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Resumo
Neste trabalho foram desenvolvidas culturas da levedura Rhodosporidium toruloides NCYC 921
operadas em regime semi-descontínuo, num biorreactor de bancada de 7 L (volume útil 5 L), para a
produção de biomassa, ácidos gordos e carotenóides, com interesse comercial.
Foram estudadas várias formas de alimentação de nutrientes à cultura. No primeiro ensaio
operado em regime semi-descontínuo, realizado a pH 5,5, adicionou-se, manualmente, pulsos de
soluções concentradas de nutrientes + glucose e de soluções de glucose. No segundo ensaio em
regime semi-descontínuo, adicionou-se continuamente uma solução concentrada de nutrientes +
glucose através de uma bomba peristáltica, e adicionou-se, manualmente, pulsos de uma solução
concentrada de glucose. No terceiro ensaio, em regime semi-descontínuo, a adição das soluções
concentradas de nutrientes + glucose, e de glucose, foi efectuada continuamente através da bomba
peristáltica. No quarto ensaio, em regime semi-descontínuo, manteve-se a estratégia da adição da
alimentação utilizada no ensaio anterior, tendo-se alterado o pH da cultura para 4,0, com o objectivo
de aumentar a produtividade em biomassa e, posteriormente, as produtividades em ácidos gordos e
carotenóides.
No terceiro ensaio, em regime semi-descontínuo, obteve-se a melhor produtividade máxima de
-1

-1

ácidos gordos com 0,34 g.L .h (pH 5,5).
-1

O teor máximo de ácidos gordos (31,45%) e de carotenóides totais (0,40 mg.g ) foi obtido no
primeiro ensaio, em regime semi-descontínuo.
A produtividade máxima de carotenóides foi obtida no segundo ensaio, em regime semi-1

-1

descontínuo, com 0,22 mg.L .h (pH 5,5).
O ensaio a pH 4,0 produziu os melhores resultados em termos da concentração máxima de
-1

-1

-1

biomassa (119,61 g.L ) e da produtividade máxima em biomassa (1,76 g.L .h ).

Palavras-chave:

Rhodosporidium

toruloides,

biodiesel,

carotenóides,

ácidos

gordos,

semi-

descontínuo, citometria de fluxo.
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Abstract
In this work the yeast Rhodosporidium toruloides NCYC 921 was cultivated in a 7 L bioreactor
(working volume of 5 L, fed-batch regime), for the production of biomass, fatty acids (for biodiesel
purposes) and carotenoids with commercial interest.
Several different feeding strategies were studied. In the first fed-batch, carried out at a pH of 5.5,
pulses with concentrated nutrients + glucose solutions and glucose solutions were added manually. In
the second fed-batch, a concentrated nutrients + glucose solution was continuously added by using a
peristaltic pump, and pulses of a concentrated glucose solution were added manually. In the third fedbatch, both types of solutions were continuously added with the peristaltic pump. The fourth fed-batch
also used the same feeding strategy as the previous fed-batch, but the pH was changed to 4.0, with
the goal of enhancing the biomass productivity, and to further enhance the fatty acids and carotenoids
productivity in future works.
-1

-1

The third fed-batch achieved the maximum fatty acid productivity, reaching 0.34 g.L .h (pH 5.5).
-1

Both the highest fatty acids content (31.45% w/w) and of total carotenoids (0.40 mg.g ) was
achieved in the first fed-batch.
The maximum total carotenoids productivity was achieved in the second fed-batch, reaching 0.22
-1

-1

mg.L .h (pH 5.5).
The fourth fed-batch, at pH of 4.0, reached the highest maximum biomass concentration (119.61
-1

-1

-1

g.L ) and the highest maximum biomass productivity (1.76 g.L .h ).

Keywords: Rhodosporidium toruloides, biodiesel, carotenoids, fatty acids, fed-batch, flow cytometry.
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Introdução
1.1

Combustíveis fósseis versus biocombustíveis

A energia é indispensável para o crescimento económico da sociedade e para manter a
qualidade de vida dos cidadãos [1]. Com o preço dos combustíveis fósseis a aumentar [2,3], com a
escassez dos mesmos e com os problemas ambientais associados à utilização destes, há uma
necessidade cada vez maior de encontrar alternativas, para satisfazer a actual demanda energética
mundial [1].
Prevê-se que em 2040 a população mundial atinja 8,8 mil milhões, o que corresponde a um
aumento de 1,9 mil milhões de pessoas, em relação à população existente em 2010 [4] e,
consequentemente haverá uma maior necessidade energética. A nível social, a qualidade de vida
pode ser indicada pelo consumo de energia percapita, que é proporcional ao nível de
desenvolvimento do país ou região. Aproximadamente 6% da população mundial consome menos de
0,1 kW/pessoa/ano, 44% da população mundial consome menos de 1 kW/pessoa/ano (energia
necessária a uma qualidade de vida adequada à tecnologia actual) e 15% da população consome
mais de 5 kW/pessoa/ano (energia que proporciona uma elevada qualidade de vida com a tecnologia
actual e que corresponde a 49% do consumo total de energia mundial) [5], [6].
Entre 2010 e 2040, prevê-se um aumento no consumo mundial de energia de 56%, que
corresponde a um aumento de 1,5% ao ano [4]. Entre as diferentes formas de energia (derivadas das
reservas fósseis, nuclear e outras energias renováveis), os combustíveis fósseis continuam a ser a
maior fonte de energia, para além de serem a força motriz da actual economia mundial [1,5].
Espera-se que o consumo mundial de petróleo e de outros combustíveis líquidos cresça de 87
-1

-1

-1

milhões de barris por dia (mb.d ) em 2010, para 97 mb.d em 2020 e 115 mb.d

em 2040 [4] e,

prevê-se que o consumo de petróleo diminuía de 35% em 2007 para 30% em 2035, em relação a
outras formas de energia. Para o mesmo período de tempo, prevê-se um aumento de 10% para 14%
no consumo das energias renováveis [1].
Apesar de haver alguma especulação relativamente ao pico da produção mundial de petróleo,
prevê-se que este ocorra entre 2010 e 2020 [1,2]. O Fórum Mundial de Energia prevê que as reservas
de petróleo irão esgotar-se em menos de 10 décadas. Outros autores acreditam que estarão
esgotadas em menos de 45 anos, se o consumo aumentar a uma taxa de 3% ao ano [1].
Contudo, o aumento mundial da população e da qualidade de vida, assim como o crescimento
industrial e económico, têm contribuído para o aumento do consumo mundial de energia, que se
prevê continuar a aumentar nos próximos 20 anos [1,5].
O sector industrial é o sector com maior consumo de energia, seguindo-se o sector dos
transportes, que é responsável por 30% do consumo total da energia mundial, dos quais 80%
corresponde ao transporte rodoviário [1].
O sector dos transportes é ainda responsável por cerca de 60% da procura mundial de petróleo,
e pensa-se que será o sector com maior procura energética no futuro, visto que 97,6% da energia
utilizada neste sector é proveniente do petróleo [1]. Nos últimos 30 anos, este sector tem sofrido um
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crescimento constante, provocado pelo aumento mundial do número de carros. Estima-se que o uso
de energia neste sector aumente em média 1,8% por ano, entre 2005 a 2035 [1].
A Figura 1.1 representa o consumo mundial total de petróleo, o consumo de petróleo no sector
dos transportes e noutros sectores, entre 2007 e 2035 [1].

Figura 1.1 - O consumo mundial total de petróleo, o consumo de petróleo no sector dos transportes e
noutros sectores, entre 2007 e 2035 (adaptado de Atabani et al., 2012) [1].
A utilização dos combustíveis fósseis, para além de estar a provocar o esgotamento das suas
reservas, visto tratar-se de um recurso não renovável, tem um impacto negativo no ambiente, porque
contribui para à emissão de dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera. Este gás é o principal
responsável pelo efeito de estufa, e está directamente associado ao aquecimento global [7,8]. A
mudança climática é actualmente o problema ambiental mundial mais preocupante [1]. O aumento da
temperatura provoca o descongelamento dos glaciares e o aumento da densidade da água,
contribuído para o aumento do nível do mar e para a perda de biodiversidade [7].
Entre 1970 e 2004, as emissões globais de gases de efeito de estufa (GEE) aumentaram 70%
[2]. Em 2008, o sector dos transportes foi responsável por 22% das emissões de CO 2 no mundo,
sendo o transporte rodoviário responsável por 10% destas emissões. Na Europa, este sector é
responsável por mais de um quinto das emissões de GEE e estas emissões aumentaram 20% entre
1990 e 2001 [1]. Prevê-se que, entre 2007 e 2035, sejam libertados 12,7 milhares de milhões de
toneladas de CO2 para a atmosfera pelo sector dos transportes [1].
Na Figura 1.2 estão representadas as previsões para as emissões de dióxido de carbono no
mundo, nos países da OCDE (Organização para a Cooperação e de Desenvolvimento Económico) e
Não-OCDE no sector dos transportes, entre 2007 e 2035 [1].
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Figura 1.2 – Previsão para as emissões de dióxido de carbono no mundo, nos países da OCDE
(Organização para a Cooperação e de Desenvolvimento Económico) e Não-OCDE, no sector dos
transportes, entre 2007 e 2035. (adaptado de Atabani et al., 2012) [1].
As emissões de GEE, derivadas do sector dos transportes, são constituídas por 95% de dióxido
de carbono (CO2), 1% de metano (CH4), 1% de óxido nitroso (N2O) e 3% de hidrofluorcarbonetos
(HFCs) [1]. O ozono (O3), monóxido de carbono (CO) e aerossóis, também são emitidos, apesar de
não serem contabilizados como GEE e, apesar do seu impacto ainda não estar quantificado, pensase que têm um efeito indirecto no aquecimento global [1].
Actualmente, os recursos fósseis não são considerados sustentáveis do ponto de vista
económico, ambiental e social [5,8]. A exaustão dos combustíveis fósseis, o aumento da população,
as preocupações com a segurança energética e a sustentabilidade ambiental, social e financeira,
bem como a necessidade de responder aos problemas ambientais, às mudanças climáticas e ao
aumento dos níveis de CO 2 e de outros gases resultantes da utilização destes combustíveis, levaram
ao crescente interesse mundial na utilização e na procura de fontes de energia alternativas,
renováveis, sustentáveis e eficientes, de baixo custo, e com menores emissões de GEE
[1,2,5,7,9,10]. De entre as várias energias alternativas, os biocombustíveis, o hidrogénio, o gás
natural e o gás de síntese, são provavelmente, as quatro fontes de combustíveis mais importantes e
sustentáveis para o futuro, sendo os biocombustíveis a melhor fonte de energia do ponto de vista
ambiental [7].
Os biocombustíveis são combustíveis renováveis derivados de matérias-primas biológicas, e
podem ser classificados como primários ou secundários [2,7].
Os biocombustíveis primários são biomassa natural e não processada, usada para aquecimento
ou produção de electricidade, como a lenha e as aparas de madeira.
Os biocombustíveis secundários são obtidos através do processamento da biomassa e podem
ser utilizados em veículos e em diversos processos industriais. Podem ter formas sólidas, como o
carvão vegetal, a lenha e os aglomerados de madeira; formas líquidas como o bioetanol (equivalente
à gasolina) ou o biodiesel (equivalente ao diesel ou gasóleo) ou formas gasosas, como o biogás (por
exemplo o metano) ou o hidrogénio [2,7,9]. Os biocombustíveis secundários podem ainda ser
classificados em primeira, segunda e terceira geração com base na matéria-prima que lhe dá origem
e na tecnologia utilizada para a sua produção [1,7]. Os biocombustíveis de primeira geração são
geralmente produzidos a partir de culturas alimentares (açúcares, grãos ou sementes) e o processo
para obter o combustível final é relativamente simples [7]. Estes biocombustíveis são produzidos em
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quantidades comerciais significativas, em vários países [7]. Os biocombustíveis de segunda geração
são produzidos a partir de biomassa lignocelulósica agrícola (caules, talos e folhas de plantas) [7], de
óleos vegetais não alimentares, de óleos alimentares usados e de gorduras animais, e os
biocombustíveis de terceira geração a partir de microrganismos [1,7].
A substituição de combustíveis fósseis por biocombustíveis é uma forma de mitigar o aumento
dos níveis de CO2 na atmosfera [2,8], porque os biocombustíveis são considerados neutros em
carbono, visto que o CO2 liberado durante a sua combustão é compensado pela fixação do carbono
durante o crescimento das plantas que lhe dão origem, no caso dos biocombustíveis produzidos a
partir de óleos de plantas [2]. Na realidade, os GEE podem ser libertados durante qualquer fase da
produção dos biocombustíveis, desde a agricultura da matéria-prima, à biorefinação, à distribuição e
ao consumo final. Assim, o balanço, em termos de GEE, para utilização de biocombustíveis, só pode
ser determinado a partir de uma análise do ciclo de vida (AVC) [2]. Contudo, a grande diversidade de
fontes de biomassa e de tecnologias de conversão, faz com que os impactos no ciclo de vida dos
biocombustíveis variem muito [9]. Estudos realizados nos últimos 15 anos, demonstram que a
substituição da gasolina ou do diesel por biocombustíveis, pode resultar em reduções médias nas
emissões de GEE de 31% para o bioetanol ou 92% se for usada cana-de-açúcar como matéria-prima
e de 54% para o biodiesel [2]. Por outro lado, tem havido relatórios que questionam se os
biocombustíveis realmente permitem reduzir substancialmente as emissões de carbono [2].
Por o sector dos transportes ser tão importante e ter um consumo energético tão elevado, foram
criadas medidas para diminuir o uso de energia de origem fóssil, substituindo-a por fontes de energia
renováveis, de forma a promover um transporte mais limpo e limitar as emissões de GEE [11].
A 23 de Abril de 2009, foi implementada a directiva 2009/28/EC, do Parlamento Europeu e do
Conselho, relativa à utilização de energia proveniente de fontes renováveis. De acordo com esta
directiva, os Estados-Membros assumiram o compromisso de, até 2020, reduzir o consumo de
energia primária em 20% e atingir uma quota de, pelo menos, 10% de energia proveniente de fontes
renováveis no sector dos transportes. Além disso, a directiva exige que 20% da energia consumida
na União Europeia seja renovável, o que implica que cada Estado-Membro tem uma meta a atingir.
Esta meta é calculada com base na quota de energia produzida através de fontes renováveis [11].
A Directiva para Portugal tem como objectivo atingir 31% de energias renováveis no consumo
final bruto de energia para 2020, o que implica um aumento de 7,9% face ao valor registado no ano
2008, que foi 23,1% [12].
No sector dos transportes, têm sido estudadas alternativas à utilização de combustíveis fósseis,
como uso de veículos eléctricos, movidos a hidrogénio ou biocombustíveis, sendo os últimos
considerados como a alternativa mais promissora a curto prazo [1].
Existem vários biocombustíveis que podem ser usados no sector dos transportes como o
bioetanol, o biodiesel, o biogás, o biometanol, o bioéter dimetílico, o bio-ETBE (bioéter etil-terbutílico), o bio-MTBE (bioéter metil-ter-butílico), biocombustíveis sintéticos, o biohidrogénio e o óleo
vegetal puro produzido a partir de plantas oleaginosas [13]. Os biocombustíveis mais utilizados neste
sector são o etanol, como substituto da gasolina e o biodiesel, que é considerado como a melhor
opção para substituir o gasóleo, porque pode ser utilizado em motores de ignição por compressão,
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com muito pouca ou nenhuma necessidade de fazer modificações nos mesmos e apenas com
pequenas diminuições no desempenho [1,7,14].
Os biocombustíveis de origem microbiana surgem como uma alternativa aos combustíveis
fósseis. Contudo, o seu preço de produção ainda é superior ao dos combustíveis fósseis, o que os
torna economicamente inviáveis. Consequentemente, as tecnologias envolvidas no processo de
produção dos biocombustíveis microbianos necessitam de ser optimizadas [5,7].

1.2

Biodiesel

O biodiesel é um combustível líquido, de origem renovável e biológica, altamente biodegradável
e com toxicidade mínima, que pode ser produzido a partir de óleos vegetais, de gorduras animais, de
óleos

alimentares

usados

e

de

origem

microbiana

(microalgas,

leveduras

e

bactérias)

[1,2,7,10,13,14]. Este combustível é mais limpo que os combustíveis fósseis, visto que a sua
contribuição em termos de dióxido de carbono é pequena quando todo o ciclo de vida é considerado
e, quando utilizado, quase não emite sulfatos, enxofre, compostos aromáticos e outras substâncias
químicas prejudiciais ao meio ambiente, que são emitidas pela utilização dos combustíveis fósseis
[1,10].
Quimicamente, o biodiesel é uma mistura de ésteres metílicos ou monoalquílicos de ácidos
gordos de cadeia longa e pode ser obtido por transesterificação [1], [7], [10], [14].
A produção mundial de biodiesel aumentou de 15 mil barris por dia em 2000 para 404 mil barris
por dia em 2011 [15].
A Figura 1.3 representa a produção de biodiesel, para os vinte maiores produtores mundiais e o
respectivo consumo nesses países, para o ano de 2011 [15].

Figura 1.3 - Produção de biodiesel, para os vinte maiores produtores mundiais e o respectivo
consumo nesses países, para o ano de 2011 (adaptado do Site da EIA, 2014) [15].
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1.2.1

Biodiesel de Primeira Geração

As matérias-primas, como os óleos de origem vegetal, ricas em ácidos gordos monoinsaturados
são as mais adequadas para a produção de biodiesel, porque apresentam menor ponto de fusão e
sofrem menos oxidação, em comparação com as matérias-primas ricas em ácidos gordos
polinsaturados (como o óleo de girassol e de soja) [16,17], apesar de muitas vezes não puderem ser
utilizados directamente no motor, devido a elevada viscosidade e a menor volatilidade [7].
Actualmente, mais de 95% do biodiesel mundial é obtido a partir de óleos vegetais comestíveis
como semente de colza (84%), óleo de girassol (13%), óleo de palma (1%), óleo de soja e outros
(2%) [1]. Quando se usam óleos vegetais alimentares para a produção de biodiesel, a matéria-prima
representa cerca de 75-80% do custo de produção do biocombustível [1,10]. Assim, deve escolher-se
a matéria-prima com menor custo e com maior potencial para a produção em larga escala [1]. Apesar
das plantações de culturas de vegetais oleaginosas estarem bem estabelecidas em muitos países [1],
a viabilidade da produção de biodiesel de primeira geração é questionável devido à polémica que se
levantou sobre a utilização de terra arável para a produção de biocombustíveis, que resultou num
aumento do custo dos produtos alimentares e do próprio biodiesel [1,7]. Existem ainda os problemas
ambientais, como a desflorestação e as ameaças à biodiversidade [1], a remoção de nutrientes do
solo e a competição pelos recursos hídricos [2,9]. Além disso, as culturas existentes não são
suficientes para as necessidades alimentares e para a produção de biodiesel [1].
Estas limitações favorecem a procura de biomassa não-comestível, para a produção de
biocombustíveis [7].

1.2.2

Biodiesel de Segunda Geração

A principal vantagem da produção de biodiesel de segunda geração é utilizar matérias-primas de
baixo custo e não-comestíveis, eliminando a controvérsia “food versus fuel” [7]. A matéria-prima
utilizada pode ser criada especificamente para fins energéticos, o que permite aumentar mais a
eficiência do uso da terra [7], para além de puderem ser usados terrenos baldios que não são
adequados para as culturas alimentares, o que permite reduzir a desflorestação [1]. Os óleos vegetais
não alimentares mais utilizados, na produção de biodiesel, são os óleos de jatropha, de karanja, de
jojoba, de sementes de tabaco e de plantas halófitas [1]. A utilização de óleos alimentares usados e
gorduras animais (sebo de bovino, gordura de aves, banha de porco e subprodutos de óleo de peixe)
para produzir biodiesel permite, por um lado, valorizar estes resíduos, e por outro, deixa de ser
necessário elimina-los [1]. Contudo, as matérias-primas existentes de segunda geração podem não
ser suficientes para satisfazer as actuais necessidades energéticas mundiais [1]. Por outro lado, o
biodiesel de segunda geração, obtido a partir de matérias-primas ricas em ácidos gordos
polinsaturados, como o óleo de canola, oxida facilmente, possui um menor índice de cetano e, têm
uma utilização mais limitada nos meses mais frios, porque solidifica facilmente [16,17]. Além disso, o
processo de transesterificação é difícil para muitos tipos de gorduras animais, porque estes contêm
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uma quantidade elevada de ácidos gordos saturados, que reduzem a qualidade do biodiesel [1],
originado um combustível com maior índice de cetano, maior ponto de turvação e provocando
entupimentos nos motores, por excesso de depósito de carbono [16,17]. No caso dos óleos
alimentares usados, as infra-estruturas e a logística de recolha dos resíduos pode ser um obstáculo,
visto as fontes se encontrarem dispersas [1]. A produção de biocombustíveis de segunda geração
exige equipamentos de produção e de processamento mais sofisticados, mais investimento por
unidade de produção e instalações de grande escala [7].

1.2.3

Biodiesel de Terceira Geração

Os biocombustíveis de terceira geração, derivados de microrganismos oleaginosos (microalgas,
bactérias, fungos e leveduras), são considerados uma fonte de energia alternativa viável e desprovida
de alguns dos principais inconvenientes associados aos biocombustíveis de primeira e de segunda
geração [7].
Qualquer microrganismo que produz mais de 20% do seu peso em óleo é considerado
oleaginoso (Single Cell Oils (SCO)) [10,18,19]. A acumulação de lípidos nos microrganismos
oleaginosos ocorre quando se esgota um nutriente do meio (geralmente azoto) e o excesso de
carbono é assimilado pelas células sendo convertido em triacilgliceróis (TAG). Esta síntese ocorre
durante a fase estacionária, altura em que o crescimento celular diminui e os lípidos produzidos são
acumulados no interior das células, como materiais de reserva [10]. A composição de lípidos e ácidos
gordos dos microrganismos varia em resposta a factores ambientais, como a fonte de carbono, pH,
temperatura, com espécie e estirpe do microrganismo [10,18,19].
O uso de microrganismos como matéria-prima apresenta vantagens como o facto de não
competir com a oferta de alimentos, não necessitar de terreno agrícola [7], ter um ciclo de vida mais
curto, o aumento de escala ser mais fácil, ser menos trabalhoso, e a produção ser menos afectada
pelo local, estação ou clima [18, 20, 21].
A maior parte dos estudos, sobre produção de biodiesel a partir de microrganismos, utiliza as
microalgas autotróficas, para a produção de lípidos microbianos [22–24].
As microalgas autotróficas são microrganismos fotossintéticos que convertem a luz solar, água e
CO2 em biomassa, de forma mais eficiente do que as plantas de culturas convencionais [1]. Possuem
taxas de crescimento e de produtividade superiores e alto teor em óleo, em comparação com
matérias-primas comestíveis e não comestíveis [1], mas a taxa de crescimento é muito mais lenta do
que a das bactérias ou dos fungos [23]. Além disso, dificilmente as culturas autotróficas atingem altas
concentrações de biomassa e elevadas produtividades de óleo, devido a limitações de luz e
acumulação de oxigénio [23]. Apesar de puderem utilizar GEE como matéria-prima [1] e água de
baixa qualidade [9], a produção pode ser limitada pela luz solar disponível [7] e o principal obstáculo
para a sua comercialização é o elevado custo de produção associado à utilização de
fotobiorreactores de larga escala [1].
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Apesar das microalgas serem maioritariamente autotróficas ou fotossintéticas, algumas são
heterotróficas, obtendo energia através da absorção de substâncias orgânicas (como material
celulósico) [25]. As microalgas heterotróficas apresentarem taxas específicas de crescimento [19] e
rendimentos em óleo superiores às autotróficas, contudo as últimas permitem uma produção mais
controlada [25].
Para além das microalgas heterotróficas, outros microrganismos heterotróficos, como as
bactérias, os fungos e as leveduras, podem produzir quantidades apreciáveis de lípidos, quando
cultivados em biorreactores convencionais e em condições estritamente controladas, as suas culturas
atingem produtividades elevadas em biomassa e em lípidos [22].
Apesar das bactérias apresentarem uma elevada taxa de crescimento e um período de
crescimento mais curto, quase todas acumulam menos lípidos que as microalgas, em média 20-40%
de biomassa seca [10]. Além disso, a composição dos lípidos é bastante diferente da produzida por
outros microrganismos oleaginosos, uma vez que a maioria das bactérias só produz ácidos gordos
polinsaturados e ácidos gordos de cadeira ramificadas, que são menos adequados para a produção
de biodiesel [26]. Por estas razões, não há actualmente produção de biodiesel usando bactérias
oleaginosas como matéria-prima [10].
As leveduras são consideradas, desde 1980, como microrganismos oleaginosos favoráveis para
produção de biodiesel. Algumas espécies de leveduras, como a Rhodosporidium sp. e a Rhodotorula
sp. podem acumular até 70% do seu peso seco em lípidos intracelulares [10]. As leveduras têm
capacidade de crescer em meios de cultura de baixo custo, como resíduos das indústrias alimentar e
agrícola, o que pode levar a diminuição dos custos de produção do biodiesel [5]. Apesar de libertarem
CO2, têm a vantagem do investimento inicial ser menor, de apresentarem maiores taxas de
crescimento e de produtividade de lípidos, comparativamente com as microalgas [5,21,23]. A
produção de biodiesel, a partir de leveduras, tem particular interesse para os países situados em
latitudes mais afastadas do equador, onde a insolação não é tão elevada como em países perto dos
trópicos, onde o cultivo das microalgas autotróficas pode ser mais adequado [21].

