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Resumo  

A procura de combustíveis alternativos aos combustíveis fósseis tradicionais tem-se tornado cada vez 

mais importante com o evoluir dos anos, principalmente no campo da pesquisa de novas matérias-

primas para a produção que não possam ser usadas para fins alimentares. Nestes casos encontram-

se os microrganismos produtores de triglicéridos/ácidos gordos, como a levedura Rhodosporidium 

toruloides, que apresenta uma elevada taxa de rendimento em lípidos e da qual é também possível 

extrair carotenoides, que são compostos de elevado valor acrescentado.  

Assim, o objetivo deste trabalho foi a produção de biomassa de R. toruloides e a otimização da extração 

de carotenoides e lípidos por saponificação direta da biomassa. Um ensaio de fermentação em regime 

semi-descontínuo a 30ºC, pH 4 e com glucose como fonte de carbono, permitiu produzir 102,3 g 

biomassa seca/L que foi recolhida e concentrada por centrifugação para ser posteriormente usada nos 

ensaios de saponificação. 

Para a otimização da extração de carotenoides e ácidos gordos fizeram-se vários estudos, incluindo o 

planeamento de um desenho composto central de 3 variáveis, que permitiram concluir que as melhores 

condições para um processo industrial de extração dos carotenoides a partir de R. toruloides, incluem 

a utilização de células obtidas diretamente por centrifugação do caldo fermentativo (húmidas) e a 

saponificação, em atmosfera de ar, com solução de KOH 1,1M em etanol a 96% (v/v) durante 180 min 

a 65ºC. Dado que no final de cada extração as células ainda apresentavam coloração, realizou-se ainda 

um ensaio com reextração que permitiu aumentar o rendimento do processo em 41%. 

 

Palavras-chave: Carotenoides, Rhodosporidium toruloides, Ácidos gordos, Saponificação, Produção de 

biomassa.  
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Abstract 

Developing alternative energy sources to replace traditional fossil fuels has become increasingly 

important along the years. One major target has been the search for raw-materials that do not compete 

with the use for food purposes. Among these the use of triglycerides- producing microorganisms such 

as Rhodosporidium toruloides can be envisaged. This yeast produces high yields of lipids and 

carotenoids being the latter high added value compounds.    

The main purpose of this work was the production of R. toruloides biomass and its saponification for the 

extraction of carotenoids and lipids. A fed-batch fermentation for biomass production was carried out at 

30ºC and pH 4, using glucose as carbon source. The final concentration of biomass was 102.3 g dry 

biomass/L and, at the end, the bioreactor’s content was harvested by centrifugation to be used for 

saponification assays. 

The carotenoid and fatty acid extraction process optimization was performed in different steps which 

included experimental planning using a central composite design for 3 variables. The best conditions 

towards an industrial processing plant for carotenoid recovery were found to be the direct use of cells 

harvested by centrifugation (wet biomass) and saponification with a KOH solution at 1.1M in ethanol 

96% (v/v), at 65ºC for 180 min, without a special atmosphere (under air).  However, at the end of the 

extraction step, the yeast cells were still coloured and a re-extraction procedure was carried out allowing 

the increase in process yield by 41%. 

Keywords: Carotenoids, Rhodosporidium toruloides, Fatty acids, Saponification, Biomass production. 
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1 - Objetivos 

A procura de fontes alternativas aos combustíveis fósseis tradicionais tem-se tornado cada vez mais 

importante com o evoluir dos anos devido ao aumento das necessidades energéticas, à perspetiva de 

que os recursos fósseis são limitados e aos novos paradigmas do ambiente. Uma das alternativas mais 

promissoras para a substituição do gasóleo é a utilização de biocombustíveis produzidos a partir de 

matérias-primas com elevado conteúdo glicerídico que preferencialmente não possam ser usadas para 

fins alimentares. Existem, por exemplo, vários tipos de microrganismos que podem ser usados como 

fonte de triglicéridos/ácidos gordos para a produção deste biocombustível como é o caso da levedura 

Rhodotorula glutinis, atualmente designada Rhodosporidium toruloides, que apresenta uma taxa de 

rendimento em lípidos elevada e da qual é também possível extrair carotenoides, que são compostos 

de elevado valor acrescentado.  

Este trabalho, realizado no âmbito do projeto CAROFUEL - novo processo de produção sustentável de 

biodiesel: a biorefinaria da levedura Rhodotorula glutinis como fonte de biodiesel, biogás e 

carotenoides, visou realizar produção de biomassa para estudo e otimização do processo de extração 

de lípidos e carotenoides por saponificação direta da biomassa, tendo por base o processo utilizado 

por González e colegas para a alga Phaeodactylum tricornutum (González et al., 1998) e considerando 

a possível aplicabilidade do processo a nível industrial. 
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2 - Introdução  

2.1 - O papel das leveduras na biotecnologia  

A utilização de leveduras para a obtenção de produtos de interesse ao ser humano, é quase tão antiga 

como a própria história do ser humano. Desde os primórdios da humanidade que estas são utilizadas 

para a produção de produtos alimentares como pão, cerveja, entre outros, através dos seus processos 

fermentativos. 

 A terminologia de levedura é tradicionalmente associada a leveduras da espécie Saccharomycces 

cerevisiae e leveduras da mesma família utilizadas nos processos fermentativos alcoólicos, sendo as 

leveduras não pertencentes a estes grupo designadas de leveduras não convencionais (Mattanovich 

et al., 2014).  

As fermentações utilizavam tradicionalmente uma mistura de microrganismos selvagens provenientes 

do substrato a fermentar. Numa tentativa de melhorar os processos fermentativos, nas primeiras 8 

décadas do seculo XX, começaram a utilizar-se microrganismos isolados destes processos, sendo 

selecionadas as estirpes mais úteis (Waites, 2001). Com o desenvolvimento dos conhecimentos 

biotecnológicos e das técnicas de engenharia genética, foi possível a obtenção, em larga escala, de 

produtos não naturais nas leveduras, tais como a penicilina, vacinas, antibióticos, percursores e 

proteínas. A nível industrial as leveduras são utilizadas em inúmeros processos biológicos. Na Tabela 

1 é apresentada uma síntese dos produtos que se podem obter através da fermentação por leveduras. 

O produto biotecnológico de maior escala industrial é o etanol produzido por leveduras, tendo no 

entanto um baixo rendimento a nível do substrato (Mattanovich et al., 2014).  

