
Londrina 
2018 

 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
MESTRADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE LEITE E DERIVADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELMA ALICE FERREIRA ELWEIN   
 

ÉRIKA DE PÁDUA ALVES 
 
 
 
 
 

 
 

AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ETANOL E β- 
GALACTOSIDASE POR DIFERENTES CEPAS DE 
LEVEDURA CULTIVADA EM SORO DE QUEIJO 

 
 



ÉRIKA DE PÁDUA ALVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidade   

ano 

AUTOR   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Londrina 

2018 

 
 

AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ETANOL E β-
GALACTOSIDASE POR DIFERENTES CEPAS DE 
LEVEDURA CULTIVADA EM SORO DE QUEIJO 

 

 
 
 

Dissertação apresentada à UNOPAR, como 
requisito parcial para a obtenção do título de 
Mestre em Ciência e Tecnologia de Leite e 
Derivados. 
 
Orientador: Prof. Dr. Hélio Hiroshi Suguimoto 
   

 



AUTORIZO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR 
QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE 
ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de catalogação na publicação (CIP) 
Universidade Pitágoras Unopar  
Biblioteca CCBS/CCECA PIZA 

Setor de Tratamento da Informação 
 
 

                  Alves, Érika de Pádua  
A474a            Avaliação da produção de etanol e β- galactosidase por diferentes 

cepas de levedura cultivada em soro de queijo. / Érika de Pádua Alves. 
Londrina: [s.n], 2018. 

                       53 f. 
                              
                       Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Leite e Derivados). 

Universidade Pitágoras Unopar. 
                       Orientador: Prof. Dr. Hélio Hiroshi Suguimoto. 
 
                       1. Biotecnologia - Dissertação - UNOPAR. 2. Fermentação. 3. 

Permeabilização. 4. Variabilidade genética. 5. Soro de queijo. 6. Cepas de 
leveduras. I. Suguimoto, Hélio Hiroshi; orient. II. Universidade Pitágoras 
Unopar.                                                         

                                                                                         
                                                                            CDD 660.6 

Andressa Fernanda Matos Bonfim - CRB 9/1643 

 
 

  



ÉRIKA DE PÁDUA ALVES 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ETANOL E β-

GALACTOSIDASE POR DIFERENTES CEPAS DE 

LEVEDURA CULTIVADA EM SORO DE QUEIJO 

 

 

 

Dissertação apresentada à UNOPAR, no Mestrado em Ciência e Tecnologia de Leite 

e Derivados, área e concentração em Ciência e Tecnologia de Leite e Derivados 

como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre conferido pela Banca 

Examinadora composta pelos seguintes membros: 

 

 

 

 
 
 

_________________________________________ 
Prof. Dr. Hélio Hiroshi Suguimoto 

(Universidade Norte do Paraná - UNOPAR) 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Prof. Dr. Luiz Rodrigo Ito Morioka 

(Universidade Norte do Paraná - UNOPAR) 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Prof. Dr. Salvador Massaguer Roig 

(Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP) 
 

 

Londrina, 23 de Março de 2018. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 
À Deus e aos meus pais pelo apoio e 
compreensão durante a trajetória desta 
conquista. 
 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 
 

 
Agradeço primeiramente a Deus por ter me direcionado em todo tempo dando me 

entendimento, sabedoria e discernimento na realização deste trabalho 

.    

Aos meus pais Antonio e Josefa, pelo amor dedicado e incentivo durante toda a 

trajetória deste trabalho. 

   

Ao Prof. Dr. Hélio Hiroshi Suguimoto pela orientação, apoio, motivação, conversas e 

confiança depositada em mim. 

   

Ao Prof. Dr. Luiz Rodrigo Ito Morioka e Dra. Alessandra Bosso pelos conselhos e 

orientações.   

 

Aos meus “companheiros de laboratório” pelos momentos vividos e que juntos 

enfrentamos cada obstáculo no processo de realização do trabalho. 

 

A todos os professores que estiveram junto conosco e contribuíram para o nosso 

crescimento profissional e pessoal. 

 

A CAPES pela bolsa e apoio financeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A persistência é o caminho do êxito” 
 

Charles Chaplin 
 

 



ALVES, Érika de Pádua. Avaliação da produção de etanol e β-galactosidase por 
diferentes cepas de levedura cultivada em soro de queijo. 2018. 53f. Dissertação 
(Mestrado em Ciência e Tecnologia de Leite e Derivados) - Unidade Piza, 
Universidade Pitágoras Unopar, Londrina, 2018. 

RESUMO 
 

Nas indústrias de produtos lácteos um dos maiores desafios é a destinação do soro 
obtido durante a produção de queijo, devido o elevado volume e o alto impacto 
ambiental. O soro de queijo pode ser utilizado em processos de fermentação para a 
obtenção de produtos de maior valor agregado. Assim, o objetivo do trabalho foi 
avaliar a produção de etanol e da enzima β-galactosidase por diferentes cepas de 
leveduras Kluyveromyces marxianus e Saccharomyces fragilis, cultivadas em soro 
de queijo desproteinizado. O cultivo ocorreu em meio com 50 e 150 g/L de soro, pH 
5,0 e temperaturas: 30°, 35° e 40°C. Também foi estudada a variabilidade genética 
das cepas. Para a avaliação da atividade enzimática foi estudada o processo de 
permeabilização celular. Em seguida foi realizada a avaliação da produção da 
enzima β-galactosidase e de etanol. A variabilidade genética das cepas foi estudada 
através do perfil de amplificação por RAPD, usando a levedura Saccharomyces 
cerevisae como referência. Diante da atividade da β-galactosidase concluiu-se que 
as condições de otimização para a permeabilização da K. marxianus CCT 3172 
foram: 27% de etanol, 3 minutos de reação a 20°C, obtendo atividade de 0,98 U/mg. 
Para a S. fragilis CCT 7586 as condições foram: 45% de etanol, 17 minutos de 
reação a 17°C, obtendo atividade de 1,31 U/mg. Quando avaliado a produção da β-
galactosidase, a K. marxianus CCT 3172 foi a que mais produziu com 1,10 U/mg, 
nas condições de 30°C e 150 g/L de soro de queijo. Já a maior produção de etanol 
de 3,90 g/100 mL ocorreu com a S. fragilis IZ 275, a 40°C, na concentração de soro 
de queijo de 150g/L. O perfil de RAPD genético mostrou que as cepas de 
Kluyveromyces e as de S. fragilis são distantes, embora ambas sejam produtoras de 
β-galactosidase  e que as duas S. fragilis estavam geneticamente agrupadas com 
cepas de Sacchromyces cerevisae. Assim, conclui-se as leveduras estudadas são 
capazes de utilizar soro de queijo e produzir metabolitos de valor maior valor 
agregado, como β-galactosidase e etanol. 

 

Palavras-chave: Biotecnologia, fermentação, lactose, permeabilização, variabilidade 
genética 
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ABSTRACT 

In the dairy industry one of the biggest challenges is the use of whey obtained during 
cheese production, due to the high volume and high environmental impact. The 
cheese whey can be used in fermentation process to obtain products with higher 
added value. Thus, the objective of this work was to evaluate the production of 
ethanol and the β-galactosidase enzyme by different strains of yeasts Kluyveromyces 
marxianus and Saccharomyces fragilis, grown in deproteinized cheese whey. 
Cultivation occurred in medium with 50 and 150 g/L of whey, pH 5.0 and 
temperatures: 30°, 35° and 40°C. The genetic variability of the strains was also 
studied. For the evaluation of the enzymatic activity the cell permeabilization process 
was studied. Then the evaluation of the production of the enzyme β-galactosidase 
and of ethanol. The genetic variability of the strains was studied through the RAPD 
amplification profile, using a Saccharomyces cerevisae yeast as reference. In view of 
β-galactosidase activity, it was concluded that the optimization conditions for the 
permeability of K. marxianus CCT 3172 were: 27% ethanol, 3 minutes reaction at 
20°C obtaining activity of 0.98 U/mg. For S. fragilis CCT 7586 the conditions were: 
45% of ethanol, 17 minutes of reaction at 17°C obtaining activity of 1.31 U/mg. When 
evaluated the β-galactosidase production, K. marxianus CCT 3172 was the one that 
produced the most with 1.10 U/mg, under the conditions of  30°C and 150 g/L of 
whey. The highest ethanol production of 3.90 g/ 100 mL ocurred with S. fragilis IZ 
275, at 40°C, at the concentration of 150 g/L cheese whey. The genetic RAPD profile 
showed that the Kluyveromyces and S. fragilis strains are distant, although are β-
galactosidase producers and that the two S.fragilis were genetically grouped with 
Saccharomyces cerevisae strains. Thus, it is concluded that yeasts studied are 
capable of using cheese whey and produce higher value-added metabolites such as 
β-galactosidase and ethanol.  
 

Key words: Biotechnology, fermentation, lactose, permeabilization, genetic 
variability   
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1. INTRODUÇÃO 

 
A produção mundial de soro de queijo em 2014 foi de 2,6 milhões de 

toneladas, com aumento estimado em 3% ao ano (FAO, 2017). O excedente de soro 

é um dos grandes desafios das indústrias de lácteos, que necessita destiná-lo de 

forma correta, devido o seu elevado impacto no meio ambiente. Assim, busca-se 

alternativas biotecnológicas como a fermentação por leveduras para transformar 

este subproduto (MÖRSCHBÄCHERI, VOLPATO e SOUZA, 2016) em uma opção 

para produção de etanol e enzimas. 

A fermentação do soro do queijo possibilita a obtenção de produtos de maior 

valor agregado, pois é rico em acúcar e minerais, tornando-se um substrato nutritivo 

para as leveduras (FLORÊNCIO et al, 2013).  