1.2.4

Produção de Biodiesel

A produção industrial de biodiesel é feita através de um processo de transesterificação, que é
considerado como o melhor método, devido ao seu baixo custo e simplicidade. O processo pode ser
catalítico ou não catalítico, sendo o primeiro mais utilizado e a catálise pode ser básica ou ácida [1].
No processo de transesterificação catalítica, os triglicéridos (Figura 1.4), presentes nas matériasprimas, reagem com um álcool e com um catalisador, por exemplo hidróxido de potássio, para formar
os ésteres alquílicos de ácidos gordos (biodiesel) e glicerol livre, como subproduto [2,9].
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Figura 1.4 – Reacção de transesterificação para produção de biodiesel. Os radicais R , R e R
representam cadeias de ácidos gordos [19].
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O processo de transesterificação consiste numa série de reacções reversíveis e consecutivas,
onde os triglicéridos são convertidos em diglicéridos, em seguida em monoglicérido e, finalmente, em
glicerol (fase inferior) e em ésteres metílicos (fase superior), sendo consumidas 3 mol de álcool por
cada mol de triglicérido e formando-se uma mol de ésteres alquílicos de ácido gordo em cada passo
da reacção [1,7].
Normalmente o álcool mais utilizado é o metanol, devido ao seu custo ser relativamente baixo
[1], formando-se ésteres metílicos de ácidos gordos (FAMEs) [10]. O etanol também é bastante usado
[1], formando-se ésteres etílicos de ácidos gordos (FAEEs) [10]. O propanol, o isopropanol, o tercbutanol, os álcoois ramificados, o octanol e o butanol também podem ser utilizados, mas o custo é
muito superior [1]. Como a reacção é reversível, é necessário utilizar excesso de álcool, para garantir
o rendimento máximo da mesma, e para ajudar a separar o glicerol dos ésteres metílicos [7].
O catalisador é usado para iniciar a reacção, porque o álcool é pouco solúvel no óleo ou na
gordura. O catalisador aumenta a solubilidade do álcool e, consequentemente, a velocidade de
reacção [1]. Os catalisadores podem ser bases ou ácidos e, a sua selecção depende da quantidade
de ácido gordo livre (FFA) presente no óleo. Para triglicéridos com menores quantidade de FFAs
obtém-se uma melhor conversão com catalisador básico, para maiores quantidades de FFAs usa-se
um catalisador ácido [7].

1.3

A levedura Rhodosporidium toruloides

O microrganismo da espécie Rhodosporidium toruloides classifica-se taxonómicamente no reino
Fungi, no filo Basidiomycota, na classe Microbotryomycetes, na ordem Sporidiobolales e no género
Rhodosporidium, sendo que ainda não lhe foi atribuída família [27].
A levedura oleaginosa Rhodosporidium toruloides NCYC 921 é uma fase anamórfica da
Rhodotorula glutinis [3,21].
Têm sido relatados teores de lípidos superiores a 50% em peso seco, para a R. toruloides, mas
sob condições óptimas de crescimento, pode acumular mais de 75% do seu peso seco em lípidos
[28]. Os seus lípidos são compostos pelos ácidos gordos palmítico (16:0), esteárico (18:0), oléico
(18:1), linoleico (18:2) e γ-linoleico (18:3), a sua composição e as suas concentrações, em relação ao
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peso seco variam bastante e dependem das condições de cultivo [19]. Freitas et al. (2014) estudaram
a cinética dos ácidos gordos para a R. toruloides, em frascos agitados, através do modelo de
Luedeking-Piret, e concluiram que os ácidos gordos são produtos associados ao crescimento que
ocorre durante a fase exponencial [3].
As colónias desta levedura são vermelhas alaranjadas (Figura 1.5), devido à presença de
carotenóides [3,19,29–31].

Figura 1.5 - Rampa da levedura Rhodosporidium toruloides NCYC 921, crescida em Malt Extract Agar
e mantida a 4ºC.
A espécie Rhodosporidium (ou Rhodotorula), em particular Rhodosporidium toruloides tem sido
referida como um dos microrganismos promissores para a produção de óleo para obtenção de
biodiesel [3,5,19–21,28,31–34] e, também, para a produção de carotenóides [3,21,31–33,35,36].

1.4

Carotenóides

Os carotenóides são pigmentos naturais lipossolúveis [37], responsáveis pelas cores amarelo,
laranja, vermelho e roxo [19,30], encontrados em numerosos frutos, vegetais e microrganismos [37].
A estrutura do carotenóide consiste num esqueleto de quarenta átomos de carbono e as suas cores
são determinadas pela cadeia de ligações duplas, carbono-carbono, da molécula [19].
Vários estudos demonstram que uma dieta rica em carotenóides está correlacionada com um
menor risco de várias doenças, devido a sua actividade antioxidante [31,33,37], as suas propriedades
bioquímicas, que influenciam vias de sinalização [37] e ao facto dos carotenóides serem precursores
de vitamina A [30,31,33]. Recentemente foi também descoberto que possuem propriedades
anticancerígenas [19,31,33] e acredita-se que possam reduzir o risco de outras doenças
degenerativas, de doenças cardiovasculares, de degeneração muscular e cataratas [30].
São considerados produtos de alto valor acrescentado, utilizados na indústria alimentar,
nutracêutica e farmacêutica [3,5,21], sendo utilizados como corantes alimentares naturais e aditivos
para a alimentação na aquicultura [3,20,21,31], podendo atingir no mercado algumas centenas de
dólares por miligrama [19].
Os carotenóides podem ser produzidos por via sintética, através de uma sequência de reacções
químicas, obtendo-se o carotenóide pretendido a partir de um substrato de estrutura semelhante.
Este processo tem a desvantagem de poder acumular resíduos ou impurezas químicas no produto
final, tornando-o impróprio para consumo alimentar [19].
Também podem ser produzidos por via microbiana, utilizando bactérias, algas, fungos e
leveduras. Esta via de produção é altamente eficiente, porque os sistemas de processamento são
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facilmente manipulados e, não apresenta as desvantagens da síntese química [5]. Contudo os
carotenóides são particularmente susceptibilidade à degradação, sobretudo depois de extraídos a
partir de tecidos biológicos, podendo ser oxidados por calor, luz e oxigénio [38].
A produção de carotenóides a partir da levedura Rhodotorula tem vantagens em relação a outros
microrganismos, tais como as algas e outros fungos, uma vez que a taxa de crescimento específica é
elevada, é relativamente fácil de obter quantidades apreciáveis de biomassa (em laboratório e em
escala piloto), e podem ser cultivados em birreactores convencionais [29]. A extracção de
carotenóides a partir de leveduras tem também a vantagem de originar menos limitações para o uso
alimentar [39]. Além disso, as leveduras podem adaptar-se a diferentes condições ambientais e
crescer sob uma grande variedade de fontes de carbono e de azoto [29]. O tipo de carotenóides, e o
seu rendimento, depende da espécie, da estirpe e das condições de cultivo [37].
A exploração industrial da Rhodotorula, para produção carotenóides, é ainda limitada, apesar do
seu potencial, devido ao baixo teor de carotenóides nas estirpes naturais, pelo que o
desenvolvimento de mutantes superprodutores pode ser uma alternativa económica [29].
Os carotenóides mais comuns da Rhodosporidium toruloides são o β-caroteno, o toruleno, a
torularrudina e o γ-caroteno (Figura 1.6) [3,19,29–31] e segundo o estudo realizado por Freitas et al.
(2014), utilizando o modelo de Luedeking-Piret, os carotenóides são produtos mistos, associados ao
crescimento da fase exponencial mas também são produzidos na fase estacionária [3].

β-Caroteno

Torularrudina

Toruleno

γ-Caroteno

Figura 1.6 - Estrutura dos carotenóides β-caroteno, γ-caroteno, toruleno e torularrudina, presentes na
levedura Rhodosporidium toruloides (adaptado de Moliné et al., 2012) [29].

1.5

Estratégia de produção sustentável de biodiesel e carotenóides a partir da
levedura Rhodosporidium toruloides

Actualmente, o biodiesel derivado de microrganismos é economicamente insustentável, porque
os custos da sua produção ainda são mais elevados do que o custo dos combustíveis fósseis e do
biodiesel de primeira geração. Contudo, o fraccionamento da biomassa microbiana em vários
produtos, tais como biocombustíveis e produtos de alto valor acrescentado, permitirá rentabilizar a
produção de biomassa. No presente caso, a levedura Rhodosporidium toruloides é rica em lípidos
adequados para a produção de biodiesel e carotenóides. A co-extracção destes dois produtos poderá
tornar sustentável a obtenção do biodiesel por esta via [3,21].

11

1.6

Sistemas de cultivo de microrganismos

Existem vários métodos de cultivo de microrganismos que podem ser utilizados para a produção
de biomassa, sendo crucial utilizar condições de cultivo controladas.
Nas culturas em frascos agitados não é possível controlar o pH e o oxigénio dissolvido, pelo que
este método de cultivo não é o mais adequado para a produção de biomassa em condições
controladas [40].
Os biorreactores em batch ou descontínuo, em que o pH, a tensão de oxigénio dissolvido, a
temperatura, a taxa de arejamento e de agitação são controlados, podem ser, à primeira vista, um
método adequado para a produção de biomassa [40]. Muitos processos bioquímicos usam o regime
descontínuo para o crescimento das populações microbianas. Depois de inocular o meio líquido, nada
(excepto algum gás) é adicionado ou removido à cultura. Num biorreactor em descontínuo, as
concentrações de nutrientes, células e produtos variam com o tempo a medida que o crescimento
celular progride [41].
Apesar da concentração da fonte de carbono, neste modo de operação, diminuir continuamente,
pode-se escolher uma concentração inicial de forma a não limitar a velocidade do transporte do
carbono e a manter constante a taxa específica de crescimento (µ = µmáx) [40]. Durante o crescimento
exponencial, a taxa específica do consumo de carbono (qs) é constante e é determinada pela
Equação 1.1.

𝑞𝑠 =

µ
𝑌𝑆𝑋

Equação 1.1

Equação 1.1 - Taxa específica do consumo de carbono. YSX é o rendimento de biomassa, expressa
como a quantidade de biomassa formada por quantidade de carbono consumido e µ é a taxa
-1
específica de crescimento em h [40].
Quando a concentração de biomassa obtida no final da fase exponencial é condicionada
exclusivamente pela concentração inicial da fonte de carbono no meio de cultura, verifica-se que a
taxa de crescimento diminui quando a concentração de carbono no meio já não é suficiente para
saturar a capacidade de transporte deste, ou seja, quando ocorre uma diminuição na taxa de
transporte de carbono. Assim, após a exaustão do carbono o crescimento decai rapidamente [40].
Se outros nutrientes, como por exemplo o azoto, são limitantes, o transporte de carbono e o
crescimento podem ficar desacoplados, resultando em alterações na composição da biomassa e na
produção de metabolitos secundários, tornando a relação entre a absorção de carbono e o
crescimento indirecta [40].
No modo de operação semi-descontínuo, a alimentação pode ser contínua ou intermitente, e é
utilizada para complementar o meio de cultura do biorreactor e permitir controlar a concentração de
substrato [41]. Este modo de operação pode ser utilizado para adicionar, num determinado ponto da
operação, compostos que regulam a cultura e que permitem obter os produtos desejados, mantendo
os níveis de nutrientes baixos, para minimizar a repressão catabólica ou para prolongar a fase
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estacionária por adição de nutrientes, de modo a obter-se uma maior concentração do produto
desejado [42].
Assim, o cultivo de leveduras em regime semi-descontínuo, com limitação de fonte de carbono,
muitas vezes é iniciado em modo descontínuo, ou seja, a fonte de carbono inicialmente encontra-se
no meio de cultura e, após o seu consumo, é fornecido a uma taxa que controla o crescimento [40].
A taxa e o perfil de alimentação são determinados por uma serie de factores, incluindo a taxa de
oxigénio dissolvido, a composição dos gases de exaustão, a capacidade de refrigeração dos
biorreactores [40,41] ou, como no presente trabalho, a concentração residual de glucose.
Mesmo na ausência de formação de produtos secundários, as condições de crescimento que
resultam numa taxa de crescimento constante só podem ser mantidas por um período relativamente
curto Após este período, a acumulação de biomassa pode levar a uma situação em que a
disponibilidade de oxigénio no biorreactor condiciona os limites no meio de alimentação [40].
Apesar da sua complexidade experimental, os sistemas em regime semi-descontínuo são muitas
vezes utilizados na indústria para produção de culturas de elevada densidade celular [40]. São
particularmente importantes quando altas concentrações de substrato podem inibir o crescimento dos
microrganismos ou podem accionar vias metabólicas indesejáveis [41]. Assim, como neste caso se
pretende obter uma cultura de elevada densidade e que pode ser inibida pela fonte de carbono acima
de uma determinada concentração, é essencial uma adição controlada da mesma para impedir
inibição do crescimento e da síntese de lípidos e carotenóides, de forma a permitir acumular estes
produtos.

1.7

Meio de cultura utilizado

No presente caso, a levedura R. toruloides foi cultivada utilizando a glucose como fonte de
carbono. A glucose foi utilizada, por estar presente em substratos de baixo custo (como o melaço de
açúcar e o xarope de polpa de alfarroba), que podem ser utilizados para produzir lípidos e
carotenóides pela levedura [21].

1.8
1.8.1

Monitorização de culturas de levedura utilizando a citometria de fluxo
Equipamento

Um citómetro de fluxo é constituído por vários sistemas integrados, que permitem detectar
células e várias funções celulares em simultâneo [22]. É um sistema constituído por cinco elementos
(Figura 1.7a): fontes de radiação (normalmente é usado um laser, mas em alguns instrumentos
também se usa uma lâmpada de mercúrio [22]), uma câmara de fluxo, unidades de filtros ópticos
(para selecção de um intervalo de comprimento de onda específico, a partir de uma gama espectral
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mais vasta), fotodíodos e fotomultiplicadores (para detecção sensível e processamento dos sinais
com interesse) e uma unidade que processa os dados recolhidos [43].

b)

a)

Figura 1.7 – (a) Configuração de um citómetro de fluxo. (b) Esquema de uma câmara de fluxo e
representação da passagem individual das células (eventos), conseguida por focagem hidrodinâmica
do fluxo da amostra no seio de uma solução salina (sheat fluid) (Adaptado de Lopes da Silva et al.,
2004) [43].
A amostra a analisar no citómetro de fluxo consiste numa suspensão de células ou partículas
diluídas numa solução de tampão salina (sheat fluid). Quando esta suspensão é aspirada atravessa a
câmara de fluxo, onde as células passam uma a uma, perpendicularmente ao feixe de radiação. Esta
passagem individual é conseguida por focagem hidrodinâmica do fluxo da amostra no seio de uma
solução salina (Figura 1.7b). A velocidade de escoamento do fluido de revestimento (solução tampão)
é superior à da amostra e é ajustável, o que permite reduzir e controlar a espessura da solução da
amostra, de forma a passar uma única célula de cada vez, podendo ser detectadas até 100000
células por segundo [43].
A câmara de fluxo é atravessada por um feixe de radiação com comprimento de onda definido, o
laser de árgon ou o laser de díodo vermelho (este último presente em apenas alguns modelos de
citómetros), que emitem radiação a 488 nm e a 635 nm, respectivamente (Figura 1.7a) [19]. A
fluorescência emitida é detectada por fotodíodos ou por fotomultiplicadores, através de um sistema de
lentes, espelhos dicróicos e filtros ópticos [43]. O feixe de radiação, quando intercepta uma célula na
câmara de fluxo é dispersado. Esta dispersão pode ser de dois tipos: frontal (FS - forward scatter) ou
lateral (SS - side scatter). A radiação FS é medida no plano do feixe, é detectada directamente por
um fotodíodo e dá informação sobre a dimensão da célula. A radiação SS é medida a 90⁰, sendo
detectada por um fotomultiplicador, e é proporcional à complexidade/granularidade celular e as
características internas da célula (núcleo, cromossomas, outros organelos ou partículas) [19,22,43].
Os detectores de fluorescência (FL) são fotomultiplicadores. O FL1 mede a fluorescência verde (530
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± 30 nm), o FL2 a fluorescência amarela (585 ± 42 nm), o FL3 a fluorescência vermelha (> 670 nm) e
o FL4 a laranja (661 ± 16 nm) [22,31].
Como os sinais de dispersão têm um perfil característico para cada partícula, é possível
distinguir, em amostras heterogéneas, diferentes tipos de células e fragmentos, desde que
apresentem dimensões e níveis de complexidade interna diferentes. Assim as leveduras podem
distinguir-se de bactérias devido ao seu tamanho e forma [22].
A fluorescência intrínseca dos compostos intracelulares ou a fluorescência resultante da ligação
dos fluorocromos (compostos corantes fluorescentes) a diferentes compartimentos celulares permite
diferenciar subpopulações. As células podem ser distinguidas com base na sua estrutura e actividade
metabólica, correspondente a diferentes níveis de funcionalidade da célula [22,36]. Também se pode
fazer esta diferenciação de subpopulações com base na combinação de vários fluorocromos [43].
A radiação medida é convertida pelos detectores em sinais electrónicos, que são convertidos em
sinais digitais e que são acumulados, em tempo real, sob a forma de diferentes tipos de gráficos
(gráficos de densidade, de pontos, de contorno e histogramas) que podem ser visualizados em
computador [5].

1.8.2

Aplicações da citometria de fluxo

A produção de biodiesel a partir de microrganismos, quer à escala de bancada, quer a escala
comercial, utiliza técnicas microbiológicas clássicas para a monitorização do crescimento celular.
Estas técnicas apresentam várias limitações, nomeadamente o facto de só se obterem os resultados
algum tempo após a colheita da amostra, ou muitas vezes após o bioprocesso ter terminado [5,23]. O
desfasamento entre a colheita da amostra, a sua análise e o tratamento de resultados, impede a
utilização destes resultados na optimização do processo enquanto este está a decorrer [5]. Outras
técnicas de detecção do crescimento microbiano podem ser utilizadas, como a densidade óptica, que,
apesar de ser um método mais rápido, não fornece informações sobre o estado fisiológico das células
[23].
A presença de uma elevada proporção de células mortas ou inactivas numa cultura microbiana
reduz o rendimento de qualquer processo microbiano. Assim, é essencial monitorizar a viabilidade
celular durante a evolução do crescimento celular. Apesar das células mortas ou inactivas conterem
lípidos na sua estrutura, não acumulam óleos como as células metabolicamente activas, o que resulta
na diminuição do rendimento do processo [23].
No caso de culturas em regimes semi-descontínuo, o conhecimento da viabilidade celular
permite tomar decisões sobre o processo, como ajustar as taxas de agitação, arejamento ou
alimentação [5,23]. Estes ajustes permitem reduzir a proporção de células mortas ou inactivas na
cultura, permitindo obter os produtos de interesse nas concentrações óptimas [23].
A citometria de fluxo (CF) pode fornecer informações em simultâneo sobre a viabilidade celular,
o teor em carotenóides e a actividade metabólica da célula, de forma rápida, em tempo real e com um
elevado grau de precisão [3,23]. Tem ainda a vantagem de detectar, numa população microbiana,

15

uma variedade de estados fisiológicos celulares intermédios, entre a morte e a plena actividade
metabólica da célula [43].
Assim, utilizando determinados fluorocromos, ou combinações destes, é possível identificar
diferentes subpopulações, que correspondem a diferentes funcionalidades das células [43].
O aumento da fluorescência pode ser medido por fluorocromos que se ligam especificamente a
moléculas celulares (ácidos nucleicos, lípidos, proteínas), que se acumulam em compartimentos
celulares específicos ou que modificam as suas propriedades através de reacções bioquímicas
específicas em resposta a alterações do ambiente celular (como o pH intracelular, a polarização, a
integridade da membrana, a actividade enzimática ou respiratória) [22].

1.8.3

Integridade da membrana

A membrana citoplasmática delimita as células microbianas e permite que estas comuniquem
selectivamente com o ambiente que as rodeia [43], através dos sistemas de transporte activo e
passivo, que geram um gradiente electroquímico [22]. Quando uma célula se encontra sob stresse,
alguns dos sistemas de transporte activo são afectados (células “vitais”), a membrana citoplasmática
é despolarizada (células intactas) e, posteriormente ocorre permeabilização da mesma (células
mortas). Se a membrana citoplasmática não se encontrar intacta, a célula encontra-se exposta ao
meio ambiente, o que significa que acabará por se decompor e morrer [43].
A integridade da membrana pode ser detectada por retenção ou exclusão de corantes. No
método de retenção de corantes, as células são incubadas com um substrato não fluorescente que é
hidrolizado por enzimas intracelulares, resultando um produto fluorescente que é retido nas células se
a membrana citoplasmática estiver intacta. A eventual perda de actividade enzimática, o transporte
ineficiente do substrato não fluorescente e a expulsão do corante pelo sistema de bombas de fluxo,
pode tornar este método pouco rigoroso. O método de exclusão de corantes é o método de eleição e
é o mais utilizado na detecção da integridade da membrana, porque evita problemas associados a
actividade enzimática do corante. A utilização de misturas de corantes permite entender melhor o
mecanismo da exclusão destes [43].
O corante iodeto de propídeo (IP ou PI, do inglês propidium iodide) é utilizado na detecção da
integridade da membrana citoplasmática. Este liga-se às cadeias do ADN apenas quando a
membrana se encontra permeabilizada [19,22,23,43]. Este corante emite fluorescência de cor
vermelha, que é detectada em FL2/FL3, após excitação a 488 nm. O IP associado à citometria de
fluxo permite quantificar a proporção de células com membrana permeabilizada numa população
microbiana [5].
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1.8.4

Potencial de membrana

O potencial de membrana (existente na membrana citoplasmática e em membranas
mitocondriais (no caso de organismos eucariotas)) é gerado pela diferença na concentração de iões
no interior e no exterior da membrana, e está intimamente relacionado com a formação de ATP
(adenosina trifosfato) na célula. Células sem a membrana intacta não conseguem manter ou gerar o
gradiente de potencial electroquímico que origina o potencial de membrana [43]. O potencial da
membrana é um dos parâmetros mais utilizados para determinar a actividade metabólica celular
durante o crescimento de leveduras [22,43].
A medição da diferença de potencial nas membranas celulares através da citometria de fluxo é
normalmente realizada utilizando corantes lipofílicos carregados. Estes conseguem atravessar
facilmente a membrana, acumulando-se no seu interior [43].
A acumulação do corante depende da sua carga e do potencial da membrana celular. Os
corantes catiónicos acumulam-se em células polarizadas, e os corantes aniónicos acumulam-se nas
células despolarizadas [22].
O iodeto de 3,3’-dihexiloxacarbocianica, DiOC6(3) é um corante lipofílico verde fluorescente,
carregado positivamente e cuja fluorescência é detectada em FL2.
Através de um mecanismo de distribuição de cargas, detecta alterações do potencial da
membrana citoplasmática e mitocondrial, acumulando-se no interior destas quando as células estão
polarizadas.
Quando o DiOC6(3) está ligado a membrana mitocondrial, emite um sinal cuja intensidade de
fluorescência é muito superior ao sinal que emite quando se liga à membrana citoplasmática. Por
conseguinte, considera-se que variações da intensidade da fluorescência de células coradas com
DiOC6(3) reflectem alterações do potencial da membrana mitocondrial [21,44].
No presente trabalho, recorreu-se à combinação do PI e do DiOC6(3), para caracterizar o estado
da membrana citoplasmática e mitocondrial da levedura, de modo a diferenciar células
metabolicamente activas (com a membrana citoplasmática íntegra e a membrana mitocondrial
polarizada), células com a membrana mitocondrial despolarizada e células com membrana
citoplasmática permeabilizada (danificada) [43].
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2

Objectivos
Este trabalho teve como principal objectivo optimizar a produção microbiana de lípidos e

carotenóides, a partir da biomassa da levedura Rhodosporidium toruloides NCYC 921, recorrendo a
um biorreactor de bancada de 5 L de volume útil, operando em regime semi-descontínuo, e utilizando
glucose como fonte de carbono. Foram estudados vários modos de alimentação ao biorreactor.
Utilizou-se a citometria de fluxo para monitorizar, em tempo real, vários parâmetros celulares,
como o teor de carotenóides e a viabilidade celular. As culturas foram ainda monitorizadas em termos
de biomassa, percentagem de oxigénio dissolvido (OD), concentração de carbono e azoto residual,
teor de ácidos gordos e teor de carotenóides.

3

Materiais e Métodos
3.1

Reagentes e Equipamentos

Na Tabela A.1 (Anexo I) encontra-se a listagem dos reagentes químicos utilizados ao longo
deste trabalho experimental.
Os equipamentos utilizados serão mencionados ao longo do texto.

3.2

Estratégia experimental

Foram realizados ensaios num biorreactor, em regime semi-descontínuo, com o objectivo de
caracterizar o crescimento, a produtividade lipídica e a produtividade de carotenóides da
levedura Rhodosporidium toruloides NCYC 921. Previamente realizou-se um ensaio em regime
descontínuo para posterior comparação com o comportamento das células quando cultivadas em
regime semi-descontínuo.
As condições utilizadas nos ensaios encontram-se descritas na Tabela 3.1.
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Tabela 3.1 – Condições utilizadas nos ensaios da levedura Rhodosporidium toruloides NCYC 921.
Soluções
Taxa de
Ensaio
Regime
pH
Sistema de Adição
Adicionadas
Agitação
Dependente
I
Descontínuo
5,5
da OD
Nutrientes + glucose,
Sais, Solução traço,
II
Semi-descontínuo 5,5
Pulsos manuais
600 rpm
MgSO4.7H2O e
-1
Glucose 600 g.L
Bomba Peristáltica
(nutrientes + glucose)
Nutrientes + glucose
III
Semi-descontínuo 5,5
600 rpm
-1
e pulsos manuais
e glucose 600 g.L
(glucose)
Nutrientes + glucose
IV
Semi-descontínuo 5,5
Bomba Peristáltica
600 rpm
-1
e glucose 600 g.L
Nutrientes + glucose
Dependente
V
Semi-descontínuo 4,0
Bomba Peristáltica
-1
e glucose 600 g.L
da OD
-1

Todos os ensaios foram realizadas com uma concentração inicial de glucose de 35 g.L , à
-1

temperatura de 30ºC e com um arejamento de 2 L.min (excepto o ensaio V, cujo arejamento foi
-1

aumentado para 3 L.min às 73 h).
O ensaio V foi realizado a pH 4,0, porque em estudos paralelos realizados em frascos agitados
utilizando esta estirpe de levedura (Tese de Mestrado de Corália Silva, Instituto Superior de
Agronomia, Universidade de Lisboa, 2014), concluiu-se que este era o pH ideal para o crescimento
da biomassa, ao contrário do pH utilizado em trabalhos anteriores, Yoon and Rhee (1983) e Pan et al.
(1986), que utilizaram esta mesma estirpe para produção de lípidos [45,46].