Para a produção de proteínas as leveduras são preferidas em relação às bactérias devido a possuírem 

uma maquinaria eucarionte que as leva a serem capazes de transformações pós-translacionais 

relevantes, impossíveis numa maquinaria procarionte, como o folding, a formação de pontes 

dissulfureto e a glicosilação, essenciais para tornar as proteínas funcionais (Cereghino e Cregg, 1999).  

A Saccharomycces cerevisiae, a levedura mais amplamente estudada, foi a primeira levedura utilizada 

na produção de proteínas heterólogas e a única no início da década de 80 com uma caracterização 

genética relevante, explicando assim o seu amplo uso comercial na produção de antigénios da hepatite 

B e insulina humana. No ano de 2009, 20% dos produtos biofarmacêuticos aprovados na Europa e nos 

EUA eram provenientes desta levedura (Mattanovich et al., 2014).  
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Tabela 1- Exemplos de produtos obtidos industrialmente por fermentação, adaptado de Waites et al (Waites, 2001).   

Produto Levedura/Fungo filamentoso 

Produtos Tradicionais  

Pão, cerveja, vinho e espirituosas Saccharomyces cerevisae 

Queijos tipo Camembert Penicillium (espécie) 

Cogumelos Agaricus bisporus 

 Lentinula edodes 

Molho de soja  Zygosaccharomyces rouxii 

 Aspergillus oryzae 

Produtos Agrícolas  

Giberelinas Fusarium moniliforme 

Fungicidas Comiothyrium minitans 

Enzimas  

Carbohidrases Aspergillus niger 

 Kluyveromyces (espécie) 

Celulases Trichoderma viride 

Lipases Candida cylindraceae 

Pectinases Aspergillus wentii 

Proteases Aspergillus oryzae  

 Rhizomucor miehei 

Combustíveis e Matérias-primas  

Etanol Saccharomyces cerevisae 

Glicerol Zygosaccharomyces rouxii 

Ácidos Orgânicos  

Ácido cítrico Aspergillus niger 

 Yarrowia lipolytica 

 Rhizopus (espécie) 

Ácido itacónico  Aspergillus itaconicus 

Ácido kójico Aspergillus flavus 

Compostos farmacêuticos  

Alcaloides Claviceps purpurea 

 Claviceps fusiformis 

 Claviceps paspali 

Antibióticos Beta-lactâmicos Penicillium chrysogenum 

 Acremonium chrysogenum 

Hormonas Saccharomyces cerevisiae (recombinante) 

Imunossupressores Trichoderma polysporum 

Interferões Saccharomyces cerevisiae (recombinante) 

Esteroides Rhizopus (espécie) 

Vitaminas  

β-caroteno Blakeslea trispora 

Riboflavina Ashbya gossypii 

Polímeros  

Pululano Aureobasidium pullulans 

Escleroglucano Sclerotium rolfsii 
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2.2 - A levedura Rhodosporidium toruloides 

A Rhodosporidium toruloides é uma levedura mesófila (Rossi et al., 2011) pertencente ao filo 

Basidiomycota do reino Fungi (Banno, 1967; Morrow e Fraser, 2009; UniProt, 2015). Esta levedura foi 

também já designada por Rhodotorula glutinis, Rhodotorula gracilis (Zhu et al., 2012) ou Rhodotorula 

rubescens (UniProt, 2015). 

Há inúmeras leveduras com capacidade de acumular lípidos em grandes quantidades face ao seu peso, 

mas as leveduras da espécie Rhodosporidium e particularmente a R. toruloides, são comumente 

utilizadas como organismo modelo na produção de lípidos (Wiebe et al., 2012). Esta levedura 

oleaginosa é capaz de produzir e acumular lípidos intracelularmente numa percentagem que pode ir 

dos 20% aos 75% do seu peso seco (Li et al., 2007; Zhou et al., 2012; Wiebe et al., 2012). Os lípidos 

são acumulados no início da fase estacionária do crescimento celular (Somashekar e Joseph, 2000) e 

é induzida pela privação de nutrientes, normalmente azoto, na presença de fonte de carbono em 

excesso. Esta levedura consegue fazer a sua lipogénese através, por exemplo, da conversão de 

bioresíduos lenhocelulósicos e de glicerol (Rossi et al., 2011). 

Esta é também uma levedura vermelha (capaz de produzir e acumular carotenoides), não patogénica 

(Manowattana, 2012; Qi et al., 2014). Os carotenoides são metabolitos secundários da Rhodosporidium 

toruloides formados na fase estacionária muito avançada (Somashekar e Joseph, 2000).  

O seu mapa metabólico (Zhu et al., 2012), contendo as vias metabólicas que dão origem aos 

carotenoides e aos triacilglicerois, encontra-se sintetizado na Figura 1. 

Os carotenoides são pigmentos (tetraterpenos) de cor amarelada, laranja e avermelhada 

(Manowattana, 2012; Rodriguez-Amaya, 2010), podendo-se dividir em duas classes moleculares, os 

carotenos e as xantofilas, em que os primeiros são exclusivamente hidrocarbonetos e os segundos 

derivados oxigenados (Mata-Gómez et al., 2014). Nas leveduras estes pigmentos tem uma função 

protetora ao stress oxidativo e em ambientes na presença de oxigénio (e consequentemente das 

respetivas espécies ativas) e luz a produção destes é aumentada (Liu et al., 2006; Sakaki et al., 2001; 

Schroeder e Johnson, 1995). O espetro de absorção dos carotenoides situa-se entre os 420 e os 480nm 

(Handelman, 2001).  

Os carotenoides mais presentes na classe Rhodosporidium são o β-caroteno, o ɣ-caroteno, o toruleno 

e a torularodina (Maldonade et al., 2008) cujas estruturas podem ser vistas na Figura 2.  
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Figura 1 – Mapa metabólico da levedura Rhodosporidium toruloides, extraído de Zhu et al. A vermelho 
encontram-se zonas de regulação negativa e a verde regulação positiva. A azul encontra-se a via dos isoprenoides, 
a verde seco a via das fosfopentoses, a roxo a biossíntese de fosfolípidos, triacilglicerois e lipólise (Zhu et al., 
2012).    