A enzima β-galactosidase é um importante produto obtido da fermentação e 

utilizado amplamente na indústria lactea e farmacêutica. Esta enzima é utilizada na 

hidrólise da lactose do leite e derivados lácteos, gerando alimentos ausentes ou com 

baixos teores deste dissacarídeo. O resultado é uma melhor solubilidade e 

digestibilidade do leite e derivados, adequados para os consumidores intolerantes a 

este açúcar (HUSAIN, 2010). A β-galactosidase é também industrialmente 

importante, pois pode ser utilizada para evitar a cristalização da lactose em produtos 

lácteos adoçados, condensados e congelados, tais como sorvete e leite condensado 

(SHUKLA, 2013). 

Outra alternativa para o uso de soro de queijo é na produção de etanol, onde 

linhagens específicas de leveduras convertem a lactose contida no soro de queijo 

através do processo de fermentação. Dessa forma obtem-se um produto de maior 

valor agregado e evita-se a poluição ambiental (GUIMARÃES, TEIXEIRA e 

DOMINGUES, 2010). 

As leveduras constituem um grupo numeroso e diversificado de espécie e de 

grande importância econômica para produção de diferentes produtos. A identificação 

destes microrganismos foi por muito tempo baseada em características fenotípicas, 

incluindo morfologia das células e provas bioquímicas. Entretanto, a 

reprodutibilidade destas técnicas são afetadas por fatores ambientais que 

influenciam nas características fisiológicas destes microrganismos impossibilitando a 

discriminação intraespecífica. Neste contexto técnicas moleculares tem sido utilizada 



10 
 

com maior frequência, como método complementar na identificação destes 

microrganismos (ANDRIGHETTO et al., 2000; CHEN et al., 2010) 

Diante destas possibilidades de uso do soro de queijo e dos benefícios dos 

produtos obtidos a partir da sua fermentação, abre-se novas oportunidades 

biotecnológicas. Com isso o objetivo do trabalho foi avaliar a produção de etanol e 

enzima β-galactosidase de diferentes cepas de leveduras cultivadas em soro de 

queijo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O Soro de Queijo e o seu uso na fermentação 

 

O soro de queijo é o líquido resultante da separação das caseínas e gordura 

do leite durante o processo de fabricação do queijo. No passado o soro era 

considerado um líquido residual inaproveitável ou destinado como alimento para os 

animais (ORDOÑEZ, 2005). É potencialmente poluente pois possui em sua 

composição média: 93% de água, 5% de lactose, 0,7 a 0,9% de proteínas e 0,3 a 

0,5% de gorduras (FOX E MCSWEENEY, 1998).  

A produção mundial de soro de queijo é de 2,6 milhões de toneladas por ano 

com uma taxa de crescimento de cerca de 3% ao ano (FAO, 2017). 

Consequentemente há o aumento do permeado que é rico em lactose e proteínas, 

de modo que o desenvolvimento de novas tecnologias para a sua utilização é um 

desafio constante para a ciência (MORENO et al, 2014 e GUIMARÃES, TEIXEIRA E 

DOMINGUES, 2010). 

Tecnologicamente, há um potencial de aproveitamento do soro de queijo 

para o desenvolvimento de formulações alimentares voltadas para a população, 

devido à variedade de nutrientes que o soro contém, além de possibilitar um destino 

mais apropriado para este subproduto (SIQUEIRA et al, 2013).  

Depois da água, a lactose (β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranose), é 

o maior constituinte do soro. Este dissacarídeo pode ser hidrolisada pela enzima β-

D-galactosidase e liberar seus monômeros D-glucose e D-galactose. Isso permite 

que o leite e seus derivados possam ser consumidos por pessoas intolerantes a este 

açúcar (KLEIN et al, 2013). 

A hidrólise da lactose do soro de queijo possibilita ainda, ampliar as 

possibilidades de uso comercial e industrial deste insumo (MARIOTTI et al, 2008). 

  A lactose é pouco solúvel, cerca de dez vezes menos solúvel que a 

sacarose. É utilizado em bebidas, especialmente as achocolatadas e de frutas, pois 

exalta o sabor e textura aumentando a aceitação dos produtos pelos consumidores 

(BARBOSA et al, 2010). Nos últimos anos estudos sobre a fermentação da lactose 

por Saccharomyces cerevisiae tem sido relatados com o objetivo de produzir etanol. 

Entretanto a S. cerevisiae não é capaz de produzir a β-galactosidase (BARBOSA et 

al, 2010), mas há outras leveduras, como as do gênero Kluyveromyces, que 
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produzem essa enzima. 

Os microrganismos mais estudados para produção da β-galactosidase em 

soro de queijo são os fungos filamentosos e as leveduras. Os Aspergillus sp. e as 

Kluyveromyces sp. são as espécies que possuem maior produtividade. (BACH et al, 

2014). As leveduras das espécies Kluyveromyces marxianus, Kluyveromyces lactis e 

Saccharomyces fragillis são as mais utilizadas para produção da β-galactosidase em 

soro de queijo, devido ao pH de crescimento estar na faixa da neutralidade e 

temperaturas mais brandas (DINIZ et al, 2014). 

 A levedura Kluyveromyces marxianus destaca-se pela capacidade 

fermentativa, que incluem ampla absorção de carboidratos para a fermentação, 

crescimento rápido e produção de enzima. Adicionalmente esta levedura é capaz de 

produzir etanol utilizando como substrato a lactose do soro de queijo (LANE, 

MORRISSEY, 2010). 

A β-galactosidase (EC 3.2.1.23), comercialmente conhecida como lactase, 

representa uma importante enzima que é predominantemente utilizada para a 

hidrólise de lactose do leite, soro de queijo e derivados (CAREVIC et al, 2015). É 

produzida por diversas fontes de microrganismos tais como fungos filamentosos, 

bactérias, leveduras assim como por plantas e animais (HUSAIN, 2010). A enzima 

hidrolisa a lactose auxiliando indivíduos que possuem intolerância a este carboidrato 

(BARBOSA; ANDREAZI, 2011). 

A intolerância à lactose se dá pela deficiência de produção da lactase no 

organismo, dessa forma, a lactose ingerida não é degradada em glicose e galactose, 

e é fermentada no intestino por microrganismos produzindo gases e ácido lático, que 

em excesso pode provocar desconforto intestinal e diarreia (BELOTI, 2015). Dentre 

a população mundial adulta, há uma estimativa de que 65% estão em um grupo que 

possui os sintomas de má digestão da lactose (MATHIUS et al, 2016). 

 

2.2 A Produção de Etanol a partir do soro de queijo 

 

A fermentação do soro de queijo visando a produção de etanol pode 

apresentar-se como alternativa tecnicamente viável, pois, além de reduzir o 

potencial poluidor deste subproduto, ainda pode gerar um produto de maior valor 

agregado (FLORÊNCIO et al. 2013). Além disso, o soro de queijo também é uma 
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importante fonte de crescimento de microrganismos, que catalisam lactose 

diretamente em etanol e outros produtos (COLOGNESI et al, 2017).  

As leveduras do gênero Saccharomyces são largamente utilizadas na 

produção de alimentos e bebidas alcoólicas (BARBOSA et al, 2010 SILVEIRA et al, 

2005).  

Para o processo de fermentação do soro de queijo, o microrganismo mais 

utilizado é a levedura do gênero Kluyveromyces, que hidrolisa naturalmente a 

lactose apresentando, no entanto, problemas de inibição por etanol (BARBOSA et al, 

2010). 

Algumas variáveis como temperatura, agitação, pH, concentração inicial de 

inóculo e substrato influenciam no processo fermentativo de leveduras para 

produção de etanol e na qualidade e quantidade do produto (DRAGONE et al., 

2011). 

Estudos sobre produção de etanol foram realizados por alguns autores com 

diferentes leveduras: com Saccharomyces cerevisae a produção média foi de 5,3% 

etanol (ANDRADE, NETO e LOPES, 2015), Kluyveromyces marxianus produziu 

0,796% (HADYANTO, AINI e PINUDI, 2014) e cultivo misto de Kluyveromyces 

marxianus e Saccharomyces cerevisae produziu 4,6% de etanol (GUO, ZHOU e 

XIÃO, 2010). 

2.3  Marcadores Moleculares e o RAPD 

 

A escolha de cepas adequadas também permitem uma maior produção de 

enzimas e etanol. O uso de técnicas de biologia molecular permitem identificar 

microrganismos de forma precisa que possibilitam estabelecer uma correlação com 

o metabólito produzido de interesse comercial (KOUFOPANOU et al., 2013). 

Os marcadores moleculares surgiram com o advento das técnicas de 

biologia molecular e por meio de diversos métodos de detecção de polimorfismo 

genético obtidos diretamente do DNA. O número de marcadores disponíveis passou 

a ser virtualmente ilimitado, podendo ser obtido em qualquer organismo vivo e a sua 

utilização ampliada para a grande maioria das espécies até então pouco estudadas 

(FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 1998). 
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Por marcadores moleculares define-se todo e qualquer fenótipo molecular 

oriundo de um gene expresso, como no caso das izoenzimas, ou de um segmento 

específico de DNA (correspondente a regiões expressas ou não do genoma) 

(FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1998). Para superar as dificuldades encontradas nas 

caracterizações morfológicas, fenológicas e sensoriais, os marcadores moleculares 

são ferramentas rápidas e eficazes para estudos genômicos porque detectam o 

polimorfismo direto ao nível do DNA e não sofrem qualquer tipo de influência 

ambiental. (SOUZA, 2001).  