3.3

Microrganismo

Utilizou-se a levedura Rhodosporidium toruloides NCYC 921, adquirida à National Collection of
Yeast Cultures (Norwich, United Kingdom). A levedura foi mantida em rampas de Malt Extract Agar a
4ºC (Figura 1.5), previamente esterilizadas na autoclave a 121ºC, durante 20 min (Uniclave 88,
Portugal), sendo incubadas (Incubator SANYO, E.U.A) a 30 ⁰C, durante 72 h.

3.4

Pré-inóculo

Inocularam-se Erlenmeyers com anteparas, com as células desenvolvidas em duas rampas de
Malt Extract Agar, em 150 mL de meio de cultura semi-definido esterilizado (Uniclave 88, Portugal),
descrito por Pan et al. (1986) (Tabela 3.2) [45].
-1

A solução de glucose, com concentração de 35 g.L , foi esterilizada à parte (Uniclave 88,
Portugal), para evitar a sua caramelização (reacção de Maillard) e, posteriormente foi adicionada ao
meio esterilizado.
Ao meio foi ainda adicionada uma solução traço, que contêm vários minerais dissolvidos em 5NHCl, a composição desta solução encontra-se na Tabela 3.3.
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Tabela 3.2 - Composição do meio de cultura semi-definido utilizado [45].
-1
Meio de cultura semi-definido
g.L
KH2PO4
12,5
Na2HPO4
1,0
(NH4)2SO4
5,0
MgSO4.7H2O
2,5
CaCl2.2H2O
0,25
Extracto de Levedura
1,9
-1
0,25 mL.L
Solução Traço

Tabela 3.3 - Composição da solução traço, adicionada ao meio de cultura semi-definido [45].
-1
Solução Traço
g.L em 5N-HCl
FeSO4.7H2O
40
CaCl2.2H2O
40
MgSO4.7H2O
10
AlCl3.6H20
10
CoCl2
4
ZnSO4.7H2O
2
Na2MoO4.2H2O
2
CuCl2.2H2O
1
H3BO4
0,5
De modo a obter uma cultura em fase exponencial, os Erlenmeyers foram incubados (Unitrom
Infors, Suíça) durante 24 h, a 150 rpm, a 30ºC.
Os crescimentos do pré-inóculo foram realizados em Erlenmeyers de 1 L com anteparas, para
garantir uma transferência de oxigénio eficiente. Os pré-inóculos foram feitos em duplicado.

3.5

Ensaios experimentais

Os ensaios experimentais foram realizados num biorreactor com capacidade de 7 L (5 L de
volume útil) (FerMac 310bioreactor, Electrolab Biotech, Reino Unido), acopolado a um módulo
controlador de agitação, oxigénio dissolvido, temperatura, pH e formação de espuma (FerMac
360bioreactor, Electrolab Biotech, Reino Unido). O pH foi controlado por adição de base, NaOH a 5M
ou de ácido, HCl 5M. Para evitar a formação de espuma adicionou-se, no início do ensaio, 3 gotas do
anti-espuma polipropilenoglicol (PPG) e, no decorrer do ensaio, adicionou-se anti-espuma com uma
concentração de 1:10. A agitação foi assegurada por uma turbina de Rushton e o aquecimento por
uma camisa eléctrica. Foram introduzidas 4 chicanas no biorreactor.
O biorreactor continha inicialmente 2,850 L de meio de cultura semi-definido (Tabela 3.2), com
as concentrações de sais correspondentes a um volume final de 5 L (excepto para os ensaios I e II,
que continham as concentrações de sais correspondentes ao volume adicionado inicialmente de meio
de cultura semi-definido), um volume de 1,25 mL de solução traço (Tabela 3.3) e a solução inicial de
-1

glucose com concentração de 35 g.L .
O biorreactor, contendo o meio de cultura semi-definido, foi previamente esterilizado na
autoclave (Uniclave 88, Portugal ou A. J. Costa (Irmãos) LDA., Portugal), a 121ºC, durante 20 min. A
-1

solução de base, o anti-espuma, a solução concentrada de glucose (600 g.L ), a solução de
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alimentação ao biorreactor, os frascos de recolha das amostras, os tubos de silicone e os filtros de ar
utilizados no ensaio, foram também esterilizados na autoclave.
Após a esterilização do biorreactor, adicionou-se assepticamente a solução traço, a solução de
glucose e o anti-espuma.
Antes de se inocular o biorreactor, em condições de assépsia, o eléctrodo de oxigénio (Broadley
James, USA) e o eléctrodo de pH (Mettler Toledo 405-DPAS-SC-K8S/325, Estados Unidos da
América (EUA)) foram calibrados de acordo com as instruções do fabricante e o pré-inóculo foi
observado ao microscópio para despiste de contaminações (Microscópio Olympus BX60 com câmara
DP10, Japão).
O oxigénio dissolvido no meio foi mantido acima de 40%, por controlo automático da taxa de
agitação e por controlo do fluxo de ar, de forma a evitar a limitação do crescimento do microrganismo
por carência deste nutriente [34,47].
Os ensaios demoraram, em média, 7 dias, e foram colhidas amostras no decorrer do mesmo.
Para cada amostra retirada do biorreactor, procedeu-se à leitura do valor de pH (Consor C3021,
Bélgica ou Crison micropH 2002, Espanha) e da densidade óptica da suspensão celular a 600 nm
(ThermoSpectronic Genesys 20, Portugal) e à análise das células por citometria de fluxo.
A quantificação da concentração da biomassa foi efectuada através de uma correlação,
previamente estabelecida, entre a densidade óptica e o peso seco da levedura (Anexo II, Figura A.1).
As amostras colhidas foram transferidas para um tubo falcon de 50 mL e centrifugadas
(centrifuga Sigma 2-16K, Sartorius, Alemanha), durante 10 min, a 9000 rpm e a 5ºC. O sobrenadante
foi vertido para outro tubo falcon, a biomassa foi retirada para uma caixa de Petri ou mantida no
falcon. Os sobrenadantes e a biomassa (pellet) foram congelados a -18ºC.
Posteriormente os sobrenadantes recolhidos foram analisados em termos de teor de açúcares
redutores (Secção 3.6.1) e de azoto total (Secção 3.6.2). A biomassa recolhida foi liofilizada (Heto
PowerDry LL3000 Freeze Dryer, Thermo Scientific, EUA) e procedeu-se à quantificação dos ácidos
gordos presentes na biomassa da levedura (Secção 3.6.3). Os carotenóides foram quantificados
através da medição da autofluorescência das células por CF (Secção 3.6.4), tendo sido previamente
estabelecida uma correlação entre a autofluorescência das células lida no CF e o teor de
carotenóides totais, determinado por HPLC (Anexo V).
De forma a obter-se um valor aproximado de concentração de glucose residual no momento da
colheita da amostra, utilizaram-se as tiras de detecção rápida de glucose (Combur-Test Strips da
Roche, Suíça). A adição de nutrientes (sais, solução traço, extracto de levedura, sulfato de magnésio
ou glucose (fonte de carbono)) foi efectuada com base nos valores de biomassa e glucose residual.
Os ensaios em regime semi-descontínuo iniciaram-se em regime descontínuo, de forma a
permitir que a cultura atingisse uma determinada concentração de biomassa antes de se iniciar a
adição dos nutrientes. Desta forma, a cultura adaptou-se rapidamente à fase de adição dos
nutrientes.
A estratégia das culturas em regime semi-descontínuo consistiu no prolongamento da fase de
crescimento através da adição, manual de pulsos ou contínua (através de uma bomba peristáltica
(Watson Marlow 520 Du, Reino Unido)), de uma solução de nutrientes. Assim que a cultura atingiu a
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fase estacionária por esgotamento de um nutriente, procedeu-se à adição (manual ou contínua) de
uma solução de glucose concentrada, de forma a induzir a síntese de substâncias de reserva
(carotenóides e lípidos) [48].
Assim, quando a cultura em regime descontínuo atingiu a fase estacionária, adicionou-se uma
solução de meio fresco, constituída por nutrientes (extracto de levedura e sulfato de magnésio
heptahidratado (MgSO4.7H2O)) e por uma fonte de carbono (glucose) (Tabela 3.4), de forma a
prolongar-se a fase de crescimento. Uma vez atingido o final da fase de crescimento, adicionou-se
somente fonte de carbono (glucose) para indução da síntese de materiais de reserva.

Tabela 3.4 - Composição da solução de meio fresco (nutrientes + glucose) adicionados ao
biorreactor, em regime semi-descontínuo [45].
-1
Solução de meio fresco (nutrientes + glucose)
Unidades (g.L )
Extracto de Levedura
20
MgSO4.7H2O
9
Glucose
600

No caso do ensaio II, a alimentação manual foi feita através de pulsos, onde se adicionou uma
solução de nutrientes + glucose, sais (do meio de cultura semi-definido), sulfato de magnésio, solução
-1

traço e glucose com uma concentração de 600 g.L (Tabela 3.1).
No ensaio III, a alimentação foi realizada utilizando uma bomba peristáltica para fornecer a
solução de nutrientes + glucose e pulsos manuais para adicionar uma solução de glucose, com uma
-1

concentração de 600 g.L (Tabela 3.1).
-1

Nos ensaios II e III, os pulsos manuais de glucose (com concentração de 600 g.L ) foram
-1

adicionados de forma a obter-se uma concentração final de 35 g.L de glucose no biorreactor.
No caso dos ensaios IV-V, a alimentação foi realizada utilizando uma bomba peristáltica, para
adicionar a solução de nutrientes + glucose e a solução de glucose com uma concentração de 600
-1

g.L (Tabela 3.1).
No ensaio III utilizou-se um tubo com diâmetro interno (Di) de 2,5 mm e nos ensaios IV e V um
tubo com Di de 1,6 mm, para permitir um maior controlo do caudal de alimentação. No Anexo III
(Tabela A.2), encontra-se a correspondência entre a velocidade de rotação da bomba peristáltica e os
caudais de alimentação ao biorreactor.
Na Figura 3.1 encontra-se uma representação esquemática do biorreactor utilizado nos ensaios
experimentais.

23

Figura 3.1 – Representação esquemática do biorreactor utilizado nos ensaios. Vi é o volume inicial
presente no biorreactor (meio de cultura semi-definido esterilizado) e Vf é o volume final do ensaio.

Na Figura 3.2 encontra-se o meio de cultura semi-definido, o crescimento da levedura R.
toruloides NCYC 921, em regime semi-descontínuo e a biomassa liofilizada, correspondentes ao
ensaio III.
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Figura 3.2 – O meio de cultura semi-definido esterilizado, o crescimento da levedura R. toruloides
NCYC 921, em regime semi-descontínuo e a biomassa liofilizada, correspondentes ao ensaio III.

3.6
3.6.1

Métodos Analíticos
Quantificação do teor de açúcares redutores pelo método de DNS

Os açúcares redutores (teor de glucose residual) foram quantificados utilizando o método do
reagente de ácido 3,5-dinitrossalicílico (DNS) [49,50].
O reagente de DNS foi preparado dissolvendo, com um pouco de calor, 5 g de ácido
dinitrosalicílico, 8 g de NaOH e 150 g de sal de la Arrochele (tartarato duplo de sódio e potássio) em
500 mL de água destilada. Posteriormente o DNS foi filtrado e guardado no frio num frasco escuro,
protegido com papel de alumínio.
Foram preparadas soluções padrão de glucose, em água destilada, com concentrações entre
-1

0,083 e 1,650 g.L de glucose monohidratada para construir uma curva de calibração, usada para
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determinar a concentração de glucose nas amostras. A título de exemplo, pode ser consultada a
curva de calibração correspondente ao ensaio I, no Anexo IV (Figura A.2).
Em tubos de ensaio, foram adicionados 0,5 mL do sobrenadante da amostra (adequadamente
diluída de forma a que o valor da absorvância caísse dentro do intervalo da absorvância dos padrões)
e 0,5 mL do reagente DNS. De seguida as soluções foram homogeneizadas num agitador de vórtice
(MS2 Minishaker, IKA, Alemanha). Os tubos de ensaio foram fechados e mergulhados num banho de
água a ferver durante 5 min, seguindo-se um arrefecimento de 5 min em gelo. Adicionou-se 5 mL de
água destilada, para parar a reacção e diluir as soluções. As soluções foram novamente
homogeneizadas e a absorvância foi medida no espectrofotómetro (ThermoSpectronic Genesys,
Portugal) a um comprimento de onda de 550 nm, contra um ensaio branco de água destilada.
As soluções padrão de glucose para a recta de calibração e as amostras foram analisadas em
duplicado.

3.6.2

Determinação do teor de Azoto Total

O teor de azoto total presente no sobrenadante das amostras foi quantificado recorrendo ao
método clássico de Kjeldahl, que determina o azoto ligado à matéria orgânica [5].
Pesaram-se 5 mL do sobrenadante da amostra (Sartorius Analytic Balance, Alemanha) em tubos
de digestão, aos quais se adicionou 20 mL de ácido sulfúrico concentrado (96 %) e aproximadamente
1 g de uma mistura catalisadora (constituída por 30 g de sulfato de cobre, 30 g de óxido de titânio, 10
g de ácido esteárico e 930 g de sulfato de potássio), de modo a converter o azoto da matéria orgânica
da amostra em sulfato de amónio. A mistura é colocada e aquecida na unidade de aquecimento do
aparelho de digestão (Tecator Lab Digestion System 6 1007 Digester, Suécia) durante cerca de 3
horas.
Depois de completa a digestão, o conteúdo dos tubos é arrefecido à temperatura ambiente. Num
Erlenmeyer, de 200 mL, adicionou-se 50 mL de ácido bórico (4%) e duas gotas de indicador (2 g de
3

vermelho de metilo e 1 g de azul de metileno, dissolvidos em 100 cm de álcool etílico a 95% (v/v)).
Os tubos e os Erlenmeyers são colocados, aos pares, na unidade de destilação (Tecator Kjeltec
System 1026 Distilling Unit, Suécia) e procedeu-se à sua destilação. São introduzidos no tubo água
destilada (50 mL) e uma solução de NaOH 50% (100 mL), que provoca a libertação de amoníaco que
é arrastado e recolhido numa solução de ácido bórico diluído.
O amoníaco foi doseado por titulação com ácido clorídrico (0,1 N) que, na presença do indicador
de pH, passa de azul claro a azul-escuro, a pH 5,4.
O teor em azoto total de cada amostra, em percentagem, é calculado através da Equação 3.1.

% 𝐴𝑧𝑜𝑡𝑜 =

0,14 × 𝑉
𝑚

Equação 3.1

Equação 3.1 – Equação utilizada para a determinação do teor em azoto, expresso em percentagem
(massa de azoto em gramas / mL de amostra). V é o volume em mL da solução de ácido clorídrico
(0,1 N) gasto na titulação da amostra e m é a massa expressa, em gramas, da toma do produto [5].
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3.6.3

Identificação e quantificação dos ácidos gordos por cromatografia em fase gasosa

A cromatografia em fase gasosa foi a técnica utilizada para quantificar e identificar os ácidos
gordos na biomassa da levedura, sob a forma de ésteres metílicos, componentes do biodiesel.
A análise dos ácidos gordos por cromatografia gasosa (GC) exige que estes sejam voláteis às
temperaturas de trabalho utilizadas na técnica. Para tal é necessário transformar (derivatizar) os
ácidos gordos (esterificados ou livres) nos respectivos ésteres metílicos através de uma reacção de
transesterificação. Utilizou-se a técnica descrita por Lepage end Roy (1986), com algumas
modificações [5,51].
Em tubos de ensaio adicionou-se 0,100 g de biomassa liofilizada (Heto PowerDry LL3000 Freeze
Dryer, Thermo Scientific, EUA, com bomba de vácuo da vacuubrand, Alemanha) e 2 mL da mistura
de metanol/cloreto de acetilo (95:5 v/v), previamente preparada em banho de gelo, por se tratar de
uma reacção exotérmica. Adicionou-se 0,2 mL de solução de padrão interno (ácido heptadecanóico
-1

(17:0) (5 mg.mL , Nu-Check-Prep, Elysian, EUA) em éter de petróleo (80ºC – 100ºC)).
Os tubos de ensaio foram fechados sob atmosfera de azoto e a reacção ocorreu durante uma
hora, a 80ºC e ao abrigo da luz.
Após o arrefecimento às escuras, até à temperatura ambiente, adicionou-se 1 mL de n-heptano,
para a extracção dos ésteres metílicos e 1 mL de água destilada, para facilitar a separação das fases.
A fase heptanóica (superior) foi filtrada, com uma pipeta de Pasteur de vidro e por um filtro de
algodão com um leito de sulfato de sódio anidro, sendo recolhida em vials de vidro e em atmosfera de
azoto.
As amostras foram analisadas no cromatógrafo (SCION GC 436 da Bruker, Alemanha), equipado
com um detector de ionização de chama (FID). A separação dos compostos foi efectuada numa
coluna capilar de sílica fundida (Supelcowax 10, SUPELCO, (EUA)), de 30 m de comprimento, 0,32
mm de diâmetro interno e 0,25 μm de espessura de filme. O hélio foi utilizado como gás de arraste a
-1

um caudal de 1,6 mL·min .
A temperatura inicial da coluna foi programada para 200ºC, durante 20 min, a uma taxa de
-1

aquecimento de 2ºC.min , até atingir uma temperatura final de 220ºC. O injector e o detector tinham
uma temperatura de 250ºC e de 280ºC, respectivamente e a razão de split foi de 1:20 durante 5
minutos, e em seguida 1:10 durante o tempo restante. A pressão da coluna foi 13,5 psi.
Cada amostra foi processada em duplicado, e cada duplicado foi injectado uma vez. Os ésteres
metílicos foram identificados por comparação com os tempos de retenção dos componentes do
padrão 461 (Nu-Chek-Prep, Elysian, MN, USA). A quantificação de cada um dos ácidos gordos foi
efectuada de acordo com a Equação 3.2.

𝑚 𝐴𝐺𝑖 =

𝐴 𝐴𝐺𝑖
× 𝐹𝑅 𝐴𝐺
𝐴 17: 0

Equação 3.2

Equação 3.2 – Fórmula utilizada para a quantificação dos ácidos gordos, onde m AGi é a massa do
ácido gordo i, A AGi é a área do pico do ácido gordo, A 17:0 é a área do pico correspondente ao
padrão interno e FR AG é o factor de resposta do ácido gordo (considerou-se igual a 1).
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3.6.4

Citometria de Fluxo multiparamétrica

Utilizou-se o citómetro de fluxo FACScalibur (Becton-Dickinson, Franklin Lakes, NJ, USA)
equipado com um laser de árgon e um laser de díodo vermelho (que emitem radiação a 488 nm e a
635 nm, respectivamente) e com fotomultiplicadores FL1 (Verde: 530 ± 30 nm), FL2 (Amarelo: 585 ±
42 nm), FL3 (Laranja: > 670 nm) e FL4 (Vermelho: 600 ± 16 nm) [31], para monitorizar a integridade
da membrana citoplasmática, o potencial da membrana citoplasmática e mitocondrial, e para
quantificar o teor em carotenóides totais da levedura R. toruloides NCYC 921, ao longo dos ensaios.
Para tal, utilizou-se a técnica descrita por Freitas et al., (2014) [3].
Os dados obtidos pela CF foram analisados e tratados no programa FCS Express 4 Flow
Research Edition.
Os tampões e a água destilada ou milliQ utilizados, durante a CF, foram filtrados por uma
membrana de poro 0,2 μm, para remoção de partículas em suspensão (TPP Syringe filter 22, Suíça e
White nitrocellulose membrane filter, Filtres fioroni, França; respectivamente para os tampões e para
a água).

3.6.4.1

Quantificação do teor de carotenóides totais

A quantificação do teor total de carotenóides, por CF (análise quase em tempo real), foi
determinada através da medição da autofluorescência das células.
Para tal, estabeleceu-se previamente uma correlação entre a autofluorescência das células lidas
nos detectores FL1, FL2 e FL3 e o teor de carotenóides totais quantificados por gravimetria e HPLC.
Como o conteúdo de carotenóides aumenta com o envelhecimento da cultura, a correlação foi
estabelecida através da análise de amostras recolhidas em diferentes fases do crescimento celular
[3]. Desta forma pode-se correlacionar as leituras da autofluorescência das células no CF com o teor
em carotenóides totais (%p/p de biomassa) através de uma equação de regressão linear (Anexo V).
As amostras retiradas, ao longo da evolução das culturas, foram sonicadas (Transsonic T 660/H,
Elma, Alemanha) durante 10 s e a 35 kHz, para remover eventuais agregados celulares e garantir a
análise individualizada das células [3].
Em seguida, as amostras foram diluídas em solução tampão fosfato (PBS: cloreto de sódio, 8,0
-1

-1

-1

g.L ; cloreto de potássio, 0,2 g.L ; fosfato de di-hidrogénio de sódio, 1,15 g.L ; di-hidrogenofosfato
-1

de potássio, 0,2 g.L ; pH 7,3 ± 0,2; Oxoid, Inglaterra) de forma a obter-se entre 800 a 1000 eventos
por segundo, e a autofluorescência das células foi lida para quantificação do teor de carotenóides
totais.
Para a primeira amostra, recolhida no início do crescimento da levedura, ajustou-se a
autofluorescência das células da levedura, lidas em FL1, FL2 e FL3, na primeira década logarítmica.
Usou-se esta configuração para as leituras subsequentes efectuadas ao longo dos ensaios.
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3.6.4.2

Detecção da integridade e do potencial da membrana

A integridade da membrana citoplasmática foi detectada através da fluorescência emitida pelas
células coradas com o fluorocromo iodeto de propídeo (PI) (Invitrogen, EUA). O potencial da
membrana citoplasmática e mitocondrial da levedura foi monitorizado através da fluorescência
emitida pelas células coradas com o fluorocromo iodeto de 3,3’-dihexiloxacarbocianina (DiOC6 (3))
(Invitrogen, E.U.A) [3]. A monitorização da integridade da membrana citoplasmática e do potencial
das membranas citoplasmática e mitocondrial foi realizada em simultâneo, através do método de
dupla coloração, usando os dois corantes acima referidos [43].
-1

A concentração da solução-mãe de PI foi 1 mg.mL , em água destilada filtrada e a concentração
-1

do corante na suspensão celular foi de 1 μg.mL . A concentração da solução-mãe do corante
-1

DiOC6 (3) foi de 10 μg.mL , em dimetilsulfóxido (DMSO), e a concentração deste corante na
-1

suspensão celular foi de 0,1 ng.mL .
O PI é excitado a 488 nm e emite a 623 nm, pelo que a fluorescência das células coradas com
este fluorocromo pode ser detectada no canal FL3. O DiOC 6(3) é excitado a 484 nm e a fluorescência
das células coradas é medida a 501 nm, podendo ser detectado no canal FL1 [22]. Uma vez que
existe uma sobreposição espectral entre a fluorescência emitida pelo DiOC 6 (3) e o PI, foi criada uma
compensação no sistema do software de modo a que a fluorescência emitida pelo DIOC6(3) fosse
eliminada pelo detector de fluorescência do PI e vice-versa [3].
As amostras foram sonicadas e diluídas em solução tampão fosfato (PBS, pH 7,3; Oxoid,
Inglaterra), de forma a obter-se cerca de 800 a 1000 eventos por segundo, tal como na análise
anterior.
De seguida, foi adicionado 1 μL de DiOC6 (3) a 998 μL de amostra diluída e, após 5 min de
incubação, no escuro, à temperatura ambiente, adicionou-se 1 μL de PI. Após agitação da suspensão
no vórtex, a mesma foi analisada no CF.

3.7

Parâmetros cinéticos

Para caracterizar o crescimento e capacidade de produção de biomassa, ácidos gordos e
carotenóides da levedura R. toruloides, foram calculados vários parâmetros cinéticos.

3.7.1

Produtividade média da biomassa

A produtividade média da biomassa foi determinada através da Equação 3.3.
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𝑃𝑋 =

𝑋 𝑖 − 𝑋𝑜
𝑡𝑖 − 𝑡0

Equação 3.3

Equação 3.3 - Produtividade média da biomassa em relação ao tempo zero. PX é a produtividade da
-1 -1
-1
biomassa (g biomassa.L .h ), Xi é a concentração de biomassa no tempo i (g.L ), X0 é a concentração
-1
biomassa no tempo inicial (g.L ), Ti é o tempo em i (h) e T0 é o tempo inicial (t = 0 h).

3.7.2

Produtividade e percentagem de ácidos gordos totais

A produtividade e a percentagem de ácidos gordos totais foram determinadas através da
Equação 3.4 e Equação 3.5, respectivamente.

