade de componentes 

nitrogenados como aminoácidos, amônio e peptídeos (CRUZ et al., 2001).  
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As interações entre a fonte de carbono e de nitrogênio no metabolismo de 

diversas linhagens industriais de leveduras apresentam grande relevância. E estes 

elementos contém uma estrutura complexa e são usados pelas leveduras para 

obter um melhor desempenho metabólico. Convém ressaltar que a interação entre 

diferentes fontes de nitrogênio e de carbono, para eficiência da fermentação das 

leveduras, é um aspecto essencial para a melhoria do processo fermentativo por 

esses microrganismos, além de aumentar a produção de etanol (SANTOS et al., 

2013). 

O nitrogênio é um dos elementos mais encontrados nas macromoléculas dos 

seres vivos sendo fundamental para as funções e estrutura das células. Sabe-se 

que os organismos vivos contêm mecanismos elaborados de controle para 

fornecimento contínuo de nitrogênio. Desta forma, parte vital do desempenho 

celular necessita da assimilação e aquisição de nitrogênio. A ausência ou a baixa 

concentração de fontes elementares de nitrogênio pode limitar o crescimento 

celular das leveduras (CRUZ et al., 2002). 

Além da presença de nitrogênio, a proporção entre a fonte de carbono e de 

nitrogênio exercem papel importante no desempenho da levedura, impactando a 

fermentação cause falte o nitrogênio (BETITE et al., 2012; GOBERT et al., 2019). 

Além disso, a falta de nitrogênio pode causar paradas ou lentidão na fermentação. 

Dentre diferentes fontes de nitrogênio disponíveis para o cultivo, o trabalho 

de Monteiro (2016) mostrou resultados bastante promissores quando o mosto 

contendo caldo de cana concentrado foi suplementado com fosfato de diamônio 

(DAP). 

No presente trabalho, a linhagem CAT-1 foi cultivada em diferentes meios 

contendo sacarose, como fonte de carbono e fosfato de diamônio (DAP), como 

fonte de nitrogênio. Variando a relação carbono/nitrogênio (C/N) foi avaliado o 

crescimento e desempenho fermentativo da levedura, buscando determinar se 

existe uma quantidade ideal de C/N que favoreça o metabolismo celular. 
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2 OBJETIVOS 

 

 Avaliar o desempenho da levedura S. cerevisiae linhagem CAT-1, quanto ao 

crescimento e a fermentação, em diferentes concentrações de sacarose e DAP 

variando a relação carbono/nitrogênio (C/N). E, determinar se existe uma 

quantidade adequada desses elementos para o desenvolvimento da levedura que 

favoreça um melhor desempenho fermentativo. 

 

 

HIPÓTESE: 

Existe uma relação C/N ideal na qual o desempenho fermentativo de S. cerevisiae 

é mais favorecido. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

3.1 Panorama sobre o uso do Etanol como biocombustível 

O etanol pode ser obtido a partir de diferentes matérias primas como a cana-

de-açúcar, milho, sorgo, beterraba, batata, mandioca, trigo, entre outros. No 

entanto, as mais utilizadas para uso do etanol como biocombustível, são o milho e 

a cana-de-açúcar (BALAT, 2011). 

O etanol de cana-de-açúcar apresenta uma vantagem com relação ao etanol 

de milho, visto que, para cada hectare de cana plantado são produzidos 6800 litros 

de etanol, já a mesma área cultivada com milho produzem em média 3200 litros de 

álcool, isto é, a cana-de-açúcar apresenta maior rentabilidade se comparado ao 

milho (AQUINO et al., 2014). Tradicionalmente, no Brasil o etanol é proveniente da 

cana-de-açúcar, e nos Estados Unidos o etanol é produzido a partir do milho 

(SALLA et al., 2010). Entretanto, segundo dados da União da Indústria de Cana-de-

açúcar (UNICA), cinco usinas de etanol de milho estavam em operação no Brasil no 

início de 2020 (NovaCana1, 2020),  

A cana-de-açúcar foi inserida no Brasil pelos portugueses no início do século 

XVI. Atualmente, ela é uma cultura duplamente importante para o país, uma vez 

que, a cultura ocupa 8,4 milhões de hectares, produzindo mais de 650 milhões de 

toneladas ao ano (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, CONAB, 

2020), fazendo com que o país seja o maior produtor de cana-de-açúcar no 

mundo.E, é a partir dela que são obtidos dois produtos essenciais para a economia 

brasileira: o açúcar e o álcool, esse utilizado tanto na fabricação de bebidas 

alcoólicas como na forma de combustível para os carros (AGRIMEC, 2018). O pais 

tomou conhecimento da produção de etanol a partir da cana-de-açúcar ainda no 

período colonial, quando os agricultores produziam cachaça (BASSO; ROSA, 

2010). 

Em meados da década de 70, devido à crise do petróleo, o Brasil buscou 

diminuir sua dependência por combustíveis fosseis, reduzindo as importações de 

petróleo. Com isso, em 1975 iniciou o programa PRÓ-ALCOOL, com a finalidade 

de aumentar a produção de etanol, proporcionando benefícios financeiros aos 

produtores e baixando os impostos para os consumidores (BORGES et al., 2015). 

                                                
1 https://www.novacana.com/n/etanol/mercado/producao-etanol-milho-brasil-saltar-86-2020-21-
unem-210120 
 

https://www.novacana.com/n/etanol/mercado/producao-etanol-milho-brasil-saltar-86-2020-21-unem-210120
https://www.novacana.com/n/etanol/mercado/producao-etanol-milho-brasil-saltar-86-2020-21-unem-210120
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A partir da década oitenta o uso do etanol vem crescendo, sendo usado em 

vários países como combustível alternativo. A produção mundial de etanol teve um 

aumento considerável de 2007 (49,7 bilhões de litros) para 2015 (96,8 bilhões de 

litros) (AZHAR et al., 2017), sendo que o Brasil é responsável por, 

aproximadamente, um terço dessa produção.  

A produção de etanol de cana-de-açúcar é uma tecnologia com capacidade 

para produzir biocombustível com eficiência e economia, havendo capacidade para 

substituir a gasolina (LIMA; BASSO; AMORIM, 2001). 

Atualmente, esse biocombustível é um dos mais utilizados no mundo, sendo 

produzido em grande quantidade pelo Brasil e Estados Unidos. Ele pode ser 

misturado à gasolina com facilidade sendo usado em motores de ignição por faísca. 

Ou pode ser usado em carros de passeio na forma de etanol hidratado ou 

misturado com a gasolina (etanol anidro). Veículos de combustível flexível podem 

usar o etanol hidratado em qualquer proporção (MACEDO; SEABRA; SILVA, 2008).  

O etanol hidratado é composto de 95% de etanol e o restante é água; o 

etanol anidro, resultado da desidratação do etanol hidratado, possui no máximo 

0,4% de água (SZWARC, 2010). 

No Brasil, o uso do etanol misturado com a gasolina é obrigatório por lei, 

sendo 27% desde 2015. Esse combustível é sinônimo de orgulho nacional devido a 

sua eficiência energética e sustentabilidade. O uso do etanol evitou a emissão de 

535 milhões de toneladas de CO2eq na atmosfera até fevereiro de 2019 (UNICA, 

2019). 

A produção de etanol tem crescido constantemente e as previsões indicam 

que continuará a crescer pelas próximas décadas devido a sua grande capacidade 

de substituir os combustíveis fosseis e prover de fonte renovável, além de melhorar 

a segurança energética e reduzir os déficits comerciais (CRUZ; RESENDE; 

RIBEIRO, 2018). Vários países começaram a produzir seu próprio etanol ou 

aderiram ao uso deste como combustível, afim de reduzir a dependência de 

petróleo e diminuir as emissões de gases de efeito estufa (LOPES et al., 2016). 

Esse combustível pode ser obtido pela rota química que consiste na 

hidratação do etileno ou pelo processo microbiológico. A rota mais utilizada na 

indústria mundial é o processo microbiológico, conhecido também como 

fermentação alcoólica/ etanólica. Esse processo é realizado, principalmente, pela 
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levedura Saccharomyces cerevisiae, embora outros microrganismos também sejam 

capazes de produzir etanol (LOPES et al., 2016). 

 

3.2 Fermentação alcoólica 

O processo de fermentação é conhecido desde a antiguidade, sendo descrito 

como um processo bioquímico complexo (LOURENCETTI et al., 2017); consiste na 

transformação dos açúcares em etanol e CO2 por meio de reações enzimáticas que 

ocorrem no interior das células de leveduras, principalmente, S. cerevisiae que 

metaboliza os açúcares em condições anaeróbicas. Essas reações são realizadas 

pelas leveduras para obter energia para suas funções vitais, liberando etanol e CO2 

(AMORIM, 2005). 

Os açúcares como frutose e glicose, presentes no caldo da cana-de-açúcar 

ou oriundos da hidrólise da sacarose, são convertidos pelo processo da glicólise, 

em energia celular (ATP) produzindo o ácido pirúvico. Após a formação do piruvato, 

as reações acontecem em duas etapas: o piruvato sofre descarboxilação em uma 

reação catalisada pela enzima piruvato descarboxilase, produzindo acetaldeído e a 

seguir a enzima álcool desidrogenase age sobre o acetaldeído reduzindo-o a etanol 

(MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 2008). 

Esse processo envolve 12 reações em uma sequência ordenada, sendo 

cada uma catalisada por uma enzima especifica (Figura 1). Essas enzimas sofrem 

ação de diversos fatores, que pode favorecer ou reprimir a ação enzimática; 

portanto, esses fatores afetam o desempenho do processo de fermentação 

realizado pelas leveduras (LIMA; BASSO; AMORIM, 2001). Os fatores que afetam 

o desempenho das leveduras são a concentração de substrato, pela pressão 

osmótica exercida, a concentração de etanol, pelas interações que ocorrem com a 

membrana das células, além de altas temperaturas e a acidez do mosto (JOHN et 

al., 2012) 

A levedura é um microrganismo facultativo, ou seja, ela possui capacidade 

de ajustar seu metabolismo, tanto em ambientes aeróbicos como em anaerobiose. 