 

Figura 2 – Via metabólica de conversão dos carotenoides nas espécies Rhodotorula, adaptado de Moliné et al. 
(Moliné et al., 2012) 



6 
 

A nível do Homo sapiens quando consumidos em níveis moderados, os pigmentos possuem um 

elevado poder antioxidante e como tal são reconhecidos como benéficos em casos de cancro (Huang 

et al., 2014; Matos, 2014), de diabetes (Roehrs et al., 2014), de doença cardiovascular (Gammone et 

al., 2015) e em casos de hepatite alcoólica (Peng et al., 2013; Stice e Wang, 2013). Não são sintetizados 

pelos humanos, devendo ser adquiridos por via da dieta e são percursores da vitamina A de grande 

importância a nível do metabolismo (Fiedor e Burda, 2014; Rodriguez-Amaya, 2010).  

Os pigmentos são produtos de alto valor acrescentado, muito utilizados nas indústrias alimentar e 

cosmética, sendo que, em 2000, o β-caroteno sintético custava entre 400 e 800 dólares americanos 

por kg de produto e o de origem natural entre 1000 e 2000 dólares americanos por kg de produto 

(Caswell e Zilberman, 2000). Em 2010 os carotenoides atingiram um valor de mercado de 

aproximadamente 1,2 mil milhões de dólares americanos nos Estados Unidos com uma previsão de 

atingir 1,4 mil milhões de dólares em 2018 com uma taxa anual de crescimento de 2,3% (“BCC 

Research,” 2011).  

 

2.3 - Biocombustíveis 

2.3.1 - Aspetos gerais 

O termo biocombustível refere-se qualquer combustível gasoso, líquido ou sólido, proveniente de 

matérias-primas biológicas (Demirbas, 2009). 

Há um crescente interesse na produção de biocombustíveis por diversos motivos. Tudo começa com a 

crise dos anos 70 em que a procura de petróleo começou a exceder a produção levando 

consequentemente a aumentos sucessivos dos preços e uma depleção destes combustíveis (Basha et 

al., 2009; Ho et al., 2014; Huang et al., 2010; “infopédia,” n.d.). Há também a questão ambiental devido 

às emissões excessivas de CO2 e outros poluentes atmosféricos resultantes da utilização dos 

combustíveis fosseis (Ho et al., 2014; Robles-Medina et al., 2009). Deste modo, há que conseguir 

alternativas para a demanda mundial, especialmente para o continente Europeu onde escasseiam os 

derivados de crude (Robles-Medina et al., 2009).  

A classificação dos biocombustíveis pode ser feita por geração, considerando a origem da matéria-

prima. Os biocombustíveis de primeira geração são os provenientes de culturas alimentares, como o 

milho, o girassol e a cana-de-açúcar, os de segunda são provenientes de plantações não alimentares 

como os resíduos florestais lenhocelulósicos e os de terceira são provenientes de fonte microbiológica, 

como leveduras, fungos filamentosos, algas e bactérias (Demirbas, 2009; Ho et al., 2014; Naik et al., 

2010).  
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2.3.2 - Biocombustíveis de primeira geração  

Os biocombustíveis de primeira geração mais comuns são o bioetanol, biodiesel e o biogás (Naik et al., 

2010), no entanto só o bioetanol e o biodiesel servem como substitutos dos combustíveis fósseis, 

respetivamente a gasolina e o gasóleo (Demirbas, 2009).   

A produção deste tipo de biocombustíveis levanta problemas éticos pelo facto de ocuparem terrenos 

de qualidade para produção alimentar e porque utiliza produtos alimentares para algo que não a 

alimentação (Demirbas, 2009; Naik et al., 2010; Qi et al., 2014). 

O bioetanol resulta da fermentação alcoólica dos açúcares presentes na matéria-prima ou de uma 

sequência de reações hidrólise e de fermentação para colheitas ricas em amido (Demirbas, 2009; Ho 

et al., 2014; Silva et al., 2012). Um dos casos mais conhecidos de produção de biocombustíveis de 1ª 

geração é a produção de bioetanol no Brasil a partir da cana do açúcar.  

Já o biodiesel resulta da transesterificação de triacilgliceróis, sendo a sua produção feita com óleos do 

tipo dos óleos de girassol, colza ou palma (Naik et al., 2010; Robles-Medina et al., 2009).  

 

2.3.3 - Biocombustíveis de segunda geração   

Os biocombustíveis de segunda geração são provenientes de materiais lenhocelulósicos tais como 

relvas, resíduos florestais e resíduos de colheitas (palhas, canas e folhas) ou de resíduos 

industriais/municipais (Demirbas, 2009; Ho et al., 2014).  

São combustíveis obtidos através de processos termoquímicos e biológicos, em que os processos 

termoquímicos englobam a combustão direta, a pirólise, a gasificação e a liquefação, enquanto os 

biológicos incluem a hidrólise e fermentação (Naik et al., 2010). Uma síntese dos processos utilizados 

para conversão de materiais lenhocelulósicos em biocombustíveis encontra-se na Figura 3. 
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Figura 3 - Processos de conversão de materiais lenhocelulósicos em biocombustíveis. Adaptado de Ho et al (Ho 
et al., 2014). MeOH: metanol. 

 

2.3.4 - Biocombustíveis de terceira geração  

Os biocombustíveis de 3ª geração são produzidos a partir de fontes microbiológicas, nomeadamente 

de microrganismos produtores de lípidos (oleaginosos) ou de açúcares como bactérias, leveduras, 

fungos filamentosos e algas. Os biocombustíveis produzidos pelos microrganismos têm a vantagem de 

não ter produção condicionada pelas condições atmosféricas e não competirem com os terrenos para 

a produção alimentar, apresentando contudo propriedades semelhantes aos óleos de origem vegetal e 

animal ou às fontes de amido, nomeadamente em valor energético e composição (Martínez et al., 2015; 

Rossi et al., 2011).  

 

2.3.5 - Biodiesel 

Biodiesel, em Portugal, é o nome dado aos ésteres metílicos de ácidos gordos (Fatty acid methyl ester 

– FAME) que pela sua similaridade de propriedades podem utilizados como combustíveis para motores 

diesel (motores a gasóleo). Estes compostos são, em geral, provenientes da transesterificação de 

triacilglicerois presentes nos óleos vegetais ou gorduras animais (Naik et al., 2010; Robles-Medina et 

al., 2009).  