𝑃𝐴𝐺𝑇 = 𝑃𝑋 ×

%𝐴𝐺(𝑝/𝑝)
100

Equação 3.4

Equação 3.4 – Produtividade de ácidos gordos totais. PAGT é a produtividade de ácidos gordos totais
-1 -1
-1 -1
(g AGT.L .h ), PX é a produtividade média da biomassa (g biomassa.L .h ) e %AG (p AGT/p biomassa) é a
percentagem de ácidos gordos totais em relação à biomassa.
%𝐴𝐺(𝑝𝐴𝐺𝑇 /𝑝𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 ) =

𝑚 𝐴𝐺
× 100
𝑚 𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

Equação 3.5

Equação 3.5 - Percentagem de ácidos gordos totais. %AG (p AGT/p biomassa) é a percentagem de ácidos
gordos totais, m AG é a massa de ácidos gordos totais (mg) e m Amostra é a massa da biomassa da
levedura utilizada na análise por cromatografia gasosa (mg).

3.7.3

Composição dos ácidos gordos totais

A composição dos ácidos gordos totais foi determinada através da Equação 3.6.

%𝐴𝐺𝑖 (𝑝𝐴𝐺 /𝑝𝐴𝐺𝑇 ) =

𝑚 𝐴𝐺𝑖
× 100
𝑚 𝐴𝐺𝑇

Equação 3.6

Equação 3.6 - Percentagem de cada ácido gordo na massa total de ácidos gordos. %AGi (p AG/p AGT)
é a percentagem do ácido gordo i, m AGi é a massa do ácido gordo i (mg) e m AGT é a massa total
de ácidos gordos (mg), calculada através do somatório das massas de todos os ácidos gordos.

3.7.4

Produtividade em carotenóides totais

A produtividade em carotenóides totais determinou-se através da Equação 3.7.
𝑃𝐶𝑇 = 𝑃𝑋 × 𝐶𝐶𝑇

Equação 3.7

Equação 3.7 - Produtividade em carotenóides totais. PCT é a produtividade de carotenóides totais
-1 -1
-1 -1
(mg CT.L .h ), PX é a produtividade média da biomassa (g biomassa.L .h ) e CCT é a concentração de
-1
carotenóides totais (mg carotenóides.g biomassa ), calculada a partir da correlação obtida para o teor de
carotenóides totais e a autofluorescência das células (Anexo V).
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4

Resultados e discussão
4.1

Crescimento da levedura Rhodosporidium toruloides NCYC 921

O crescimento da levedura R. toruloides NCYC 921 em biorreactor permite controlar vários
parâmetros, como a temperatura, o pH, o oxigénio dissolvido e a formação de espuma. Para estudar
o crescimento e a produção de lípidos (ácidos gordos) e carotenóides pela levedura R. toruloides
NCYC 921, realizou-se o ensaio I em modo descontínuo e os ensaios II, III, IV e V em modo semidescontínuo.

4.1.1

4.1.1.1

Regime descontínuo

Ensaio I

O ensaio I foi realizado em regime descontínuo, com o objectivo de avaliar o comportamento e o
crescimento da levedura R. toruloides neste regime.
A Figura 4.1 mostra os perfis da concentração de biomassa, da densidade óptica, da
produtividade de biomassa, do logaritmo natural da biomassa, do pH, da percentagem de oxigénio
dissolvido (OD) e da taxa de agitação, para este ensaio.
A Figura 4.2 mostra os perfis da concentração da glucose residual e do azoto residual, do teor de
ácidos gordos, da produtividade em ácidos gordos, do teor de carotenóides totais (determinado
através da correlação obtida entre a autofluorescência das células e o teor de carotenóides
quantificado por HPLC, Anexo V) e da produtividade em carotenóides totais.
A cultura entrou na fase exponencial a t = 10,83 h, tendo apresentado uma taxa específica de
-1

2

crescimento de 0,25 h (R = 0,99) (Figura 4.1b). Atingiu a fase estacionária ao fim de 22,83 h,
-1

atingindo nessa altura uma concentração de biomassa de 17,58 g.L (correspondendo a densidade
-1

-1

óptica de 24,28) (Figura 4.1a) e a uma produtividade média da biomassa de 0,73 g.L .h , que
corresponde à produtividade máxima em biomassa (Figura 4.1a).
-1

A concentração máxima de biomassa foi obtida ao fim de 41,83 h (19,50 g.L ) correspondendo a
-1

-1

uma densidade óptica de 27,00 e a uma produtividade de biomassa de 0,44 g.L .h .
A OD foi mantida a valores superior a 40% (Figura 4.1c), de forma a evitar a limitação do
crescimento da levedura por défice de oxigénio [34,47]. A OD começou a diminuir durante a fase lag,
de 99% para 81% (Figura 4.1c). Na fase exponencial, durante a qual as células consomem nutrientes
para se multiplicarem, o decréscimo da OD foi mais acentuado, diminuindo até 45%. Aumentou-se a
taxa de agitação, de 400 rpm para 482 rpm, durante 1 h, para facilitar o arejamento do biorreactor e
evitar a limitação da cultura pelo oxigénio. Quando a fonte de carbono se esgotou, a cultura atingiu a
fase estacionária (t = 22,83 h) (Figura 4.2a), o que foi comprovado pela estabilização da OD em
valores próximos de 90% (t = 33,83 h).
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(a)

(a)

(b)

(b)

(c)

(c)

Figura 4.1 – Crescimento da levedura R.
toruloides NCYC 921, em regime descontínuo e a
pH 5,5 (ensaio I): (a) Perfil da concentração de
-1
biomassa em g.L
e da produtividade de
-1 -1
biomassa em g.L .h e da densidade óptica. Os
valores obtidos correspondem à média dos
replicados com um desvio padrão inferior a 10%
(n=2). (b) Perfil do logaritmo natural da biomassa.
(c) Percentagem de oxigénio dissolvido, pH e taxa
de agitação (rpm).

Figura 4.2 – Crescimento da levedura R.
toruloides NCYC 921, em regime descontínuo e a
pH 5,5 (ensaio I): (a) Perfil da concentração da
-1
glucose residual em g.L , os valores obtidos
correspondem à média dos replicados com um
desvio padrão inferior a 10% (n=2) e, perfil da
-1
concentração do azoto residual em g.L . (b) Teor
de ácidos gordos (%p/p em relação à biomassa),
os valores obtidos correspondem à média de
replicados com um desvio padrão inferior a 10%
(n=2) e, perfil da produtividade de ácidos gordos
-1 -1
em g.L .h . (c) Teor de carotenóides totais em
-1
mg.g e, perfil da produtividade em carotenóides
-1 -1
totais em mg.L .h .

Os níveis de azoto residual diminuíram de 1,19 g.L

-1

até valores próximos de zero na fase

estacionária (t = 57,83 h) (Figura 4.2a). A fonte de carbono foi totalmente consumida ao fim de 22,83
h de ensaio (Figura 4.2a). A diminuição da concentração da biomassa observada no final do ensaio
deveu-se provavelmente ao esgotamento da fonte de carbono e de azoto, este último no final do
ensaio. Sem fonte de azoto, as células não conseguem sintetizar de novo proteínas e ácidos
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nucleicos, essenciais no processo de divisão celular, e sem fonte de carbono não obtêm a energia
que necessitam para se manterem [52].
Neste ensaio não se observou acumulação de lípidos (detectados como ácidos gordos) na fase
estacionária (Figura 4.2b), porque a fonte de carbono esgotou no final da fase exponencial (Figura
4.2a). De facto, enquanto o carbono é um nutriente essencial na síntese de lípidos, o azoto não é,
sendo até desejável que este nutriente esgote para que as células utilizem todo o carbono disponível
na síntese de lípidos [52]. Contudo, esta situação não se verificou neste ensaio.
Conforme mostra a Figura 4.2b o teor de ácidos gordos totais e, consequentemente, a sua
produtividade, diminuíram ao longo do tempo. O teor máximo de ácidos gordos totais e a máxima
produtividade destes foram obtidos no início da fase estacionária (t = 22,83 h), que correspondeu a
-1

-1

10,74 (%p/p em relação à biomassa) e 0,08 g.L .h , respectivamente (Figura 4.2b). Nesta fase os
-1

níveis de azoto residual encontravam-se próximos de 0,2 g.L e níveis de glucose residual próximos
-1

de 0,6 g.L (Figura 4.2a). Na fase final do ensaio (t > 34 h) observou-se uma diminuição do teor de
ácidos gordos, o que sugere que as células terão utilizado estes materiais de reserva para se
manterem, uma vez que a fonte de carbono esgotou no final da fase exponencial.
A produtividade em ácidos gordos diminuiu significativamente no final do ensaio (t = 57,83 h com
-1

-1

0,2 g.L .h ), consequência da diminuição da produtividade média da biomassa e do teor de ácidos
gordos (Figura 4.2b e Figura 4.1a).
A composição em ácidos gordos na fracção saponificável dos lípidos da levedura R. toruloides
NCYC 921 foi analisada, de forma a avaliar-se a sua potencial utilização como biodiesel (Norma
Europeia EN 14214) [53]. Na Tabela 4.1 encontra-se a composição dos ácidos gordos obtidos ao
longo do ensaio I, da R. toruloides, cultivada em regime descontínuo.

Tabela 4.1 - Composição dos ácidos gordos (%p/p do total de ácidos gordos), obtidos no ensaio I da
R. toruloides NCYC 921, cultivada em regime descontínuo. Os dados representam a média de duas
análises (duas amostras independentes, injectadas uma vez), com um desvio padrão inferior a 10%
(n=2).
Tempo (h)
22,83
33,83
41,83
57,83
Ácido Gordo (%p/p)
16:0

18,60±0,11

16,57±0,03

15,14±0,05

13,32±0,13

18:0

16,15±0,58

10,82±0,08

8,77±0,13

6,42±0,01

18:1ω9

38,76±0,26

42,30±0,07

41,72±0,17

41,65±0,68

18:2ω6

18,67±0,33

22,14±0,07

23,53±0,04

26,93±0,01

18:3ω3

7,83±0,40

8,17±0,11

8,11±0,02

8,21±0,22

20:0

0,00±0,00

0,00±0,00

2,72±0,29

3,47±0,30

As proporções dos ácidos gordos variaram no decorrer do crescimento da levedura. Neste
ensaio, os ácidos oleico (18:1ω9), linoleico (18:2ω6), palmítico (16:0) e esteárico (18:0) foram os
dominantes, encontrando-se em maior quantidade. As percentagens dos ácidos gordos dominantes
encontram-se no intervalo dos valores publicados por Sawangkeaw et al. (2013) para a levedura R.
toruloides, com excepção do ácido gordo palmítico (16:0) que se encontra com percentagens
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ligeiramente superiores para t = 22,83 h e para t = 33,83 h (16:0: 13-16%; 18:0: 4-41%;
18:1ω9: 18-42% e 18:2ω6: 15-29%) [54].
No final do ensaio (t = 57,83 h), o ácido oleico (18:1ω9, ácido gordo monoinsaturado (AGMI))
encontrava-se em maior quantidade com 41,65% p/p do total dos ácidos gordos, seguido do linoleico
(18:2ω6), do palmítico (16:0) e do esteárico (18:0) (com 26,93%, 13,32% e 6,42%, respectivamente)
(Tabela 4.1). A percentagem do ácido oleico (18:1ω9) manteve-se próxima de 40%, no decorrer do
ensaio. As percentagens dos ácidos gordos poli-insaturados (AGPI) aumentaram ao longo do ensaio
(o ácido linoleico, 18:2ω6, e o ácido linolénico, 18:3ω3, aumentaram de 18,67% e 7,83%
respectivamente, a t = 22,83 h, para 26,93% e 8,21%, respectivamente, a t = 57,83 h), ao contrário
dos ácidos gordos saturados (AGS) que diminuíram o longo do tempo (o ácido palmítico (16:0) e o
esteárico (18:0) passaram de 18,60% e 16,15%, respectivamente, a t = 22,83 h, para 13,32% e
6,42%, respectivamente, a t = 57,83 h) (Figura 4.3). Este facto corrobora o possível consumo de
materiais de reserva pela levedura quando a fonte de carbono esgotou, como acima referido, pois os
lípidos de reserva são constituídos essencialmente por ácidos gordos saturados, enquanto os
estruturais (principalmente constituintes das membranas celulares) são constituídos por ácidos
gordos insaturados [55].
Os ácidos mirístico (14:0), palmitoléico (16:1ω9) e lignocérico (24:0) não foram detectados neste
ensaio. O ácido araquídico (20:0), foi o ácido detectado em menor quantidade, apenas para
t = 41,83 h e t = 57,83 h, com um teor de 2,72% e de 3,47%, respectivamente (Tabela 4.1).

Figura 4.3 - Composição dos ácidos gordos saturados (AGS), dos ácidos gordos monoinsaturados
(AGMI) e dos ácidos gordos polinsaturados (AGPI), ao longo do Ensaio I da R. toruloides NCYC 921,
cultivada em regime descontínuo.

Para garantir a qualidade do biodiesel, a matéria-prima utilizada deve ter proporções elevadas de
AGMI, mantendo as concentrações de todos os outros ácidos gordos tão baixas quanto possível
[21,56]. Neste ensaio, os AGMI encontram-se em maior percentagem, com um máximo em t = 33,83
h, correspondendo a 42,30%, com valores médios de 41,10% ao longo do ensaio. A percentagem
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total dos AGPI aumentou no decorrer do ensaio de 26,50% até 35,14%, ao contrário da percentagem
de AGS que diminuiu de 34,74% para 23,21%.
Dentro dos ácidos gordos insaturados, a norma Europeia EN 14214 limita o conteúdo dos ácidos
linolénico (18:3ω3) e dos ácidos gordos poli-insaturados com 4 ou mais ligações duplas, a 12% e 1%
respectivamente [53]. Durante o crescimento da R. toruloides, os ácidos gordos apresentam um
conteúdo em ácido linolénico (18:3ω3) inferior a 12% (Tabela 4.1). A análise efectuada não detectou
ácidos gordos poli-insaturados com quatro ou mais ligações duplas. Assim, os ácidos gordos da
biomassa da levedura R. toruloides obtidos neste cultivo preencheram os requisitos da norma
Europeia, o que garante um biodiesel de boa qualidade, sem necessidade de futuras transformações
ou misturas.
Durante o final da fase exponencial, o teor de carotenóides totais aumentou ligeiramente de 0,12
-1

-1

-1

mg.g (t = 13,83 h) para 0,13 mg.g (t = 18,33 h) e, a sua produtividade aumentou de 0,02 mg.g
-1

-1

para 0,06 mg.L .h , que corresponde ao máximo de produtividade (Figura 4.2c).
Durante a fase estacionária, o teor de carotenóides totais e a sua produtividade diminuíram
-1

ligeiramente de 0,13 mg.g

-1

-1

e 0,06 mg.L .h

-1

(t = 18,33 h) para 0,09 mg.g

-1

-1

e 0,02 mg.L .h

(t = 57,83 h), respectivamente (Figura 4.2c). Esta diminuição pode ser explicada pela limitação da
fonte de carbono que ocorreu nesta fase, tal como se observou para o teor e a produtividade dos
ácidos gordos totais (Figura 4.2a-c).

4.1.2

Regime Semi-descontínuo

Com o objectivo de se estabelecer uma estratégia de aumento da produtividade dos ácidos
gordos e carotenóides produzidos pela levedura R. toruloides NCYC 921, recorreu-se ao cultivo deste
microrganismo em regime semi-descontínuo, de forma a obter culturas de elevada densidade celular,
impossíveis de atingir em regime descontínuo. O regime semi-descontínuo tem a vantagem de
prolongar a fase de crescimento dos microrganismos, evitando condições de inibição pelo substrato
que reduzem a produtividade do processo, sendo o mais utilizado pela indústria [57].
A alimentação ao biorreactor iniciou-se quando a cultura, inicialmente desenvolvida em regime
descontínuo, atinge valores de concentração de glucose residual baixos. Foi usada uma estratégia de
alimentação com duas fases. Na primeira fase adicionou-se uma solução contendo nutrientes +
glucose (Tabela 3.4), para prolongar a fase de crescimento da levedura de forma a atingirem-se
elevadas densidades celulares. Quando a cultura atingiu a fase estacionária, por esgotamento de um
nutriente, adicionou-se uma solução concentrada de glucose, para que as células utilizassem o
carbono em excesso na síntese de substâncias de reserva (carotenóides e lípidos saponificáveis)
[21]. O meio utilizado nestes ensaios foi o descrito por Pan et al. (1989) para obtenção de culturas de
alta densidade celular (Tabela 3.2) [45].
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4.1.2.1

Ensaio II

O ensaio II foi realizado em regime semi-descontínuo, com o objectivo de se estudar o efeito da
adição de nutrientes e de glucose através de pulsos manuais, no crescimento e na produção de
ácidos gordos e de carotenóides pela levedura R. toruloides NCYC 921. A alimentação ao biorreactor,
através de pulsos manuais, iniciou-se quando a cultura atingiu as 24 h, quando os níveis de
-1

concentração da glucose residual se encontravam baixos (~ 2 g.L , Figura 4.5a). Foram adicionados
pulsos de soluções concentradas de sais, extracto de levedura, elementos traço, sulfato de magnésio
e glucose, a fim de se prolongar a fase de crescimento e atingir-se elevadas concentrações de
biomassa.
A Figura 4.4 mostra os perfis da concentração de biomassa, da densidade óptica, da
produtividade de biomassa, do logaritmo natural da biomassa, do pH, da DO e da taxa de agitação.
A Figura 4.5 mostra os perfis da concentração da glucose residual, do teor de ácidos gordos, da
produtividade em ácidos gordos, do teor de carotenóides totais e da produtividade em carotenóides
totais.
A adição da solução de nutrientes + glucose permitiu prolongar a fase de crescimento da
-1

2

levedura, obtendo-se uma taxa específica de crescimento de 0,08 h (R = 0,95), para a fase de
adição (Figura 4.4b).
A cultura atingiu a fase estacionária em t = 35,75 h, com uma concentração de biomassa de
-1

63,29 g.L , correspondendo a densidade óptica de 89,00 (Figura 4.4a) e a uma produtividade de
-1

-1

biomassa de 1,74 g.L .h (Figura 4.4b).
-1

A concentração máxima de biomassa foi obtida a t = 166,25h e foi de 81,12 g.L , com uma
-1

-1

produtividade de biomassa de 0,48 g.L .h

e uma densidade óptica de 114,25. A produtividade
-1

-1

máxima em biomassa foi atingida a t = 35,75 h (1,74 g.L .h ), com uma concentração em biomassa
-1

de 63,29 g.L (Figura 4.4a).
Contudo o aumento da densidade óptica observado durante o período de adição dos pulsos de
glucose (das 93,67 h às 166,25 h) poderá não ter correspondido a multiplicação celular, mas à
síntese de materiais de reserva que aumentam a dimensão das células, o que aumenta a densidade
celular.
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Figura 4.4 - Crescimento da levedura R.
toruloides NCYC 921, em regime semidescontínuo, com adição manual de pulsos de
nutrientes e glucose, a pH 5,5 (ensaio II): (a)
-1
Perfil da concentração de biomassa em g.L e da
-1 -1
produtividade de biomassa em g.L .h
e
densidade
óptica.
Os
valores
obtidos
correspondem à média dos replicados com um
desvio padrão inferior a 10% (n=2). (b) Perfil do
logaritmo natural da biomassa. (c) Percentagem
de oxigénio dissolvido, pH e taxa de agitação em
rpm. As letras representam os pulsos manuais: A,
B, C, E e F correspondem a uma solução de
nutrientes + glucose (160 mL); D a solução traço
(2 mL); G a uma solução traço e a uma solução
de sais (2 mL); H e J a uma solução de glucose
-1
(600 g.L ); I e K a uma solução de glucose (600
-1
g.L ) e sulfato de magnésio (125 mL).

Figura 4.5 - Crescimento da levedura R.
toruloides NCYC 921, em regime semidescontínuo, com adição manual de pulsos de
nutrientes e glucose, a pH 5,5 (ensaio II): (a)
Perfil da concentração da glucose residual em
-1
g.L . Os valores obtidos correspondem à média
dos replicados com um desvio padrão inferior a
10% (n=2). (b) Teor de ácidos gordos (%p/p em
relação à biomassa), os valores obtidos
correspondem à média de replicados com um
desvio padrão inferior a 10% (n=2) e, perfil da
-1 -1
produtividade de ácidos gordos em g.L .h . (c)
-1
Teor de carotenóides totais em mg.g ,
determinado a partir da correlação e perfil da
produtividade em carotenóides totais em mg.L
1 -1
.h . As letras representam os pulsos manuais:
A, B, C, E e F correspondem a uma solução de
nutrientes + glucose (160 mL); D a solução traço
(2 mL); G a uma solução traço e a uma solução
de sais (2 mL); H e J a uma solução de glucose
-1
(600 g.L ); I e K a uma solução de glucose (600
-1
g.L ) e sulfato de magnésio (125 mL).
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A OD foi mantida em valores superiores a 40% (Figura 4.3). Os níveis da OD começaram a
diminuir imediatamente após o início do ensaio, de 99% para 60%, voltando novamente a subir para
valores próximos de 80%, o que coincidiu com o esgotamento da glucose. Durante a fase de adição
de pulsos de nutrientes + glucose, a OD oscilou consideravelmente entre 40-75% (entre as 24,42 h e
79,5 h), diminuindo logo após a adição dos pulsos, indicando consumo de nutrientes, e subindo assim
que a fonte de carbono esgotava (Figura 4.5a e Figura 4.4c).
Durante a adição dos pulsos de glucose e pulsos de glucose + sulfato de magnésio, a OD
oscilou consideravelmente entre 58-98% (entre as 93,67 h e 144, 54 h), demostrando o mesmo
comportamento, excepto as 117,92 h, momento em que a OD aumentou, indicando que a cultura não
respondeu à adição de glucose, possivelmente por falta de sulfato de magnésio. Efectivamente, após
a adição do pulso K que continha este composto, a OD voltou a descer para valores de 80%,
indicando retoma da actividade metabólica, Pan et al. (1986) também adicionaram sulfato de
magnésio na alimentação à cultura desta estirpe de levedura desenvolvida num biorreactor de
bancada em regime semi-descontínuo [40].
A taxa de agitação foi mantida a 600 rpm no decorrer do ensaio (Figura 4.4c).
Devido a uma avaria na unidade de destilação (Tecator Kjeltec System 1026 Distiling Unit) não
foi possível fazer a análise da concentração residual de azoto.
Os níveis de glucose residual diminuíram de 37,56 g.L

-1

-1

até 1,85 g.L

durante o regime

descontínuo, aumentando após a primeira adição (t = 24,42 h) (Figura 4.5a). Durante o
prolongamento da fase de crescimento e no início da fase estacionária, a fonte de carbono foi
maioritariamente consumida para o crescimento celular.
A partir de 93,67 h ocorre um aumento do teor de ácidos gordos totais (Figura 4.5b) e de
carotenóides totais (Figura 4.5c), sugerindo que o azoto, ou outro nutriente não essencial à síntese
desses compostos pode ter esgotado, criando as condições necessárias para que a fonte de carbono,
que se encontrava em excesso, tivesse sido utilizada para a acumulação de lípidos e carotenóides.
O teor de ácidos gordos totais aumenta ao longo do ensaio até atingir o máximo a t = 166,25 h
-1

-1

com 31,45 % (p/p) correspondendo a uma produtividade de 0,15 g.L .h
-1

e o máximo da

-

produtividade em ácidos gordos foi obtido às 30,42 h com 0,25 g.L .h 1 (16,17%) (Figura 4.5b).
Observou-se ainda que o teor de ácidos gordos totais aumentou 31,65% em relação ao ponto anterior
(93,67 h) na fase de adição das soluções de glucose, embora a produtividade dos mesmos tenha
variado, consequência da oscilação da produtividade de biomassa (Figura 4.4a e Figura 4.5b).
Na Tabela 4.2 encontra-se a composição dos ácidos gordos obtidos no ensaio II produzidos pela
levedura R. toruloides.
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Tabela 4.2 - Composição dos ácidos gordos (%p/p do total de ácidos gordos), obtidos no Ensaio II da
levedura R. toruloides NCYC 921 cultivada em regime semi-descontínuo, com adição manual de
pulsos de nutrientes e glucose. Os dados representam a média de duas análises (duas amostras
independentes, injectadas uma vez), com um desvio padrão inferior a 10% (n=2).
Tempo (h)
22,25
25,50
30,42
48,00
54,00
69,75
AG (%p/p)
14:0

0,00±0,00

0,00±0,00

0,00±0,00

0,00±0,00

0,00±0,00

1,21±0,02

16:0

17,96±0,05

21,99±0,03

22,53±0,03

23,34±0,01

23,79±0,07

25,10±0,02

18:0

14,67±0,05

16,32±0,17

17,09±0,16

13,93±0,04

13,32±0,08

11,91±0,12

18:1ω9

36,98±0,03

33,12±0,02

35,75±0,04

37,28±0,02

36,46±0,05

35,59±0,03

18:2ω6

20,99±0,08

21,76±0,13

18,12±0,15

19,77±0,06

19,69±0,07

20,72±0,10

18:3ω3

7,36±0,11

6,81±0,09

5,05±0,07

4,10±0,02

3,93±0,04

4,16±0,04

20:0

2,03±0,32

0,00±0,00

1,45±0,06

0,00±0,00

1,35±0,12

0,00±0,00

24:0

0,00±0,00

0,00±0,00

0,00±0,00

1,57±0,00

1,45±0,02

1,32±0,02

Tempo (h)

93,58

93,75

117,92

117,92

143,25

166,25

14:0

1,22±0,03

1,10±0,01

1,08±0,01

1,50±0,23

1,26±0,08

1,27±0,03

16:0

25,42±0,02

24,59±0,17

24,89±0,00

27,23±0,08

26,12±0,01

26,39±0,06

AG

18:0

12,03±0,11

10,41±0,10

10,60±0,03

9,98±0,02

8,78±0,00

8,67±0,19

18:1ω9

36,05±0,07

33,92±0,22

34,32±0,01

33,68±0,12

34,23±0,00

33,59±0,21

18:2ω6

21,05±0,06

22,96±0,11

23,17±0,02

21,98±0,07

23,48±0,09

23,88±0,19

18:3ω3

4,23±0,08

4,63±0,06

4,70±0,01

5,01±0,01

5,22±0,02

5,42±0,16

20:0

0,00±0,00

1,11±0,66

0,00±0,00

0,62±0,05

0,00±0,00

0,00±0,00

24:0

0,00±0,00

1,29±0,00

1,24±0,00

0,00±0,00

0,92±0,01

0,78±0,05

Neste ensaio também foram dominantes os ácidos oleico (18:1ω9), palmítico (16:0), linoleico
(18:2ω6) e esteárico (18:0). As percentagens destes ácidos gordos encontram-se no intervalo dos
valores publicados por Sawangkeaw et al. (2013) para esta levedura, com excepção do ácido gordo
palmítico (16:0) que se encontra com percentagens superiores (16:0: 13-16%; 18:0: 4-41%;
18:1ω9: 18-42% e 18:2ω6: 15-29%) [54].
No final do ensaio (t = 166,25 h), o ácido oleico (18:1ω9) encontrava-se em maior quantidade
com 33,59% do total dos ácidos gordos, seguido do palmítico (16:0), do linoleico (18:2ω6) e do
esteárico (18:0), com valores de 26,39%, 23,88% e 11,91, respectivamente (Tabela 4.2). A
percentagem do ácido oleico (18:1ω9) manteve-se próxima de 35% ao longo do ensaio, enquanto as
percentagens do ácido palmítico e do ácido linoleico (18:2ω6) aumentam até ao final do ensaio, de
17,96% para 26,39% e de 20,99% para 23,88%, respectivamente. A percentagem de ácido esteárico
(18:0) diminuiu de 14,67% para 8,87% ao longo do ensaio.
O ácido palmitoléico (16:1ω9) não foi detectado neste ensaio. Os ácidos mirístico (14:0),
araquídico (20:0) e lignocérico (24:0), foram os ácidos detectados em menor quantidade, tendo sido
detectados com uma percentagem baixa (0-2%) (Tabela 4.2).
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A percentagem do ácido linolénico (18:3w3) foi inferior a 12% (Tabela 4.2) e não foram
detectados ácidos gordos poli-insaturados com quatro ou mais ligações duplas, preenchendo os
requisitos da norma Europeia.
Na Figura 4.6 encontra-se as composições dos AGS, AGMI e AGPI, ao longo do ensaio II.