Desta forma em condições de aerobiose os açucares são transformados em 

biomassa, H2O e CO2, enquanto que em anaerobiose a maior parte dos açúcares 

são transformados em etanol e CO2. Os produtos finais da fermentação dependem 

das condições ambientais as quais a levedura está exposta no meio fermentativo 

(SANTOS; GUSMÃO; GOUVEIA, 2010). 
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Figura 1. Sequência de reações enzimáticas na fermentação alcoólica 

Fonte: LIMA et al., 2001 

 

CO2 
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3.3 Levedura Saccharomyces cerevisiae 

A levedura S. cerevisiae é um fungo unicelular, heterotrófico e facultativo 

(SANTOS et al., 2018), podem ser encontradas no ar, água e solo, além de haver 

algumas que vivem como parasitas em animais e insetos (PHAFF et al., 1987) e 

são capazes de resistir às condições estressantes da fermentação, possuindo os 

requisitos necessários para a realização deste processo (ANDRIETTA et al.; 2007). 

Sua reprodução pode ser assexuada por fissão, brotamento ou sexuada por 

formação de ascosporos (CECCATO-ANTONINI, 2010).  

De acordo com Russel e Stewart (1998), quando a levedura se reproduz 

assexuadamente, uma célula de levedura se divide, dando origem a uma célula 

filha (Figura 2). A separação celular ocorre quando as camadas da parede celular 

se separam, deixando a cicatriz do broto na célula-mãe e a cicatriz do nascimento 

na célula-filha. A cicatriz do broto é composta principalmente de quitina. 

 

 

Figura 2. Reprodução assexuada em leveduras, com a formação de brotos 

Fonte: SANTOS (2008) 

 

A maioria das definições sobre a estrutura celular das leveduras são 

baseadas na espécie S. cerevisiae. Devido ao seu modo de reprodução, condição 

de cultivo, idade e cultura, a célula de levedura pode apresentar diferentes formas e 

tamanho; as mais comuns são a esférica, globosa, ovoide e alongadas (AMORIM, 

2005). As leveduras possuem tamanhos que variam de 1 e 5 μm de largura e 5 a 30 

μm de comprimento (PELCZAR, 1997). Esse fungo eucarioto unicelular foi o 

primeiro eucarioto a ter seu genoma sequenciado, sendo considerado um 

microrganismo modelo para diversas pesquisas (GOFFEAU et al., 1996). 
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A levedura foi um dos primeiros microrganismos a ser utilizado pela 

humanidade; há mais de 4000 anos os egípcios já usavam esses microrganismos 

para a obtenção de pães e bebidas alcoólicas mesmo sem saber de sua existência 

nos processos fermentativos. Em 1680, Antonie Van Leewenhoek observou pela 

primeira vez a presença deste microrganismo em uma amostra de cerveja em 

fermentação, utilizando um microscópio (LIMA; BASSO; AMORIM, 2001). 

A descoberta das atividades metabólicas dos microrganismos em no início 

do século 19 favoreceu o avanço no desenvolvimento de processos industriais que 

utilizam as leveduras em seus diversos procedimentos. Dessa maneira, diversos 

processos fermentativos foram desenvolvidos com grande eficiência para a 

produção do etanol e diferentes produtos metabólicos utilizando bactérias, fungos 

filamentosos e as leveduras (MATTANOVICH et al., 2014). As leveduras têm sido 

utilizadas em diferentes processos fermentativos para produção de etanol 

combustível, bebidas e alimentos fermentados (AMORIM et al., 2011; SICARD; 

LEGRAS, 2011). 

Com relação ao processo industrial de produção de etanol, diferentes 

linhagens de S. cerevisiae têm sido utilizadas. Nos últimos anos, as linhagens CAT-

1 e PE-2 vem sendo utilizadas com sucesso pelas destilarias brasileiras nos 

processos de fermentação. Durante muitos anos essas cepas têm demonstrado 

dominância e persistência nas fermentações industriais (AMORIM et al., 2011). 

Ambas eram linhagens consideradas nativas, que viviam presentes nos processos 

fermentativos, até serem selecionadas para comercialização; essas leveduras se 

caracterizam pela eficiência nos processos fermentativos (BROWN et al., 2013). 

Segundo Basso et al. (2008), essas linhagens são utilizadas de 14-19 anos nos 

processos industriais, por apresentarem grande capacidade de fermentação. 

Essas leveduras selecionadas apresentam maior competitividade em relação 

as linhagens contaminantes, representando em algumas destilarias a biomassa 

total no final de uma fermentação. A maior parte das destilarias no Brasil utilizam 

uma ou uma mistura dessas duas leveduras como iniciadores do processo 

fermentativo, representando cerca de 80% de levedura comercializada. Elas são 

responsáveis por mais de 60% da produção do etanol brasileiro (NASCIMENTO; 

FONSECA, 2019).  

A linhagem CAT-1 é uma das linhagens que mais se destaca por possuir 

uma capacidade fermentativa muito eficiente em mosto com altas concentrações de 



23 

açúcar, além de possuir alto potencial para a produção de bebidas alcoólicas 

(BABRZADEH et al., 2012). Estudos realizados por Monteiro et al. (2018), com as 

linhagens CAT-1 e PE-2 utilizando alta concentração de açúcar (VHG), mostrou 

que com 25°Brix, a linhagem CAT-1 produziu 5% a mais de etanol total que a PE-2, 

a 35°Brix, a produção de etanol pela CAT-1 aumentou a um valor agregado de    

145 mL L-1, enquanto a PE-2 apresentou uma redução adicional de 5% no etanol 

total. 

A linhagem CAT-1 foi utilizada por Moreira et al. (2013) como padrão para 

comparar o desempenho de leveduras nativas isoladas de processos de 

fermentação para produção de etanol; os autores concluíram que a linhagem CAT-

1 apresentou eficiência fermentativa em média 4,5% superiores comparado com as 

demais linhagens, em sistema descontinuo de fermentação com reciclo de células. 

Na Figura 3 estão apresentadas algumas características de leveduras 

selecionadas e utilizadas em processos industriais. A linhagem CAT-1 apresenta 

algumas características superiores as demais, principalmente quando comparada 

com a PE-2. 

 

 

Figura 3. Características de linhagens selecionadas de levedura  

Fonte:http://www.fatecc.com.br/alunos/apostilas/tecnicoagricola/acucarealcool/apostilacucarealcool.

pdf. 

 

http://www.fatecc.com.br/alunos/apostilas/tecnicoagricola/acucarealcool/apostilacucarealcool.pdf
http://www.fatecc.com.br/alunos/apostilas/tecnicoagricola/acucarealcool/apostilacucarealcool.pdf
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As características diferenciadas ente as linhagens de levedura são utilizadas 

para selecionar linhagens mais adaptadas ao processo. A cariotipagem é uma 

técnica que tem auxiliado na seleção de novas linhagens de leveduras, por 

exemplo, PE-2, CAT-1, FT858L e a Fermel que foi selecionada em 2014. Além 

disso, essa técnica permite compreender melhor o comportamento das leveduras 

durante o período da fermentação (LOPES et al., 2015). A utilização de cepas de 

leveduras selecionadas do ambiente de produção pode contribuir para a eficiencia 

maior da fermentação (CAMPOS et al., 2009), pois para serem selecionadas 

apresentavam maior tolerância aos estresses do ambiente. 

 

3.4 Nutrição de leveduras: importância do carbono e nitrogênio 

 As fontes de carbono e nitrogênio se encontram em uma estrutura complexa 

e diversa na natureza. Esses compostos são os principais nutrientes presentes em 

um mosto de fermentação, isso indica que a interação desses elementos 

desempenha uma função essencial no metabolismo das leveduras. Os 

microrganismos conseguem utilizar vários compostos como fonte de carbono e 

nitrogênio (CRUZ; BASTITOTE; ERNANDES, 2003).  

As principais fontes de carbono utilizada pelas leveduras são a glicose e a 

frutose, esses açúcares são usados rapidamente pelas células (SCHNEPER; 

DUVEL; BROACH, 2004). Como fonte de nitrogênio elas tem preferência por 

glutamato, glutamina, asparagina e amônio. A levedura utiliza, preferencialmente, 

substratos que proporcionam o melhor desenvolvimento do seu metabolismo, 

através de um mecanismo de regulação chamado repressão catabólica de 

nitrogênio (NCR), esse mecanismo impede a absorção das fontes pobres de 

nitrogênio quando há presença de melhores fontes disponíveis (CREPIN et al., 

2012). 

O nitrogênio exerce funções muito importantes na fisiologia celular da 

levedura e na bioquímica do processo de fermentação. Ele é considerado um 

elemento fundamental no crescimento e multiplicação das leveduras, auxilia no 

aumento da tolerância ao etanol, acelera a fermentação e proporciona maior 

produtividade e rendimento (THOMAS; INGLEDEW, 1990). 

Os compostos utilizados como fontes de carbono e de nitrogênio são, do 

ponto de vista quantitativo, os principais nutrientes utilizados pelas leveduras, por 

isso deve-se considerar que o fluxo destes nutrientes e a interação mútua entre 
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eles devem interferir nos vários processos metabólicos (ter SCHURE et al., 1995 

apud CRUZ, 2002). Na Figura 4 está esquematicamente descrita a biossíntese dos 

aminoácidos a partir de glicose (ALBERS et al., 1996); esse fluxo apresenta parte 

das interações que ocorrem entre a fonte de carbono e as fontes de nitrogênio. 

 

 

Figura 4. Esquema simplificado da formação de espécies redutoras na biossíntese de aminoácidos 

Fonte: ALBERS et al., 1996 

 

As leveduras S. cerevisiae utilizam o nitrogênio, principalmente, na forma 

amoniacal (NH4
+). Na falta dessa, as leveduras passam a usar o nitrogênio na 

forma amídica (ureia) ou amínica (na forma de aminoácidos) e pequenos peptídeos, 

e não possui habilidade metabólica para aproveitar o nitrato e pouca capacidade de 

utilizar as proteínas do meio (BASSO; AMORIM, 2001, VILANOVA et al., 2007). O 

nitrogênio assimilável é essencial para o metabolismo e crescimento da levedura. A 

disponibilidade de nitrogênio é muito importante para produção de biomassa na 

fase de crescimento exponencial da levedura durante o início da fermentação 

alcoólica (MARTÍNEZ-MORENO et al., 2012). 

O nitrogênio é transportado pela membrana plasmática por meio de uma 

permeasse geral de aminoácidos (Gap 1). Os aminoácidos podem transportar 
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especificamente alguns compostos nitrogenados para célula, esses compostos 

nitrogenados podem ser incorporados diretamente nas vias de síntese de proteínas 

ou transformados em amônio e glutamato que entram na via biossintética. Qualquer 

aminoácido pode ser sintetizado se houver glutamina ou glutamato suficiente. Os 

compostos nitrogenados quando entram na célula são armazenados em vacúolos 

até serem utilizados pela levedura (HOFMAN-BANG, 1999). 