Os ácidos gordos, componentes dos lípidos, possuem uma cadeia carbonada alifática linear, saturada 

ou insaturada, sendo que os ácidos gordos insaturados (uma ou mais ligações duplas) são mais 
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abundantes nos vegetais e os saturados nos animais (Quintas, 2007). Alguns exemplos de ácidos 

gordos saturados e insaturados encontram-se na Figura 4.   

 

 

Figura 4 – Alguns exemplos de ácidos gordos saturados e insaturados, sendo estes, pela ordem apresentada, 

ácido mirístico, ácido palmítico, ácido esteárico, ácido palmitoleico, ácido oleico, ácido linoleico, ácido. a-linolénico, 

ácido araquidónico, EPA (ácido eicosapentaenoico) e DHA (ácido docosa-hexaenóico), (IPMA, 2015).  

 

O processo de transesterificação consiste na reação de um acilglicerol com um álcool na presença de 

um catalisador, normalmente alcalino, podendo também utilizar-se enzimas, dando origem a uma 

mistura de ésteres metílicos (biodiesel) com libertação de glicerol, como esquematizado na Figura 5 

(Basha et al., 2009; Ho et al., 2014; Naik et al., 2010; Robles-Medina et al., 2009; Silva et al., 2012).  
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Figura 5 - Processo de transesterificação de acilglicerois. Retirado e adaptado da página web da Universidade de 

Strathclyde (U. Strahclyde, 2015).  

 

O propósito deste processo é o de baixar a viscosidade dos óleos a níveis similares aos do gasóleo de 

modo a melhorar a combustão (Basha et al., 2009). Em relação ao gasóleo convencional, o biodiesel é 

menos poluente a nível das emissões de COx, SOx e compostos aromáticos, permitindo uma 

combustão mais completa, melhor eficiência e desempenho do motor e consequentemente um menor 

desgaste do mesmo, mas é mais poluente a nível das emissões de NOx, possui uma menor 

estabilidade e maior ponto de turvação (PRIO, 2015; Martínez et al., 2015; Robles-Medina et al., 2009; 

Yue et al., 2014).   

O biodiesel é adicionado ao gasóleo tradicional em vários tipos de proporções sendo as combinações 

mais utilizadas o B2 (2% de biodiesel, 98% diesel), o B5 (5%biodiesel, 95% diesel) e o B20 (20% 

biodiesel, 80%diesel) (Ho et al., 2014). Em Portugal, desde 2010 que o nível de incorporação do 

biodiesel no gasóleo rodoviário é de 7% (v/v), assim sendo um Gasóleo B7 (PRIO, 2015) 

 

2.4 - Citometria de fluxo 

No decorrer de um processo fermentativo é importante saber o estado da cultura celular para que se 

possam tomar as melhores decisões de modo a se obter os produtos desejados mantendo a viabilidade 

celular.  

O método tradicional de controlo da viabilidade celular, que é o cultivo em meio de cultura após diluições 

seriadas, é moroso e os resultados quando obtidos podem já não corresponder ao estado da cultura 

celular, para além do facto de que só dá conhecimento de dois estados fisiológicos extremos, que são 

o saudável e, na ausência de colónias, o de morte celular (Lopes da Silva, 2004). A citometria de fluxo 

surgiu então como um método de resposta a essas limitações. A citometria, que também pode ser 

designada citologia quantitativa, é um método que estuda a morfologia e a bioquímica celular (Côrte-

Real, 2002). Para além de permitir a caracterização celular, este método também permite contagem, 

sendo as células analisadas individualmente, e separação física (cell-sorting) de subpopulações 

celulares a partir de populações heterogéneas (Côrte-Real, 2002).  

O citómetro de fluxo, onde se executa a citometria de fluxo, é um equipamento, que pode ser dividido 

em 3 componentes: o sistema fluídico, o sistema ótico e o sistema eletrónico de processamento de 
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sinais (Ormerod, 2008)(Rahman, 2014). Na Figura 6 pode ver-se o esquema típico de um citómetro de 

fluxo. 

O sistema fluídico é o que permite que a suspensão celular chegue à zona de interrogação 

(interrogation point), onde cada célula individual passa pelo feixe do laser permitindo assim a sua 

análise. A suspensão celular é aspirada até a câmara de fluxo onde é submersa numa corrente de 

solução tampão ou água, designada por fluido de revestimento (sheath fluid) (Ormerod, 2008). Como 

há uma diferença de escoamento entre os dois fluidos, sendo que o fluido de revestimento tem uma 

velocidade de escoamento maior, o fluxo ocorre em regime laminar permitindo que as células sejam 

analisadas individualmente (Lopes da Silva, 2004; Rahman, 2014).  

 

 

Figura 6 – Esquema de um set-up típico de um citómetro de fluxo extraído de Rahman (Rahman, 2014).  

 

Na câmara de fluxo, as células passam individualmente por um feixe de radiação.  

A célula ao passar pelo feixe de radiação provoca uma dispersão que pode ser frontal (forward scatter) 

ou lateral, num ângulo de 90º graus (side scatter) (Lopes da Silva, 2004; Ormerod, 2008; Rahman, 

2014). A radiação frontal é detetada por fotodíodos e a lateral por fotomultiplicadores como pode ser 

visto na Figura 6. 

A radiação lateral é desviada por lentes, espelhos dicróicos e filtros óticos, que selecionam o feixe de 

luz por comprimento de onda, encaminhando-a para o fotomultiplicador (Lopes da Silva, 2004; 

Ormerod, 2008).  

A radiação dispersa frontalmente permite equacionar o tamanho da particular e distinguir entre células 

vivas e detritos celulares enquanto a radiação dispersa lateralmente permite obter informação acerca 

da granularidade/complexidade das células, sendo que estas características combinadas permitem 

diferenciar diferentes tipos de células presentes numa amostra heterogénea (Rahman, 2014).  
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Através dos fotomultiplicadores é também possível detetar fluorescência, podendo assim detetar-se 

componentes celulares com fluorescência intrínseca ou que se possam ligar a corantes fluorescentes, 

também conhecidos como fluorocromos (Lopes da Silva, 2004).   