Figura 4.6 - Composição dos AGS, dos AGMI e dos AGPI, ao longo do Ensaio II, da levedura R.
toruloides NCYC 921 cultivada em regime semi-descontínuo, com adição manual de pulsos de
nutrientes e de glucose. O formato e a cor das linhas verticais tem o mesmo significado que o
indicado nas legendas da Figura 4.4 e Figura 4.5.

Os AGS e AGMI mantiveram-se praticamente constantes ao longo do ensaio II, com 38% e 35%.
Os AGPI diminuíram no início da fase de adição de nutrientes + glucose, aumentando ligeiramente ao
longo do ensaio até aos 27% (Figura 4.6).
A biomassa obtida neste ensaio apresentou uma menor percentagem de AGMI e AGPI e uma
maior percentagem de AGS, em relação à biomassa obtida no ensaio anterior e o que pode ser
devido à síntese de lípidos de reserva na fase estacionária, em resultado da adição contínua de
pulsos de glucose, ao contrário do ensaio I em que os AGS diminuíram na fase estacionária por falta
de fonte de carbono.
Os carotenóides começaram a ser acumulados na fase exponencial e continuaram a ser
acumulados durante a fase estacionária. Este comportamento evidencia a natureza destes
compostos como produtos tipicamente mistos, ao contrário dos ácidos gordos que, são produzidos
durante a fase exponencial, sendo por isso considerados produtos primários [3]. Durante a fase de
adição de nutrientes + glucose, o teor dos carotenóides totais aumentou até 0,23 mg.g

-1

para t =

93,67 h. Porém, e tal como se observou para o teor de ácidos gordos, também aumentou
significativamente durante a adição das soluções de glucose e glucose + sulfato de magnésio, tendo
-1

atingido o máximo em t = 166,25 h com 0,40 mg.g . A produtividade em carotenóides atingiu o seu
-1

-1

máximo no final do ensaio, com um valor de 0,19 mg.L .h (Figura 4.5c).
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4.1.2.2

Ensaio III

O ensaio III foi realizado em regime semi-descontínuo, com o objectivo de estudar a influência de
um sistema misto de adição contínua (bomba peristáltica) e intermitente (pulsos manuais) no
crescimento e produção de ácidos gordos e carotenóides pela levedura R. toruloides NCYC 921.
Desta forma, a solução concentrada de nutrientes + glucose foi adicionada continuamente através de
uma bomba peristáltica, e a solução concentrada de glucose foi adicionada por pulsos manuais.
A alimentação da solução de nutrientes + glucose ao biorreactor, através da bomba peristáltica,
iniciou-se quando a cultura atingiu as 22,42 h, quando os níveis de concentração da glucose residual
-1

se encontravam relativamente baixos (6,49 g.L ) (Figura 4.8a). Os pulsos manuais da solução
concentrada de glucose foram adicionados às 137,42 h e 167,42 h, numa tentativa de induzir a
acumulação de produtos de reserva (Figura 4.8b e Figura 4.8c). Durante o ensaio efectuou-se uma
pausa no sistema de alimentação da bomba (t = 65,83 h), porque a concentração de glucose residual
-1

começou a aumentar (8,79 g.L ) o que poderia inibir o crescimento da levedura, por parte do
substrato. A alimentação automática foi interrompida quando se procedeu à adição dos pulsos
manuais. No anexo III (Tabela A.2), encontra-se a correspondência entre a rotação da bomba
peristáltica e os caudais de alimentação ao biorreactor.
A Figura 4.7 mostra os perfis da concentração de biomassa, da densidade óptica, da
produtividade de biomassa, do logaritmo natural da biomassa, da DO, da taxa de agitação e o pH,
para o crescimento da levedura R. toruloides nas condições acima referidas.
A Figura 4.8 mostra os perfis da concentração da glucose residual e do azoto residual, do teor de
ácidos gordos, da produtividade em ácidos gordos, do teor de carotenóides totais e da produtividade
em carotenóides totais.
A adição de uma solução de nutrientes + glucose permitiu prolongar a fase de crescimento da
-1

2

levedura, obtendo-se uma taxa específica de crescimento de 0,03 h (R = 0,95), para a fase de
adição (Figura 4.7b).
A cultura atingiu a fase estacionária a t = 64,17 h, com uma concentração de biomassa de 86,60
-1

g.L , correspondendo a uma densidade óptica de 122 e a uma produtividade de biomassa de 1,32
-1

-1

g.L .h (Figura 4.7a).
-1

A concentração máxima de biomassa corresponde a 102,13 g.L atingida a t = 164,50 h, com
-1

-1

uma produtividade de biomassa de 0,62 g.L .h

e uma densidade óptica de 144. A produtividade
-1

-1

máxima em biomassa foi atingida as t = 47,00 h (1,48 g.L .h ), com uma concentração em biomassa
de 70,35 g.L

-1

(Figura 4.7a). Tal como no ensaio II, o aumento da densidade óptica observado

durante o período de adição dos pulsos de glucose (das 137,42 h às 167,42 h) poderá não
corresponder a multiplicação celular, mas à síntese de materiais de reserva que aumentam a
dimensão das células, o que aumenta a densidade celular.
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Figura 4.7 – Crescimento da levedura R.
toruloides NCYC 921, em regime semidescontínuo com sistema misto de adição de
solução de nutrientes através da bomba
peristáltica (tubo Di = 2,5 mm) e pulsos manuais
de glucose, a pH 5,5 (ensaio III): (a) Perfil da
-1
concentração de biomassa em g.L
e da
-1 -1
produtividade de biomassa em g.L .h
e
densidade
óptica.
Os
valores
obtidos
correspondem à média dos replicados com um
desvio padrão inferior a 10% (n=2). (b) Perfil do
logaritmo natural da biomassa. (c) OD, pH e taxa
de agitação (rpm). As linhas a preto e as linhas a
verde representam, respectivamente, as taxas de
alimentação de nutrientes + glucose e da solução
concentrada de glucose. A linha vermelha
representa uma pausa no sistema de
alimentação da bomba. As letras representam a
taxa de alimentação da bomba e os pulsos
manuais de glucose: A, C e G correspondem a
0,2 rpm; B a 0,3 rpm; D, F e H a 0,1 rpm; E
representa uma pausa no sistema de
alimentação da bomba; I e J representam os
-1
pulsos manuais de glucose de 600 g.L (125
mL).

Figura 4.8 – Crescimento da levedura R.
toruloides NCYC 921, em regime semidescontínuo com sistema misto de adição de
solução de nutrientes através da bomba
peristáltica (tubo Di = 2,5 mm) e pulsos manuais
de glucose, a pH 5,5 (ensaio III): (a) Perfil da
concentração da glucose residual e do azoto
-1
residual, em g.L . (b) Teor de ácidos gordos
(%p/p em relação à biomassa) e perfil da
-1 -1
produtividade em ácidos gordos em g.L .h . (c)
Teor de carotenóides totais em mg.g-1, e perfil da
produtividade em carotenóides totais em mg.L
1 -1
.h . Os valores obtidos, da concentração
residual de glucose e do teor de ácidos gordos,
correspondem à média dos replicados com um
desvio padrão inferior a 10% (n=2). As linhas a
preto e as linhas a verde representam,
respectivamente, as taxas de alimentação de
nutrientes + glucose e da solução concentrada de
glucose. A linha vermelha representa uma pausa
no sistema de alimentação. As letras A, C e G
correspondem a 0,2 rpm; B a 0,3 rpm; D, F e H a
0,1 rpm; E representa uma pausa no sistema de
alimentação da bomba; J e K representam os
-1
pulsos manuais de glucose de 600 g.L (125 mL).
42

A OD começou a diminuir imediatamente após o início do ensaio, de valores próximos de 100%
para 60%, voltando novamente a subir quando a concentração de glucose residual diminuiu
significativamente no final do cultivo em regime semi-descontínuo (Figura 4.7a). Durante a fase de
adição de nutrientes + glucose através da bomba peristáltica, entre as 22,24 h e as 65,17 h, a OD
diminuiu até valores próximos de 65-70%, o que correspondeu a uma fase de crescimento celular
activo (Figura 4.7a e Figura 4.7b). Entre as 65,17 h e as 136,45 h, a OD manteve-se na ordem dos
80%. A partir das t = 136,45 h, a OD desceu para cerca de 70%, tendo-se simultaneamente
observado um aumento da produção de carotenóides e ácidos gordos (Figura 4.8b e Figura 4.8c).
Após 182,58 h de cultura, a OD subiu para valores na ordem os 85-88%, indicando que a actividade
metabólica das células estava reduzida por falta de fonte de carbono (Figura 4.7c e Figura 4.8a).
-1

-1

Os níveis de azoto residual diminuíram de 2,60 g.L até 1,09 g.L durante o regime em modo
-1

descontínuo (t = 22,00 h), diminuindo para valores próximos de 0,5 g.L até ao final do ensaio (Figura
4.8a).
-1

Os níveis de glucose residual diminuíram de 37,25 g.L

-1

até 6,49 g.L , durante o regime em

modo descontínuo, continuando a diminuir, no início da adição automática da solução de nutrientes +
-1

glucose, até atingir 2,89 g.L (t = 40,67 h). Durante a adição automática ao biorreactor, as taxas de
alimentação da solução de nutrientes + glucose foram ajustadas de forma a manter os níveis de
-1

glucose residual inferiores a 40 g.L , evitando a inibição do crescimento da levedura, pelo substrato.
-1

A t = 64,17 h, a concentração de biomassa diminuiu de 86,59 g.L
simultaneamente, os níveis de glucose residual aumentaram (11,87 g.L

-1

-1

para 76,70 g.L

e,

em t = 64,17 h) e a OD

subiu de para 69,67%, o que levou a supor que a taxa de alimentação, porventura excessivamente
elevada, pudesse inibir o crescimento da levedura. Por essa razão interrompeu-se a alimentação
automática (ponto E) (Figura 4.8a), voltando a ser restabelecida quando se observou uma diminuição
-1

da concentração residual de glucose, que se manteve entre 2 e 3 g L até às 136,17 h. Durante esse
-1

período de tempo a concentração da biomassa manteve-se aproximadamente constante (~80 g.L ,
Figura 4.7a).
Na última etapa da fase da alimentação ao biorreactor, adicionaram-se pulsos de uma solução
concentrada de glucose de forma a induzir a síntese de produtos de reserva (pulsos as t = 137,42 h e
as 167,42 h). No primeiro pulso a concentração de glucose residual aumentou de 1,67 g.L
-1

-1

para

-1

43,56 g.L (t = 140,50 h), voltando a diminuir até 2,96 g.L (167,17 h), altura em que se adicionou um
segundo pulso que aumentou a concentração de glucose residual para 20,25 g.L

-1

às 168,17 h.

Constatou-se ser difícil o controlo da concentração de glucose residual no meio de cultura quando a
fonte de carbono era adicionada por pulsos manuais.
Verificou-se um aumento dos teores de ácidos gordos e de carotenóides totais na fase de adição
da solução concentrada de glucose (Figura 4.8b e Figura 4.8c).
O teor de ácidos gordos totais acompanhou o perfil da concentração da biomassa, tendo
aumentado na fase de adição da concentração da glucose. O máximo do teor de ácidos gordos totais
foi atingido às 108,08 h com 29,42 % (p/p).
A produtividade de ácidos gordos aumentou até ao início da fase estacionária, atingindo um
-1

-

máximo em t = 64,17 h com 0,32 g.L .h 1 (23,60%). Durante a adição da solução de nutrientes +
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glucose (22,42 h < t < 137,42 h), a produtividade em ácidos gordos diminuiu e, durante a adição dos
-1

-

pulsos de glucose, manteve-se constante num valor próximo de 0,16 g.L .h 1, seguindo o perfil da
produtividade de biomassa (Figura 4.8c e Figura 4.7a).
Na Tabela 4.3 encontra-se a composição dos ácidos gordos obtidos no ensaio III, da R.
toruloides.
Tabela 4.3 - Composição dos ácidos gordos (%p/p do total de ácidos gordos), obtidos no ensaio III da
R. toruloides NCYC 921, em regime semi-descontínuo com sistema misto de adição da solução de
nutrientes e de glucose através de bomba peristáltica (tubo Di = 2,5 mm) e de pulsos manuais de
glucose. Os dados representam a média de duas análises (duas amostras independentes, injectadas
uma vez), com um desvio padrão inferior à 10% (n=2).
Tempo (h)
23,42
40,67
47,00
64,17
71,17
89,17
112,17
AG (%p/p)
14:0

0,00±0,00

16:0

22,74±0,37 24,14±0,08 26,80±0,03 27,01±0,07 26,91±0,29 26,99±0,01 27,39±0,10

1,32±0,02

1,45±0,01

1,37±0,02

1,30±0,01

1,34±0,01

1,39±0,02

16:1ω9

0,00±0,00

0,00±0,00

0,00±0,00

0,00±0,00

0,00±0,00

0,00±0,00

0,00±0,00

18:0

10,50±0,21

9,39±0,08

8,98±0,08

8,13±0,11

7,76±0,10

7,67±0,01

7,24±0,05

18:1ω9

31,64±0,15 36,50±0,13 36,48±0,00 36,57±0,10 36,04±0,27 33,80±0,02 31,66±0,11

18:2ω6

24,12±0,53 22,29±0,16 21,05±0,06 22,14±0,15 22,81±0,03 25,00±0,02 26,71±0,12

18:3ω3

11,00±0,20

6,35±0,12

5,23±0,05

4,78±0,11

4,75±0,07

5,20±0,03

5,61±0,12

Tempo (h)

137,42

143,17

149,50

160,05

167,17

184,50

187,17

14:0

1,44±0,02

1,45±0,01

1,44±0,11

1,40±0,01

1,41±0,02

1,36±0,03

1,32±0,00

16:0

27,60±0,04 27,96±0,14 27,79±0,00 27,87±0,10 27,48±0,10 26,65±0,08 26,60±0,02

AG (%p/p)

16:1ω9

0,00±0,00

0,00±0,00

0,87±0,00

0,00±0,00

0,00±0,00

0,90±0,02

0,90±0,01

18:0

6,86±0,13

6,91±0,07

7,03±0,25

7,28±0,15

6,97±0,13

6,54±0,12

6,38±0,00

18:1ω9

30,15±0,11 29,93±0,04 29,36±0,00 29,54±0,12 29,19±0,17 28,60±0,20 28,75±0,01

18:2ω6

27,93±0,13 27,73±0,16 27,49±0,14 27,79±0,19 28,45±0,25 29,12±0,22 29,27±0,00

18:3ω3

6,02±0,04

6,02±0,08

6,02±0,00

6,13±0,17

6,49±0,13

6,83±0,13

6,78±0,02

Neste ensaio também foram dominantes os ácidos oleico (18:1ω9), linoleico (18:2ω6), palmítico
(16:0) e esteárico (18:0). As percentagens destes ácidos gordos encontram-se no intervalo dos
valores publicados por Sawangkeaw et al. (2013) para a levedura R. toruloides, com excepção do
ácido gordo palmítico (16:0) que se encontra com percentagens superiores (16:0: 13-16%;
18:0: 4-41%; 18:1ω9: 18-42% e 18:2ω6: 15-29%) [54].
A percentagem do ácido oleico (18:1ω9) variou entre os 28,60 e os 36,57%, subindo inicialmente
para valores na ordem dos 36% mas acabando por diminuir até valores na ordem dos 29%. A
percentagem do ácido linoleico (18:2ω6) diminuiu inicialmente de 24,12% até 21,05%, mas acabando
por aumentar até aos 29,12%, no final do ensaio. O ácido palmítico variou ligeiramente ao longo do
ensaio entre 22,74% e 27,96%. Enquanto o ácido esteárico (18:0) diminuiu de 10,50% para 6,54%.
No final do ensaio (t = 187,17 h), o ácido linoleico (18:2ω6) encontrava-se em maior quantidade
com 29,27% do total dos ácidos gordos, seguido do oleico (18:1ω9), do palmítico (16:0) e do
esteárico (18:0), com percentagens de 28,75%, 26,60% e 6,38%, respectivamente (Tabela 4.3).
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Os ácidos araquídico (20:0) e lignocérico (24:0) não foram detectados neste ensaio. O ácido
mirístico (14:0) variou entre 0 e 1,45% ao longo do ensaio e o ácido linolénico (18:3ω3) variou entre
4,75 e 11,00%. O ácido palmitoléico (16:1ω9), foi o ácido detectado em menor quantidade, com uma
percentagem na ordem dos 0,9%.
Os requisitos da norma Europeia foram preenchidos, uma vez que a percentagem do ácido
linolénico (18:3ω3) foi inferior a 12% (Tabela 4.3) e não foram detectados ácidos gordos poliinsaturados com quatro ou mais ligações duplas.
Na Figura 4.9 encontram-se as composições dos AGS, AGMI e AGPI, ao longo do Ensaio III.

Figura 4.9 - Composição dos AGS, AGMI e AGPI, ao longo do Ensaio III, da R. toruloides NCYC 921,
em regime semi-descontínuo com sistema misto de adição da solução de nutrientes + glucose
através de bomba e de pulsos manuais de glucose. O formato e a cor das linhas verticais tem o
mesmo significado que o indicado nas legendas da Figura 4.7 e Figura 4.8.

Tal como no ensaio II, no ensaio III, os AGS encontram-se em maior percentagem, com um
máximo a t = 47,00 h, correspondendo a 37,23% e, terminaram o ensaio com 34,30%, o que pode ser
explicado pelo facto as células terem sido continuamente alimentadas com glucose, permitindo a
síntese de materiais de reserva. A percentagem dos AGMI começou por aumentar até atingir um
máximo no início da fase estacionária correspondendo a 36,57% (t = 64,17 h) e diminuiu até ao final
do ensaio (t = 187,17 h), terminando com 29,65%. Os AGMI tiveram uma média de 32,09% ao logo
do ensaio. Os AGPI seguiram um perfil oposto dos AGMI, diminuindo até 48% (t = 48,00 h) e
aumentando até ao final do ensaio, terminando com 36,05%.
Como seria de esperar, o teor dos carotenóides totais aumentou com o decorrer do ensaio,
-1

sobretudo durante a fase estacionária, entre as 64,17 h e as 184,50 h, de 0,16 mg.g até atingir o
máximo no final do ensaio, com 0,33 mg.g

-1

(Figura 4.8c). É notório o aumento do teor de

carotenóides na fase de adição da solução de glucose (aumentou 33,86% em relação ao valor antes
da adição da glucose). O aumento significativo da produção de carotenóides totais durante a fase
estacionária corrobora o facto de estes produtos também serem metabolitos secundários, sendo
produzidos principalmente durante a fase estacionária [3].
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A produtividade em carotenóides atingiu um máximo em t = 64,17 h, correspondente a uma
-1

-1

-1

-1

produtividade de 0,22 mg.L .h , diminuindo ligeiramente para 0,17 mg.L .h no final do ensaio (t =
184,50 h). Durante a fase da alimentação de nutrientes + glucose através da bomba peristáltica, a
-1

-1

produtividade em carotenóides variou entre 0,12 e 0,22 mg.L .h , consequência da oscilação da
produtividade média da biomassa (Figura 4.7a e Figura 4.8c).

4.1.2.3

Ensaio IV

No ensaio anterior, a adição da solução de nutrientes + glucose ao biorreactor foi feita através de
uma bomba peristáltica. O tubo que passava na bomba e alimentava o biorreactor tinha um diâmetro
tal que obrigava a uma selecção de velocidades da rotação da bomba muito baixas (0,1 a 0,3 rpm), o
que resultava numa baixa sensibilidade do ajuste dos caudais das soluções de alimentação. De forma
a aumentar a gama de velocidades de rotação da bomba, substituiu-se o tubo de alimentação por
outro com um diâmetro menor (1,6 mm). No anexo III (Tabela A.2), encontra-se a correspondência
entre a rotação da bomba peristáltica e os caudais de alimentação ao biorreactor.
Também foi testada a alimentação contínua da solução concentrada de glucose através da
bomba peristáltica de forma a controlar melhor a concentração de glucose residual e, para além
disso, o período de adição de nutrientes + glucose foi reduzido e o período de adição da solução
concentrada de glucose foi prolongado. A alimentação da solução de nutrientes + glucose iniciou-se
-1

às 19,67 h, quando os níveis de concentração da glucose residual se encontravam baixos (2,01 g.L )
(Figura 4.11a). A solução concentrada de glucose foi adicionada ao biorreactor a partir das 51,50 h.
A Figura 4.10 mostra os perfis da concentração de biomassa, a densidade óptica, a
produtividade de biomassa, o logaritmo natural da biomassa, a OD, a taxa de agitação e o pH, para
este ensaio.
A Figura 4.11 mostra os perfis da concentração da glucose residual e do azoto residual, do teor
de ácidos gordos e da produtividade em ácidos gordos, do teor de carotenóides totais e da
produtividade em carotenóides totais.
A adição da solução de nutrientes + glucose permitiu prolongar a fase de crescimento da
-1

2

levedura, obtendo-se uma taxa específica de crescimento de 0,05 h (R = 0,99) para a fase de
adição (Figura 4.10).
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Figura 4.10 - Crescimento da levedura R.
toruloides em regime semi-descontínuo com
adição de solução de nutrientes + glucose e de
solução concentrada de glucose através de uma
bomba peristáltica (tubo Di = 1,6 mm), a pH 5,5
(ensaio IV): (a) Perfil da concentração de
-1
biomassa em g.L
e da produtividade de
-1 -1
biomassa em g.L .h e densidade óptica. Os
valores obtidos correspondem à média dos
replicados com um desvio padrão inferior a 10%
(n=2). (b) Perfil do logaritmo natural da biomassa.
(c) Percentagem de oxigénio dissolvido, pH e
taxa de agitação em rpm. As linhas a preto e as
linhas a verde representam, respectivamente, as
taxas de alimentação de nutrientes + glucose e
-1
da solução concentrada de glucose (600 g.L ).
As letras representam a taxa de alimentação da
bomba: A e K correspondem a 0,4 rpm; B, H e J
a 0,5 rpm; C e I a 0,6 rpm; D a 0,7 rpm; E e G a
0,8 rpm; F a 0,9 rpm e L a 0,3 rpm.