O nitrogênio é um elemento que constitui vários compostos orgânicos na 

célula da levedura, onde, 70% é composto de proteína, de 8 a 10% de purinas e 

aproximadamente 4% são de piridinas, os demais são encontrados nos compostos 

solúveis, aminoácidos e nucleotídeos (TORTORA; FUNKE; CASE, 2011 apud 

FRANCISCHETTI, 2017). 

 A qualidade e quantidade das fontes de nitrogênio e carbono no ambiente, 

faz com que a célula da levedura corresponda ajustando seu metabolismo para 

aprimorar a utilização de nutrientes existentes e auxiliar seu desenvolvimento, 

fazendo com que sua capacidade de sobrevivência melhore perante as condições 

nutricionais do meio (SCHNEPER; DUVEL; BROACH, 2004). 

A proporção entre as fontes de carbono e nitrogênio precisa ser equilibrada 

para garantir uma boa atividade metabólica da levedura. A deficiência de nitrogênio 

pode resultar em uma perda da capacidade de absorção dos açúcares pelas 

células (GOBERT et al., 2019). Além disso, a falta de nitrogênio pode causar 

fermentações paradas ou lentas (BETITE et al., 2012). 

As células de levedura são submetidas a diversas fontes de estresse 

durante um processo industrial fermentativo, como alta concentração de açúcar e 

etanol, temperaturas elevadas durante o processo fermentativo, nutrientes do meio 

e etc. Uma medida indicada para auxiliar esse processo é suplementar o mosto 

com uma fonte de nitrogênio; diversas fontes nitrogenadas podem ser utilizadas. O 

nitrogênio estimula o crescimento microbiano, ampliando a captação de nutrientes 

essenciais e fortalecendo os mecanismos de respostas a estresse sobre a 

membrana plasmática (BATISTOTE; CRUZ; ERNANDES, 2006; BETITE et al., 

2012; CERQUEIRA, 2013; MONTEIRO, 2015). 

No estudo de Cruz (2002), preparações comerciais de hidrolisados 

enzimáticos de proteínas (com predominância de aminoácidos na forma de 

peptídeos), petonas, hidrolisados ácidos (com a predominância de aminoácidos na 

forma livre) e um sal de amônio (sulfato de amônio) foram utilizadas como fonte de 
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nitrogênio. Os meios continham também uma fonte de carbono sendo: 

monossacarídeos (glicose, galactose, frutose) dissacarídeos (maltose, sacarose, 

lactose), o trissacarídeo rafinose e um substrato não fermentescível (etanol). Os 

resultados obtidos sugerem que não somente a complexidade estrutural da fonte de 

carbono juntamente com a fonte de nitrogênio podem interferir no metabolismo das 

leveduras, mas também, as diferenças bioquímicas de distintas linhagens de 

leveduras podem ter influência no desempenho da fermentação. 

 É importante ressaltar que a quantidade e a variedade de compostos 

nitrogenados disponíveis no mosto são essenciais para ocorrer uma fermentação 

bem-sucedida nos processos industriais. Portanto, é necessário selecionar cepas 

de leveduras que além de apresentar capacidade de utilizar rapidamente todos os 

açúcares presentes, deve possuir capacidade de utilizar todos os tipos de fontes de 

nitrogênio, o que poderá garantir a excelência na qualidade e rendimento do 

produto final (BATISTOTE; CRUZ; ERNANDES, 2006). 

De acordo com Amorim (2005), a quantidade de nitrogênio precisa ser bem 

dosada, caso tenha pouco nitrogênio o processo fica lento e o rendimento cai, se o 

nitrogênio estiver em excesso a levedura se multiplicará em quantidade elevada, 

desviando os açúcares para produção de biomassa ao invés de produzir álcool. A 

concentração adequada de nitrogênio livre, indicada pelo autor, para aumentar a 

eficiência da fermentação deve ser de 100 a 300 mg/L de mosto. 

 

3.5 Relação C/N  

A relação Carbono e Nitrogênio da matéria orgânica é a proporção da massa 

de carbono em relação a quantidade de nitrogênio presente. Na matéria orgânica 

sempre tem mais carbono do que nitrogênio. A proporção de carbono/ nitrogênio é 

escrita como C:N e geralmente é representada por um número (BRUST, 2019). 

O carbono é um elemento que fornece uma fonte de energia e atua como 

constituinte na formação da massa celular microbiana. Já o nitrogênio é um 

elemento importante para a constituição de proteínas, ácidos nucleicos, enzimas e 

aminoácidos, que são necessários para os processos de crescimento e para o 

metabolismo microbiano (NOVIADI; ZAIRIFUL; CANDRA, 2018). 

A proporção de carbono para nitrogênio é muito importante, pois o 

metabolismo de carbono e nitrogênio estão sempre ligados, onde sua assimilação é 
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coordenada e controlada de acordo com a disponibilidade de ambos os nutrientes 

(GINÉSY; RUSANOVA-NAYDENOVA; ROVA, 2017). 

Uma relação C:N de 10:1 significa que há dez unidades de carbono para 

cada unidade de nitrogênio na substância. No solo a razão C:N pode ter um efeito 

significativo sobre a decomposição de resíduos e ciclagem de nutrientes (USDA-

NRCS, 2011). Na fermentação a relação C/N atua como um papel vital na produção 

de etanol. 

Em uma fermentação descontinua, a partir da farinha de tapioca, utilizando 

cepas de Aspergillus niger e Saccharomyces cerevisaie, a relação C/N ótima obtida 

no meio de fermentação foi de 35,2, o que gerou uma concentração máxima de 

etanol de 8,85 g/L (MANIKANDAN; VIRUTHAGIRI, 2010). 

Ao avaliar a relação C/N na compostagem, Akratos et al. (2017) ressaltou 

que os microrganismos precisam de um bom equilíbrio de carbono e nitrogênio que 

pode variar de 25 a 35. As altas relações C/N podem levar a uma duração de 

compostagem prolongada e baixas relações C/N pode elevar a perda de nitrogênio.  

Ginésy et al (2017) avaliando a razão molar C/N ideal para maximizar a 

produção de L-arginina por Escherichia coli e evitar o desperdício de nitrogênio, 

encontrou uma razão de 6, nessa razão, o rendimento foi de, aproximadamente, 

2,25 g/L de L-arginina a partir de 15 g/L de glicose com uma produtividade de 0,11 

g/L/h. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Microrganismos 

 A levedura Saccharomyces cerevisiae linhagem CAT-1 liofilizada, fornecida 

gentilmente pela empresa LNF Latino Americana (https://lnf.com.br/), foi utilizada 

neste estudo. 

 

4.2 Manutenção das leveduras  

 A levedura liofilizada foi ressuspensa em solução salina 0,85% e semeada 

em placas contendo meio YPD (extrato de levedura, 10 g/L; peptona, 20 g/L; 

glicose, 20 g/L e ágar, 20 g/L). As placas após incubação a 30°C foram 

armazenadas a 4°C e mensalmente repicadas em meio YPD. 

 

4.3 Avaliação da cinética de crescimento da linhagem CAT-1 

O desempenho da levedura S. cerevisiae foi estudado em meio contendo 

sacarose (SAC, C12H22O11) como fonte de carbono e fosfato de diamônio (DAP, 

(NH4)2HPO4) como fonte de nitrogênio, utilizando a linhagem CAT-1. 

O crescimento da linhagem CAT-1 foi analisado utilizando um leitor de 

microplacas com capacidade para leitura de 96 micropoços (Tecan Infinite M200, 

RChisto). Foram realizados dois estudos: (1) crescimento da linhagem CAT-1 em 

meio base YNB2 (Anexo1) contendo diferentes concentrações de sacarose (SAC) e 

fosfato diamônio (DAP) e, (2) meio contendo extrato de levedura (YE) e diferentes 

concentrações de sacarose e de DAP. Os experimentos seguiram o esquema 

apresentado na Figura 5 e foram realizados em triplicata, com os controles 

negativos (sem inóculo) correspondentes, em duplicata. Os ensaios de Tr01 a Tr10 

correspondem ao meio contendo YNB, SAC e DAP e os ensaios Tr11 a Tr14 com 

meio contendo YE, SAC e DAP. 

 

  

                                                
2 YNB w/o aminoacids (Yeast nitrogen base) contendo 5 g/L de sulfato de amônio e demais 
nutrientes. Composição completa descrita em Anexo 1 

https://lnf.com.br/
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*Br – Brancos (controle negativo).  

Figura 5. Esquema utilizado para o estudo cinético da linhagem CAT-1 em meio contendo YNB com 

sacarose e fosfato de diamônio (Tr01 a Tr10), meio contendo extrato de levedura (YE) e 

diferentes concentrações de sacarose e de fosfato de diamônio (Tr11 a Tr14). Br- Controle 

negativo correspondente.  

 

4.3.1 Preparo do inóculo 

 Utilizando palito estéril, uma pequena quantidade de células de levedura, 

proveniente de cultivo em meio YPDágar, foi inoculada em 5 mL de meio 

YPDlíquido em tubos de vidro com tampa rosqueada; os tubos foram incubados a 

30°C em incubadora tipo BOD (Tecnal TE-391) por 24h. A seguir, as células foram 

recuperadas por centrifugação a 2046 g por 3 minutos em minicentrífuga (Kasvi, 

6400 rpm) e transferidas para Erlenmeyer (125 mL) contendo 25 mL de YPSac 8% 

(extrato de levedura, 10 g/L; peptona, 20 g/L; sacarose, 80 g/L); os frascos foram 

incubados a 30°C em incubadora tipo shaker (Marconi- MA 832/1). Após 24h, as 

células foram recuperadas por centrifugação e transferidas para Erlenmeyer (125 

mL) contendo 25 mL de YPSac 15% (extrato de levedura, 10 g/L; peptona, 20 g/L; 

sacarose, 150 g/L); os frascos foram incubados a 30°C em incubadora tipo shaker 

(Marconi- MA 832/1) por 24h. A seguir, as células foram recuperadas por 

centrifugação a 1058 g, 10°C por 5 min (Centrifuga refrigerada Nova Técnica - NT 

815); o pellet obtido foi lavado duas vezes com solução salina (0,85%) gelada e 

ressuspenso na mesma solução. Foi retirado 500 µL do pellet lavado, este foi 

ajustado para 0,1 D.O (Abs600), sendo utilizado como inoculo posteriormente.  