Usando fluorocromos é então possível determinar o estado de uma população celular avaliando 

características como a polaridade da membrana ou mesmo a sua integridade. O fluorocromo iodeto de 

propídio (IP) é utilizado para determinar a integridade da membrana, pois este só consegue penetrar 

em membranas permeabilizadas, ligando-se aos ácidos nucleicos. (Cutzu et al., 2013). O DiOC6 é um 

corante lipofílico, que permite avaliar o potencial da membrana plasmática (Silva et al., 2004).  

Quando há um dano estrutural da membrana, há livre passagem de iões, levando a um equilíbrio iónico, 

que altera o potencial da membrana (Silva et al., 2004). Através da acumulação do DiOC6, que tem 

carga positiva, é possível ver quão negativa está a membrana, e consequentemente avaliar a sua 

eventual polarização, despolarização ou hiperpolarização (Silva et al., 2004).  

Quando o sistema ótico capta os feixes de radiação através dos fotodetetores (fotodíodos ou 

fotomultiplicadores) é gerada uma pequena corrente com uma voltagem de amplitude proporcional ao 

número de fotões recebidos pelo detetor. A medição feita em cada detetor é designada parâmetro 

(como dispersão frontal, lateral ou fluorescência) e os dados adquiridos em cada parâmetro são 

conhecidos como eventos (Rahman, 2014). Esta voltagem é então ampliada por uma série de 

logaritmos (Ormerod, 2008; Rahman, 2014) e os sinais convertidos de analógico para digital de forma 

a poderem ser representados graficamente.  
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3 - Materiais e Métodos 

Neste capítulo estão descritos todas as técnicas, materiais e procedimentos utilizados na presente 

dissertação englobando a fermentação para obtenção da biomassa, os processos de otimização da 

extração de carotenoides e ácidos gordos e as técnicas de análise de amostras.  

 

3.1 - Materiais  

3.1.1 - Microrganismo 

O microrganismo utilizado foi a levedura Rhodosporidium toruloides NCYC 921, obtido através da The 

National Collection of Yeast Cultures, do Reino Unido. A levedura foi mantida a uma temperatura de 

4ºC em rampas com meio de cultura de extrato de malte e agar, após inoculação e incubação durante 

72h a 30ºC. 

 

3.1.2 - Meio de cultura 

O meio de cultura base utilizado para produção de biomassa encontra-se descrito na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Composição do meio de cultura base (Pan et al., 1986). 

Reagente g/L 

KH2PO4  12,5 

Na2HPO4 1 

(NH4)2.SO4  5 

MgSO4.7H2O  2,5 

CaCl2.2H2O  0,25 

Extrato de Levedura   1,9 

 

Do meio base faziam ainda parte alguns outros sais em quantidades muito baixas e que foram 

adicionados a partir de uma solução concentrada de elementos traço (Pan et al., 1986) dissolvidos em 

ácido clorídrico de concentração 5N (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Composição da solução de elementos traço, adicionada ao meio de cultura base (0,25mL/L (Pan et al., 
1986). 

Sais g/L 

FeSO4.7H2O 40 

CaCl2.2H2O 40 

MgSO4.7H2O   10 

AlCL3.6H2O 10 

CoCl2  4 

ZnSO4.7H2O  2 

Na2MoO4.2H20  2 

CuCl2.H2O  1 

H3BO4 0,5 

 

Ao meio base foi ainda adicionada glucose como fonte de carbono. 

 

3.1.3 - Reagentes 

Os reagentes utilizados no trabalho encontram-se descritos na Tabela 4.  

Tabela 4 – Reagentes utilizados neste trabalho, (F -Fermentação, MC – meio de cultura, HPLC – Cromatografia 
liquida de alta pressão, GC - Cromatografia gasosa, E- Extração, DS- Determinação dos saponificados, C – 
citometria e MR- meio de repicagem).    

Reagente Fórmula Química Pureza/ 
Concentração 

Marca Processo 

Acetato de etilo C4H8O2 99,90% Carlo Erba HPLC 

Acetonitrilo C2H3N 99,90% Sigma-Aldrich HPLC 

Ácido bórico H3BO4 99,80% Merck MC 

Ácido clorídrico HCl 37% Merck E 

  0,1M 
(Titrisol) 

Riedel-de Haën  DS 

  0,5M 
(Titrisol) 

Panreac DS 

-Caroteno C40H56 ≥95% Sigma-Aldrich HPLC 

Cloreto de acetilo  C2H3ClO 98,50% Panreac GC 

Cloreto de alumínio 
hexahidratado 

AlCL3.6H2O 97% Merck MC 

Cloreto de cálcio dihidratado CaCl2.2H2O 99,50% Merck MC 

Cloreto de cobalto CoCl2  99% Fluka MC 

Cloreto de cobre hidratado CuCl2.H2O  99% Merck MC 

Cloreto de sódio NaCl 99,50% Panreac E  

D-Glucose anidra C6H12O6 99,50% Pronolab MC e F 

Dihidrogenofosfato de potássio KH2PO4 99% Panreac C e MC 

Dimetilsulfóxido C2H6OS  Riedel-de Haën C 
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Tabela 4 (cont.)  

Reagente Fórmula Química Pureza/ 
Concentração 

Marca Processo 

Etanol C2H5OH 99,90% Carlo Erba E 

Éter de petróleo   Fisher Chemical GC 

Extrato de levedura   BD F 

Extrato de malte e agar   Himedia MR 

Heptadecanoato de metilo  C18H36O2 99,5% Fluka GC 

Heptano C7H16 99% Merck GC 

Hexano C6H14 98,50% Carlo Erba E  

Hidrogenofosfato disódico  Na2HPO4 99% Panreac MC e C 

Hidróxido de potássio KOH 86-87,80% LabSolve E 

Hidróxido de sódio NaOH 98-98,70% LabSolve E  

Iodeto de 3,3'-
dihexiloxacarbocianina 
DiOC6(3) 

C29H37IN2O2  Invitrogen C  

Iodeto de propídio  C27H34I2N4  Invitrogen C  

Iso-octano C8H18 99% Panreac E  

Metanol CH3OH 99% Sigma-Aldrich HPLC e E  

Molibdato de sódio 
dihidratado 

Na2MoO4.2H20  99,50% Merck MC 

Polipropileno glicol (PPG)   Prolab F 

Sulfato de amónio (NH4)2SO4  99% Panreac MC 

Sulfato de ferro 
heptahidratado 

FeSO4.7H2O 99,50% Merck MC 

Sulfato de magnésio 
heptahidratado 

MgSO4.7H2O  99,50% Merck MC e F 

Sulfato de sódio anidro  Na2SO4 ≥99% Merck E  

Sulfato de zinco 
heptahidratado 

ZnSO4.7H2O  99,50% M&B MC 

Trietilamina (TEA) N(CH2CH3)3 99,50% Panreac HPLC 

Trifluoreto de boro  BF3 13-15% em 
metanol 

Riedel-de Haën E  
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3.1.4 - Equipamento 

Os equipamentos utilizados neste trabalho encontram-se sumariados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Equipamento utilizado neste trabalho.  