O RAPD foi desenvolvido nos Estados Unidos por WILLIAMS et al. (1990), 

que patentearam a técnica com o nome mais comumente utilizado, RAPD (Random 

Amplified Polymorphic DNA), isto é, polimorfismo de DNA amplificado ao acaso 

(FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1998). Além de facilitar e acelerar os estudos que já 

ocorriam com as espécies tradicionais, a tecnologia RAPD permitiu a realização de 

estudos em espécies anteriormente não contempladas. A técnica de RAPD é 

basicamente uma variação do protocolo de PCR, com algumas características 

distintas: utiliza como “primer” um único oligonucleotídeo, contendo, geralmente, 10 

bases, ao invés de um par de “primers”. Outra vantagem da técnica RAPD é que os 

oligos utilizados podem encontrar, aleatoriamente, regiões de homologia no DNA e, 

portanto, não necessita do conhecimento prévio de seqüências do genoma a ser 

analisado (CAIXETA et al., 2003). Para que haja amplificação de um fragmento 

RAPD no genoma, duas sequências de DNA complementares ao oligonucleotídeo 

arbitrário devem estar suficientemente adjacentes e em orientação oposta, de 

maneira a permitir a amplificação exponencial de um segmento de DNA pela DNA 

polimerase. Em função da grande quantidade de DNA produzido, este segmento 

pode ser visualizado na forma de banda num gel de eletroforese. Cada oligo 

arbitrário dirige a síntese de vários segmentos de DNA simultaneamente em 

diversos pontos do genoma, resultando em várias bandas no gel (FERREIRA & 

GRATTAPAGLIA, 1998). 

 Como esta metodologia permite identificar diferenças genéticas entre 

linhagens dentro de espécies ou diferenças de espécies produtoras de etanol 

estudadas, sendo esta também aplicada para avaliar leveduras 

(KRISHNAMOORTHY et al, 2010). 
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3 OBJETIVOS 

 
 

3.1  Objetivo Geral 

 

 Avaliar a produção de etanol e enzima β-galactosidase por diferentes cepas 

de leveduras cultivadas em soro de queijo. 

 

3.2  Objetivos Específicos 

 

 Verificar o efeito do meio de cultivo no crescimento e desenvolvimento de 

diferentes cepas de levedura; 

 Padronizar o processo de permeabilização celular das diferentes cepas de 

leveduras; 

 Determinar a produção de etanol pelas leveduras em soro de queijo; 

 Determinar a produção de enzimas por meio da atividade enzimática da β-

galactosidase; 

 Determinar a variabilidade genética das diferentes cepas de leveduras. 
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RESUMO 
 
A β-galactosidase produzida pelas leveduras é uma enzima intracelular, sendo  
possivel determinar in vivo, a sua atividade como biocatalisador na hidrólise de 
lactose. Entretanto é necessário realizar o processo de permeabilização da parede 
celular. Assim este trabalho teve o objetivo de otimizar o processo de 
permeabilização celular da Kluyveromyces marxianus CCT 3172 e Saccharomyces 
fragilis CCT 7586 cultivadas em soro de queijo. Para o estudo foi realizado o 
delineamento estatístico de Box e Behnken com três variáveis independentes. Para 
a K. marxianus CCT 3172: concentração de etanol; 27, 30 e 33%, tempo; 3, 6 e 9 
minutos e temperatura; 20, 25 e 30°C. Para a S. fragilis CCT 7586: concentração de 
etanol; 40, 45 e 50%, tempo; 14,  17 e 20 minutos e temperatura; 14, 17 e 20°C, 
tendo como resposta a atividade enzimática. As melhores condições de 
permeabilização para K. marxianus CCT 3172 foi com 27% de etanol, por 3 minutos 
a 20°C, com atividade de 0,98 U/mg. Para a S. fragilis CCT 7586 foi na 
concentração de 45% de etanol, por 17 minutos de reação, a 17°C, com atividade de 
1,31 U/mg. Assim, concluiu-se que a permeabilização celular com etanol é um 
processo eficiente para determinar a atividade da β-galactosidase.  
  
Palavras-chave: β-galactosidase, Kluyveromyces marxianus, permeabilização 
celular, Saccharomyces fragilis, soro de queijo.   
 
 
INTRODUÇÃO 
 

 A Saccharomyces fragilis é uma levedura que utiliza a lactose como fonte 

de carbono no seu metabolismo e por isso possui alto potencial para uso na 

industria lactéa (MORIOKA, COLOGNESI e SUGUIMOTO, 2016). Assim, como a  

Kluyveromyces marxianus que também possui várias aplicações biotécnológicas e 

entre elas a produção de enzimas como a β-galactosidase, que é utilizada para 

hidrolisar lactose em alimentos (FONSECA et al, 2008). 
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 As leveduras S. fragilis e K. Marxianus são consideradas GRAS (Generally 

Regarded As Safe) nos Estados Unidos e QPS (Qualified Presumption of Safety) na 

União Européia. Para as indústrias essas denominações indica uma menor restrição 

em seu uso e aumentam o potencial de aplicação na biotecnologia (FUKUHARA, 

2006; SCHAFFRATH e BREUNIG, 2000). 

 A β-galactosidase (lactase, EC 3.2.1.23) hidrolisa a lactose em glicose e 

galactose e é utilizada no leite e em seus derivados destinados a indivíduos 

intolerantes à lactose (VIDKA, PALANISWAMY, GOPALAKRSHNAN, 2014 e 

CAREVIC, et al, 2015). 

A fonte mais comum de β-galactosidase é a de levedura e por tratar-se de 

uma enzima intracelular é necessária a permeabilização celular, que modifica a 

estrutura da parede celular possibilitando o contato da lactose e enzima. (FONTES, 

et al 2008). A permeabilização celular é simples, rápida e permite acesso a enzima 

em seu estado natural (KUMARI, et al 2011). 

Dessa forma, o objetivo do trabalho foi otimizar o processo de 

permeabilização celular das leveduras Kluyveromyces marxianus CCT 3172 e 

Saccharomyces fragilis CCT 7586. 

 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

As leveduras  Kluyveromyces marxianus CCT 3172 e Saccharomyces fragilis 

CCT 7586 foram obtidos da Fundação Tropical de Pesquisa e Tecnologia André 

Tosello, Campinas – SP e mantidas a 4°C em tubos de ensaio contendo ágar BDA 

(Batata Dextrose Ágar). 

O preparo do inóculo foi realizado em meio contendo extrato de malte 

(15g/L) e incubadas a 35ºC, 100 rpm por 24 horas. 

As duas linhagens de leveduras foram cultivadas em meio contendo 50g/L 

soro de queijo em pó (Confepar®) solubilizado em água destilada. Para a 

desproteinização foi adicionado ácido lático 85% até pH 4,6 então aquecido a 90°C 

por 30 min. Removida a fração proteica com papel filtro Whatman n°1 o pH foi 

ajustado para 5,0 com solução de KOH 50%. Após tratou-se termicamente a 65°C 

por 30 min. Após resfriar foi adicionado 5mL de inoculo em 100mL de meio. O cultivo 

foi realizado em frascos erlenmeyer em agitador orbital a 100 rpm, 35°C e 24 horas. 
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Permeabilização Celular 

 

Para a permeabilização uma alíquota de 5 mL do cultivo foi centrifugado a 

5000 rpm durante 10 minutos, o sobrenadante foi descartado e a biomassa 

resultante foi lavada duas vezes com água destilada. Após este processo a 

biomassa foi ressuspensa em tampão fosfato 0,1M (pH 6,8) e em seguida 

adicionado o etanol como agente permeabilizante e incubados nas temperaturas, 

tempos e concentrações conforme delineamento experimental. Após este processo 

foi determinada a atividade enzimática via ONPG. 

  

Determinação da Atividade Enzimática 

 

A atividade da β-galactosidase foi determinada conforme Inchaurrondo, 

Yautorno e Voget (1994), utilizando o substrato colormétrico ONPG (orto-nitrofenil-β-

galactosídeo). Uma alíquota de 50 µL da biomassa permeabilizada foi adicionada 

em 2 mL de ONPG (1,25 mM) e incubado por 5 minutos a 37°C. A reação foi 

interrompida com a adição de 0,5 mL de carbonato de sódio (1 M). O ONPG liberado 

foi determinado em espectrofotômetro em 420 nm. Uma unidade de atividade de β-

galactosidase (U) é definido como a hidrólise de 1 µmol de ONPG por minuto nas 

condições do ensaio.   

 

Delineamento experimental 

 

Para a otimização da permeabilização foi utilizado a metodologia de 

Superfície de Resposta, através do delineamento estatístico contendo três variáveis 

independentes em três níveis equidistantes. A codificação (-1), (0) e (+1), 

representam os três níveis de cada variável independente estudada. Para a K. 

marxianus CCT 3172 as variáveis independentes foram X1: concentração de etanol; 

27, 30 e 33  (%), X2: tempo; 3, 6 e 9 minutos;   e X3: temperatura; 20, 25 e 30 °C. 

Para a S. fragilis CCT 7586 as variáveis X1: concentração de etanol; 40, 45 e 50%; 

X2: tempo; 14, 17 e 20 minutos e X3: temperatura; 14, 17 e 20°C . A variável 

dependente foi a atividade enzimática da β-galactosidase (U/mg). O tratamento 
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estatístico foi realizado utilizando a análise de regressão e superfície de resposta 

pelo programa disponível “Statística 6.0”. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

Os resultados de atividade enzimatica determinada após a permeabilização 

das células da levedura K. marxianus CCT 3172 estão na Tabela 1, observa-se que 

os melhores resultados experimentais de 0,98 U/mg foi obtido nas corridas 1, com 

27% v/v de etanol, por 3 minutos a 20°C e corrida 5 com 30% v/v de etanol, por 6 

minutos a 25°C.  