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A Tr01 Tr01 Tr01 Tr02 Tr02 Tr02 Tr03 Tr03 Tr03 Tr04 Tr04 Tr04 

B Tr05 Tr05 Tr05 Tr06 Tr06 Tr06 Tr07 Tr07 Tr07 Tr08 Tr08 Tr08 

C Tr09 Tr09 Tr09 Tr10 Tr10 Tr10 Tr11 Tr11 Tr11 Tr12 Tr12 Tr12 

D Tr13 Tr13 Tr13 Tr14 Tr14 Tr14     Br 3 Br 3 

E Br 7 Br7  Br 10 Br 10 Br 11  Br 11 Br 12  Br 12 Br 13 Br 13  Br 14 Br 14 

F             

G             

H             
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4.3.2 Preparo das soluções estoque 

As soluções preparadas foram: YNB (Yeast nitrogen base) 2x concentrado, 

soluções estoque de sacarose (200 g/L e 300 g/L) fosfato de diamônio (DAP, 20 g/L 

e 30 g/L) e extrato de levedura (40 g/L) 

Todas as soluções foram esterilizadas, em autoclave a 121ºC (1 atm) por 15 

minutos. Antes do ensaio foram realizadas as misturas necessárias, contendo 

sacarose e fosfato de diamônio, em tubos tipo falcon (50 mL), obtendo um volume 

final de 10 mL da mistura.  

 

4.3.3 Cinética de crescimento da linhagem CAT-1 em meio contendo YBN e 

diferentes concentrações de sacarose e fosfato diamônio 

As Tabelas 1 e 2 apresentam as condições experimentais para o estudo 

cinético da linhagem CAT-1 em meio YNB 0,17% (concentração final) contendo 

diferentes concentrações de sacarose (SAC, fonte de carbono) e fosfato diamônio 

(DAP, fonte de nitrogênio), utilizando um planejamento fatorial do tipo 22. 

 

Tabela 1 - Faixa de estudo das variáveis independentes em análise no planejamento experimental 

fatorial do tipo 22 para cultivo da linhagem CAT-1 em microplacas 

Variáveis 
independentes 

 Níveis de variação 

 -1,41 -1 0 +1 +1,41 

[SAC] (g/L) X1 5 33,4 102,5 171,6 200 

[DAP] (g/L) X2 0 1,5 5 8,5 10 

 

 

Para o estudo cinético da linhagem CAT-1 foi adicionado em cada micropoço 

50 µL da solução estoque de YNB 2x conc (para concentração final de 0,17%), 25 

µL de uma suspensão de células, conforme item 4.3.1, e 25 µL da mistura das 

soluções estoque de SAC e DAP, conforme item 4.3.2. Os controles negativos 

foram utilizados em duplicata, sendo composto por 50 µL de meio YNB 2x conc, 25 

µL da mistura das soluções estoques de SAC e DAP (item 4.3.2) e 25 µL de água 

destilada. 
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Tabela 2 – Valores codificados e configuração experimental no planejamento fatorial do tipo 22 das 

linhagens de S. cerevisiae. 

  Níveis de variáveis codificados 

Ensaio X1 [SAC] (g/L) X2 [DAP] (g/L) 

Tr01 -1 33,4 -1 1,5 

Tr02 +1 171,6 -1 1,5 

Tr03 -1 33,4 +1 8,5 

Tr04 +1 171,6 +1 8,5 

Tr05 -1,41 5 0 5 

Tr06 +1,41 200 0 5 

Tr07 0 102,5 -1,41 0 

Tr08 0 102,5 +1,41 10 

Tr09 0 102,5 0 5 

Tr10 0 102,5 0 5 

 

 

O cultivo foi realizado a 30ºC com leitura de absorbância (densidade óptica – 

D.O.) em comprimento de onda 600 nm, a cada 30 min após precedidas de 

agitação automática realizadas pelo leitor de microplacas, durante 24h. 

 

4.3.4 Cinética de crescimento da linhagem CAT-1 em meio contendo extrato de 

levedura (YE) e diferentes concentrações de sacarose e de fosfato de diamônio  

As condições experimentais para o estudo cinético da linhagem CAT-1 em 

meio contendo YE e diferentes concentrações de sacarose (SAC, fonte de 

carbono), fosfato diamônio (DAP, fonte de nitrogênio) estão apresentadas na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Composição dos meios utilizados no estudo cinético 

 SAC (g/L) DAP (g/L) YE (g/L) 

Tr11 52,2 2,9 10 

Tr12 10 10 10 

Tr13 155 0 10 

Tr14 155 10 10 
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Para esse estudo, em cada micropoço foi inoculado 25 µL da suspensão de 

células, conforme item 4.3.1, e 25 µL de cada um dos reagentes: Solução de 

extrato de levedura, Solução de sacarose e Solução de fosfato de diamonio (DAP), 

para concentração final como descrito na Tabela 3. Os controles negativos, em 

duplicata, foram preparados sem a adição da solução de células e adicionando 25 

µL de água destilada. 

O cultivo foi realizado a 30ºC com leitura de absorbância (densidade óptica – 

D.O.) em comprimento de onda 600 nm, a cada 30 min após leve agitação, durante 

24h. 

 

4.4 Avaliação do desempenho fermentativo da linhagem CAT-1 em sistema 

descontínuo 

4.4.1 Preparo do inóculo 

Utilizando palito estéril, uma pequena quantidade de células de levedura, 

proveniente de cultivo em meio YPDágar, foi inoculada em 5 mL de meio 

YPDlíquido em tubos de vidro com tampa rosqueada. Os tubos foram incubados a 

30°C em incubadora tipo BOD (Tecnal TE-391) por 24h, com agitação manual 

ocasional. 

 Antes das análises, as células foram recuperadas por centrifugação em 

minicentrífuga (Kasvi, 6400 rpm) por 30 segundos. O pellet obtido foi lavado uma 

vez com solução salina (0,85%) gelada. O pellet final foi ressuspenso em 1 mL de 

solução salina e este foi utilizado como inóculo. 

 

4.4.2 Ensaio fermentativo  

 Para analisar a influência dos parâmetros, concentração de Carbono e de 

Nitrogênio, sobre o desempenho da linhagem CAT-1, foram conduzidos ensaios 

fermentativos utilizando diferentes concentrações de cada fonte, como apresentado 

na Tabela 4. Inicialmente foi elaborado um planejamento fatorial do tipo composto 

central rotacional envolvendo 2 variáveis independentes (concentração de Carbono 

e de Nitrogênio), variando a concentração de SAC de 10 a 300 g/L e de DAP de 0 a 

20 g/L. Embora os experimentos tenham sido realizados mais de três vezes, alguns 

dos resultados obtidos foram não conclusivos devido a falta de reprodutibilidade 

dos valores. Assim, optou-se por manter apenas as condições apresentadas na 

Tabela 4. 
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Tabela 4 – Condições utilizadas nos ensaios de fermentação 

Ensaio [SAC] (g/L) [DAP] (g/L) 

Tr11 52,2 2,9 

Tr12 10 10 

Tr13 155 0 

Tr14 155 10 

Tr15 257,8 17,1 

Tr16 300 10 

 

 O meio utilizado em cada ensaio foi preparado com extrato de levedura, 10 

g/L, sacarose (fonte de Carbono) e fosfato de diamônio (DAP, fonte de Nitrogênio), 

nas concentrações descritas na Tabela 4. Para os experimentos foram utilizados 

Frascos Erlenmeyer (250mL) contendo 50 mL de cada meio e o inóculo foi 

adicionado de forma a obter uma concentração celular de 106 células por mL. 

Os frascos (em triplicata) foram mantidos em incubadora tipo BOD (Tecnal 

TE- 391) na temperatura de 30ºC por 24 h. Em seguida, o mosto fermentado foi 

analisado quanto ao desprendimento de CO2, massa úmida (biomassa), viabilidade, 

contagem de células. 

 Após centrifugação (centrifuga NT 815 - Nova Técnica) a 1058 g, 10°C por 5 

min, o pellet obtido foi descartado e o sobrenadante foi congelado para as análises 

posteriores de acidez total, açúcares redutores e teor alcoólico. 

 

4.4.3 Análises físico-química e microbiológicas 

O desprendimento de CO2 foi analisado após 24h de incubação por 

pesagem do frasco em balança analítica (BEL). 

A massa úmida (biomassa) foi analisada no final de cada ensaio por 

pesagem após a centrifugação. 

A DO (densidade ótica) foi medida por espectrofotômetro (Femto 700S) em 

600 nm do sobrenadante.  

 

Contagem de células e Viabilidade 
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A contagem de células e viabilidade celular foi avaliada por meio da 

contagem do número de células pelo método de coloração com azul de metileno 

em câmara de Neubauer utilizando microscópio óptico (LEE et al., 1981). As células 

viáveis não são coradas, enquanto que as células não viáveis ficam azul.  

O resultado da viabilidade foi apresentado em percentagem (%) de células 

viáveis. 

 

 

Acidez total  

A determinação da acidez total foi realizada pela técnica de neutralização, 

onde 20 mL da amostra foram transferidos para béquer (250 mL), adicionando 50 

mL de água destilada e foi utilizado o pHmetro (Lucadema). A amostra foi titulada 

com hidróxido de sódio 0,1N, até atingir pH 8,2. O valor do volume gasto (Vg) foi 

utilizado para o cálculo da acidez total (AMERINE, 1974). 

 

 

Onde:  

Acidez total = mg de ácido acético/L  

Vg = volume da solução de NaOH gasto na titulação (mL)  

N = normalidade da solução de NaOH, corrigida pelo fator de correção  

60 = equivalente do ácido acético  

 

Açúcares redutores totais (ART) e Açúcares redutores (AR) 

A concentração de açúcares redutores totais foi determinada pelo método do 

ácido 3,5 – dinitrossalicílico (DNS) (MILLER, 1959), após hidrólise ácida da 

sacarose. A concentração de ART foi obtida por comparação dos valores de 

absorbância a 540nm com uma curva padrão obtida com glicose. 

 

Teor alcoólico  

A análise do teor alcoólico foi realizada a partir da destilação por arraste de 

vapor de 25 mL das amostras centrifugadas em microdestilador (Tecnal TE-012). O 



36 

teor alcoólico foi determinado através da densidade alcoólica obtida com o auxílio 

de um densímetro digital (Anton Paar- DMA45). 