Equipamento  Marca e modelo 

Agitador de vórtice (vórtex)  IKA VF2  

Autoclave Uniclave, 88 

Balança analítica Kern, 572 

Balança de precisão Mettler Toledo, AB204-S 

Bomba peristáltica Watson Marlow, 520 DU 

Centrífuga Sigma, 2-16K 

Citómetro de fluxo Franklin Lakes, FACScalibur 

Cromatógrafo gasoso Varian, 3800 

Espectrofotómetro Hitachi, U-200 

Estufa Memmert  

Fermentador  Electrolab Biotech, FerMac 310 

Homogeneizador  Heidolph Diax, 600 

HPLC Hewlett Packard, série 1100   

Incubadora orbital LabLine, 3527  

Liofilizador Thermo Fisher Scientific, Heto PowerDry LL3000 

Microscópio Olympus, BX60 

Módulo de controlo do 
fermentador 

Electrolab Biotech, 360bioreactor 

Moinho de bolas Retsch, MM400 

Purificador de água Millipore, Elix S  

Rotavapor Büchi, R-200 

Ultra-sons Elma, Transsonic T 660  

 

 

3.2 - Métodos 

3.2.1 - Produção de biomassa de R. toruloides 

3.2.1.1 - Pré-inóculo  

As células desenvolvidas em rampas de extrato de malte e agar foram inoculadas em erlenmeyers de 

1L com anteparas, contendo 150mL de meio de cultura esterilizado com 35g/L de glucose (Pan et al., 

1986) (ponto 3.1.2). O valor de pH do meio de cultura foi ajustado a 4 utilizando, consoante necessário, 

solução ácida de HCl 5M, ou básica de NaOH 5M. 

Para evitar que ocorresse reação de Maillard (acastanhamento) a solução de glucose foi esterilizada 

separadamente e foi posteriormente adicionada ao meio base esterilizado que já se encontrava no 

erlenmeyer.  
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Os pré-inóculos foram feitos em duplicado e foram incubados a 30ºC com uma agitação de 150rpm 

durante 24h. 

 

3.2.1.2 - Crescimento celular.  

A fermentação foi realizada num fermentador de 7L com volume útil de 5L, no qual foram introduzidas 

4 chicanas, uma turbina de Rushton e uma camisa elétrica, contendo 2,85 L de meio de cultura base 

(ponto 3.1.2) com uma quantidade de sais correspondente a um volume final de 5L.  

O fermentador contendo o meio de cultura base sem elementos traço foi previamente esterilizado em 

autoclave durante 20min a 121ºC. Paralelamente, fez-se também a esterilização dos frascos de recolha 

de amostras, dos filtros de ar, dos tubos de silicone para ajuste de pH, da solução concentrada de 

glucose (600g/L), da solução inicial de glucose (300mL com 332,5 g/L), da solução de elementos traço 

e do anti-espuma PPG.  

Após a esterilização do fermentador juntou-se, em condições de assepsia, a solução de elementos 

traço (1,25 mL), a solução de glucose inicial e 3 gotas de anti-espuma. Finalmente procedeu-se à 

montagem de todo o sistema e à calibração dos elétrodos de pH e de oxigénio dissolvido. 

A inoculação do meio por adição do pré-inóculo foi igualmente realizada em condições de assepsia, 

após observação ao microscópio para se verificar se não estaria contaminado. 

A fermentação decorreu a 30ºC e pH 4, controlado por adição de ácido clorídrico 5N ou de hidróxido 

de sódio 5N, mantendo-se o nível de oxigénio dissolvido no meio acima de 40%, através do controlo 

do fluxo de entrada de ar e da agitação para impedir a limitação do crescimento por carência de 

oxigénio. No decorrer da fermentação fizeram-se também adições de PPG, usando uma solução 

preparada por diluição 1:10, de modo a evitar produção excessiva de espuma.  

A fermentação teve uma duração de 7 dias em regime semi-descontínuo. Após esgotamento da fonte 

de carbono realizaram-se ciclos de alimentação, através de uma bomba peristáltica, de uma solução 

contendo extrato de levedura (20g/L), sulfato de magnésio heptahidratado (9 g/L) e glucose (600g/L) 

de modo a prolongar a fase exponencial de crescimento. Quando a cultura atingiu a fase estacionária, 

a alimentação passou a ser feita apenas com solução concentrada de glucose (600g/L) de modo a 

promover a produção de carotenoides e lípidos.   

Para seguimento da evolução da fermentação foram retiradas, em média, 3 amostras diárias, nas quais 

eram feitas imediatamente a leitura do valor de pH, a leitura do valor de densidade ótica (D.O.) a 600nm 

para avaliar a concentração de biomassa, análise por microscopia ótica para despiste de 

contaminações e determinação da concentração de glucose residual com tiras de deteção rápida 

Combur-Test Strips da Roche (gama de deteção de 0 a 1000mg/dL). Em algumas das amostragens 

procedeu-se também a análise do estado de viabilidade celular por citometria de fluxo.  

Após recolha do volume de amostra necessário para as amostras supracitadas, as amostras recolhidas 

foram centrifugadas a 5ºC, a 9000rpm durante 10 min. Após a centrifugação o sobrenadante foi 
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guardado num tubo Falcon e o pellet (biomassa) foi colocado numa caixa de petri, e ambos foram 

conservados a -18ºC. A biomassa guardada nas caixas de petri foi posteriormente liofilizada para 

análise do teor em carotenoides e ácidos gordos por HPLC e cromatografia gasosa como descrito nos 

pontos 3.2.3.3. e 3.2.3.2 respetivamente. 