Figura 4.11 – Crescimento da levedura R.
toruloides em regime semi-descontínuo com
adição de solução de nutrientes + glucose e de
solução concentrada de glucose através de uma
bomba peristáltica (tubo Di = 1,6 mm), a pH 5,5
(ensaio IV): (a) Perfil da concentração da glucose
-1
residual e do azoto residual, em g.L . (b) Perfil
do teor de ácidos gordos (%p/p em relação à
biomassa) e da produtividade em ácidos gordos
-1 -1
em g.L .h . (c) Perfil do teor de carotenóides
-1
totais em mg.g e perfil da produtividade em
-1 -1
carotenóides totais em mg.L .h . Os valores
obtidos, da concentração residual de glucose e
do teor de ácidos gordos, correspondem à média
dos replicados com um desvio padrão inferior a
10% (n=2). As linhas a preto e as linhas a verde
representam, respectivamente, as taxas de
alimentação de nutrientes + glucose e da solução
-1
concentrada de glucose (600 g.L ). As letras
representam a taxa de alimentação da bomba: A
e K correspondem a 0,4 rpm; B, H e J a 0,5 rpm;
C e I a 0,6 rpm; D a 0,7 rpm; E e G a 0,8 rpm; F a
0,9 rpm e L a 0,3 rpm.
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A cultura atingiu a fase estacionária 51,00 h após a inoculação, com uma concentração de
-1

biomassa de 61,87 g.L , correspondendo a densidade óptica de 87 e a uma produtividade de
-1

-1

biomassa de 1,20 g.L .h (Figura 4.10a).
A concentração máxima de biomassa correspondeu a 97,18 g.L
-1

-1

uma produtividade de biomassa de 0,99 g.L .h

-1

atingida a t = 97,00 h, com

e uma densidade óptica de 137. A produtividade
-1

-1

máxima em biomassa foi atingida a t = 50,00 h (1,58 g.L .h ), com uma concentração em biomassa
-1

de 79,76 g.L (Figura 4.10a).
Durante o desenvolvimento da levedura, a OD foi mantida a valores superiores a 40% (Figura
4.10c), a fim de se evitar limitações no crescimento da levedura por défice de oxigénio [34]. A OD
oscilou consideravelmente durante o crescimento em regime descontínuo da levedura tendo descido
de 100% para valores próximos de 40%, altura em que voltou a subir para valores próximos de 87%,
devido ao esgotamento da fonte de carbono. Durante a fase de crescimento decorrente da adição de
nutrientes + glucose, o oxigénio dissolvido diminuiu para valores na ordem dos 50%, indicativo de
actividade metabólica das células. Durante a fase de adição da solução concentrada de glucose, os
valores da OD mantiveram-se na ordem dos 65%. Nesta fase, o crescimento celular abrandou e
observou-se o aumento da produção de carotenóides e ácidos gordos (Figura 4.11b e Figura 4.11c).
A taxa de agitação foi mantida a 600 rpm no decorrer do ensaio (Figura 4.10d).
Os níveis de azoto residual diminuíram de 2,65 g.L

-1

até valores próximos de zero durante o
-1

regime descontínuo (t = 20,00 h) e mantiveram-se abaixo de 0,2 g.L durante a adição de nutrientes
e da solução concentrada de glucose (t > 19,67 h) (Figura 4.11a).
Neste ensaio, o perfil da glucose residual seguiu a mesma tendência do perfil do azoto residual,
embora a concentração de glucose tenha subido no final do ensaio (Figura 4.11a) sugerindo que,
nessa altura, a actividade metabólica das células tenha abrandado por esgotamento de um nutriente
(que não azoto, uma vez que as células mantêm a sua actividade quando este nutriente não está
presente). As taxas de alimentação da solução de nutrientes + glucose, e da solução concentrada de
-1

glucose, foram ajustadas de forma a manter os níveis de glucose residual inferiores a 40 g.L , para
evitar a inibição do crescimento da levedura pelo substrato e, ao mesmo tempo, evitar a carência de
carbono nas células [47].
A produção de ácidos gordos acompanhou o perfil da produção de biomassa, tendo atingido o
máximo no início da fase estacionária e diminuindo no final do ensaio, a t = 167,00 h (Figura 4.11a e
Figura 4.11b). O teor máximo de ácidos gordos totais foi obtido a t = 74,00 h e correspondeu a
27,57% (p/p) em relação à biomassa. A máxima produtividade em ácidos gordos obteve-se a t =
-1

-1

74,00 h, com um valor de 0,32 g.L .h , diminuindo até ao final do ensaio, consequência da
diminuição do teor de ácidos gordos e da produtividade de biomassa durante a fase estacionária
(Figura 4.10b e Figura 4.11b).
Na Tabela 4.4 encontra-se a composição dos ácidos gordos obtidos no ensaio IV da R.
toruloides.
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Tabela 4.4 - Composição dos ácidos gordos (%p/p do total de ácidos gordos), obtidos no ensaio IV
da R. toruloides, com adição de solução de nutrientes + glucose e de solução concentrada de glucose
através de uma bomba peristáltica (tubo Di = 1,6 mm). Os dados representam a média de duas
análises (duas amostras independentes, injectadas uma vez) com um desvio padrão inferior à 10%
(n=2).
Tempo (h)

19,00

26,00

43,00

50,00

67,00

74,00

AG (%p/p)
14:0

1,00±0,00

0,00±0,00

1,47±0,01

1,57±0,01

1,55±0,02

1,52±0,02

16:0

21,95±0,10

22,66±0,04

26,57±0,13

29,01±0,11

28,95±0,15

29,06±0,05

16:1ω9

0,00±0,00

0,00±0,00

0,00±0,00

0,00±0,00

0,00±0,00

0,70±0,01

18:0

7,66±0,02

7,83±0,01

7,73±0,05

8,52±0,10

8,45±0,22

9,10±0,08

18:1ω9

35,99±0,15

34,34±0,29

35,70±0,08

35,57±0,18

34,33±0,28

34,71±0,10

18:2ω6

21,99±0,04

25,60±0,26

22,56±0,07

20,36±0,23

21,59±0,47

20,60±0,01

18:3ω3

11,41±0,02

9,58±0,05

5,98±0,03

4,96±0,14

5,12±0,20

4,32±0,09

Tempo (h)

91,00

97,00

120,00

144,00

163,00

14:0

0,00±0,00

1,45±0,02

1,37±0,01

0,00±0,00

1,29±0,01

AG (%p/p)
16:0

28,96±0,03

28,33±0,00

27,63±0,00

27,36±0,02

26,40±0,07

16:1ω9

0,00±0,00

0,00±0,00

0,00±0,00

0,00±0,00

0,00±0,00

18:0

8,46±0,10

8,16±0,02

7,49±0,03

7,32±0,08

6,62±0,08

18:1ω9

34,10±0,31

33,30±0,24

32,47±0,13

32,70±0,33

31,48±0,12

18:2ω6

23,48±0,33

23,56±0,28

25,39±0,07

26,87±0,27

27,97±0,18

18:3ω3

5,00±0,11

5,19±0,00

5,65±0,02

5,74±0,12

6,25±0,09

Os ácidos dominantes foram o oleico (18:1ω9), o palmítico (16:0), o linoleico (18:2ω6) e o
esteárico (18:0). As percentagens destes ácidos gordos encontram-se no intervalo dos valores
publicados por Sawangkeaw et al. (2013) para a mesma levedura, com excepção do ácido gordo
palmítico (16:0) que, tal como nos ensaios anteriores, se encontra com percentagens superiores
(16:0: 13-16%; 18:0: 4-41%; 18:1ω9: 18-42% e 18:2ω6: 15-29%) [54].
No final do ensaio (t = 163,00 h), o ácido oleico (18:1ω9) encontrava-se em maior quantidade
com 31,48% do total dos ácidos gordos, seguido do linoleico (18:2ω6), do palmítico (16:0) e do
esteárico (18:0), com valores de 27,48%, 26,40% e 6,62%, respectivamente (Tabela 4.4). Após a
adição da solução concentração de glucose (t = 51,50 h), as percentagens do ácido oleico
(18:1ω9),do ácido palmítico e do ácido esteárico (18:0) diminuem ligeiramente até ao final do ensaio
(de 34,33% para 31,48%, de 28,95% para 26,40% e de 8,45% para 6,62%), ao contrário da
percentagem do ácido linoleico (18:2ω6) que aumenta (de 21,59% para 27,97%).
Os ácidos araquídico (20:0) e lignocérico (24:0) não foram detectados neste ensaio. O ácido
mirístico (14:0) oscilou entre 0 e 1,57% ao longo do ensaio e o ácido linolénico (18:3ω3) entre 4,32%
e 11,41%. O ácido palmitoléico (16:1ω9), foi o ácido detectado em menor quantidade, apenas para t =
74,00 h e com um teor de 0,70% (Tabela 4.4).
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Mais uma vez, os requisitos da norma Europeia foram preenchidos, visto que a percentagem do
ácido linolénico (18:3ω3) foi inferior a 12% (Tabela 4.4) e não foram detectados ácidos gordos
poliinsaturados com quatro ou mais ligações duplas.
Na Figura 4.12 encontra-se as composições dos AGS, AGMI e AGPI, ao longo do ensaio IV.

Figura 4.12 - Composição dos AGS, AGMI e AGPI ao longo do ensaio IV da R. toruloides, com adição
de solução de nutrientes + glucose e de solução concentrada de glucose através de uma bomba
peristáltica (tubo Di = 1,6 mm). O formato e a cor das linhas verticais tem o mesmo significado que o
indicado nas legendas da Figura 4.10 e Figura 4.11.

Mais uma vez, os AGS encontram-se em maior percentagem, com um máximo em t = 74,00 h
correspondendo a 39,68%, seguidos dos AGMI com o máximo em t = 19,00 h correspondendo a
35,99%, e por último dos AGPI, com máximo em t = 26,00 h correspondendo a 35,17 %.
Os AGS aumentam durante a adição da solução de nutrientes + glucose (de 30,61% para
39,11%), continuaram a aumentar durante a adição da solução concentrada de glucose até às 74 h,
diminuindo de seguida até ao final do ensaio (34,30%). Os AGPI têm o comportamento contrário dos
AGS, diminuindo durante a adição da solução de nutrientes + glucose (de 33,40 % para 25,32%), e
aumentando durante a adição da solução concentrada de glucose até ao final do ensaio (34,21%).
Os AGMI mantêm-se aproximadamente constantes durante a adição da solução de nutrientes +
glucose (variando entre 35,99% e 35,57%), diminuindo durante a adição da solução concentrada de
glucose até ao final do ensaio (31,48%).
No final do ensaio as percentagens dos ácidos gordos tendem para valores próximos (34,30%
para os AGS, 31,48% para AGMI e 34,21% para os AGPI).
Os carotenóides só começaram a ser acumulados na fase estacionária, quando a solução
concentrada de glucose foi adicionada à cultura (t = 51,50 h), fornecendo o carbono necessário à
produção de materiais de reserva, uma vez que a glucose do meio se encontrava esgotada antes
desta adição. Assim o teor de carotenóides totais e a sua produtividade atingem o seu máximo em t =
-1

-1

-1

144,00 h, com 0,28 mg.g e 0,191 mg.L .h , respectivamente. (Figura 4.11c).
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4.1.2.4

Ensaio V

Com o objectivo de optimizar as produtividades em ácidos gordos e carotenóides da levedura R.
toruloides, pretendeu-se, neste ensaio, aumentar a produtividade de biomassa da levedura, uma vez
que esta condiciona as produtividades dos produtos em estudo.
Estudos paralelos a este, no âmbito do projecto CAROFUEL, indicaram que o pH óptimo para a
produção de biomassa de R. toruloides é 4,0, e não 5.5, conforme escrito por Yoon and Rhee (1983)
e Pan et al. (1986) que utilizaram a mesma estirpe nos seus estudos [45,46].
Neste contexto, realizou-se o ensaio V a pH 4,0, com o objectivo de aumentar a produtividade de
biomassa da levedura R. toruloides. As restantes condições permaneceram iguais ao ensaio anterior.
A alimentação da solução de nutrientes + glucose ao biorreactor iniciou-se às 20,08 h, quando
-1

os níveis de concentração da glucose residual se encontravam baixos (5, 47 g.L ) (Figura 4.14a). A
solução concentrada de glucose foi adicionada ao biorreactor às 52,58 h.
A Figura 4.13 mostra os perfis da concentração de biomassa, da densidade óptica, da
produtividade de biomassa, do logaritmo natural da biomassa, da OD, da taxa de agitação e do pH.
A Figura 4.14 mostra os perfis da concentração da glucose residual e do azoto residual, do teor
de ácidos gordos, da produtividade em ácidos gordos, do teor de carotenóides totais e da
produtividade em carotenóides totais.
A adição de nutrientes + glucose permitiu prolongar a fase de crescimento da levedura, obtendo-1

2

se uma taxa específica de crescimento de 0,05 h (R = 0,98), para a fase de adição (Figura 4.13b).
A cultura entrou na fase estacionária em t = 52,50 h, com uma concentração de biomassa de
-1

69,64 g.L , correspondendo a densidade óptica de 98 e a uma produtividade de biomassa de
-1

-1

1,31 g.L .h (Figura 4.13a).
-1

A concentração máxima de biomassa correspondeu a 119,61 g.L e foi atingida a t = 97,47 h,
-1

-1

com uma produtividade de biomassa de 1,22 g.L .h e uma densidade óptica de 168,75.
-1

-1

A produtividade máxima em biomassa foi atingida a t = 47,00 h (1,76 g.L .h ), com uma
-1

concentração em biomassa de 83,48 g.L (Figura 4.13a).
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Figura 4.13 – Crescimento da levedura R.
toruloides em regime semi-descontínuo com
adição da solução de nutrientes + glucose e da
solução concentrada de glucose através de uma
bomba (tubo Di = 1,6 mm) e a pH 4 (ensaio V):(a)
-1
Perfil da concentração de biomassa em g.L e da
-1 -1
produtividade de biomassa em g.L .h
e
densidade
óptica.
Os
valores
obtidos
correspondem à média dos replicados com um
desvio padrão inferior a 10% (n=2). (b) Perfil do
logaritmo natural da biomassa. (c) Percentagem
de oxigénio dissolvido, pH e taxa de agitação em
rpm. As linhas a preto e a verde representam,
respectivamente, as taxas de alimentação de
nutrientes + glucose e da solução concentrada de
-1
glucose (600 g.L ). As letras representam a taxa
de alimentação da bomba: A e J correspondem a
0,4 rpm; B a 0,5 rpm; C a 0,6 rpm; D, H e I a 0,7
rpm; E e G a 0,8 rpm; F a 0,9 rpm; K a 0,2 rpm e
L a 0,3 rpm.

Figura 4.14 – Crescimento da levedura R.
toruloides em regime semi-descontínuo com
adição da solução de nutrientes + glucose e da
solução concentrada de glucose através de uma
bomba (tubo Di = 1,6 mm) e a pH 4 (ensaio V):
(a) Perfil da concentração da glucose residual em
-1
g.L . (b) Teor de ácidos gordos (%p/p em relação
à biomassa) e perfil da produtividade em ácidos
-1 -1
gordos em g.L .h . (c) Teor de carotenóides
-1
totais em mg.g , e perfil da produtividade em
-1 -1
carotenóides totais em mg.L .h . Os valores
obtidos, da concentração residual de glucose e
do teor de ácidos gordos, correspondem à média
dos replicados com um desvio padrão inferior a
10% (n=2). As linhas a preto e a verde
representam, respectivamente, as taxas de
alimentação de nutrientes + glucose e da solução
-1
concentrada de glucose (600 g.L ). As letras
representam a taxa de alimentação da bomba: A
e J correspondem a 0,4 rpm; B a 0,5 rpm; C a 0,6
rpm; D, H e I a 0,7 rpm; E e G a 0,8 rpm; F a 0,9
rpm; K a 0,2 rpm e L a 0,3 rpm.
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Como esperado, a alteração do pH para 4,0 traduziu-se num aumento da concentração máxima
de biomassa, face aos ensaios anteriores (um aumento de 47,45% face ao ensaio II, de 17,12% face
ao ensaio III e de 23,08% face ao ensaio IV). Este aumento na concentração de biomassa traduziu-se
num aumento do consumo de oxigénio. Durante o modo descontínuo, o nível de oxigénio dissolvido
desceu de 100% para valores próximos de 0,5%, altura em que voltou a subir para valores próximos
de 79%, o que se deveu ao esgotamento da fonte de carbono. Durante a alimentação do biorreactor
com a solução de nutrientes + glucose, a OD diminuiu para valores na ordem dos 23% (t = 52,58 h),
indicativo de actividade metabólica das células. Depois da adição da solução concentrada de glucose,
os valores da OD continuaram a diminuir, até mantiveram-se na ordem 1-4%.
Com o objectivo de subir o valor do oxigénio dissolvido para valores superiores a 40%, para
evitar limitações no crescimento da levedura por défice de oxigénio [34], variou-se a taxa de agitação
-1

de acordo com os níveis da OD e aumentou-se o caudal de ar para 3 L.min às 73h de ensaio. A taxa
de agitação foi mantida a 600 rpm até as 45,50 h (Figura 4.13c), altura em que o nível de oxigénio
dissolvido se encontrava a 21%. A partir deste momento a taxa de agitação foi aumentada à medida
que a OD diminuía, tendo-se mantido a 1400 rpm a partir das 79 h, taxa de agitação máxima que o
sistema permite. A impossibilidade em manter a OD acima de 40% sugeriu a necessidade de utilizar
uma segunda turbina no eixo do rotor.
Não foi possível realizar a análise da concentração residual de azoto, devido a uma avaria na
unidade de destilação (Tecator Kjeltec System 1026 Distiling Unit).
-1

-1

Os níveis de glucose residual diminuíram de 36,07 g.L para 5,47g.L durante o crescimento em
modo descontínuo, (Figura 4.14a). Durante as adições da solução de nutrientes + glucose e da
solução concentrada de glucose, tentou-se ajustar as taxas de alimentação de forma a manter os
-1

níveis de glucose residual inferiores a 40 g.L , para evitar a inibição do crescimento da levedura, por
parte do substrato e, ao mesmo tempo, evitar a carência de carbono pelas células [47].
No entanto, a concentração de glucose residual excedeu os 40 g.L

-1

(t > 66,75 h), após a

substituição da solução de nutrientes + glucose pela solução concentrada de glucose. Como o valor
fornecido pelas tiras de detecção rápida, utilizadas para avaliar a concentração de glucose residual
fornece um valor aproximado, não se diminuiu a taxa de alimentação da bomba, o que resultou na
acumulação de glucose residual no meio de cultura.
A acumulação de ácidos gordos acompanhou a evolução do perfil da biomassa até à fase
estacionária (Figura 4.14a), tendo subido ligeiramente durante a adição da solução concentrada de
glucose. O teor máximo de ácidos gordos totais foi obtido na fase estacionária para t = 117,67 h e
corresponde a 26,19 % (p/p) em relação à biomassa; a maior produtividade destes foi obtida em t =
-1

-1

97,47 h e corresponde a 0,32 g.L .h . Enquanto o teor de ácidos gordos totais manteve-se
aproximadamente estável até ao final do ensaio (em valores próximos de 25%-26%), a produtividade
em ácidos gordos diminuiu, consequência da diminuição da produtividade de biomassa (Figura 4.13a
e Figura 4.14b).
Na Tabela 4.5 encontra-se a composição dos ácidos gordos obtidos durante o ensaio V, da R.
toruloides, em regime semi-descontínuo.
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Tabela 4.5 - Composição dos ácidos gordos (%p/p do total de ácidos gordos), obtidos no ensaio V da
R. toruloides, realizado a pH 4,0, com adição da solução de nutrientes + glucose e da solução
concentrada de glucose através de uma bomba peristáltica (tubo Di = 1,6 mm). Os dados
representam a média de duas análises (duas amostras independentes, injectadas uma vez) com um
desvio padrão inferior à 10% (n=2).
Tempo (h)
19,00
26,00
43,45
49,50
67,67
AG (%p/p)
14:0

0,00±0,00

0,00±0,00

1,47±0,00

1,52±0,01

1,45±0,00

16:0

18,72±0,07

21,71±0,03

28,61±0,00

29,19±0,03

28,38±0,04

16:1ω9

0,00±0,00

0,00±0,00

0,00±0,00

0,00±0,00

7,91±0,00

18:0

4,02±0,16

7,49±0,05

8,60±0,06

8,27±0,00

0,73±0,00

18:1ω9

31,07±0,13

29,29±0,16

35,64±0,17

36,13±0,00

34,68±0,05

18:2ω6

31,88±0,04

31,02±0,06

21,06±0,16

20,56±0,03

22,29±0,02

18:3ω3

14,31±0,40

10,49±0,18

4,61±0,07

4,33±0,01

4,55±0,03

Tempo (h)

73,67

90,50

97,47

117,67

14:0

1,45±0,04

1,37±0,02

1,34±0,01

1,27±0,01

16:0

28,44±0,23

27,64±0,12

27,50±0,08

26,82±0,01

16:1ω9

7,84±0,04

7,66±0,02

7,61±0,01

7,33±0,04

AG (%p/p)

18:0

0,00±0,00

0,75±0,01

0,00±0,00

0,00±0,00

18:1ω9

34,49±0,09

32,86±0,04

32,71±0,01

31,48±0,07

18:2ω6

23,14±0,21

24,99±0,14

25,86±0,07

27,65±0,10

18:3ω3

4,65±0,12

4,74±0,07

4,99±0,05

5,45±0,02

Os ácidos oleico (18:1ω9), palmítico (16:0) e o linoleico (18:2ω6) foram os dominantes.
As percentagens do ácido oleico (18:1ω9) encontram-se no intervalo dos valores publicados por
Sawangkeaw et al. (2013) para a levedura R. toruloides (18:1ω9: 18-42%). Tal como nos ensaios
anteriores, as percentagens do ácido palmítico (16:0) também foram superiores os valores publicados
por estes autores (16:0: 13-16%). O ácido linoleico (18:2ω6) encontram-se no intervalo dos valores
publicados, excepto para t = 19,00 h e t = 26,00 h, em que se encontra com percentagens superiores
ligeiramente superiores (18:2ω6: 15-29%) [54].
No final do ensaio (t = 117,67 h), o ácido oleico (18:1w9) encontrava-se em maior quantidade
com 31,48% do total dos ácidos gordos, seguido do palmítico (16:0) e do linoleico (18:2ω6) com
valores de 28,38% e 27,65%, respectivamente (Tabela 4.5).
As percentagens do ácido oleico (18:1ω9) e do ácido palmítico (16:0) aumentaram até à adição
da solução concentração de glucose (t = 52,58 h), de 18,72% para 29,19% e de 31,07% para 36,13%,
respectivamente). Após a adição, a percentagem de ambos os ácidos gordos, diminuiu até ao final do
ensaio (t = 117,67 h, para 26,82% e 31,48%, respectivamente).
O ácido linoleico (18:2ω6) e o linolénico (18:3ω3) mostraram o perfil oposto, diminuindo até à
adição da solução concentração de glucose (de 31,88% para 20,56% e de 14,31% para 4,33%) e,
aumentando até ao final do ensaio (para 27,65% e para 5,45%).
O ácido esteárico (18:0) foi detectado com percentagens inferiores a 10%, aumentado de 4,02%
para 8,27%, até a adição da solução concentrada de glucose. Após a adição, a percentagem do ácido
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esteárico (18:0) diminuiu para valores muito baixos (inferiores a 1%) e não foi detectado no final do
ensaio. As percentagens do ácido esteárico (18:0) encontram-se no intervalo dos valores publicados
por Sawangkeaw et al. (2013) para a levedura R. toruloides, até a adição da solução concentrada de
glucose. Após a adição, o ácido encontram-se com valores inferiores aos publicados por estes
autores (18:0: 4-41%) [54].
Os ácidos araquídico (20:0) e lignocérico (24:0) não foram detectados neste ensaio. O ácido
mirístico (14:0) foi o ácido menos dominante e, quando foi detectado encontrava-se com uma
percentagem muito baixa (0-1,52%) (Tabela 4.5).
Durante o crescimento da R. toruloides, os ácidos gordos apresentam um conteúdo em ácido
linolénico (18:3ω3) inferior a 12%, excepto em t = 19,00 h, em que apresenta uma percentagem de
14,31%. Não foram detectados ácidos gordos poli-insaturados com quatro ou mais ligações duplas,
pelo que os ácidos gordos preenchem os requisitos da norma Europeia.
A Figura 4.15 encontra-se as composições dos AGS, AGMI e AGPI ao longo do ensaio.

Figura 4.15 - Composição dos AGS, AGMI e AGPI ao longo do ensaio V da R. toruloides, realizado a
pH 4,0 e com adição de solução de nutrientes + glucose e de solução concentrada de glucose através
de uma bomba peristáltica (tubo Di = 1,6 mm). O formato e a cor das linhas verticais tem o mesmo
significado que o indicado nas legendas da Figura 4.13 e Figura 4.14.