 

4.4.4 Relação C/N total  

A relação C/N das amostras no início de cada experimento foi realizada a 

partir da análise da composição do meio. Para isso, os meios Tr11; Tr12; Tr13; 

Tr15 e Tr 16 (Tabela 6) foram submetidos à análise no Departamento de Solos- 

ESALQ/USP (Anexo 1).  

De acordo com o laudo obtido das análises, tem-se que: o pH foi 

determinado por leitura direta da amostra potenciometria; a Densidade (m/v); a 

concentração de Fósforo (P2O5) determinada por espectrofotometria utilizando 

solução de vanadomilíbdica; a concentração de Potássio (K2O) obtida por 

fotometria de chama; a concentração de Enxofre (S) pelo método gravimétrico do 

sulfato de bário; a concentração de Cálcio (Ca) e de Magnésio (Mg) por 

espectrofometria de absorção atômica após extração com solução Nítrico-

Perclórica seguiram a metodologia do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, MAPA (BRASIL, 2017). A concentração de Nitrogênio total foi 

obtida por digestão sulfúrica (Kjeldahl) (SILVA, 2009). O Resíduo Mineral e 

orgânico (RMO) a 110ºC (Resíduo 110ºC), Resíduo Mineral Total (RMT) (Sólidos 

Totais), Carbono Total, Resíduo Mineral (RMI) (Sólidos Totais Fixos Insolúveis), 

Resíduo Mineral Solúvel (RMS) (Sólidos Totais Voláteis) foram determinados por 

combustão em Mufla (ALCARDE, 2009). 

 

4.4.5 Cálculos de rendimento e produtividade 

A partir dos resultados obtidos na fermentação foi possível calcular o 

Rendimento Ideal/Teórico (RI) (Equação 1) e prático (RP) (Equação 2) da 

fermentação, assim como a produtividade (PF) (Equação 3). 

 

𝑅𝐼 𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 =  
  51,11 𝑋 𝐴𝑅𝑇 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑛𝑎 𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜

100
   (Eq 1) 

 

𝑅𝑃 % =  
  𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑣𝑖𝑛ℎ𝑜

𝑔 𝑅𝐼
 𝑋 100    (Eq 2) 
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𝑃𝐹 𝑔. 𝐿−1. ℎ−1  =  
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑛𝑜 𝑣𝑖𝑛ℎ𝑜 (𝑔.𝐿−1)

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 (ℎ)
   (Eq 3) 

 

A produtividade do processo foi obtida considerando o teor alcoólico obtido 

pelo tempo de fermentação (LIMA; BASSO; AMORIM, 2001). 

O rendimento alcoólico foi calculado considerando o teor alcoólico e o total 

de açúcar consumido após o final da fermentação conforme a equação de GAY- 

Lussac: C6 H12O6 – 2CH3CH2OH+ 2CO2 + Energia.  

O fator 0,511 é a estequiometria da fermentação alcoólica, onde 100g de 

glicose produzem 51,11g de etanol. 

 

4.5 Análise estatística 

Os resultados foram submetidos à análise pelos métodos ANOVA e de 

superfície de resposta. As análises estatísticas foram realizadas com o programa 

PROTIMIZA Experimental Design e com o R. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O desempenho da levedura S. cerevisiae foi estudado em meio contendo 

sacarose (SAC, C12H22O11) como fonte de carbono e fosfato de diamônio (DAP, 

(NH4)2HPO4) como fonte de nitrogênio, utilizando a linhagem CAT-1. A partir da 

composição do meio foi possível obter a relação C/N das amostras no início dos 

experimentos. Em diferentes condições de C e N foram estudadas a cinética de 

crescimento e o desempenho fermentativo em sistema descontínuo. Os resultados 

estão apresentados a seguir. 

 

5.1 Caracterização físico-química dos meios  

A composição de um meio para leveduras é de extrema importância para o 

desenvolvimento das células, pois os componentes do meio influenciam tanto o 

crescimento como o processo fermentativo. As células de levedura necessitam de 

um conjunto de nutrientes que são indispensáveis para o seu desenvolvimento 

como o C, N, P, K, Mg e S. 

Os meios utilizados neste estudo, contendo extrato de levedura (YE), 

sacarose (SAC) e fosfato diamônio (DAP) foram analisados quanto a composição 

físico-química. Os resultados na íntegra estão apresentados em Anexo 1 e alguns 

desses resultados estão apresentados na Tabela 5. A relação C/N das amostras, 

no início de cada experimento, foi obtida a partir da relação entre Carbono total e 

Nitrogênio total.  

O extrato de levedura (YE) é um concentrado da parte solúvel de células 

autolisadas de S. cerevisiae. Por fornecer vitaminas essenciais solúveis em água, 

aminoácidos, peptídeos e carboidratos para qualquer formulação de meio, o YE é 

adequado para uso como suplemento nutricional multifuncional em aplicações de 

cultura de células de mamíferos, fermentação microbiana e cultura de células de 

insetos (Anexo 2).  

O Extrato de Levedura Bacto é um dos suplementos de fermentação mais 

completos e versáteis disponíveis. É um ingrediente importante para a dosagem 

microbiológica de vitaminas. 
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Tabela 5 - Análise físico-química dos meios utilizados  

  Tr11 Tr 12 Tr13 Tr15 Tr16 

[SAC]  g/L 52.2 10 155 257,8 300 

[DAP] g/L 2,9 10 0 17,1 10 

[YE] g/L 10 10 10 10 10 

       

pH  5,7 6,1 6,0 6,0 6,0 

Carbono total g/L 23,53 9,55 88,59 66,34 104,88 

Nitrogênio total g/L 1,72 3,07 1,25 3,78 2,46 

Fósforo (P2O5) g/L 1,69 5,57 0,25 7,56 4,94 

Potássio (K2O) g/L 0,64 0,7 0,64 0,62 0,6 

Cálcio (Ca) g/L 0,24 0,22 0,23 0,23 0,23 

Magnésio (Mg) g/L 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

Enxofre total (SO4) g/L 0,09 0,1 0,1 0,06 0,07 

C/N*  13,68 3,11 70,87 17,55 42,63 

* relação C/N calculado por Carbono total dividido por Nitrogênio total 

 

Ao variar as concentrações de sacarose e fosfato diamônio do meio de 

cultivo, são alteradas algumas características (Tabela 5).  

O pH dos meios estudados variou de 5,7 a 6,1, mostrando não haver 

nenhuma correlação com a concentração de Sac ou de DAP. Ceccato-Antonini 

(2010) destaca que os limites de tolerância ao pH para as leveduras estão situados 

entre pH 2,2 e 8,0, de acordo com diversas espécies. Porém, as leveduras 

preferem meios ácidos, com pH em torno de 4,5. Para que haja uma fermentação 

eficiente, Pelczar et al. (1996) sugere que o pH deve se encontrar em um valor 

adequado para as leveduras, em torno de 5 a 6, que é considerado o valor ideal 

para o crescimento da levedura. No entanto, para Cardoso (2006) o pH ideal para 

leveduras do gênero S. cerevisiae produzirem etanol, é em torno de 4,5.  

Em relação aos nutrientes, os meios estudados, contendo YE, SAC e DAP, 

continham todos os elementos considerados importantes para o desenvolvimento 

de leveduras, quer seja crescimento, quer seja fermentação, como carbono, 

nitrogênio e o fósforo que são essenciais para várias funções realizadas pelas 

leveduras, além dos elementos como enxofre, magnésio, cálcio e potássio.  

Nos processos biotecnológicos que utilizam a levedura S. cerevisiae, é 

imprescindível que o meio de cultura contenha, uma fonte de carbono e uma fonte 

de nitrogênio, além de sais e vitaminas (NASCIMENTO; FONSECA, 2019). Os 

nutrientes atuam no metabolismo das leveduras ativando as enzimas. Quando a 
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quantidade de nutrientes não é suficiente, a reprodução da levedura e a 

fermentação ficam lentas, ou até mesmo pode ocorrer inibição da reprodução 

(KOTARSKA; CZUPRYŃSKI; KŁOSOWSKI, 2006). No entanto, as células de 

leveduras são capazes de ajustar seu crescimento e comportamento de acordo 

com os nutrientes disponíveis. As células ajustam a taxa de crescimento em 

resposta ao ambiente nutricional, alterando a duração do ciclo celular em até 10 

vezes (BROACH, 2012). 

Com relação ao nitrogênio, Martínez-Moreno et al. (2012) ressaltam que o 

nitrogênio assimilável é fundamental para o metabolismo da levedura, a 

disponibilidade deste elemento está diretamente relacionada a produção de 

biomassa durante a fase de crescimento e nos estágios inicias da fermentação. 

Ainda, White (1954) destaca que o nitrogênio é um elemento essencial para a 

multiplicação e crescimento das leveduras, ele é constituinte de várias substancias 

orgânicas como aminoácidos, vitaminas, proteínas, enzimas, purinas, piridinas, 

pigmentos respiratórios (citocromos) dentre outros. 

O fósforo também é um dos elementos importantes para a fermentação, a 

função do fósforo está relacionada com a transferência de energia na célula, é um 

elemento indispensável na absorção dos carboidratos e, consequentemente, para a 

fermentação (AMORIM, 1985). O fósforo, na forma de P2O5, é importante para a 

formação de etanol durante a fermentação; ele favorece a ação das leveduras, e 

aumenta o rendimento alcoólico da fermentação (NOGUEIRA; VENTURINI FILHO, 

2005). Outros elementos identificados como importantes são: enxofre, magnésio, 

cálcio, potássio, dentre outros, pois atuam como constituintes de proteínas e 

enzimas ou como catalisadores de reações durante a fermentação (RIBEIRO; 

BLUMER; HORII, 1999).  

Poucos estudos indicam quais são as concentrações ideais dos nutrientes. 

Amorim (2005) sugere que a concentração adequada de nitrogênio livre, para 

aumentar a eficiência da fermentação, deve ser de 100 a 300 mg/L de mosto. Com 

relação a relação C/N afetando a fermentação alcoólica não se encontram estudos. 