 

3.2.2 - Extração de carotenoides e ácidos gordos de R. toruloides 

3.2.2.1 – Procedimento geral 

O procedimento utilizado para a extração de carotenoides e ácidos gordos de biomassa de 

Rhodosporidium toruloides, baseou-se no método descrito por González e colaboradores (González et 

al., 1998). Deste modo, prepararam-se erlenmeyers rolhados de 100mL com 2,5g/L de biomassa 

húmida (BH) e 38mL de solução etanólica contendo um catalisador básico que, após condicionamento 

atmosférico, foram incubados a uma temperatura constante sob agitação orbital de 200rpm. Após 

incubação, a fase líquida foi filtrada por cadinhos de Gooch (porosidade G3 -  15µm a 40µm), e o filtrado 

lavado com 10mL de etanol. A fase líquida final foi analisada em termos do teor em compostos 

saponificados (3.2.3.4 - Determinação do teor em compostos saponificados) e, após filtração por 

membranas de PTFE (0,22µm, 13mm;), em carotenoides (análise por HPLC, ponto 3.2.3.1). Todos os 

ensaios foram realizados em duplicado e em paralelo com um ensaio em branco sem biomassa, que 

permitiu quantificar o catalisador adicionado e confirmar a eventual ocorrência de evaporação do etanol.  

 

3.2.2.2 - Escolha do catalisador básico 

De modo a escolher o catalisador básico mais adequado entre o hidróxido de potássio (KOH) e o 

hidróxido de sódio (NaOH), fizeram-se ensaios similares ao descrito em 3.2.2. As soluções de KOH e 

NaOH, em concentração de 0,340M, foram preparadas em etanol 96% (v/v) e a incubação decorreu a 

uma temperatura constante de 55ºC durante 1h a 200 rpm. Nestes casos, o extrato alcoólico final, além 

de caracterizado em termos do teor em compostos saponificados e carotenoides, foi submetido a vários 

tratamentos, igualmente de acordo com o método de González e colaboradores (González et al., 1998) 

para permitir a separação e caracterização dos ácidos gordos e dos carotenoides. Para tal adicionou-

se a 12mL de extrato um volume de 2,5mL de água e realizaram-se 3 passos de extração com hexano 

(de volume de 5mL) para separar os carotenoides. No extrato alcoólico proveniente da extração 

provocou-se um abaixamento do valor de pH até 1 com HCl concentrado, de modo a precipitar os 

ácidos gordos de cadeia longa convertendo os sais na sua forma ácido. Seguiu-se então uma nova 

extração com hexano (4x3mL), que permitiu recuperar os ácidos gordos purificados. Os extratos de 

hexano que continham os ácidos gordos seguiram para o rotavapor de forma a eliminar o solvente, 

sendo posteriormente caracterizados como descrito em 3.2.3.4 

 

3.2.2.3 - Efeito do estado da biomassa 

Os ensaios nos quais se estudou a influência do estado físico da biomassa no rendimento da extração 

dos carotenoides e ácidos gordos, foram realizados segundo o procedimento descrito em 3.2.2.1, 
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utilizando-se 2,5g de biomassa húmida ou peso equivalente, solução de KOH a 0,340M em etanol 96% 

(v/v), uma temperatura de incubação de 55ºC, uma duração de 1h e diferentes atmosferas (ar, árgon, 

azoto). Neste estudo a biomassa foi sujeita de modo prévio a vários métodos de 

tratamento/desintegração, descritos a seguir, e os resultados obtidos comparados com os de biomassa 

húmida sem tratamento.  

 

Desintegração com esferas de vidro:  

À biomassa húmida, previamente pesada em duplicado para tubos de plástico, acrescentou-se 

aproximadamente 1g de esferas de vidro. Acondicionou-se os tubos em gelo, e a desintegração foi 

realizada intercalando-se 1 min de agitação num agitador de vórtice, com 1 min de repouso em gelo, 

até se perfazerem cinco repetições. Foram testados 2 tamanhos de esferas de vidro: 425-600 µm de 

diâmetro (Sigma) e 2mm de diâmetro. 

 

Homogeneização: 

A biomassa húmida, previamente pesada em duplicado para tubos, foi sujeita a homogeneização a 

8000 rpm durante 5 min. 

 

Moagem em moinho de bolas:  

A biomassa húmida, previamente pesada em duplicado para copos de moagem, foi desintegrada com 

4 bolas de metal de 10mm de diâmetro, 2 em cada copo, durante 5 min a 25 Hz.  

 

Secagem: 

A biomassa previamente pesada em caixas de petri foi seca em estufa a 60ºC até se atingir peso 

constante e usou-se, para o ensaio, uma quantidade de biomassa seca equivalente a 2,5g de biomassa 

húmida.  

 

Liofilização: 

A biomassa foi congelada a uma temperatura de -20ºC e foi seguidamente liofilizada a -54ºC. Para o 

ensaio utilizou-se uma quantidade de biomassa liofilizada equivalente a 2,5g de biomassa húmida.  

 

3.2.2.4 - Efeito da temperatura 

Nos ensaios de extração de carotenoides e ácidos gordos a partir de biomassa de R. toruloides fez-se 

também um estudo do efeito da temperatura de incubação, fazendo-se ensaios de incubação de cerca 

de 2,5g de biomassa húmida com diferentes temperaturas numa gama dos 35ºC aos 80ºC durante 1h, 

na presença de KOH (0,340M em etanol 96% (v/v)) e sob diferentes tipos de atmosfera (ar, árgon e 

azoto). 
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3.2.2.5 - Otimização de parâmetros da extração pela metodologia do desenho composto central 

Através dos ensaios referidos nos pontos 3.2.2.2 a 3.2.2.4 foi possível definir algumas das condições 

mais adequadas à extração de carotenoides e ácidos gordos a partir da levedura R. toruloides, tais 

como a utilização de biomassa húmida a uma temperatura de 65ºC em atmosfera de ar. De modo a 

otimizar as restantes variáveis, nomeadamente as concentrações de KOH e de etanol e a duração do 

processo, recorreu-se ao planeamento de um desenho composto central (DCC) 23, cuja fundamentação 

teórica pode ser encontrada no NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods 

(NIST/SEMATECH, 2013). Nas tabelas 6 e 7 encontram-se sintetizados os ensaios para o desenho 

fatorial e a respetiva expansão.  

 

Tabela 6 - Níveis do desenho composto central para o estudo da influência de 3 fatores, concentração de KOH, 
concentração de etanol, e tempo de incubação, na extração de carotenoides e ácidos gordos de biomassa de R. 
toruloides. 