Os AGMI encontram-se com uma maior percentagem média (37,41%), seguido dos AGPI 31,84
% e dos AGS 30,75% (Figura 4.15). Os AGMI têm um máximo em t = 67,67 h correspondendo a
42,59%, os AGPI em t = 19,00 h correspondendo a 46,19% e os AGS em t = 49,50 h correspondendo
a 38,98%.
Os AGMI variam entre 29,29% e 42,59% ao longo do ensaio, aumentando de 29,29% para
36,13%, durante a adição da solução de nutrientes + glucose. Os AGMI continuaram a aumentar
durante a adição da solução concentrada de glucose até as 67,67 h (42,59%), diminuindo até ao final
do ensaio (38,80%). Os AGS variam entre 22,74% e 38,98% ao longo do ensaio, aumentando
durante a adição da solução de nutrientes + glucose (de 29,20% para 38,98%), diminuindo durante
adição da solução concentrada de glucose e até ao final do ensaio (até 28,09%). Os AGPI variam
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entre 24,89% e 46,19% ao longo do ensaio, diminuindo até à adição da solução concentrada de
glucose (de 41,51% até 24,89%) e aumentando até ao final do ensaio (até 33,10%).
Neste ensaio, observou-se que a composição em ácidos gordos da biomassa da levedura foi
diferente das anteriores a partir de t = 19,00 h, o que se supõe ser devido ao facto do pH do meio
(4,0) ser diferente dos ensaios anteriores (5,5). Assim, constata-se que, a t = 19,00 h, a proporção
dos AGPI era maioritária (46,19 %) seguindo-se dos AGMS (31,07 %) e os AGS (22,74 %). Estas
diferenças podem ser atribuídas ao facto das células, quando desenvolvidas ao pH óptimo para o
crescimento celular (4,0), produzirem mais lípidos estruturais associados ao crescimento (AGPI e
AGMI), em detrimento de ácidos gordos de reserva (AGS), o que está de acordo com os resultados
obtidos por Johnson et al. (1992) [55]. Por outro lado, as células, quando desenvolvidas em
condições de limitação de oxigénio, produzem ácidos gordos de cadeia mais curta, uma vez que as
elongases, enzimas envolvidas na síntese de ácidos gordos de cadeia longa, necessitam de oxigénio.
Assim se explica a produção do ácido mirístico (14:0) e do ácido palmitoleíco (16:1ω9) que chegam a
atingir percentagens de 1,45 e 7,91, respectivamente, a t = 67,67 h, e que não estão presentes na
biomassa da levedura obtida a pH 5,5, nos ensaios prévios. Estes resultados estão de acordo com os
descritos por Jeenor et al. (2006) [58]. A diferente evolução das três classes de ácidos gordos face
aos ensaios anteriores deveu-se às diferentes condições utilizadas neste ensaio, nomeadamente a
variação do pH do meio e a limitação de oxigénio.
Tal como no ensaio anterior, os carotenóides começaram a ser acumulados quando a solução
concentrada de glucose foi adicionada à cultura na fase estacionária (t = 52,58 h) (Figura 4.14c), uma
vez que a fonte de carbono se encontrava esgotada. O teor de carotenóides totais e a sua
produtividade aumentam com o decorrer do ensaio, sobretudo durante a fase estacionária, atingindo
-1

-1

-1

o máximo no final do ensaio (t = 117,67 h), com 0,15 mg.g e 0,12 mg.L .h , respectivamente.
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4.1.2.5

Discussão e Comparação dos Ensaios

Na Tabela 4.6 mostra-se o resumo dos vários parâmetros cinéticos calculados para os ensaios I,
II, III, IV e V, para a levedura R. toruloides NCYC 921.

Tabela 4.6 - Vários parâmetros cinéticos, calculados para os ensaios I, II, III, IV e V, para a levedura
R. toruloides NCYC 921.
Parâmetros
Ensaio I
Ensaio II
Ensaio III
Ensaio IV
Ensaio V
-1
µ(h )
0,09
0,03
0,05
0,05
2
2
2
2
(fase de adição)
(R = 0,95)
(R = 0,95)
(R = 0,99)
(R = 0,99)
Concentração
19,50
81,12
102,13
97,18
119,61
máxima de
(t = 41,83 h)
(t = 166,25 h) (t = 164,50 h)
(t = 97,00 h)
(t = 97,47 h)
-1
biomassa (g.L )
Produtividade
0,73
1,74
1,48
1,58
1,76
máxima de
(t = 22,83 h)
(t = 35,75 h)
(t = 47,00 h)
(t = 50,00 h)
(t = 47,00 h)
-1 -1
biomassa (g.L .h )
Concentração final
1,56
5,05
1,95
19,33
47,63
da glucose residual
(t = 57,83 h)
(t = 166,25 h) (t = 184,54 h) (t = 167,00 h) (t = 117,67 h)
-1
(g.L )
Teor máximo de AG
10,74
31,45
29,42
27,57
26,19
(%p/p)
(t = 22,83h)
(t = 166,25 h) (t = 184,54 h)
(t = 74,00 h) (t = 117,67 h)
Concentração
1,38
25,20
28,08
24,83
30,65
máxima de AG
(t = 22,83 h)
(t = 166,25 h) (t = 184,54 h)
(t =74,00 h)
(t = 97,47 h)
-1
(g.L )
Produtividade
0,08
0,25
0,32
0,34
0,31
máxima de AG
(t = 22,83 h)
(t = 30,42h)
(t = 64,17 h)
(t =74,00 h)
(t = 97,47 h)
-1 -1
(g.L .h )
Dentro dos
Excepto:
requisitos da
t = 19,00 h
Sim
Sim
Sim
Sim
Norma Europeia
(18:3ω3:
EN 14214
14,31%)
Para a
Prod.
máxima
de AG

%AGS

34,74

41,08

36,51

39,68

28,83

%AGMI

38,76

35,75

36,57

35,41

40,32

%AGPI

26,50

23,17

26,92

24,92

30,85

0,13
(t = 18,33 h)

0,40
(t = 166,25 h)

0,33
(t = 184,54 h)

0,28
(t = 144,00 h)

0,15
(t = 117,67 h)

1,67
(t = 33,83 h)

32,55
(t = 166,25 h)

31,30
(t = 184,54 h)

27,47
(t = 144,00 h)

14,06
(t = 117,67 h)

0,08
(t = 22,83 h)

0,19
(t = 166,25 h)

0,22
(t = 64,17 h)

0,19
(t = 144,00 h)

0,12
(t = 117,67 h)

Teor máximo de CT
-1
(mg.g )
Concentração
máxima de CT
-1
(mg.L )
Produtividade
Máxima em CT
-1 -1
(mg.L .h )

A taxa específica de crescimento, 0,25 h

-1

2

com R = 0,99 (Tabela 4.6), obtida no ensaio I, foi
-1

muito superior as obtidas por Li et al. (2007), que variavam entre 0,135 e 0,119 h , cujos ensaios,
desenvolvidos em frascos agitados contendo meio com concentrações iniciais de glucose entre 10 e
-1

150 g.L , tinham por objectivo estudar o efeito da concentração inicial da glucose no crescimento da
levedura R. toruloides Y4 [34]. A taxa específica de crescimento do ensaio I foi também muito
-1

superior, ao valor de 0,06 h , obtido por Freitas et al. (2014) para a mesma levedura e para o mesmo
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-1

meio com concentração de 35 g.L de glucose, em ensaios desenvolvidos em frascos agitados [3].
Como seria de esperar, os resultados obtidos num biorreactor de bancada, em termos de taxa
específica de crescimento são superiores aos obtidos em frascos agitados, porque o sistema de
controlo de um biorreactor permite controlar o pH de uma forma eficaz, para além de permitir uma
disponibilidade superior em oxigénio, devido ao arejamento e a agitação contínuos. A taxa específica
-1

de crescimento do ensaio I também se encontra ligeiramente superior ao resultado de 0,20 h obtido
por Malisorn et al. (2009), para a levedura Rhodotorula glutinis DM28 em regime descontínuo
-1

(biorreactor de 3 L), usando salmoura de rabanete com uma concentração de 30 g.L

e com o

objectivo de melhorar a produção de β-caroteno [36].
-1

A concentração de biomassa obtida no ensaio I (19.50 g.L , Tabela 4.6) foi superior à obtida por
-1

-1

Li et al. (2007), de 4,7 g.L e 18,6 g.L , cujos ensaios, desenvolvidos em frascos agitados contendo
-1

meio com concentrações iniciais de glucose entre 10 e 90 g.L , tinham por objectivo estudar o efeito
da concentração inicial da glucose no crescimento da levedura R. toruloides Y4. [34]. Foi também
-1

muito superior a concentração de biomassa obtida por Malisorn et al. (2009), de 2,6 g.L , para o
ensaio em cima mencionado.
-1

-1

A produtividade de biomassa de 0,12 g.L .h , obtida por Freitas et al. (2014) para o ensaio em
-1

-1

frascos agitados, foi inferior a obtida no ensaio I (0,73 g.L .h , Tabela 4.6) [3]. Malisorn et al. (2009)
-1

-1

também obteve uma produtividade inferior, de 0,1 g.L .h para a levedura Rhodotorula glutinis DM28
em regime descontínuo [36].
No ensaio I, a fonte de carbono esgotou no final da fase exponencial (t = 22,83 h) (a
-1

concentração final da glucose residual foi de 1,56 g.L ), consequentemente não se verificou uma
acumulação de produtos secundários (ácidos gordos e carotenóides), o teor máximo de ácidos
gordos totais obtido foi baixo (10,74% p/p), assim como a concentração máxima de carotenóides
-1

(1,67 mg.L ) (Tabela 4.6). Para a levedura R. glutinis CGMCC, em ensaios desenvolvidos em frascos
agitados, com o objectivo de estudar o efeito de diferentes condições de iluminação e o efeito da
temperatura, no crescimento da levedura, Zhang et al. (2014) obtiveram valores entre 24,8% e 38,8%
-1

de lípidos totais e concentrações máximas de carotenóides de 0,9 e 2,6 mg.L , tendo a fonte de
carbono esgotado para t = 40 h [32]. Freitas et al. (2014) obtiveram teores de ácidos gordos e
-1

carotenóides de 32% p/p e de 38,5 µg.g , respectivamente, na biomassa desta levedura
desenvolvida em frascos agitados, onde a fonte de carbono não esgotou [3]. Apesar de não se ter
verificado a acumulação de produtos secundários, a concentração máxima de carotenóides encontrase dentro dos valores obtidos por Zhang et al. (2014) e acima dos valores obtidos por Freitas et al.
(2014) [3,32].
Comparando as concentrações máximas de biomassa dos diferentes ensaios, conclui-se o pH 4
-1

(ensaio V) permitiu obter uma maior concentração (119,61 g.L ), com um aumento de 23,08% face
ao ensaio IV, de 17,12% face ao ensaio III, de 47,45% face ao ensaio II.
-1

A concentração máxima obtida pelo ensaio V (119,61 g.L , Tabela 4.6), foi superior a obtida na
-1

literatura por Li et al. (2007) que correspondia a 106,5 g.L , para culturas de R. toruloides Y4 em
biorreactores de 15 L, em regime semi-descontínuo e utilizando glucose como fonte de carbono, num
trabalho que teve por objectivo de desenvolver culturas de alta densidade [34].

58

-1

-1

A produtividade máxima de biomassa também foi superior para o ensaio V (1,76 g.L .h , Tabela
4.6), com um aumento de 11,39% face ao ensaio IV, de 18,92% face ao ensaio III e de 1,15% face ao
ensaio II.
Apesar do ensaio V ter alcançado concentrações máximas de biomassa mais elevadas do que
os restantes, apresentou teores de ácidos gordos e de carotenóides mais baixos do que os ensaios
anteriores. Estes resultados são expectáveis, pois as células quando cultivadas nas condições
óptimas de crescimento, utilizam a energia disponível para produção de biomassa, em detrimento de
produtos de reserva, como os carotenóides. Quanto aos ácidos gordos, apesar da concentração
máxima de biomassa observada neste último ensaio ter sido superior aos restantes, sendo os lípidos
um produto associado ao crescimento seria esperável que o teor de ácidos gordos tivesse
aumentado, o que não se verificou. A limitação de oxigénio que se verificou na cultura a partir das 40
h poderá explicar a redução do teor de ácidos gordos em relação aos ensaios anteriores.
Efectivamente, de acordo Saenge et al. (2011), o aumento da taxa de arejamento de uma cultura de
R. glutinis TISTR 5159 desenvolvida em reactor, em regime descontínuo, induziu um aumento
significativo da concentração da biomassa e da produção de lípidos, e um ligeiro aumento da
produção de carotenóides [33]. Por outro lado, Simova et al. (2002) reportaram que o aumento da
taxa de arejamento aumentou o teor de carotenóides da estirpe Rhodotorula rubra GED2, quando
cultivada num reactor de bancada em regime descontínuo [59]. Assim, a elevada concentração de
biomassa obtida no ensaio V levou a uma diminuição da OD durante a fase estacionária, ou seja, na
fase em que os produtos mistos e secundários são acumulados, o que também explica as baixas
concentrações destes neste ensaio.
Apesar dos ácidos gordos corresponderem a uma fracção dos lípidos totais, as produtividades
de ácidos gordos obtidas nos ensaios III, IV e V (Tabela 4.6), encontram-se próximas das
produtividades de lípidos totais obtidas por Zhao et al. (2011). Estes utilizaram um reactor em regime
-1

-1

semi-descontínuo, tendo obtido valores de produtividade de lípidos totais de 0,36 g.L .h , com
-1

-1

alimentação intermitente de glucose e de 0,39 g.L .h , com alimentação contínua, com uma
-1

concentração de glucose residual em 30 g.L [47].
As produtividades máximas de ácidos gordos e de carotenóides do ensaio V encontravam-se
muito próximas das produtividades obtidas para os outros ensaios em regime semi-descontínuo
porque, apesar dos teores nestes produtos terem diminuído, a produtividade em biomassa aumentou.
Em todos os ensaios a composição do biodiesel revela-se de acordo com os requisitos da norma
Europeia EN 14214 (com excepção no ponto t = 19,00 h, no ensaio V, em que 18:3ω3 tem uma
percentagem de 14,31%, Tabela 4.6) [53].
Para a produtividade máxima de ácidos gordos, o ensaio V (Tabela 4.6), permitiu obter um teor
mais elevado de AGMI, face aos ensaios anteriores, o que faz com que a composição da biomassa,
em termos de ácidos gordos, obtida neste ensaio seja a mais adequada para a produção de biodiesel
[21,56]. As concentrações máximas de carotenóides, diminuíram do ensaio II para o ensaio V (de
-1

32,55 para 14,06 mg.L , Tabela 4.6) apesar de apresentarem produtividades máximas semelhantes.
Estes valores de carotenóides são relativamente baixos quando comparados com os resultados
-1

obtidos por Saenge et al. (2011) de 135,25 mg.L , para a levedura Rhodotorula glutinus
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desenvolvidas num biorreactor de 2 L, em regime semi-descontínuo e usando glicerol como fonte de
carbono. Contudo, os valores obtidos por estes autores para a concentração de lípidos totais, de 6,05
-1

g.L , são muito inferiores aos resultados obtidos nestes ensaios (uma vez que neste ensaio
determinou-se os lípidos como ácidos gordos totais sendo estes uma fracção dos lípidos totais). As
concentrações superiores de carotenóides obtidas por Saenge et al. (2011), podem dever-se as
baixas concentrações de lípidos totais, uma vez que a levedura acumula o carbono em excesso para
produzir maioritariamente carotenóides, em vez de lípidos [33].

4.2

Citometria de fluxo

Durante a evolução de qualquer bioprocesso, é essencial obter informação sobre o crescimento
e a viabilidade celular. As técnicas clássicas mais utilizadas para detecção da concentração de
biomassa como a densidade óptica, a contagem de células ao microscópio e o peso seco, dão
indicação sobre o crescimento celular, mas não dão qualquer indicação sobre o estado fisiológico das
células.
Neste trabalho utilizou-se a CF para detectar a viabilidade celular durante a evolução de todas as
culturas. Esta técnica, além de permitir a quantificação do teor de carotenóides produzidos pela
levedura R. toruloides (Secção 3.6.4.1 - Quantificação do teor de carotenóides totais), também
permitiu a monitorização da viabilidade das células através da detecção da integridade da membrana
citoplasmática e do potencial da membrana mitocondrial (Secção 1.8.2 - Aplicações da citometria de
fluxo e Secção 1.8.3 - Integridade da membrana), fornecendo toda esta informação em tempo quase
real.

4.2.1

Controlos prévios para a identificar subpopulações de R. toruloides

A diferenciação dos estados fisiológicos das células individuais da R. toruloides foi estudada
através da utilização da mistura de dois corantes fluorescentes [DiOC6(3) + PI].
De forma a demonstrar que é possível utilizar a CF na detecção da integridade da membrana
citoplasmática e nas alterações do potencial da membrana mitocondrial, das células de R. toruloides,
foi necessário realizar controlos prévios com esta mistura de corantes, testando células
metabolicamente activas e células em condição de stresse. Estes controlos permitiram identificar
subpopulações da R. toruloides em diferentes estados fisiológicos, e foram realizados por Freitas et
al. (2014), utilizando a carência de nutrientes (fome) como condição de stresse [3].
Na Figura 4.16 encontram-se os controlos da CF para a identificar a população realizados por
Freitas et al. (2014) [3].
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Figura 4.16 - Controlos para identificar subpopulações de R. toruloides, utilizando a CF e a mistura de
corantes [DiOC6(3) + PI]. O gráfico de densidade (I) é relativo a células em condições de excesso de
nutrientes (fase exponencial) e o gráfico de densidade (II), é relativo a células colhidas em condições
de carência de nutrientes (fase estacionária tardia). Os quadrantes cinzentos correspondem a células
+
marcadas com PI (adaptado de Freitas et al. (2014) [3]. A fluorescência do DiOC6(3) foi lida em FL1
e a fluorescência do PI foi lida em FL3.

A partir destes controlos foi possível identificar as subpopulações de R. toruloides durante os
ensaios II, III, IV e V.
Nos gráficos I e II da Figura 4.16, relativos as células corados com DiOC6(3) e
+

PI, a

−

subpopulação B [DiOC6(3) ;PI ] corresponde a células com a membrana citoplasmática intacta e a
+

+

membrana mitocondrial polarizada; a subpopulação C [DiOC6(3) ;PI ] corresponde as células com a
membrana citoplasmática permeabilizada, indicando que a privação de nutrientes induz danos na
membrana citoplasmática (o PI apenas se liga ao ADN quando a membrana citoplasmática está
-

-

permeabilizada); a subpopulação A [DiOC6(3) :PI ] corresponde a células com membrana
citoplasmática íntegra, mas com a mitocondrial despolarizada, uma vez que a diminuição da
fluorescência com o corante DiOC6(3) resulta no colapso do potencial de membrana mitocondrial
(sem nutrientes, as células não têm energia, e tanto a função mitocondrial, como o potencial da
membrana mitocondrial são afectados) [3].

4.2.2

4.2.2.1

Citometria de fluxo dos Ensaio II - Ensaio V

Membrana citoplasmática e mitocondrial da levedura R. toroluides

A Figura 4.17 mostra os gráficos de densidade relativos às células de levedura R. toruloides,
coradas com DIOC6(3) e PI, colhidas durante os ensaio II, III, IV e V, para diferentes fases de
crescimento. As subpopulações foram identificadas com base no controlo previamente estabelecido
por Freitas et al. (2014) [3].
No ensaio II, as células com a membrana mitocondrial despolarizada (subpopulação A) mantémse aproximadamente constante durante a evolução da cultura (variando entre 0,55% (Figura 4.17e) e
6,73% (Figura 4.17b).
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As células com membrana citoplasmática permeabilizadas (subpopulação C) e as células
intactas com membrana mitocondrial polarizada (subpopulação B), também se mantiveram
aproximadamente constantes ao longo do ensaio (variaram entre 1,65% (Figura 4.17d) e 2,86%
(Figura 4.17e) e, entre 90,70% (Figura 4.17b) e 97,60% (Figura 4.17d), respectivamente).
A estabilidade nas proporções das subpopulações, observada ao longo deste ensaio, pode ser
explicada pelo facto de as células não terem sido expostas a períodos de carência de nutrientes
muito prolongados, uma vez que os pulsos de nutrientes foram adicionados à cultura logo que a
concentração da glucose residual atingia valores baixos.
Nos ensaios III, IV e V verificou-se uma maior variação nas percentagens das subpopulações.
No ensaio III, a subpopulação A variou entre 1,35% (Figura 4.17g) e 38,92% (Figura 4.17h),
tendo atingido o máximo a t = 47,00 h. A subpopulação B variou entre 54,17% (Figura 4.17h) e
88,87% (Figura 4.17h) com máximos t = 136,45 e t = 149,50 h. A subpopulação C variou entre 1,47%
(Figura 4.17j) e entre 17,38% (Figura 4.17g), tendo atingido o máximo a t = 23,42 h.
Observou-se que as subpopulações de stresse A e C aumentaram sempre que a concentração
da glucose residual esgotou (Figura 4.8a) ou estava presente no meio em baixas concentrações, o
que está de acordo com os controlos efectuados para a identificação das subpopulações de R.
toruloides (Figura 4.16). Efectivamente, como já foi referido, sem fonte de carbono, as células não
têm energia para manter a sua actividade metabólica, o que afecta o potencial da membrana
mitocondrial e a integridade da membrana citoplasmática [3].
No ensaio IV, verificou-se um aumento da subpopulação C a t = 19,00 h, o que se deveu ao
facto da glucose residual ter esgotado nessa altura, antes da adição de nutrientes + glucose (Figura
4.18 e Figura 4.11a). Tal como esperado, a subpopulação C teve um máximo de 29,43% a t = 19,00 h
(Figura 4.18a). A subpopulação B aumentou ao longo do ensaio, uma vez que os níveis e glucose
residual aumentaram também no decurso do cultivo (Figura 4.18a-e). A subpopulação A aumentou
ligeiramente no decorrer do ensaio (de 0,42% para 8,42% (Figura 4.18 a-e)).
No ensaio V, tal como no ensaio anterior, a subpopulação C apresentou máximo de 47% a t =
19,00 h (Figura 4.18f), altura em que a concentração de glucose residual no final do cultivo
-1

descontínuo estava prestes a esgotar (4,78 g.L ) e a OD começou a aumentar (74,72%), após ter
atingido valores próximos de zero (0,45% a t = 16,15 h) (Figura 4.13c e Figura 4.14a). A dupla
limitação em carbono e oxigénio que as células sofreram nesta altura pode explicar a elevada
proporção de células com a membrana permeabilizada. Ao longo do ensaio, a subpopulação C
diminuiu entre 47,03% (Figura 4.18f) e 12,43% (Figura 4.18j).
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Ensaio II

Ensaio III

a

Devido a uma avaria no
citómetro de fluxo,
não foi possível
analisar este ponto

A

DiOC6(3)

Antes do pulso de nutrientes + glucose
(t = 22,25 h):

f

PI

Após adição de nutrientes + glucose
(t = 23,42 h):

b

DiOC6(3)

DiOC6(3)

Antes do pulso de nutrientes + glucose
(t = 30,42 h):

g

Após pulso de nutrientes + glucose
(t = 48,00 h):

Continuação da adição (t = 47,00 h):

c

DiOC6(3)

PI

DiOC6(3)

PI

h

Antes do pulso de glucose
(t = 93,58 h):

Antes do pulso de glucose
(t = 136,45 h):

d

PI

DiOC6(3)

PI

DiOC6(3)

PI

i

PI
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Após o pulso de glucose
(t = 93,75 h):

Entre pulsos de glucose
(t = 149,50 h):

e

DiOC6(3)

Ensaio III

DiOC6(3)

Ensaio II

j

Após o pulso de MnSO4 e glucose
(t = 143,25 h):

Após o pulso de glucose
(t = 184,50 h):

f

DiOC6(3)

PI

DiOC6(3)

PI

PI

k

PI

Figura 4.17 - Gráficos de densidade da levedura R. toruloides, com a mistura de corantes DIOC6(3) e
PI, para diferentes fases do ensaio (crescimento e estacionária), para dos ensaio II (a-f) e ensaio III
(g-k). A população foi identificada de acordo com o controlo previamente estabelecido por Freitas et
al. (2014) [3]. No eixo FL1-H lê-se o DIOC6(3) e no eixo FL3-H o PI.
A subpopulação B aumentou durante a adição de nutrientes + glucose (de 52,33% (Figura
4.18j) para 79,83% (Figura 4.18h), numa altura em que, apesar da cultura estar a ser alimentada com
a solução de nutrientes + glucose, a concentração residual de glucose era baixa (aproximadamente 1
-1

g.L ) e a OD estava a diminuir (de 58% para 27%) (Figura 4.13c e Figura 4.14a). Após a adição da
solução concentrada de glucose, a subpopulação B diminuiu ligeiramente (até 69,59% (Figura
4.18J)), numa altura em que a cultura estava limitava limitada pelo oxigénio (OD estava abaixo de
7,5%) (Figura 4.13c).
A subpopulação A atingiu o máximo a t = 67,67 h (22,30 % (Figura 4.18i)) numa altura em que, a
cultura estava a ser alimentada com a solução concentrada de glucose que levou a acumulação da
-1

concentração residual do meio (46,05 g.L (Figura 4.13c)) e em que a cultura estava limitada pelo
oxigénio (OD estava abaixo de 7,5%). De qualquer forma, a t = 26,00 h (Figura 4.18g), a proporção
de células com a membrana permeabilizada diminuiu em relação à amostra anterior (47,03 % das
células da subpopulação C, (Figura 4.18f)), o que indica que as condições de stresse nutricional
presentes na cultura a t = 19,00 h aliviaram com a adição de nutrientes.
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Ensaio IV

Ensaio V
Antes da adição de nutrientes + glucose
(t = 19,00 h):

a

DiOC6(3)

DiOC6(3)

Antes da adição nutrientes + glucose
( t = 19,00 h):

PI

PI

Após adição de nutrientes + glucose
(t = 26,00 h):

b

DiOC6(3)

DiOC6(3)

Após adição de nutrientes + glucose
(t = 26,00h):

PI

Antes da adição de glucose
(t = 52,50 h):

c

DiOC6(3)

DiOC6(3)

g

PI

Antes da adição de glucose
(t = 50,00 h):

PI

f

h

PI
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Após adição de glucose (t = 97,00 h):

Após adição de glucose (t = 67,67 h):

d

DiOC6(3)

Ensaio V

DiOC6(3)

Ensaio IV

PI

PI

Fase estacionária tardia (t = 97,47 h):

e

DiOC6(3)

DiOC6(3)

Fase estacionária tardia (t = 163,00 h):

PI

i

j

PI

Figura 4.18 - Gráficos de densidade da levedura R. toruloides, com a mistura de corantes DIOC6(3) e
PI, para diferentes fases do ensaio (crescimento e estacionária), para dos ensaio IV (a-e) e ensaio V
(f-j). A população foi identificada de acordo com o controlo previamente estabelecido por Freitas et al.
(2014) [3]. No eixo FL1-H lê-se o DIOC6(3) e no eixo FL3-H o PI.