No presente trabalho, os meios utilizados continham extrato de levedura, 

com 11% de nitrogênio, portanto todos os meios continham 1,1 g/L de N 

proveniente do YE, e o restante proveniente do DAP. Ao calcular a relação C/N dos 

meios, foi observada variação de 3,11 a 70,9 (Tabela 5). 
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5.2 Estudo cinético da linhagem CAT-1 em meio contendo YE, DAP e SAC 

A cinética de crescimento da linhagem CAT-1 em meio contendo extrato de 

levedura (YE), sacarose (SAC) e fosfato de diamônio (DAP) em diferentes 

concentrações, foi conduzida conforme Tabela 3. Os resultados de D.O. estão 

apresentados na Figura 6. 

 

 

Figura 6. Cinética de crescimento da linhagem CAT-1 em meio contendo extrato de levedura (YE), 

sacarose (SAC) e fosfato de diamônio (DAP) à 30ºC: TR11 - SAC (52,2 g/L) e DAP (2,9 

g/L); Tr12 - SAC (10 g/L) e DAP (10 g/L); Tr13 - SAC (155 g/L) e DAP 0 g/L); Tr14 - SAC 

(155 g/L) e DAP (10 g/L) 

 

 A análise das curvas de crescimento da linhagem CAT-1 em meio contendo 

YE, SAC e DAP mostram que a fase de latência (lag) teve duração de apenas 1 

hora para todos os ensaios (Figura 6). Provavelmente, isso ocorreu devido a 

adaptação à qual as células de levedura foram submetidas, com o preparo de um 

pré-inóculo cultivado em meio contendo sacarose e extrato de levedura; assim, a 

levedura se adaptou mais rapidamente ao meio de cultivo. 

 A fase exponencial (log) foi observada de 1 a 5 h para o Tr12, de 1 a 6 h 

para o Tr11 e de 1 a 7 h para os ensaios Tr13 e Tr14. Também foi possível 

observar uma curva acentuada para a maioria dos ensaios.  
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 A fase estacionária também ocorreu em períodos diferentes para cada 

ensaio. Convém destacar o ensaio Tr12 que apresentou uma curva ascendente, 

não finalizando a fase estacionária. Neste experimento foi possível observar a fase 

de declínio para os ensaios Tr11 e Tr14; essa fase é caracterizada pela ausência 

de multiplicação celular e a morte das leveduras. Isso indica que as concentrações 

de nutrientes para esses ensaios foram altas. Segundo Amorim (2005), a alta 

concentração de nutrientes pode levar a um alto teor alcoólico, que pode causar 

toxidez para a levedura, por ocasionar a desestabilização da membrana plasmática 

e inibir o crescimento. 

Nos estudos de Vilanova; Pretorius; Henschke (2015) com produção de 

vinho, a levedura assimila o nitrogênio no início da fase de crescimento, e pode 

acumular aproximadamente 400 mg/L de nitrogênio em mostos ricos em nitrogênio, 

no entanto, a concentração limite para a fermentação foi estimada em cerca de 140 

mg/L de nitrogênio. Portanto, o nitrogênio é um componente chave do mosto de 

uva, pois fornece um nutriente essencial para o crescimento da levedura, 

necessário para a fermentação alcoólica completa e para a produção de vinho com 

características de sabor desejáveis. 

A suplementação de mosto de caldo de cana-de-açúcar concentrado (VHG) 

a 25 e 30°Brix, com 24 mM (3,2 g/L) de fosfato de diamônio (DAP), proporcionou 

um aumento significativo da produção de biomassa para a linhagem CAT-1 entre 

45 e 55% e a linhagem PE-2 entre 34 e 42%, comparado ao mosto não 

suplementado (MONTEIRO et al., 2018). No mesmo estudo, a produtividade e a 

eficiência de fermentação foram afetadas pela suplementação do mosto com uréia 

mais do que com DAP. 

Almeida et al. (2020) estudaram o efeito da suplementação de nitrogênio na 

produção de hidromel com a cepa de levedura S. cerevisiae JP14 isolada do pólen 

da abelha Jataí, em uma fermentação conduzida em mosto de mel a 25° Brix, 

suplementado com 0,3; 0,7 e 1,0 g/L de fosfato diamônio (DAP) e sulfato de amônio 

(AS). Os autores relatam que a suplementação com N aumentou a viabilidade 

celular nos primeiros 5 dias de fermentação a 20°C, e a suplementação, 

especialmente com DAP, aumentou o consumo de açúcar e a conversão de açúcar 

em etanol. 

O efeito da concentração de nitrogênio assimilável no perfil cinético de 

fermentação foi analisado por Mendes-Ferreira; Mendes-Faia; Leão (2004) 
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utilizando a levedura S. cerevisiae PYCC 4072 em suco de uva definido com 

glicose (200g/L) e diferentes concentrações de nitrogênio cultivado em batelada 

(sistema descontínuo). Os autores observaram que em concentrações de nitrogênio 

(DAP) inferiores a 66 mg/L houve uma desaceleração de crescimento celular e uma 

diminuição de biomassa, no entanto, notou-se que a cepa de levedura aumentou a 

capacidade de quebrar açúcares devido a disponibilidade de nitrogênio no meio. 

Ao avaliar a influência de fontes de N na expectativa de vida cronológica 

(CLS) da cepa de levedura S. cerevisiae PYCC 4072, Santos et al. (2016) 

verificaram que a suplementação com 1400 mg/L de glutamina como única fonte de 

N em meio com glicose a 2%, induziu o encurtamento de CLS, indicando que a 

concentração total de N ao invés da fonte de N é responsável pela diminuição da 

CLS da levedura, quando fontes de N preferidas estão em altas concentrações. 

 A análise das curvas de crescimento (Figura 6) com relação a concentração 

de carbono e nitrogênio em meio contendo extrato de levedura, indica algumas 

peculiaridades: o ensaio Tr11 continha 52,2 g/L de sacarose e 2,9 g/L de DAP, 

apresentou um bom crescimento, porém teve fase de declínio. O ensaio Tr12 

continha 10 g/L de sacarose e 10 g/L de DAP, nessas condições ocorreu menor 

crescimento, devido a menor concentração de sacarose, mas não teve fase de 

declínio.  

Os ensaios Tr13 e Tr14 continham a mesma concentração de sacarose 

(155g/L), porém o ensaio Tr13 não continha DAP e o ensaio Tr14 continha 10g/L, o 

ensaio Tr13 apresentou melhor curva de crescimento, mesmo sem a adição de 

DAP. Assim, esses resultados sugerem que a adição de DAP não contribuiu para o 

crescimento da levedura, Pode-se inferir que o extrato de levedura inibiu algum 

efeito do DAP ou o YE forneceu a quantidade suficiente de N na concentração 

utilizada no estudo (10 g/L) ou que contenha as formas preferenciais de N para a 

levedura. De acordo com o fabricante o YE contém 11% de nitrogênio (1,1 g/L em 

cada meio). 

A partir das curvas de crescimento foram calculadas as velocidade 

específica máxima de crescimento (µmax) e obtida a D.O.máx. Os resultados estão 

apresentados na Tabela 6. 
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Tabela 6. Velocidade específica máxima de crescimento (µmax) e Densidade ótica máxima 

(D.O.máx) da linhagem CAT-1 durante cinética de crescimento em meio contendo YE, 

DAP e SAC em diferentes concentrações* 

Ensaio [SAC] (g/L)  [DAP] (g/L) µmax (h-1) D.O.max Tempo** (h) 

Tr11 52,2  2,9 0,369 1,101  10,0 

Tr12 10 10 0,420 0,723 24,0 

Tr13 155 0 0,403 1,258 14,5 

Tr14 155 10 0,413 1,221 14,5 
* Condições de cultivo: 30°C por 24h 

** tempo em que foi obtida a D.O.máx 

 

A velocidade máxima especifica de crescimento para a linhagem CAT-1 nos 

meios analisados apresentou valores similares, exceto no meio Tr11. Os ensaios 

Tr12, Tr13 e Tr 14 apresentaram velocidade máxima específica de crescimento 

entre 0,403 a 0,420 h-1. Estes ensaios tinham concentrações diferentes de 

sacarose (10g/L e 155g/L), mas o Tr12 e Tr14 tinham a mesma concentração de 

DAP (10g/L) (Tabela 3), o ensaio Tr13 não continha DAP e mesmo assim, 

apresentou µmax de 0,403 h-1.  

Esses resultados sugerem que a presença do DAP não é o fator responsável 

pelo crescimento da levedura. Isso está mais claro ao avaliar os resultados dos 

ensaios Tr13 e Tr14 com a mesma concentração de sacarose (155g/L) e 

concentrações diferentes de DAP (0 e 10g/L) e uma velocidade máxima específica 

similar. 

Os valores de D.O.máx foram similares para os ensaios Tr13 e Tr14; o ensaio 

Tr13 teve uma D.O. em torno de 1,26 e o ensaio Tr14 1,22, sendo que a D.O. 

máxima foi obtida em 14,5 h. O ensaio Tr11 apresentou uma D.O máxima de 1,10 

em 10 h, e o ensaio Tr12 teve uma D.O. máxima em torno de 0,723 em 24 h. 

Avaliando esses resultados em termos de relação C/N tem-se que: no meio 

Tr12 a relação C/N era 3,11; no Tr11 era 13,7; para o meio Tr14 era 32,0 e para 

Tr13 era 70,9. 

Ao avaliar o efeito da razão C/N para a produção de biomassa de S. 

cerevisiae em mosto de melaço, Huy et al. (2018) destacaram que a melhor relação 

C/N foi de 10/1 alcançando 6,68 g/L de biomassa. No entanto, Manikandan e 

Viruthagiri (2010) ressaltam que, a alta concentração de nitrogênio no meio de 

fermentação pode diminuir drasticamente a concentração de etanol. Ao realizar 
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uma fermentação com uma razão C/N de 3,5 foi obtido um rendimento de etanol 

muito baixo em torno de 0,55 g/L. 

A produção de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PDH) pela levedura S. 

cerevisiae W303-181, em meio contendo extrato de levedura (como fonte de 

nitrogênio), melaço de cana-de-açúcar e glicose (como fontes de carbono) em três 

diferentes relações C:N 7, 10 e 14, Danesi et al. (2006) mostraram que o uso de 

melaço de cana-de-açúcar e extrato de levedura, na relação C:N de 10, 

proporcionou a maior atividade G6PDH (Pmáx = 5180 U / L), com aumento de três 

vezes se comparado ao meio de cultura original. 

 

5.3 Estudo cinético da linhagem CAT-1 em meio base contendo YNB 

O extrato de levedura é geralmente utilizado em meios de cultivo de 

microrganismos como fonte de fatores essenciais ao crescimento das células 

(GRANT; PRAMER, 1962). No presente trabalho foi utilizado uma fonte de 

nitrogenio (DAP) junto com o extrato de leveduras. 