As condições menos adequadas para a permeabilização da β-galactosidase 

foram as corridas 6 com 30% v/v de etanol, por 9 minutos a 30°C e corrida 9 com 

33% v/v de etanol, por 9 minutos a 30°C, ambos com 0,79 U/mg. 

 
Tabela 1. Delineamento Estatístico da permeabilização celular da Kluyveromyces 
marxianus CCT 3172. 

 
 

Corridas 

Variáveis codificadas e decodificadas Resposta 

X1 (etanol ) 
(%) 

X2 (tempo) 
(min) 

X3 

(Temperatura) 
(°C) 

Atividade enzimática 
           (U/mg) 

      
1 -1 (27) -1 (3) -1 (20)             0,98         
2 -1 (27) 0 (6) 1 (30)             0,94 
3 -1 (27) 1 (9) 0 (25)             0,84 

4 0 (30) -1 (3) 1 (30)             0,90 
5 0 (30) 0 (6) 0 (25)             0,98 
6 0 (30) 1 (9) -1 (20)             0,79 

7 1 (33) -1 (3) 0 (25)             0,94 
8 1 (33) 0 (6) -1 (20)             0,86 

         9 9           1 (33)            1 (9)          1 (30)                    0,79  

 
O programa “Statística 6.0” forneceu o resultado de regressão linear que 

para a permeabilização celular da K. marxianus CCT 3172 foi de 0, 9087 valor aceito 

pelo sistema biológico.  

Na Figura 1 estão as interações entre a concentração de etanol, tempo e 

temperatura e o seu efeito na atividade enzimática da K. marxianus CCT 3172. Na 

Figura 1a observa-se a interação entre tempo e concentração de etanol, onde a 

maior atividade enzimática foi obtida entre 3 e 6 minutos, com 27% de etanol. 

Na Figura 1b, na interação entre concentração de etanol e temperatura, a 

maior atividade enzimática ocorreu na faixa de 20° a 30°C, com 27% de etanol. Já 

na Figura 1c, na interação entre tempo e temperatura, a maior atividade enzimática 
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ocorreu a 4 minutos e 25°C.  

Se considerar as atividades enzimáticas obtidas na corrida 1 e 5, cuja ambas 

resposta foram de 0,98 U/mg, a corrida 1 tem a melhor viabilidade econômica, pois 

utiliza uma menor concentração de etanol e também menor tempo de reação. 

As condições de permeabilização celular obtida neste experimento estão 

próximas ao encontrado por Arellano et al. (2012), que estudaram este processo em 

Kluyveromyces sp em diferentes condições e os resultados obtidos demonstraram 

que o tratamento com 30% de etanol, por 5 minutos e a 20°C apresentou a maior 

atividade enzimática.  

 

Figura 1. Atividade Enzimática da β-galactosidase obtida de Kluyveromyces marxianus CCT 

3172. 
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Os resultados de permeabilização da S. fragilis CCT 7586 estão na Tabela 2 

e a melhor resposta foi encontrada na corrida 5 com 45% de etanol por 17 minutos e 

a 17°C, obtendo uma atividade de 1,31 U/mg. 
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Para as condiçoes testadas da levedura S. fragilis CCT 7586 a regressão 

linear da permeabilização celular foi de 0,8601. 

 

Tabela 2. Delineamento Estatístico da permeabilização celular da Saccharomyces fragilis 

CCT 7586. 

 
 

Corridas 

Variáveis codificadas e decodificadas Resposta 

X1 (etanol ) 
(%) 

X2 (tempo) 
(min) 

X3 

(Temperatura) 
(°C) 

Atividade enzimática 
           (U/mg) 

      
1 -1 (40)           -1 (14) -1 (14)             1,03         
2 -1 (40)            0 (17) 1 (20)             0,97 
3 -1 (40)            1 (20) 0 (17)             1,12 
4 0 (45)           -1 (14) 1 (20)             1,02 
5 0 (45)            0 (17) 0 (17)             1,31 
6 0 (45)            1 (20) -1 (14)             0,96 
7 1 (50)           -1 (14) 0 (17)             1,03 
8 1 (50)            0 (17) -1 (14)             1,26 

           9              1 (50)             1 (20)            1 (20)                    0,60  

  

Na Figura 2 estão as interações entre concentração de etanol, tempo e 

temperatura de reação. Os valores próximos a área central indicam maior atividade 

enzimática, que ocorreram com 45% de etanol, por 17 minutos de reação a 17°C, 

com atividade de 1,31 U/mg. 

Morioka, Colognesi e Suguimoto (2016) permeabilizaram as células de 

levedura Saccharomyces fragilis IZ 275 e utilizaram as mesmas variáveis 

independentes e a resposta obtida foi maior, com atividade de 2,12 U/mg, com 35% 

de etanol, por 20 min. a 15°C. 
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Figura 2. Atividade da β-galactosidase obtida após a permeabilização da Saccharomyces 
fragilis CCT 7586. 
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Embora a atividade enzimatica de 1,31 U/mg obtida da S. fragilis CCT 7586 

mostrou-se superior a 0,98 U/mg da K. marxianus CCT 3172 o processo de 

permeabilização celular com etanol foi eficiente. As diferenças nas atividades 

enzimaticas observadas entre as duas espécies provavelmente se deve as 

características intrinsecas de cada uma delas. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados demonstraram que a permeabilização celular foi eficiente para 

as duas leveduras sendo que a condição ótima para K. marxianus CCT 3172 foi de: 

27% de etanol, por 3 minutos a 20°C e atividade enzimática de 0,98 U/mg e para a 

S. fragilis CCT 7586 foi de: 45% de etanol, por 17 minutos de reação a 17°C com 

atividade de 1,31 U/mg. 
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RESUMO 
 
Nas indústrias de lácteos um dos desafios é destinar de forma correta o soro gerado 
durante a produção do queijo, devido ao elevado volume e impacto ambiental 
causado no seu descarte.  O uso da fermentação por leveduras é uma alternativa 
para destinar o soro de forma correta e ainda obter produtos de maior valor 
agregado. Por meio deste processo é possível produzir biocompostos como etanol, 
enzimas e outros metabólitos de elevado valor. Assim, este trabalho teve o objetivo 
de avaliar a produção de etanol e enzima produzidos por diferentes cepas de 
levedura, que foram cultivadas em soro de queijo nas concentrações de 50 g/L e 150 
g/L. Após desproteinizado o pH do meio contendo o soro foi corrigido para  5,0 e em 
seguida pasteurizado. Ao cultivo em frasco contendo 100mL do meio foi adicionado 
5mL de inóculo e incubado nas temperaturas; 30, 35 e 40°C por 24 horas. Nos 
resultados destacaram-se a S. fragilis IZ 275 para a produção de etanol, com 3,90 
mL/100 mL a 40°C e a K. marxianus  CCT 3172 para a produção de β-galactosidase, 
com 1,10 U/mg a 30°C, ambas cultivadas em meio com 150 g/L de soro de queijo. 
Assim concluiu-se que é possivel produzir etanol e β-galactosidase a partir da 
fermentação do soro de queijo por leveduras, mas a escolha de espécies adequadas 
é importante para se obter bons rendimentos dos produtos. 
 
 
Palavras-chaves: Fermentação, lactase, microrganismo, produtividade, soro de 
queijo. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
O soro de queijo é o líquido resultante da separação das caseínas e gordura 

do leite durante o processo de fabricação do queijo. No passado o soro era 

considerado um líquido residual inaproveitável ou era utilizado como alimento para o 

gado (ORDOÑEZ, 2005). É um subproduto potencialmente poluente e produzido em 

larga escala pela indústria láctea (FLORÊNCIO et al, 2013) e constituído de: 93% de 
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água, 5% de lactose, 0,7 a 0,9% de proteínas e 0,3 a 0,5% de gorduras (FOX E 

MCSWEENEY, 1998).  

A produção mundial de soro de queijo no ano de 2014 foi de 2,6 milhões de 

toneladas com aumento anual estimado em 3% (FAO, 2017). O aumento contante 

deste permeado rico em lactose, é um desafio para o setor que busca novas 

tecnologias para o seu aproveitamento (MORENO et al, 2014). 

O emprego do soro na fermentação possibilita gerar produtos de maior valor, 

pois é rico em carboidrato e minerais, por sua vez nutritivo para a levedura 

(FLORÊNCIO et al, 2013) e para outros microrganismos produtores de etanol, 

enzimas e outros metabolitos de valor comercial (COLOGNESI et al, 2017). 

Especificamente para a produção da enzima β-galactosidase os 

microrganismos mais estudados são os fungos filamentosos e as leveduras, sendo 

que o Aspergillus sp. e Kluyveromyces sp. são os gêneros de maior produtividade. 

(BACH et al, 2014,  MLICHOVÁ e ROSENBERG, 2006). As leveduras das espécies 

Kluyveromyces marxianus, Kluyveromyces lactis e Saccharomyces fragillis são as 

mais adaptadas para produção da β-galactosidase em soro de queijo (DINIZ et al, 

2014). 

A β-galactosidase (EC 3.2.1.23), comercialmente conhecida como lactase, é 

uma importante enzima, predominantemente utilizada para a hidrólise de lactose do 

leite, do soro de queijo e de derivados lácteos (CAREVIC et al, 2015). É produzida 

por diversos tipos de microrganismos, tais como fungos filamentosos, bactérias e 

leveduras e também por plantas e animais (HUSAIN, 2010). Esta enzima hidrolisa a 

lactose reduzindo os problemas com a intolerância a este carboidrato (BARBOSA; 

ANDREAZI, 2011). 