Tal como esperado, de um modo geral, as subpopulações de stresse (A e C) aumentaram
sempre que a concentração de glucose residual diminuiu ou esgotava, e diminuíram quando se
adicionou a solução de nutrientes + glucose ou a solução de glucose à cultura. Os ensaios cujas
culturas continham mais células com a membrana citoplasmática permeabilizada foram o IV e V,
provavelmente porque as células, nessas culturas, foram expostas a uma condição de limitação de
carbono por períodos de tempo prolongados, ao contrário do que se verificou nos ensaios II e III.
Acresce que as células do ensaio V foram expostas a condições de dupla limitação de carbono e
oxigénio, que não se verificaram nos restantes ensaios, o que se reflectiu na elevada proporção de
células com a membrana citoplasmática permeabilizada detectadas nessas amostras.
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5

Conclusões
Neste trabalho estabeleceu-se uma estratégia de optimização da produção de biomassa pela

levedura R. toruloides NCYC 921, desenvolvida em biorreactor de bancada, operando em regime
semi-descontínuo.
Estudaram-se várias formas de alimentação ao biorreactor, começando pela adição de pulsos
manuais das soluções concentradas de nutrientes (nutrientes + glucose) e de glucose, tendo esta
estratégia de alimentação sido progressivamente substituída por uma adição contínua de nutrientes
através de uma bomba peristáltica. Uma vez optimizada a estratégia de adição da alimentação ao
biorreactor, optimizou-se a produtividade da biomassa da levedura, alterando o pH da cultura para o
pH óptimo de produção de biomassa, tendo em vista a posterior optimização da produtividade em
ácidos gordos e carotenóides.
A estratégia desenvolvida neste trabalho permitiu desenvolver um protocolo de alimentação de
nutrientes e carbono à cultura no biorreactor, de forma a atingirem-se culturas de elevada densidade
-1

celular, tendo-se atingido a máxima concentração em biomassa de 119,61 g.L (correspondendo a
-1

-1

uma produtividade em biomassa de 1,76 g.L .h ). Em consequência de se ter seleccionado
condições que favoreceram o crescimento celular da levedura, a produção de ácidos gordos e
carotenóides foi inferior neste ensaio, relativamente aos ensaios anteriores.
A utilização da citometria de fluxo na monitorização dos ensaios permitiu quantificar, em tempo
quase real, o teor dos carotenóides totais da levedura. Esta técnica foi também utilizada para avaliar
os estados fisiológicos das células de R. toruloides NCYC 921 durante a evolução dos ensaios, de
forma a compreender-se a resposta das células às diferentes condições de cultivo, o que não é
possível quando se utilizam as técnicas de microbiologia tradicionais para a monitorização de culturas
microbianas. Foi possível verificar que a actividade mitocondrial e a integridade da membrana
citoplasmática das células de R. toruloides são afectadas pela carência de nutrientes e oxigénio, o
que foi mais evidente nos ensaios IV e V.
Como o citómetro de fluxo permite uma leitura rápida de vários parâmetros celulares em
simultâneo, torna-se uma ferramenta ideal para ser usada na optimização da produção de
carotenóides por via microbiana, em processos desenvolvidos quer à escala laboratorial, quer à
escala piloto.
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6

Trabalho futuro
Como já foi referido, este trabalho foi desenvolvido no âmbito do projecto CAROFUEL -

PTDC/AAC-AMB/116534/2010 “Novo processo de produção sustentável de biodiesel: A biorrefinaria
da levedura Rhodotorula glutinis como fonte de biodiesel, biogás e carotenóides”.
Assim, após a optimização da produção de biomassa a pH 4 (Ensaio V), continuou-se este
estudo com o objectivo de optimizar a produção dos produtos intracelulares de interesse (lípidos para
biodiesel e de carotenóides). Neste contexto e tendo em conta que o crescimento da levedura no
ensaio V, realizado a pH 4,0, foi limitado pelo oxigénio, foi necessário recorrer a meios para evitar
essa limitação, que diminui a produtividade da biomassa, bem como a dos produtos de interesse,
conforme se viu na Tabela 4.6. Uma possível solução consiste na utilização de 2 turbinas no eixo do
rotor do biorreactor.
Estes estudos já foram realizados no âmbito do projecto CAROFUEL, através de dois ensaios e,
embora não tenham sido realizados no âmbito desta tese, são aqui descritos com o objectivo de
enquadrar e justificar os resultados obtidos nesta tese, no âmbito do projecto.
Dando continuação aos ensaios realizados no âmbito desta tese, foi seguida uma estratégia de
ajuste do pH da cultura em duas fases, tendo em conta que o pH óptimo para a produção da
biomassa da levedura e ácidos gordos é 4,0, e o pH óptimo de produção de carotenóides é 5,0 (Tese
de Mestrado de Corália Silva, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa). Em ambos
os ensaios, utilizou-se o regime e a estratégia de alimentação utilizados nos ensaios IV e V.
Nos ensaios VI e VII, (Tabela 6.1) ajustou-se o pH da cultura a 4,0 durante a fase de crescimento
da levedura e, quando a cultura atingiu a fase estacionária, ajustou-se o pH do meio a 5,0, altura em
que o crescimento da biomassa cessa e ocorre a acumulação de produtos de reserva como os
carotenóides. No ensaio VI utilizou-se uma turbina, programou-se a taxa de agitação da cultura de
forma a depender da leitura da OD e aumentou-se o fornecimento do ar. No ensaio VII utilizaram-se
duas turbinas, mantendo-se as condições do ensaio anterior.
Na Tabela 6.1 encontram-se o resumo dos resultados obtidos para o ensaio V e para a
optimização da produção de lípidos e carotenóides de levedura R. toruloides (ensaio VI e VII), em
regime semi-descontínuo.
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Tabela 6.1 – Resumo dos resultados obtidos para o ensaio V e para a optimização da produção de
lípidos e carotenóides de levedura R. toruloides (ensaio VI e VII), em regime semi-descontínuo.
Ensaio V
Parâmetros
(realizado no
Ensaio VI
Ensaio VII
âmbito desta tese)
Número de turbinas
1
1
2
pH
4,0
4,0-5,0
4,0-5,0
-1
µ (h )
0,05
0,05
0,05
2
2
2
(fase de adição)
(R = 0,99)
(R = 0,98)
(R = 0,99)
Concentração máxima de
119,61
128,26
129,67
-1
biomassa (g.L )
(t = 97,47 h)
(t = 159,50 h)
(t = 232,00 h)
Produtividade máxima de
1,76
1,94
2,35
-1 -1
biomassa (g.L .h )
(t = 47,00 h)
(t = 44,00 h)
(t = 45,50 h)
Teor máximo de AG
26,19
27,88
24,42
((%p/p) em relação à biomassa)
(t =117,67 h)
(t = 184,00 h)
(t =159,00 h)
Produtividade máxima em
0,31
0,29
0,40
-1 -1
ácidos gordos (g.L .h )
(t = 97,47 h)
(t = 94,50 h)
(t = 45,50 h)
0,19
0,18
0,29
Teor máximo de carotenóides
-1
totais (mg.g )
(t = 141,00 h)
(t = 159,50 h)
(t = 159,00 h)
Produtividade máxima em
0,15
0,16
0,29
-1 -1
carotenóides totais (mg.L .h )
(t = 187,00 h)
(t = 120,00 h)
(t = 87,00 h)

O ensaio VI permitiu aumentar a concentração máxima de biomassa, o teor máximo de ácidos
gordos e a produtividade máxima de carotenóides, apesar dos valores de oxigénio dissolvido terem
diminuído para valores inferiores a 40%.
Com o objectivo de evitar limitação do crescimento da levedura por défice de oxigénio, realizouse o ensaio VII com 2 turbinas acopladas ao eixo do rotor do biorreactor. Comparando os resultados
obtidos, verifica-se que as condições do ensaio VII permitiram aumentar a concentração máxima de
biomassa e de carotenóides, a produtividade máxima de biomassa, de ácidos gordos e de
carotenóides.
Estes resultados comprovam que a estratégia experimental seguida foi eficaz, uma vez que
permitiu aumentar a produção da biomassa, ácidos gordos e carotenóides pela levedura R. toruloides
NCYC 921.
O próximo passo consistirá na utilização de fontes de carbono que sejam economicamente mais
viáveis, como o xarope de alfarroba produzido a partir de desperdícios, tendo em conta o trabalho
desenvolvido por Freitas et al. (2014) [21]. A utilização de uma fonte de carbono de custo reduzido
tem como objectivo tornar o processo mais rentável do ponto de vista económico.
Finalmente, o processo será testado numa escala semi-piloto (com volume útil de 35 L), para
confirmação dos resultados e continuação da optimização do processo.
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Anexo I - Reagentes químicos

Na Tabela A.1 encontram a listagem dos reagentes químicos utilizados ao longo deste trabalho
experimental.
Tabela A.1 – Reagentes químicos utilizados ao longo do trabalho experimental (CF- citometria de
fluxo; E – ensaios; EC - Extracção de carotenóides, HPLC - High-performance liquid chromatography;
MCSD - Meio de cultura semi-definido; MR - Meio de repicagem; RT – Reacção de transesterificação;
SMF – Solução de nutrientes + glucose; TAR - Teor de azoto total e TAT – Teor de açúcares
redutores).
MM
Fórmula
Grau
Nome
Marca
Utilização
-1
Pureza
(g.mol )
Química
Acetona
58,08
CH3COCH3
99,5%
Merck
EC
Acetato de etilo
88,00
C4H8O2
Carlo Erba
HPLC
Acetonitrilo
Ácido 3,5-dinitrossalicílico
(DNS)
Ácido bórico
Ácido Clorídrico

41,05

C2H3N

-

Carlo Erba

HPLC

228,12

C7H6O5.H2O

-

Merck

TAR

61,83
36,45

H3BO3
HCl

Merck
Merck

MCSD;TAT
E; TAT

Ácido sulfúrico

98,08

H2SO4

Merck

TAT

Cloreto de Acetilo
Cloreto de alumínio
hexahidratado
Cloreto de cálcio dihidratado

78,50

C2H3ClO

99,8%
37,0%
95,097,0%
98,5%

Panreac

RT

241,45

AlCl3.6H20

97,0%

Merck

MCSD

147,02

CaCl2.2H2O

99,5%

Merck

MCSD

Cloreto de cobalto

129,84

CoCl2

99,0%

Fluka

MCSD

Cloreto de cobre dihidratado
Cloreto de sódio
D-Glucose anidra
Di-hidrogenofosfato de
potássio

170,48
58,44
180,16

CuCl2.2H2O
NaCl
C6H12O6

99,0%
99,5%
99,5%

Merck
Pronolab
Pronolab

MCSD
EC
MCSD; SA

136,09

KH2PO4

99,0%

Panreac

MCSD

Dimetilsulfóxido (DMSO)

78,13

C2H6OS

-

Éter de petróleo (40⁰C-60⁰C)

-

(CH3)3COCH3

-

Éter de petróleo (80⁰C-100⁰C)

-

(CH3)3COCH3

-

Extracto de Levedura
Hidrogenofosfato de di-sódio

141,96

Na2HPO4

99,0%

Hidróxido de sódio

39,99

NaOH

-

572,23

C29H37IN2O2

-

Invitrogen

CF

668,4
32,04
241,95
100,21

C27H34I2N4
CH3OH
Na2MoO4.2H2O
C7H16

99,8%
99,5%
99,0%

CF
MR
HPLC; RT
MCSD
RT

n-hexano

86,18

C6H14

99,5%

Polipropileno Glicol (PPG)

-

-

-

Invitrogen
Himedia
Merck
Merck
Merck
Fisher
Chemical
Prolab

Iodeto de 3,3’dihexiloxacarbocianina
(DiOC6(3))
Iodeto de propídio (PI)
Malt Extract Agar Base
Metanol
Molibdato de sódio dihidratado
n-heptano

Riedel-de
Haiën
Fisher
Chemical
Fisher
Chemical
BD
Panreac
José M. Vaz
Pereira, S.A.

CF;EC
EC
RT
MCSD; SA
MCSD
E;TAR;TAT

EC
E
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Nome
Sulfato de amónio
Sulfato de ferro (II)
heptahidratado
Sulfato de magnésio
heptahidratado
Sulfato de sódio anidro
Sulfato de Zinco Heptahidrato
Tartarato duplo de sódio e
potássio
Trietilamina (TEA)

MM
-1
(g.mol )
132,14

Fórmula
Química
(NH4)2SO4

Grau
Pureza
99,0%

Marca

Utilização

Panreac

MCSD

278,02

FeSO4.7H2O

99,5%

Merck

MCSD

246,48

MgSO4.7H2O

99,5%

Merck

MCSD; SA

142,04
287,55

Na2SO4
ZnSO4.7H2O
C4H4KNaO6.4H2
O
N(CH2CH3)3

99,0%
99,5%

Merck
M&B

RT, EC
MCSD

99,0%

Panreac

TAR

89,5%

Panreac

HPLC

282,23
101,10

Anexo II - Correlação entre a densidade óptica e o peso seco da levedura
A Figura A.1 apresenta a correlação realizada por Parreira et al. (2014), entre o peso seco da
biomassa da levedura e a densidade óptica lida a 600 nm, para quantificação da concentração de
biomassa ao longo do tempo, das culturas de Rhodosporidium toruloides NCYC 921 [5]. Esta
correlação foi utilizada no presente trabalho.
Equação obtida: Densidade Óptica 600 nm = 0,7062 [biomassa] + 0,4338, com coeficiente de
2

correlação R de 0,9986.

Figura A.1 - Correlação entre o peso seco da biomassa da levedura e a densidade óptica lida a 600
nm, das culturas de Rhodosporidium toruloides NCYC 921 [5].
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Anexo III – Correspondência entre a rotação da bomba peristáltica e os caudais
de alimentação
Na Tabela A.2, apresenta-se a correspondência entre a rotação da bomba peristáltica e os
caudais de alimentação ao biorreactor. O tubo com diâmetro interno de 2,5 mm foi usado no ensaio III
e o tubo com diâmetro interno 1,6 mm foi usado nos ensaios IV e V.
Tabela A.2 – Correspondência entre a rotação da bomba peristáltica e os caudais de alimentação ao
biorreactor, para o tubo com diâmetro interno de 2,5 mm utilizado no ensaio III e para o tubo com
diâmetro interno 1,6 mm utilizado nos ensaios IV e V.
-1
Rotação da bomba
Caudal de alimentação (mL.h )
rpm
Di = 2,5 mm
Di = 1,6 mm
0,1
7,96
0,2
18,95
6,99
0,3
23,08
10,49
0,4
36,36
13,99
0,5
41,86
17,67
0,6
55,38
20,09
0,7
54,55
24,48
0,8
72,00
27,98
0,9
80,00
30,17

Anexo IV - Curva de calibração usada para determinar o teor de glucose
residual
A curva de calibração correspondente ao ensaio I, usada para determinar a concentração de
açúcares redutores nas amostras.

Figura A.2 - A curva de calibração correspondente ao ensaio I, usada para determinar o teor de
glucose residual nas amostras.
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Anexo V – Correlação entre a autofluorescência das células lidas no CF e o
teor de carotenóides totais quantificados por HPLC

Segundo Freitas et al. (2014) a autofluorescência das células pode ser utilizada para detecção
rápida (at line) do teor de carotenóides na levedura [3]. A correlação descrita por Freitas et al. (2014)
[3], obtida num ensaio onde se cultivou a R. toruloides NCYC 921 em frascos agitados, não pôde ser
utilizada neste trabalho, porque constatou-se que a biomassa produzida em biorreactor de bancada
apresentava uma composição em carotenóides diferente da obtida em frascos agitados. Por esse
motivo, foi necessário estabelecer nova correlação entre o teor de carotenóides totais determinado
pelo método tradicional (extracção e identificação destes compostos por HPLC) e a fluorescência das
células lida no CF.

Anexo V.1 - Identificação e quantificação dos carotenóides por HLPC
Anexo V.1.1 Método de extracção de carotenóides

Para identificar e quantificar os carotenóides por HPLC foi necessário proceder-se previamente à
sua extracção, tendo-se utilizado a técnica descrita por Moliné et al., (2012), com algumas
modificações [29].
Previamente à extracção dos carotenóides, a biomassa de amostras retiradas, ao longo do
tempo, da cultura do ensaio IV foi liofilizada (Liofilizador Heto PowerDry LL3000 Freeze Dryer,
Thermo Scientific, EUA com bomba de vácuo da vacuubrand, Alemanha) e foi moída num moinho de
bolas vibratório (MM 400 da Retsch, Alemanha), de forma a romper as células. Para tal, submeteu-se
0,350 g de biomassa liofilizada (Balança analítica Mettler Toledo AB204-S, Suíça) à moagem, durante
-1

3 min, usando uma frequência de 25 s , e usando uma esfera de 5 cm de diâmetro, em cada
almofariz.
De seguida, a biomassa moída foi submetida a um processo de extracção. Pesaram-se 0,150 g
de biomassa liofilizada e moída, em tubos de ensaio de plástico, adicionaram-se esferas de vidro
(Glass beads, acid-washed 425-600 μm, Sigma-Aldrich, USA), e 2 mL de DMSO. A suspensão foi
agitada no vórtex durante 1 min e aquecida num banho de água a 55 ⁰C (Precisterm, J.P. Selecta
S.A, Espanha), durante 1 h, ao abrigo da luz. A suspensão foi então centrifugada, durante 10 min
(Sigma 2-6E, Sartorius, Alemanha), a 3900 rpm e o sobrenadante recolhido, para um tubo Schott. A
extracção com DMSO foi repetida, adicionando-se 2 mL de solvente ao pellet e colocando a
suspensão no banho (55ºC) durante 1 h.
Após separação do sobrenadante por centrifugação, adicionou-se 2 mL de acetona ao pellet e
agitou-se a suspensão no vórtex durante 2 min. De seguida centrifugou-se a suspensão durante 10
min, a 3900 rpm e recolheu-se o sobrenadante. A extracção com acetona foi repetida até o
sobrenadante ficar incolor e o pellet de biomassa esbranquiçado.
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Os sobrenadantes de DMSO e acetona, foram de seguida submetidos a separação de fases de
forma a isolar os carotenóides na fase orgânica. Para tal, foram colocados numa ampola de
decantação e adicionou-se 2 mL de uma solução saturada de NaCl a 5ºC, 5 mL de n-hexano ou éter
petróleo (40ºC - 60ºC) e 5-10 mL de água desligada a 5ºC. Após separação de fases, a fase aquosa
(fase inferior) foi retirada da ampola e a fase orgânica foi lavada sucessivamente com água, de forma
a remover vestígios de DMSO e acetona (quando necessário juntou-se mais NaCl, n-hexano e
acetona, de forma a obter a separação de fases pretendida).
A fase orgânica foi então concentrada, sob vácuo, num rota-vapor (Buchi Rotavapor R-200, com
Heating Bath R-490 e Vacuum Controller V-800, Suíça), e ressuspendida em n-hexano, sendo de
seguida filtrada por algodão hidrófilo e sulfato de sódio anidro (contidos numa pipeta Pasteur de
vidro), de forma a remover vestígios de água.
Finalmente, a fase orgânica de n-hexano, contendo os carotenóides, é evaporada sob uma
corrente leve de azoto e ressuspendida em 3 mL de acetona filtrada, (este processo é repetido duas
vezes). Por fim, os extractos obtidos foram filtrados (Acrodisc BCR PTFE Syringe Filters, 13 mm
MiniSpike Outlet, 0,2 μm, certificados para HPLC) e guardados, em tubos Schott, sob atmosfera
inerte de azoto e a -18 ⁰C.
Todas as operações foram realizadas ao abrigo da luz, usando papel de alumínio, de forma a
minimizar a degradação dos carotenóides [38]. Todo o processo de extracção foi realizado em
duplicado para cada amostra.

Anexo V.1.2 Quantificação e identificação dos carotenóides

O extracto obtido foi analisado por espectrofotometria, de modo a quantificar os carotenóides
totais e por HPLC, de modo a identificar e quantificar os vários carotenóides presentes na amostra.
Foram obtidos espectros de absorção dos extractos na gama da radiação do visível (380-700 nm)
usando o espectrofotómetro (Shimadzu UV-2401PC UV-VIS recording spectrophotometer). A
determinação dos carotenóides totais foi realizada utilizando a lei de Beer-lambert,
Equação A.1

𝐴 = 𝑙ɛ𝐶

Equação A.1

Equação A.1 – Lei de Beer-lambert utilizada na determinação dos carotenóides totais. Onde A é a
absorvância, medida num percurso óptico l (1 cm), ε o coeficiente óptico de extinção, obtido na
literatura e C a concentração de carotenóides.
O valor do coeficiente de extinção usado foi de 2630 l/(10g.cm), que corresponde ao valor de ε
do β-caroteno em acetona ao comprimento de onda de 450 nm [60]. O valor de carotenóides totais
vem assim em equivalentes de betacaroteno.
A espectrofotometria permitiu uma análise rápida do conteúdo dos carotenóides totais e permitiu
corroborar os resultados obtidos por HPLC.
A identificação e quantificação dos carotenóides extraídos foram realizadas por HPLC, utilizado
um cromatógrafo líquido (Hewlett-Packard HP 1100, Alemanha), com um detector de UV/Visível
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ajustado a 450 nm. Para estes extractos o sistema utilizado consistiu numa coluna μ-Bondapack C18
de fase reversa (250 x 4,0 mm), tendo sido utilizada como fase móvel metanol (0,1% trietilamina
(TEA)): acetonitrilo: acetato de etilo (75:15:10). As amostras foram eluídas em 12 min a um caudal de
-1

0,8 mL.min .
A identificação do β-caroteno foi realizada por comparação dos tempos de retenção deste
carotenóide na amostra com o tempo de retenção do padrão (β-caroteno, (97%, Sigma, UK)).
-1

Soluções padrão de concentração de β-caroteno, entre 0,06 e 6,5 μg.mL , foram usadas para obter a
-1

recta de calibração (Teor total de β-caroteno (μg.mL ) = Área x 0,003 + 0,0022) que foi utilizada para
determinar o teor total de β-caroteno. A identificação dos restantes carotenóides (toruleno e
torularodina) foi feita por comparação dos cromatogramas obtidos com os reportados na literatura
para um sistema idêntico [39,61]. A quantificação destes carotenóides foi realizada utilizando a recta
de calibração do betacaroteno, considerando os factores de resposta iguais a 1.
Este método de extracção, quantificação e identificação de carotenóides demorou cerca de 5
dias.

Anexo V.1.2.1 Determinação do teor de carotenóides totais por HPLC

Na Figura A.3 encontra-se o teor de carotenóides totais e de carotenóides individuais (βcaroteno, toruleno, torularrodina), em mgcarotenóides.gbiomassa

-1
liofilizada

, determinados por HPLC de

amostras colhidas durante o ensaio IV. Na Figura A.4 encontra-se a composição dos carotenóides em
percentagem.

Figura A.3 – Teor de carotenóides totais e
carotenóides individuais (β-caroteno, toruleno,
-1
torularrodina) em mg carotenóides.g biomassa liofilizada ,
determinados por HPLC, na biomassa da
levedura R. toruloides NCYC 921 colhida ao
longo do ensaio IV.

Figura A.4 – Composição dos carotenóides (%
p/p carotenóides totais) na biomassa da levedura
R. toruloides NCYC 921 colhida ao longo do
ensaio IV.

A proporção destes três carotenóides é altamente variável entre as estirpes desta espécie e
também é fortemente dependente das condições de cultivo [62].
Através da análise da Figura A.3 e da Figura A.4, pode concluir-se que o toruleno foi sempre o
-1

carotenóide produzido em maiores quantidades, atingindo 48,99% (0,03 mg.g ) durante a fase
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-1

exponencial, chegando ao máximo de 59,00% (0,31 mg.g ) durante a fase estacionária. A
percentagem em β-caroteno foi diminuindo ao longo do ensaio. Inicialmente a levedura continha um
-1

-1

teor em β-caroteno de 40,34% (0,0005 mg.g ) e no final continua um teor de 14,50% (0,08 mg.g ). A
percentagem em torularodina aumentou durante a fase exponencial, até atingir um máximo em
-1

t = 43 h de 31,95% (0,02 mg.g ) e diminui ligeiramente até ao final do ensaio, ficando com uma
-1

composição de 25,55%, (0,13 mg.g ).

Anexo V.2 - Autofluorescência medida por citometria de fluxo

A autofluorescência da levedura R. toruloides detectada nos canais FL1, FL2 e FL3 apresenta
perfis semelhantes, observando-se valores de autofluorescência mais elevados no canal FL2 (Figura
A.5).

Figura A.5 – Autofluorescência da levedura R. toruloides detectada nos canais FL1, FL2 e FL3,
durante o decorrer do ensaio IV.

Anexo V.3 - Obtenção da correlação entre a autofluorescência das células e o Teor de
carotenóides totais

Calcularam-se as correlações para as autofluorescências medidas em FL1 (530 ± 30 nm), FL2
(585 ± 42 nm) e FL3 (> 670 nm) versus o teor de carotenóides totais. A melhor correlação foi
encontrada para o teor de carotenóides totais versus a autofluorescência detectado no canal FL2
(Figura A.6 e Equação A.2).
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Figura A.6 - Correlação para o teor de carotenóides totais versus a autofluorescência detectado no
canal FL2, determinada a partir dos resultados obtidos para o ensaio IV.

𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛ó𝑖𝑑𝑒𝑠 (𝑚𝑔. 𝑔−1 ) = 0,01036 × 𝐹𝐿2 – 0,2877; 𝑅2 = 0,9214

Equação A.2

Equação A.2 - Correlação para o teor de carotenóides totais versus a autofluorescência detectado no
canal FL2, determinada a partir dos resultados obtidos para o ensaio IV.

Esta correlação foi utilizada para converter as leituras de autofluorescência das células de R.
toruloides em teor de carotenóides totais, ao longo de todos os ensaios.
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