Para um entendimento mais amplo da influência da relação C/N no 

desenvolvimento de leveduras, foi realizado um estudo cinético sem a presença do 

extrato de leveduras. 

A cinética de crescimento da linhagem CAT-1 em meio contendo YNB, 

sacarose (5 a 200 g/L) e fosfato de diamônio (0 a 10 g/L) foi conduzida conforme 

planejamento apresentado na Tabela 2 (item 4.3.3). Os resultados de D.O. obtidos 

estão apresentados na Figura 7. 

 



47 

 

Figura 7. Cinética de crescimento da linhagem CAT-1 em meio contendo YNB, fosfato de diamônio e 

sacarose, a 30ºC: Tr01 - SAC (33,4 g/L) e DAP (1,5 g/L); Tr02 - SAC (171,6 g/L) e DAP 

(1,5 g/L); Tr03 - SAC (33,4 g/L) e DAP (8,5 g/L); Tr04 - SAC (171,6 g/L) e DAP (8,5 g/L); 

Tr05 - SAC (5 g/L) e DAP (5 g/L); Tr06 - SAC (200 g/L) e DAP (5 g/L); Tr07 - SAC (102,5 

g/L) e sem DAP; Tr08 - SAC (102,5 g/L) e DAP (10 g/L); Tr09 - SAC (102, 5 g/L) e DAP (5 

g/L); Tr010 - SAC (102,5 g/L) e DAP (5 g/L). 

 

 

 Analisando o perfil cinético da linhagem CAT-1 (Figura 7) pode-se observar 

que, nas diferentes condições, a fase de latência (lag) ocorreu em menos de 2 

horas. Na fase lag as células de levedura se adaptam as condições do meio, e 

realizam a síntese das enzimas necessárias ao metabolismo (HISS, 2001) 

 A próxima fase, conhecida como fase exponencial (log), foi observada de 2 a 

10 h para a maioria dos ensaios, exceto para os ensaios Tr01, Tr03 e Tr05. A fase 

log nos ensaios Tr01 e Tr03 durou até 6 h, e no ensaio Tr05 durou até 3 h. 

Provavelmente, o período da fase exponencial nesses ensaios é devido à 

concentração menor de sacarose, sendo nos ensaios Tr01 e Tr03 de 33,4 g/L e, 

principalmente, no ensaio Tr05 que continha apenas 5 g/L de sacarose. Na fase log 

observa-se uma inclinação acentuada na curva de crescimento, isso pode ser 

atribuído as condições favoráveis ao metabolismo, onde ocorre a reprodução 

intensa das células (MULLER et al.; 2007). 
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 A fase estacionária, ocorreu a partir das 10 h, porém para os ensaios Tr01 e 

Tr03 ocorreu a partir de 5,5 h, e o ensaio Tr05 a partir de 3 h. Esses ensaios 

atingiram a fase estacionaria mais rápido devido a menor duração da fase 

exponencial.  É possível observar que, nesse estudo, não houve fase de declínio. 

Essa fase apresenta uma elevada taxa de morte da levedura, e não há mais 

crescimento celular (LOPES et al.; 2015). A ausência dessa fase nesse estudo, 

indica que a levedura continuou a crescer, devido à quantidade de açúcar presente 

no meio ou, para os ensaios com concentração reduzida de açúcar, devido ao 

consumo de metabólitos produzidos durante a fase exponencial. 

 Convém analisar esses resultados pela perspectiva da concentração de 

nitrogênio, no presente estudo foi utilizado o fosfato de diamônio (DAP): os ensaios 

Tr01 e Tr03 tinham a mesma concentração de sacarose (33,4 g/L), porém, a 

concentração de DAP diferente, sendo 1,5 g/L e 8,5 g/L, respectivamente. As 

curvas de crescimento para esses dois ensaios apresentaram perfis muito 

semelhantes, com o Tr01 sendo 6% superior ao Tr03, em termos de D.O.. 

Provavelmente, nessa concentração de sacarose pode ser utilizada uma 

concentração menor de nitrogênio, e, o excesso de DAP interferiu negativamente 

na curva de crescimento do ensaio Tr03.  

O ensaio Tr05 continha 5 g/L da sacarose e 5 g/L de DAP, nota-se que 

nesse ensaio, apesar de ter uma menor curva de crescimento em virtude da menor 

concentração de sacarose, percebe-se que este continua a crescer, o que pode ser 

atribuído ao consumo de metabolitos produzidos durante a fase exponencial. 

 Os ensaios Tr02 e Tr04 continham a mesma concentração de sacarose 

(171,6 g/L), mas concentrações diferentes de DAP, respectivamente, 1,5 g/L e 8,5 

g/L. A análise dessas curvas de crescimento (Figura 7) indica que o ensaio Tr04 foi 

o que apresentou o melhor desempenho dentre todos os ensaios; quando se 

compara com o ensaio Tr02 que possuía a mesma concentração de sacarose, 

percebe-se que o DAP contribuiu para o melhor desempenho do ensaio Tr04,  

potencializando ganho de biomassa e a fase exponencial, uma vez que, o ensaio 

Tr02 continha menor concentração de DAP.  

O ensaio Tr06 era o que apresentava a maior concentração de sacarose 200 

g/L e somente 5g/L de DAP. No entanto, a curva de crescimento não diferiu dos 

outros ensaios, que continham 102,5 ou 171,6 g/L de SAC. Percebe-se que, 

embora o ensaio Tr06 tivesse a concentração mais alta de açúcar, esse não foi o 
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melhor desempenho, o que pode ser atribuído a menor concentração de DAP ou ao 

estresse provocado pela alta concentração de açúcar.  

 No caso dos ensaios Tr07, Tr08, Tr09 e Tr010 que continham 102,5 g/L de 

sacarose, e diferentes concentrações de DAP, sendo 0 g/L (Tr07), 10 g/L (Tr08) e 5 

g/L (Tr09 e Tr10), as curvas de crescimento são similares sendo que o ensaio Tr08 

teve o melhor desempenho, atingindo a D.O. máxima em menor tempo, o DAP 

potencializou a fase exponencial. Isso pode ser atribuído a concentração mais alta 

de DAP. Embora no ensaio Tr07 não tivesse DAP, o crescimento não foi diferente 

dos ensaios Tr09 e Tr10, no entanto, nota-se uma pequena diferença na fase 

exponencial. Comparando os meios Tr07 e Tr08 pode inferir que a presença de 

DAP potencializou a fase exponencial, embora a DOmáx tenha atingido o mesmo 

valor. Entre Tr02 e Tr04 observa-se que a maior concentração de DAP 

potencializou o ganho de biomass e a fase exponencial e entre Tr08 e Tr09 a 

menor concentração de DAP reduziu a fase exponencial e o ganho de biomassa. 

 A suplementação com DAP parece exercer efeito positivo quando se 

trabalha com maiores concentrações de açúcares, provavelmente devido a maior 

metabolização e multiplicação das leveduras, o que requer mais N.  

 

5.3.1 Análise das velocidades máximas e D.O.máx 

A velocidade máxima especifica de crescimento (µmáx) é o coeficiente 

angular da reta ajustada aos valores obtidos na fase exponencial do crescimento 

celular, pois nesta fase de crescimento a velocidade especifica é constante e 

máxima, ou seja, µx = µmáx (HISS, 2001; STROPPA et al., 2009). 

A partir dos resultados apresentados na Figura 7 foi possível calcular os 

valores de µmax. Na Tabela 7 estão apresentados estes valores e os valores de 

densidade ótica máxima (D.O.máx) observado na fase exponencial de cada ensaio.  
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Tabela 7 - Valores de Velocidade específica de crescimento máxima (µmax, h-1) e densidade 

ótica máxima (D.O. máx) da linhagem CAT-1 cultivada em meio contendo YNB, 

fosfato de diamônio e sacarose, a 30ºC 

Ensaio 
[SAC] 
(g/L) 

[DAP] 
(g/L) 

µmax (h-1) D.O. max 
Tempo (h) para  

D.O. máx 

Tr01 33,4 1,5 0,329 0,902 9,5 

Tr02 171,6 1,5 0,358 1,13 20,5 

Tr03 33,4 8,5 0,351 0,855 9,0 

Tr04 171,6 8,5 0,345 1,22 19,5 

Tr05 5 5,0 0,261 0,424 23 

Tr06 200 5,0 0,328 1,12 24 

Tr07 102,5 0 0,330 1,08 16,5 

Tr08 102,5 10 0,299 1,13 14 

Tr09 102,5 5 0,299 1,07 14 

Tr10 102,5 5 0,298 1,06 14 

*µmax: velocidade específica de crescimento máximo 

 

 Os ensaios Tr01, Tr02, Tr03, Tr04, Tr06 e Tr07 apresentaram os valores 

mais altos de velocidade específica máxima de crescimento, com valores variando 

entre 0,328 e 0,358 h-1. Convém destacar que a maioria desses ensaios continham 

concentração de sacarose acima de 100 g/L; nos ensaios Tr01 e Tr03 embora 

tivesse uma concentração menor de sacarose (33,4 g/L), a concentração de DAP 

pode ter contribuído para uma maior velocidade específica, principalmente, no 

ensaio Tr03. O ensaio Tr05 foi o que apresentou menor velocidade específica 

máxima de crescimento (0,261 h-1), porém este ensaio teve a concentração de 

sacarose menor. Os ensaios Tr08, Tr09 e Tr10 apresentam velocidade específica 

máxima de crescimento idêntica, com valores entre 0,298 e 0,299 h-1, o que pode 

ser atribuído ao fato deles terem a mesma concentração de sacarose (155 g/L), 

embora no ensaio Tr08 tivesse 10 g/L de DAP e os outros 5 g/L. 

Com relação a D.O. máxima a maioria dos ensaios atingiu acima de 1,0 após 

10 h, indicando que houve crescimento. O ensaio Tr06 foi o que mais demorou para 

atingir a D.O máxima, provavelmente porque neste ensaio tinha a maior 

concentração de sacarose (200 g/L). Os ensaios Tr01, Tr03 e Tr05 tiveram uma 

D.O mais baixa variando de 0,423 a 0,902 entre 9 e 23 h. Entretanto, esses ensaios 

continham as menores concentrações de sacarose. 