A produção de etanol também pode ser obtido pela fermentação do soro de 

queijo (Florêncio et al, 2013) com a levedura do gênero Kluyveromyces, que 

fermenta naturalmente este açúcar, apresentando, no entanto, problemas de inibição 

por etanol. As leveduras do gênero Saccharomyces são mais tolerantes ao etanol e 

usados largamente na produção de alimentos e bebidas alcoólicas, (BARBOSA et al, 

2010 SILVEIRA et al, 2005) e algumas espécies deste gênero também são capazes 

de utilizar a lactose como fonte de carboidrato. 

Dessa forma o objetivo do trabalho foi avaliar a produção de etanol e enzima 

β-galactosidase produzidos por diferentes cepas de levedura cultivadas em soro de 

queijo. 



29 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

 
Foram testadas quatro cepas de leveduras oriundas da Fundação Tropical 

de Pesquisa e Tecnologia André Tosello: Kluyveromyces marxianus CCT 1821, 

Kluyveromyces marxianus CCT 3172, Saccharomyces fragilis CCT 7586 e 

Saccharomyces fragilis IZ 275. 

As cepas foram mantidas a 4°C em tubo de ensaio com Batata Dextrose 

Ágar (BDA). O inóculo foi produzido com 15 g/L de extrato de malte esterilizado, 

incubado a 35ºC, 100 rpm por 24 horas. A inoculação do meio foi realizada utilizando 

5 mL deste cultivo. 

O experimento foi realizado em meio contendo soro de quejo 

desproteinizado nas concentrações de 50 e 150 g/L. Para a desproteinização o soro 

de queijo em pó (Confepar®) foi solubilizado em água destilada adicionando ácido 

lático 85% até pH 4,6 então aquecido a 90°C por 30 min. A fração proteica foi 

removida com papel filtro Whatman n°1 e o pH ajustado para 5,0 com solução de 

KOH 50%. Após tratou-se termicamente a 65°C por 30 minutos em frascos contendo 

100 mL do meio. 

Para o cultivo foram adicionados 5ml de inóculo nos frascos e mantidos em 

agitador orbital a 100 rpm, por 24 horas nas temperaturas de 30, 35 e 40°C. 

A determinação de etanol foi realizado pelo método de dicromato de 

potássio segundo Kaye e Haag (1954). 

Para quantificar a atividade enzimática inicialmente foi realizado a 

permeabilização celular com etanol. Após foi determinada a atividade enzimática 

conforme Inchaurrondo, Yautorno e Voget (1994), utilizando o substrato 

colorimétrico ONPG (orto-nitrofenil-β-galactosídeo). Uma alíquota de 50 µL da 

biomassa permeabilizada foi adicionada em 2 mL de ONPG (1,25 mM) e incubado 

por 5 minutos a 37°C. A reação foi interrompida com a adição de 0,5 mL de 

carbonato de sódio (1M). O ONPG liberado foi determinado em espectrofotômetro 

em 420 nm. Uma unidade de atividade de β-galactosidase (U) é definido como a 

hidrólise de 1 µmol de ONPG por minuto nas condições do ensaio. 

A lactose foi determinada no soro de queijo e na cultura pós fermentação, 

segundo Nickerson, Vukicic e Lin (1975). O método baseia-se na reação da lactose 
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com a metilamina em solução alcalina quente para formar um composto de 

coloração vermelha. A leitura foi realizada em espectrofotômetro a 540nm.  

 

  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A produção de etanol e β-galactosidase foram estudadas nas 4 cepas de 

leveduras cultivadas em duas concentrações de soro de queijo. Na Figura 1 estão os 

resultados da produção de etanol e enzima no meio com soro. A S. fragilis IZ 275 foi 

a levedura que mais produziu etanol em todas as temperaturas estudadas, 

alcançando 2,15 mL/100mL a 40°C. Já a  30° e 35°C a produção de etanol foi de 

0,72 e 1,87 mL/100mL, respectivamente.  A cepa de K. marxianus CCT 1821 não 

produziu etanol, e a K. marxianus CCT 3172 produziu apenas 0,07 mL/100mL a 30° 

e 40°C, respectivamente 

Hadiyanto, Aini e Pinudi (2014) cultivaram Kluyveromyces marxianus, em 

soro de queijo a 30°, 35° e 40°C e concluíram que a maior produção de etanol foi de 

0,796 mL/100mL com 20 horas de fermentação a 30°C, resultado superior aos 

obtidos nesse trabalho para a Kluyveromyces, porém inferior aos obtidos para S. 

fragilis IZ 275.   

 Não se observou atividade enzimática nas celulas de K. marxianus CCT 

1821 A maior atividade enzimática foi verificada nas células da Kluyveromyces 

marxianus CCT 3172, com 0,51; 0,43 e 0,54 U/mg, quando as leveduras foram 

cultivadas a 30°, 35° e 40°C, respectivamente (Figura 1). Entre as cepas de S. 

fragilis a maior produção foi de 0,39 U/mg para S. fragilis CCT 7586 a 35°C, valor 

inferior ao encontrado por Morioka, Colognesi e Suguimoto (2016) que obtiveram 

2,12 U/mg, para S. fragilis IZ 275, porém condições diferentes. 
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Figura 1. Produção de Etanol e β-galactosidase em soro de queijo 50 g/L. 
 

 

       
  

Na figura 2 estão os resultados quando as leveduras foram cultivadas em 

meio com 150 g/L de soro de queijo. Destaca-se, novamente, a S. fragilis IZ 275 

como maior produtora de etanol com 2,60; 3,69 e 3,90 mL etanol/100mL de meio, 

cultivadas a 30, 35 e 40°C, respectivamente. Isto demonstra que o aumento de 3 

vezes da concentração do soro no meio de fermentação proporciona aumento de 

cerca de apenas 50% na produção de etanol. Mesmo assim, ainda está abaixo do 

obtido por Guo, Zhou e Xião (2010) que em cultivo misto de Kluyveromyces 

marxianus e Saccharomyces cerevisae em soro de queijo em condições estáticas a 

30°C obtiveram produção de 4,6mL etanol/100mL meio.  

Quanto a produção de β-galactosidase observou-se que a maior produção 

foi com a levedura a K. marxianus CCT 3172 que atingiu a máxima produção 

enzimática de 1,10 U/mg na temperatura de a 30°C. A cepa de S. fragilis IZ 275 não 

apresentou atividade enzimática. 
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Figura 2. Produção de Etanol e β-galactosidase em soro de queijo 150 g/L. 

      

      

Na figura 3 são apresentados os resultados da lactose residual nas duas 

concentrações de soro estudadas. A levedura S. fragilis IZ 275 foi a que mais 

consumiu lactose do meio de fermentação. A quantidade inicial foi de 88,3 g/L  de 

lactose no meio com 150 g/L de soro de queijo e ao final restou apenas 21,6 g/L 

lactose, quando cultivado a 40°C, o que equivale a um consumo de 75,54%, 

comprovando a melhor produção de etanol por esta cepa. 

Figura 3. Consumo de lactose nas fermentações de 50 e 150 g/L. 

 

Quanto a produção de enzima a cepa K. marxianus CCT 3172 foi a que mais 

produziu a β-galactosidase no cultivo com as duas concentrações de soro. O 

consumo de lactose foi de 37,5 para 30,4 g/L, isto é apenas 18,93%, no cultivo com 

50 g/L de soro. No cultivo com 150 g/L de soro a redução de lactose foi de 88,3 no 
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inicio da fermentação para 74,7 g/L, no final, com consumo de apenas 15,40% da 

lactose do meio. Estes resultados indicam que para a produção de β-galactosidase a 

levedura não requer grandes quantidades de lactose no cultivo, diferentemente da 

produção de etanol. 

Murari et al (2013) no cultivo da Kluyveromyces marxianus 229 em soro de 

queijo com concentração inicial de lactose de 57,6 g/L reduziu para 0,02 g/L, 

consumo de 99,6% da lactose, porém num cultivo de 48 horas, o dobro do tempo de 

fermentação utilizado neste experimento. 

 

 

CONCLUSÃO 
   

A fermentação realizada por K. marxianus e S. fragilis em duas 

concentrações de soro de queijo, revelou que a quantidade de lactose no meio de 

fermentação interfere na produtividade, em especial do etanol.  

Entre as 4 cepas de leveduras estudadas destacaram a S. fragilis IZ 275 

para produção de etanol com 3,90 mL/100 mL a 40°C e a K. marxianus CCT 3172 

para produção de β-galactosidase com 1,10 U/mg a 30°C, ambas no cultivo a 150 

g/L.  

Quanto ao consumo de lactose a cepa que mais produziu etanol também foi 

a que mais consumiu lactose, que mostra que a lactose foi direcionada para 

produção deste metabolito.  

A produção de etanol e β-galactosidase requerem condições e espécies 

diferentes. A S. fragilis é mais adequada para produção de etanol e a K. marxianus  

para produção de β-galactosidase. 
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Summary 

Cheese whey, is a waste of cheese or dairy industry, as raw material for ethanol 

production, because it contains around 5% of lactose wich can be fermented by yeasts. The 

aim of this study is to examine the ethanol production using yeasts Kluyveromyces marxianus 

CCT 1821, Kluyveromyces marxianus CCT 3172 and Saccharomyces fragilis CCT 7586, 

Saccharomyces fragilis IZ 275 with  temperature variations. Results showed that ethanol 

concentration was achieved in 2.15 % (v/v) by the strain S. fragilis IZ 275 at temperature 40° 

C. The genetic RAPD profile showed that  both Kluyveromyces strains and  both S. fragilis 

(identified by others authors as Kluyveromyces marxianus) were  in a single cluster and S. 

fragilis strains were clustered with Sacchromyces cerevisae strains.  

 

Key words: lactose, ethanol, RAPD, milk whey, molecular analysis  

 

Introduction 

            Dairy industries generate significant liquid waste, of which, cheese whey is the most 

abundant. Whey is the liquid resulting from the milk coagulation and is generated from cheese 

manufacture. About 9 liters of whey are generated for every kilogram of manufactured cheese 

(1). The whey composition varies with the milk composition, the variety of cheese made, and 

the cheese-making process employed. Oliveira et al.(2) described the whey cheese 

composition containing 4.30% of lactose, 0.55% of minerals and 0.10% of lipids, i e, the total 

of solids were around 5.75% and 13% from these  solids are proteins, specially β-

lactoglobulin and α-lactoalbumin. 

Worldwide, 160 million tons of whey per year is produced (3). It represents an environmental 
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problem due to its high nutritional load, largely because of lactose content, and for this 

reason, it cannot be discharged in water systems without pre-treatments. Hence, lactose to 

ethanol fermentation is considered as a further cheese whey treatment, required to decrease its 

pollutant load, simultaneously enabling the production of a commercially attractive 

biomolecule from waste material (4,5).  

           Yeats can produce bioethanol that can be used as a fuel or to make fermented foods 

and beverages, such as beer, wine, sake, and bread (6). Around 80% of ethanol is made by the 

yeast Saccharomyces cerevisae, which usessugar cane sucrose for anaerobic fermentation 

process. Cheese whey is an alternative substrate for alcoholic fermentation, but 

Saccharomyces cerevisae are usually not able to use lactose as carbon source. Few species of 

yeasts have the capacity to use lactose as carbon source i.e., they are able to hydrolase lactose 

(3,7). Kluyveromyces lactis and Kluyveromyces marxianus are the most known yeasts 

belonging to this group, they carry the LAC12-LAC4 gene pair, responsible for the uptake 

and subsequent lactose cleavage into glucose and galactose (8,9). Inspite of K. lactis having 

been selected as a model for genetic analysis of lactose-positive yeasts and extensively 

studied at a molecular level (8,10), the sister species, K. marxianus, despite of being less 

studied at the molecular level, has already been adopted by industry for a lot of applications, 

including ethanol production and bioremediation (11,12). This species seems to be thermo 

tolerant, an important feature in the industrial process. Kluyveromyces yeasts are classified as 

Generally Regarded As Safe (GRAS) microorganisms according to the Food and Drug 

Administration (FDA) guidelines, which is an important security aspect since their 

fermentation products have applicability in pharmaceutical and food industries (13). 

However, ethanol production efficiency from whey is lower when compared to that of sugar 

cane and this technology is not established yet. This implies that there are interesting 

oppostunities to isolate or generate yeast variants that present better results than the strains 

currently used. So, the objective of this study was to identify if our yeast strains of 

Kluyveromyces marxianus and Saccharomyces fragilis are genetically distant and select a 

yeast’s strain that could be able to produce significative amounts of ethanol using cheese 

whey, instead of sugar cane as substrate.  

   

 

Material and Methods 

 

Yeast strains and culture conditions 
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Yeast strains used in this work were 2 isolates of Kluyveromyces marxianus (CCT 

1821, K.m CCT 3172) and 2 isolates of Saccharomyces fragilis IZ 275 and CCT7586) 

obtained from Fundação Tropical de Pesquisa e Tecnologia André Tosello. The yeasts were 

cultured on a potato dextrose agar (PDA) medium (30° C, pH 5.5). The colonies were 

inoculated into 100 mL of nutrient broth and incubated in a 250-mL Erlenmeyer flask at 35° 

C for 24 h with shaking at 100 rpm (seed culture).The yeasts were inoculated (50 g/L) into 

100 mL of whey in a 250-mL Erlenmeyer flask. The broth medium was added with 

deproteinized cheese whey, obtained under the following conditions: pH 4.6 (adjusted with 

latic acid 85%) at 95° C. After 30 min, the moist was filtered in Whatman n° 1 paper e the pH 

was increased until 5.0. The liquid obtained after filtration was pasteurized at 65 °C for 30 

min. For ethanol production the yeasts were inoculated (5% v/v) into 100 mL of whey in a 

250-Ml Erlenmeyer flask at 100 rpm in a orbital shaker at 30°, 35° and 40° C for 24 hours. 

 

Ethanol production 

Ethanol was determined by potassium dichromate method after isolating from the 

fermented broth by a micro distillery (Model TE-012, Tecnal
(r)

, Brazil) using the methods 

described by Kaye and Haag (14). The data were analysed using BioEstats 5.3 software 

(Institute Mamirauá, Brazil) and ANOVA was applied to highlight the differences among  the 

treatments followed by t- test at 5% significance. 

 

Determination of Lactose 

Lactose was determined in cheese whey and post-fermentation culture, according to 

Nickerson, Vukicic and Lin (15). 

 

DNA extraction and RAPD analysis 

          DNA was extracted from the yeast following the procedure described by Andrighetto et 

al. (16). DNA concentration was determined in a Nano Espectro fluorimeter (Kasvi), and 

diluted to a standard DNA concentration of 10 ng/µL. All isolates were then either used 

immediately or stored at -20° C. The RAPD profiles were generated from total genomic DNA 

as described by Williams et al. (17). Amplification reactions were performed in a total volume 

of 20 µl containing 10 ng of template DNA, 250 mM dNTP (Promega), 0.25 mM of 10-

nucleotide primer (Life Technologies), 4.5 mM of MgCl2 and 1 U of DNA polymerase 

(Thermo Fisher) in the supplied reaction buffer. For the RAPD analysis, 10 decamer 

oligonucleotides were used as random primers in RAPD screening, of which 3 were selected, 
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that produced a good number of amplified bands and patterns of reproducible fragments. 

Control reactions were run with all components except genomic DNA and none of the used 

primers yielded detectable amplified products in these reactions. DNA amplifications were 

carried out in a thermal cycler (Veriti) and the amplification protocol consisted of 4 min at 

92° C followed by 40 cycles of 40 s at 92° C, 1.5 min at 40° C, and 2 min at 72° C. The last  

amplification round was followed by an additional extension at 72° C for 5 min. 

 

Gel electrophoresis and staining 

PCR products were monitored by staining with Syber safe in 1.4% agarose 

electrophoresis gels in TBE buffer (0.89 mM Tris (pH 8.30, 0.89 mM boric acid, 2 mM 

EDTA) diluted 1:10 (v:v) at 3 V/cm. The gels were visualized under UV light and 

photographed using gel documentation system (UV light using L-Pix EX , Syngene 

Laboratories, Cambridge, United Kingdom). The size of amplified DNA regions was 

estimated by comparison with Gene Ruler TM 100 bp kb DNA ladder (Invitrogen).  

 

RAPD analysis 

RAPD bands were scored as present (1) and absent (0). Singleton loci (bands 

occurring only once) and weak, irreproducible bands were not included in the dataset. The 

sizes of amplified DNA fragments were measured using UVIDod (version 99.02) by 

comparison with 2-Log 100 Kb DNA ladder markers (Life Technologies). Data were analysed 

using the numerical taxonomy package NTSYS-pc version1.80 (18). A similarity matrix was 

produced with the UPGMA program using Jaccard’s distance coefficient which measures the 

proportion of band mismatches between pairs of isolates. Based on the RAPD banding 

patterns, dendrograms were generated from 3 RAPD primer amplifications. Cluster analysis 

was performed through the SAHN cluster program using the  dendrogram branches obtained 

with 1000 replications through the program NTSYS-pc version1.80 (18). 

 

 

Results and Discussion 

Among the most used microoganisms for the ethanol production from cheese whey are 

the yeasts of the genus Kluyveromyces, which naturally ferments lactose, however, it has 

inhibition problems through ethanol. This fact was verified in this study, because under the 

conditions evaluated, the Kluyveromyces marxianus strains produced non-significant amounts 

of ethanol (Table 1). S. fragilis IZ 275, called as synonymous of K marxianus was the yeast 
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that present higher ethanol production under the conditions evaluated, presenting a production 

of 2.13%. Whereas S. fragilis IZ 7586 did not produce a significant amount of under the 

evaluated conditions. To obtain ethanol only the lactose concentration was used naturally 

found in cheese whey and in three different temperatures. To access a better production, it is 

important to select the strains, the substrate of cultivation, temperature, agitation and other 

variables that can make the ethanol production  from the cheese whey successful. The 

conditions used in this study showed the variability in ethanol production among the strains 

tested. Zafar and Owais (19) employing K. marxianus to metabolize in-natura cheese whey, 

obtained 2.10 g/L of ethanol and 8.9 g/L of biomass after 22 hours of fermentation. In our 

study 1 g of biomass of S. fragilis IZ 275 at 40 ° C produced 0.3 mL of ethanol with biomass 

of 0.83 mg / mL. 

Dragone et al. (20) obtained 35.4% v/v of ethanol. The  ethanol production 

from the cheese whey through fermentations with K. Marxianus still has a lot of 

divergence about the authors, the  process efficiency is highly variable, but all of them 

concluded that the cheese whey fermentation is an important solution for the dairy 

sector, due to the generated waste treatment.  

  

INSERT TABLE 1 

 

 Kluyveromyces marxianus (CCT 1821, K.m CCT 3172) and Saccharomyces fragilis 

(IZ 275 and CCT 7586) have the ability to metabolize lactose, indicated by the lactose 

consumption ( Fig 1). In this study the S.f IZ 275 at 40°C consumed 93.07%, condition that 

produced more ethanol. Values close to that found by Murari et al (21) in cheese whey 

consumed 99.6%. But only S. fragilis strain IZ 275 produced ethanol in significant amounts 

under the evaluated conditions, so it suggests that there is genetic variability between strain of 

the genus Kluyveromyces and Saccharomyces and among strains of the same genera. 