Almeida et al (2020), avaliando os efeitos da suplementação com fontes de 

nitrogênio fosfato de diamônio (DAP) e sulfato de amônio (AS) na fermentação em 
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mosto de mel a 25º Brix, com a linhagem da levedura Saccharomyces cerevisiae 

JP14 foi possível observar que ao final da fermentação os hidromel produzidos a 

partir da suplementação com DAP apresentaram menor turbidez que os demais. 

A análise da Tabela 7 sugere que a velocidade máxima (h-1) foi maior 

quando a concentração de sacarose era alta, a velocidade aumentou com uma 

concentração de sacarose acima dos 33 g/L.  

Esses resultados indicam que o aumento da concentraçãode DAP teve uma 

contribuição positiva em aumento de biomassa e maior multiplicação celular 

(potencializando a fase exponencial de crescimento) quando o meio contém mais 

açúcares (meio Tr02 e Tr04 quando comparado com o Tr01 e Tr03). No caso dos 

meios Tr01 e Tr03, o aumento da concentração de DAP até prejudicou o 

crescimento. 

Ao analisar os resultados de velocidade específica máxima em relação a 

concentração de sacarose (Figura 8 A) ou por concentração de DAP (Figura 8 B) 

não se observa contribuição do DAP, pois a velocidade específica máxima é um 

parâmetro pontual. 
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A 

B 

Figura 8. Valores de velocidade especifica máxima (h-1) por sacarose (A) ou (B) fosfato de 

diamônio, DAP, durante cultivo da linhagem CAT-1 em meio contendo YNB a 30°C. 

 

5.3.2 Análise estatística por Superfície de resposta 

A análise estatística dos resultados apresentados na Figura 7 da apresenta o 

gráfico de Pareto (A) e os valores de D.O esperados por valores de D.O obtida no 

experimento (B) (Figura 9). Na Figura 9A pode-se observar que a sacarose 

(variável x1) apresentou maior significância para o crescimento da levedura do que 

a fonte de nitrogênio (DAP) (variável x2). O que sugere que a sacarose foi mais 

importante para o crescimento da levedura do que o DAP. Ainda, na Figura 9B 

observar-se que a D.O obtida nesse experimento está de acordo com a D.O 

esperada.   
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A 
 
 
 

 

B 
 
 
 

 

Figura 9. (A) Gráfico de Pareto e (B) valores de D.O. esperados por valores de D.O. experimentais 

 

 

A análise estatística indica que o modelo quadrático explica 89% da variação 

dos resultados (R2 = 88,7) e o modelo do DCCR (Delineamento Composto Central 

Rotacional) ajustado aos dados é: 

 

D.O. = 1,01 + 0,20 x1 - 0,10 x1
2 + 0,07 x2

2 + 0,03 x1 x2 
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A interação entre a concentração de Sac e de DAP está apresentada na 

Figura 10, como curva de contorno. 

 
Figura 10. Curva de contorno para a D.O. em função da concentração de sacarose e de fosfato 

diamônio (DAP) durante cultivo da linhagem CAT-1 em meio contendo YNB, a 30°C, 

elaborado no PROTIMIZA 

 

A análise da Figura 10 indica que a D.O. aumenta com o aumento da 

concentração de sacarose, independente da concentração de DAP; no entanto, 

para valores de SAC acima de 125 g/L, a presença de DAP é relevante. Esse 

indicativo fica mais evidente quando são plotados os valores de D.O. por 

concentração de sacarose (Figura 11 A) ou D.O. por concentração de DAP (Figura 

11 B). 

Além disso, pode-se observar na Figura 11 B que a medida que aumenta a 

concentração de DAP a D.O não tem um aumento significativo, uma vez que, não 

há grande diferença na D.O entre o ensaio que não tinha DAP e os ensaios que 

continham DAP.  
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A 

B 

Figura 11. Valores de D.O. por concentração de (A) sacarose ou (B) fosfato de diamônio, DAP, 

durante cultivo da linhagem CAT-1 em meio contendo YNB a 30°C. 

 

 

5.4 Desempenho fermentativo da linhagem CAT-1 em sistema descontínuo 

O desempenho de leveduras foi estudado em meio preparado com sacarose 

(SAC, C12H22O11) como fonte de carbono e fosfato de diamônio (DAP, (NH4)2HPO4) 

como fonte de nitrogênio, utilizando a linhagem CAT-1. Os resultados do 

desempenho fermentativo em sistema descontínuo, utilizando frascos sem agitação 

e crescimento em microplaca estão apresentados a seguir. 
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A partir dos valores apresentados na Tabela 7, foi calculada a relação C/N 

de todos os meios. Na Tabela 8 estão apresentados os resultados obtidos durante 

cultivo da levedura para obtenção do desempenho fermentativo.  

 

Tabela 8 – Valores obtidos durante cultivo* da linhagem CAT-1 em sistema descontínuo 

Ensaio 
[SAC] 
(g/L) 

[DAP] 
(g/L) 

C/N** 
Desprendi/o 

CO2 (g/L) D.O 
Cont. 
celular 

Viab 
(%) 

Acidez 
total 
(g/L) 

EtOH 
(g/L) 

Eficiência 
Teórica 

(%) 

Tr11 52,2 2,9 13,68 29,01 12,0 7,1.107 96,8 1,85 21,2 63,0 

Tr12 10 10 3,11 9,85 3,41 3,1.107 100 2,69 3,4 52,5 

Tr13 155 0 70,87 52,13 14,0 9,2.107 95,2 0,91 86,6 86,3 

Tr14 155 10 32,04 46,85 11,9 7,9.107 98,5 3,72 50,0 49,8 

Tr15 257,8 17,1 17,55 38,79 9,24 5,1.107 95,4 4,97 36,4 21,9 

Tr16 300 10 42,63 39,02 10,34 6,5.107 100 4,01 66,9 34,4 

* Condições dos ensaios: meio contendo Sacarose (SAC), fosfato diamônio (DAP) e extrato de 

levedura (10g/L). Incubação em BOD a 30°C por 24h. 

** Valores em destaque foram obtidos por cálculo. 

***O meio utilizado neste trabalho continha sacarose como fonte de Carbono. Como um mol de 

sacarose apresenta 342 g/L, para ocorrer a hidrólise em açúcares redutores totais (ART). 

 

Ao analisar a Tabela 8, pode-se perceber que o ensaio Tr13 que tinha uma 

concentração de sacarose de 155 g/L e sem DAP, apresentou o maior 

desprendimento de CO2 em torno de 52,13g/L, indicando que houve maior 

fermentação. Os ensaios Tr11, Tr15 e Tr16 tinham uma relação C/N que variou de 

13,6 a 42,6, e tiveram um desprendimento de CO2 variando de 29,0 a 39,0 g/L, 

obtendo pouca diferença entre eles, apesar de terem concentrações de sacarose e 

DAP diferentes. O ensaio Tr12 foi o que obteve menor desprendimento de CO2, 

porém, este ensaio tinha uma concentração de sacarose baixa (10g/L).  

Em relação a densidade ótica (D.O), o ensaio Tr13 foi o que teve uma maior 

D.O (14), indicando que houve maior crescimento celular. Os ensaios Tr11, Tr15 e 

Tr16 variaram a D.O em torno de 9,24 e 12,0, não apresentaram grandes 

diferenças em relação ao ensaio Tr13. Já o ensaio Tr12 obteve a menor D.O (3,41).  

A contagem de células variou de 3,1.107 a 9,2x107. O ensaio Tr13 foi o que 

apresentou o melhor crescimento (9,2x107), e o ensaio Tr12 foi o que teve o menor 

crescimento, em virtude de sua menor concentração de sacarose. 
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A viabilidade dos ensaios foi alta variando de 95,2 a 100%. Os ensaios Tr12 

e Tr16 foram os ensaios com maior viabilidade, chegando a 100%. Os demais 

ensaios tiveram uma viabilidade muito próxima, variando de 95,2 a 98,8%.  

A acidez total variou em torno de 0,91 a 4,97 g/L, o ensaio Tr13 foi o que 

teve a menor acidez total sendo 0,91 g/L. O ensaio Tr15 teve a maior concentração 

de acidez total em torno de 4,97g/L. Seguindo pelo ensaio Tr16 que foi de 4,1 g/L. 

Os ensaios Tr11 e Tr12 variaram de 1,85 a 2,69 g/L de acidez total.  A medida que 

se aumenta a concentração de DAP pode-se observar o aumento na acidez total. 

A produção de etanol variou de 3,4 a 86,6 g/L. O ensaio Tr13 obteve o maior 

rendimento em torno de 86,6 g/L, seguido pelo ensaio Tr16 com 66,9 g/L. Os 

ensaios Tr11 e Tr15 tiveram um rendimento em etanol que variou de 21,2 e 36.4 

g/L. O ensaio Tr12 foi o que teve o menor rendimento de etanol, o que pode ser 

atribuído a sua menor concentração de sacarose (10g/L). 

A eficiência teórica foi de 86,3% para o ensaio Tr13, apresentando o melhor 

desempenho. Os demais ensaios variaram de 21,9 % a 63 %.  

Ao avaliar a relação C/N, pode-se notar que o ensaio Tr13 que tinha uma 

relação C/N de 70,87 (sem DAP), apresentou o melhor desempenho para 

desprendimento de CO2, D.O, contagem de células, produção de etanol, acidez 

total, produção de biomassa e eficiência teórica. Isso indica que a adição de DAP, 

não foi significativa para o processo fermentativo. 
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CONCLUSOES 

 

Nos experimentos realizados com meio contendo extrato de levedura (YE), a 

presença do fosfato de diamônio (DAP) não resultou em diferença ou melhora tanto 

no crescimento como na fermentação. A adição de extrato de levedura ao meio 

contribuí para a inibição do efeito do DAP no crescimento, em razão de já ser uma 

fonte de N para a levedura.  

Nos meios sem extrato de levedura, mas contendo meio base YNB (yeast 

nitrogen base) foi possível observar que o aumento da concentração de DAP teve 

efeito positivo ao crescimento, quando o meio apresenta maiores concentrações de 

sacarose. 

. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Composição do meio base YNB 
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Anexo 2. Composição do extrato de levedura Bacto  

 

 

 

 

Fonte: Thermo Fischer. Disponível em 

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/212750#/212750. Acesso: 30/03/2021 

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/212750#/212750.
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Anexo 3. Análise físico-química dos meios utilizados  

 

Obs. As amostras 1, 4, 5, 6, 7 correspondem, respectivamente,  a Tr11, Tr15, Tr12, Tr16 e Tr13 