 

-------INSERT Fig 1 

 

 This genetic variability was found in the RAPD amplification profiles resulted from 

the strains of K. marxianus CCT 1821 and CCT 3172, S. fragilis IZ 275 and CCT 7586 and S. 

cerevisae (Fig. 2). In this figure it was observed that RAPD markers detected a high degree of 

genetic polymorphism among the different species, producing in average 20 bands by gel, 

with a great variability among the 3 yeasts species. 
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-------INSERT Fig 2 

 

           The strains were fused into 2 sharply separated groups with similarity coefficient of 

0.10, they have a substancial variability. In group 1 were all the strains of K. marxianus, 

which differ from yeasts of the genus Saccharomyces, which are in group 2. The genetic 

variability is explained due the fact the yeast belongs to different genus and have the ability to 

metabolize different substrate, as the lactose for example. Although K. marxianus and S. 

fragilis are considered synonymous species (22), in this work, the two strains named K. 

marxianus were grouped together and the two strains of S. fragilis were grouped together, but 

K. marxianus e S. fragilis did not form a unique cluster. S. fragilis showed more similarity 

with the two S. cerevisae strains than Kluyveromyces. This indicates that the S. fragilis strains 

are more similar genotypically to S. cerevisae than to K. marxianus strains, so their 

identification was maintained as S. fragilis. The two K. marxianus strains were also very 

divergent, with only 33% of similarity, a fact also observed for S. fragilis IZ 275 and 3172, 

which were only 40% similar. Fonseca et al. (12) have shown that K. marxianus strains 

isolated from different substrates have a high metabolic diversity and a substancial degree of 

intra-specific polymorphism. As a consequence, different biotechnological applications have 

already been investigated for these yeast, in addition to alcohol production, such as the 

enzymes production. In this study in which the variability of 4 strains was verified in relation 

to S. cerevisae and the two strains of S. cerevisae were identical (Fig 3). 

 

-------INSERT Fig 3 

 

 

Conclusion  

In addition, phylogenetic analysis indicated that both strains of K. marxianus and S. 

fragilis were genetically distant and that S. fragilis shared a cluster with S. cerevisae. The 

fermentative performance of both strains in  cheese whey to produce ethanol was evaluated at 

different temperatures and S. fragilis Iz 275 showed the maximum ethanol production in 

2,13%, achieved at 40º C. Our results demonstrated that S. fragilis IZ 275 could be 

recommended for cheese whey bioremediation in the environment and produce renewable 

biofuel. 
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Table 1: Ethanol production by Kluyveromyces marxianus and Saccharomyces fragiles 

strains in cheese whey 5% in different temperatures (v/v). 

Temperatures Km 1821 

% (± dpm) 

Km 3172 

% (± dpm) 

Sf 7586 

% (± dpm) 

Sf IZ 275 

% (± dpm) 

30° C 0.010 (±0.001)
a
 0.184 (±0.166) 0.035 (±0.015)

b
 0.499 (±0.399)

b
  

35° C 0.005 (±0.004)
abB

 0.044 (±0.039)
B
 0.240 (±0.020)

aB
 1.866 (±0.366)

aA
 

40° C 0.000 (±0.000)
bB

 0.075 (±0.012)
B
 0.000 (±0.000)

bB
 2.127 (±0.108)

aA
 

Different lowercase  letters in the same column represent  statiscal differences among treatments (P<0.05). 

Different uppercase  letters in the same lane represents statistical differences among the strains (P<0.05). The 

mean of standard deviation was obtained from three repetition experiments. 

 

 

Fig. 1: Lactose residual in cheese whey 50 g/L, of 4 strains at differents temperatures. 
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Fig 2: Agarose gel 1,4% (m/v) from RAPD products employing OPR1primer. M: 1Kb 

Molecular marker (Invitrogen). Line 1: K. marxianus 1821; Line 2: K. marxianus 3172; Line  

3: S. fragilis IZ 275; Line  4: S. fragilis 7586; Lines 5 and 6: S. cerevisae strains. Line  7: 

blank (no DNA sample). 

 

 
 

 

 
Fig 3: Dendrogram obtained with UPGMA method using Jaccard coeficiente 3% tolerance. 

The analises include  the yeasts lactase positive K. marxianus (Km1821 and Km 3172) and S. 

fragilis (SfIZ 275 e Sf7586) and two strains of S. cerevisae, which do not produce lactase and 

do not use lactose as carbon source (SC1 e SC2). 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

Os resultados deste trabalho mostraram a otimização do processo de 

permeabilização da parede celular das leveduras e o acesso a β-galactosidase com 

atividade de 0,98 U/mg na K. marxianus CCT 3172  e 1,31 U/mg na S. fragilis CCT 

7586.  

Quanto a produção de etanol a S. fragilis IZ 275 se destacou com 3,90 

mL/100mL. A K. marxianus CCT 3172 foi a levedura que mais produziu a β-

galactosidase com 1,10 U/mg. 

 A analise de variabilidade indicou que ambas cepas de K. marxianus e S. 

fragilis eram geneticamente distantes e que S. fragilis compartilha do mesmo grupo 

da S. cerevisae, se destacando portanto na produção de etanol. 

 Assim, comprova-se o uso do soro como meio de fermentação para 

leveduras e a sua capacidade de produzir metabolitos de valor comercial.  
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ANEXO 
 

Normas de submissão do artigo 3 a revista Food Technology e Biotechnology.     

 

Title (Times New Roman, Font size 14, Bold, centred; 

Nouns, Verbs, Adjectives and Adverbs with Capital Letter) 

(Empty line, Font size 12, spacing 1.5) 

First Author‘s Name(s) Surname(s)
1
, Second Author ‘s Name(s) Surname(s)

2*
, ... and Last 

Author’s Name(s) Surname(s) (Times New Roman, Font size 12, alignment right) 

1
First Author‘s Affiliation (full address: name of institution, street, city, state, country) 

2
Second Author‘s Affiliation (full address)  

(Times New Roman, Font size 12, alignment right; non-English Institutions should be 

translated into English, authors with the same affiliation must have the same superscripted 

number, ordered sequentially) 

 

 

Summary (Times New Roman, Font size 12, Bold) 

Summary (Times New Roman, Font size 12, regular, alignment justified) should not exceed 

250 words. Alignment of the entire text of the manuscript must be justified. References, tables 

or figures should not appear here. Briefly state the main points of the manuscript. 

(Empty line, Font size 12, spacing 1.5) 

Key words: (Times New Roman, Font size 12, Italic): maximum 10 words (Times New 

Roman, lower case, Font size 12, regular, i.e. not italic), use commas between the key words, 

no separate line for each key word, no punctuation at the end 

(Empty line, Font size 12, spacing 1.5) 

Introduction (Times New Roman, Font size 12, Bold) 

The whole text should be 500-900 words (reviews may be exception) fully justified across the 

full length of the printed area. Unless otherwise defined, text should be written in Times New 

Roman font size 12.  

References should be cited sequentially, in round brackets, with only the ordinal number of 

the reference in italic (1). If more than one reference is cited in the same brackets, they should 

be separated by commas, without spacing (2,3), and if more consecutive references are cited, 

                                            
*
Corresponding author: Phone: +385 1 482 7022; Fax: +385 1 483 6083; E-mail: ftb@pbf.hr (Font size 10, 

spacing 1.0, insert footnote using MS Word References section: Footnotes; use asterisk not number or letter)  
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they should be written in a range (4-8). If references appear in Figs. and Tables, they should 

follow the sequential order in the text. 

(Empty line, Font size 12, spacing 1.5) 

Materials and Methods (Times New Roman, Font size 12, Bold) 

Each paper will have sections based on the type of work that is presented. This template 

should be used for original scientific papers, preliminary communications and scientific notes. 

For reviews, authors should use subheadings that best reflect their work, but they must follow 

the same style (first degree headings bold, second degree headings italic, third degree 

headings regular font). 

(Empty line, Font size 12, spacing 1.5) 

Second degree subheading (Times New Roman, Font size 12, Italic)  

Sections Materials and Methods, and Results and Discussion may contain subsections. If 

authors would like to divide the main sections of their paper in further subsections, they 

should use the format suggested above for naming these subsections.  

(Empty line, Font size 12, spacing 1.5) 

Third degree subheading (Times New Roman, Font size 12, regular) 

Text should appear in separate line from the subheading.  

When describing materials and apparatus, full details need to be given (manufacturer, city, 

state, country), methods if taken from someone else need to be cited too. For software, 

manufacturer should be stated, or it should be cited and included in the reference list. 

(Empty line, Font size 12, spacing 1.5) 

Results and Discussion (Times New Roman, Font size 12, Bold) 

Tables and Figs. may be mentioned and discussed either in Materials and Methods sections or 

here. Each table and figure should be mentioned in the text and its position marked where 

they should appear in the text. Both tables and figures should be numerically labelled 

consistently throughout the paper (Table 1), for figures abbreviated form should be used (Fig. 

1). All figures and tables should be inserted at the end of the document, after the reference 

list. Attention must be paid if references are cited in Figs. or Tables, they must follow the 

order of references in the text. 

Results should not be repeated in both Figs. and Tables, data that can be described in the text 

should not be presented in tables.  

When using equations, in the text they should be written in a separate line: 

 

TEAC=ΔAsample·c(Trolox)/ΔATrolox                     /1/  
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and when mentioned in text should be abbreviated as follows: Eq. 1 and Eq. 2. 

(Empty line, Font size 12, spacing 1.5) 

Conclusion (Times New Roman, Font size 12, Bold) 

Conclusion must be concise and clear, but should contain more than one sentence. It should 

not be merely the repetition of the content of previous chapters. 

(Empty line, Font size 12, spacing 1.5) 
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This section can be included if needed. It may contain acknowledgement of assistance in form 
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References (Times New Roman, Font size 12, Bold) 

All references (Times New Roman, Font size 12) that are cited in the text must appear in the 

reference list. All entries that appear in the list of references must be cited in the text. They 

must be numbered and ordered sequentially as they appear in the text. Abbreviations for 

periodicals should be in accordance with the latest edition of the Thomson ISI List of Journal 

Abbreviations (Thomson Scientific, USA). 

Here are some examples how references should be cited: 

citing journals: 

1. Houbraken J, Frisvad JC, Samson RA. Fleming's penicillin producing strain is not  

Penicillium chrysogenum but P. rubens. IMA Fungus. 2011;2:87–95.  

https://doi.org/10.5598/imafungus.2011.02.01.12 

2. Barboni T, Luro F, Chiaramonti N, Desjobert JM, Muselli A, Costa J. Volatile composition 

of hybrids Citrus juices by headspace solid-phase micro extraction/gas chromatography/mass 

spectrometry. Food Chem. 2009;116:382-90.  

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2009.02.031 

citing journals without doi numbers: 

3. Pedisić S, Dragović-Uzelac V, Levaj B, Škevin D. Effect of maturity and geographical 

region on anthocyanin content of sour cherries (Prunus cerasus var. marasca). Food Technol 

Biotechnol. 2010;48:86-93. 

4. Boidron JN, Chatonnet P, Pons M. Effects of wood on aroma compounds of wine. Conn 

Vigne Vin. 1988;22:275-94. 

citing articles with more than 6 authors: 



50 
 

5.  Ĉanadanović-Brunet JM, Ćetković GS, Djilas SM, Tumbas VT, Savatović SS, Mandić AI, 

et al. Radical scavenging and antimicrobial activity of horsetail (Equisetum arvense L.) 

extracts. Int J Food Sci Technol. 2009;44:269-78. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2007.01680.x 

citing articles in the original language other than English: 

6. Gan L, Zhang SH. Effect of Lycium barbarum polysaccharides on antitumor activity and 

immune function. Acta Nutrim Sin. 2003;25:200–2 (in Chinese). 

citing articles published online ahead of print version: 

7. Obranović M, Škevin D, Kraljić K, Pospišil M, NeĊeral S, Blekić M, Putnik P. Influence of 

climate, variety and production process on tocopherols, plastochromanol-8 and pigments in 

flaxseed oil. Food Technol Biotechnol. 2015;53:in press. 

https://doi.org/10.17113/ftb.53.04.15.4252  

citing books: 

8. Bull AT, editor. Microbial diversity and bioprospecting. Washington DC, USA: American 

Society for Microbiology, ASM Publications; 2004.                      

9. Kieser T, Bibb MJ, Buttner MJ, Chatner KF, Hopwood DA. Practical Streptomyces 

genetics. Norwich, UK: John Innes Foundation; 2000. 

citing a chapter in a book: 

10. Lane DJ. 16S/23S rRNA sequencing. In: Stackebrandt E, Goodfellow M, editors. Nucleic 

acid techniques in bacterial systematics. Chichester, UK: John Wiley & Sons; 1991. pp. 115-

75.  

citing a chapter in a book from a book series: 

11. Kilmartin PA. Microoxidation in wine production. In: Taylor SL, editor. Advances in food 

and nutrition research, vol. 61. Burlington, MA, USA: Academic Press; 2010. pp. 149-86. 

citing e-books: 

12. Grivetti LE, Shapiro HY, editors. Chocolate: history, culture, and heritage. John Wiley & 

Sons, Inc.; 2009.  

https://doi.org/10.1002/9780470411315 

citing guides, manuals: 

13. SAS/STAT user's guide, v. 9.3. Cary, NC, USA: SAS Institute, Inc; 2011. Available from: 

https://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/63962/PDF/default/statug.pdf. 

14. NIST/SEMATECH e-handbook of statistical methods. Gaithersburg, MD, USA: National 

Institute of Standards and Technology (NIST), US Department of Commerce; 2012. 

Available from: http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/. 



51 
 

citing theses:  

15. Fernandes MLM. Production of lipases by solid-state fermentation and their use in 

biocatalysis [PhD Thesis]. Paraná, Brazil: Federal University of Paraná; 2007 (in Portuguese).  

citing patents:  

16. Singer NS, Yamamoto S, Latella J. Protein product base. European patent EP 0250623 

B1. 1990. 

17. Otto R. Method for the production of lactic acid or a salt thereof by simultaneous 

saccharification and fermentation of starch. US patent 0261285. 2008.  

citing symposiums, congresses, proceedings:  

18. Leboš Pavunc A, Kos B, Beganović J, Gjuraĉić K, Šušković J. Selection of probiotic 

strains from Croatian traditional fresh cheese. Book of Abstracts of the 5th Central European 

Congress on Food, Bratislava, Slovakia; 2010. p. 176.  

19. Brennan CS, Symons LJ, Tudorica CM. Low GI cereal foods: the role of dietary fibre and 

food structure. In: Cauvain SP, Salmon SS, Young LS, editors. Using cereal science and 

technology for the benefit of consumers: Proceedings of the 12th International ICC Cereal and 

Bread Congress; 2004 May 24-26; Harrogate, UK. Sawston, UK: Woodhead Publishing; 

2005. pp. 95-101. 

citing official methods:  

20. AOAC Official Method 2003.08. Staphylococcus aureus in selected dairy foods. 

Gaithersburg, MD, USA: AOAC International; 2003.  

21. ASTM D882-12. Standard test method for tensile properties of thin plastic sheeting. West 

Conshohocken, PA, USA: ASTM International; 2012. 

https://doi.org/10.1520/D0882 

22. ISO 8586:2012. Sensory analysis – General guidelines for the selection, training and 

monitoring of selected assessors and expert sensory assessors. Geneva, Switzerland: 

International Organization for Standardization (ISO); 2012. 

23. AACC Method 44-15.02. Moisture – air-oven methods. St. Paul, MN, USA: American 

Association of Cereal Chemists (AACC) International; 2010. 

citing official methods in other languages than English:  

24. Act on Animal Welfare No. 135. Zagreb, Croatia: Official Gazette of the Republic of 

Croatia; 2006 (in Croatian).  

25. LST ISO 6885:2000. Animal and vegetable fats and oils. Determination of anisidine 

value. Vilnius, Lithuania: The Lithuanian Standards Board; 2000 (in Lithuanian). 

26. LST EN ISO 660:2009. Animal and vegetable fats and oils – Determination of acid value 



52 
 

and acidity (ISO 660:2009). Vilnius, Lithuania: The Lithuanian Standards Board; 2009 (in 

Lithuanian). 

citing reports:  

27. European Food Safety Authority (EFSA). Analysis of the baseline survey on the 

prevalence of Listeria monocytogenes in certain ready-to-eat foods in the EU, 2010-2011. 

Part A: Listeria monocytogenes prevalence estimates. EFSA J. 2013;11(6):3241. 

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2013.3241  

28. WHO Technical Report No. 940. Evaluation of certain food additives: 67th report of the 

Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. Geneva, Switzerland: Food and 

Agriculture Organization of the United Nations and World Health Organization (FAO/WHO); 

2006. Available from: http://www.who.int/WHO_TRS_ 940.pdf. 

citing software: 

29. STATISTICA, v. 12. StatSoft, Inc, Tulsa, OK, USA; 2012. Available from: 

http://www.statsoft.com. 

30. Clustal W, v. 2.1. Dublin, Ireland: UCD Conway Institute of Biomolecular and 

Biomedical Research; 2014. Available from: http://www.clustal.org. 

citing databases: 

31. NIST/EPA/NIH Mass Spectral Library, NIST 14, v. 2.2g. Gaithersburg, MD, USA: 

National Institute of Standards and Technology; 2013. Available from: 

http://www.nist.gov/srd/nist1a.cfm#. 

32. GenBank
®
. Bethesda, MD, USA: National Center for Biotechnology Information (NCBI), 

US National Library of Medicine; 2015. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/. 

33. Resources to Reserves 2013 – Oil, gas and coal technologies for the energy markets of the 

future. Paris, France: International Energy Agency (IEA); 2013. Available from: 

http://www.iea.org. 

34. BRENDA, The Comprehensive Enzyme Information System. Braunschweig, Germany: 

Institute of Biochemistry and Bioinformatics, Technical University of Braunschweig: 2014. 

Available from: http://www.brenda-enzymes.info/. 

35. MetaCyc Metabolic Pathway Database. Menlo Park, CA, USA: SRI International. 

Available from: http://metacyc.org. 

citing electronic material, websites: 

36. Meier U. Growth stages of mono- and dicotyledonous plants. 2001. Available from: 

http://pub.jki.bund.de/index.php/BBCH. 

37. Global opportunities for whey and lactose ingredients 2010-2014. 3ABC – 3A Business 



53 
 

Consulting. Available from: 

http://www.3abc.dk/Report%20information%20%20Global%20Opportunities%20for%20Wh

ey%20and%20Lactose%20Ingredients%202010-2014.pdf. 

38. Huntrods D. Carrot profile. Agricultural Marketing Resource Center (AgMRC). Ames, 

IA, USA: Iowa State University; 2013. Available from: http://www.agmrc.org. 

 