Fator  Nível  
 -1,682 -1 0 +1 +1,682 

KOH (M) 0,20 0,48 0,90 1,32 1,60 

EtOH (% v/v) 80,0 84,1 90,0 95,9 100,0 

Tempo (min) 30 60 105 150 180 

 

 

Tabela 7 - Planeamento experimental dos ensaios do DCC para o estudo da influência de 3 fatores na extração de 
carotenoides e ácidos gordos de biomassa de R. toruloides. 

Ensaios (2 níveis) [KOH] 
(M) 

EtOH 
(%(v/v)) 

Tempo 
(min) 

1 0,48 84,1 60 

2 1,32 84,1 60 

3 0,48 95,9 60 

4 1,32 95,9 60 

5 0,48 84,1 150 

6 1,32 84,1 150 

7 0,48 95,9 150 

8 1,32 95,9 150 

Ponto médio (3x) 0,90 90,0 105 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ensaios 
(expansão) 

[KOH] 
(M) 

EtOH 
(%(v/v)) 

Tempo 
(min) 

1 0,20 90,0 105 

2 1,60 90,0 105 

3 0,90 80,0 105 

4 0,90 100,0 105 

5 0,90 90,0 30 

6 0,90 90,0 180 
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Com base nos resultados obtidos estabeleceram-se as condições ótimas para o processo e realizou-se 

um ensaio de validação para as condições ótimas.  

 

3.2.3 - Metodologias analíticas 

3.2.3.1 - Citometria de Fluxo 

O citómetro utilizado neste trabalho estava equipado com os fotomultiplicadores FL1 de cor verde (530 

± 30 nm), FL2 de cor amarela (585 ± 42 nm), FL3 de cor laranja/vermelho (> 670 nm) e FL4 de cor 

vermelha (600 ± 16 nm), e com um laser iónico de árgon (arejado a 15mV) com uma emissão a 488nm 

e um laser de díodo vermelho com uma emissão a 635nm (Cutzu et al., 2013). O tratamento de 

resultados provenientes do citómetro foi efetuado utilizando o programa FCS Express 4 Flow Research 

Edition.  

Este equipamento foi usado para quantificar o teor em carotenoides totais da levedura R. toruloides e 

avaliar a ocorrência de alterações na integridade das membranas citoplasmática e mitocondrial. Para 

análise por citometria, as amostras recolhidas do fermentador, foram submetidas a ultrassons a 35kHz 

durante 10s de maneira a separar eventuais agregados celulares, para que o aparelho pudesse 

contabilizar um evento por célula (Silva et al., 2004). De seguida as amostras foram diluídas com 

solução tampão fosfato (PBS) de pH 7,3 previamente filtrada (0,2 μm de poro; TPP) e constituída por 

dihidrogenofosfato de potássio (0,2 g/L), dihidrogenofosfato de sódio (1,15 g/L), cloreto de sódio (8,0 

g/L) e cloreto de potássio (0,2 g/L) de modo a garantir um regime laminar (Silva et al., 2004) e a obter 

uma leitura de aproximadamente 1000 eventos/s. 

A quantificação do teor total de carotenoides foi realizada através da medida da autofluorescência 

celular, baseando-se em trabalhos anteriores onde foi estabelecida uma correlação entre a 

fluorescência lida nos detetores FL1, FL2 e FL3 e o teor de carotenoides totais quantificado por HPLC 

e gravimetria (Freitas et al., 2014).  

Para caracterizar o estado das membranas ao longo do processo, procedeu-se a uma dupla coloração 

das amostras com IP (corante que emite fluorescência a 623nm, detetada no FL3, após excitação a 

488nm) e DiOC6 (3) (corante que emite fluorescência a 501nm, detetada em FL1 após excitação a 

484nm). Para tal à amostra diluída foi adicionado 1 μL de DiOC6 e após a incubação por 5 min no 

escuro à temperatura ambiente adicionou-se 1 μL de IP. As concentrações das soluções mãe de IP e 

de DiOC6, foram respetivamente, de 1mg/mL em água destilada e de 10 μg/mL em dimetilsulfóxido pelo 

que as concentrações finais na suspensão celular foram de 1 μg/mL de IP e de 0,1 ng/mL de DiOC6. 

(Sousa, 2014).  

Para análise usou-se como fluido de revestimento (sheat fluid) água destilada previamente filtrada por 

uma membrana de nitrato de celulose (0,2 μm de poro; Filtres fioroni). 
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3.2.3.2 - Determinação do teor e caracterização dos ácidos gordos 

Para a determinação do teor em ácidos gordos as amostras a analisar são previamente derivatizadas 

para formar ésteres metílicos. Neste trabalho usaram-se duas técnicas de derivatização distintas 

consoante a proveniência da amostra: o pellet sólido recolhido durante a fermentação ou o óleo 

resultante da extração com hexano após saponificação da biomassa. No primeiro caso a derivatização 

foi feita com cloreto de acetilo e no segundo com trifluoreto de boro (BF3). 

a) Derivatização por cloreto de acetilo 

Durante a fermentação procedeu-se à identificação e quantificação dos ácidos gordos presentes na 

biomassa liofilizada por cromatografia gasosa após transesterificação pelo método de Lepage e Roy 

modificado (Lepage e Roy, 1986).  

Pesou-se para tubos de ensaio em duplicado 0,1g de biomassa liofilizada e adicionou-se 2mL da 

mistura de metanol/cloreto de acetilo (95:5 v/v). Seguidamente adicionou-se 0,2mL de solução de 

padrão interno (ácido heptadecanóico; 5mg/mL) em éter de petróleo (80º-100º). Os tubos foram 

fechados sob atmosfera de azoto e a reação prosseguiu na ausência de luz durante 1h a 80ºC. Após o 

arrefecimento até à temperatura ambiente adicionou-se 1mL de água destilada e 1mL de n-heptano. A 

fase de heptano foi separada, filtrada por sulfato de sódio anidro numa pipeta de Pasteur e recolhida 

em vial sob atmosfera de azoto para posterior análise por cromatografia gasosa.  

 

b) Derivatização por BF3  

Adicionou-se a cada extrato oleoso, 4mL de solução metanólica de hidróxido de sódio (0,5M) num balão 

com reguladores de ebulição. Após montagem de uma coluna refrigerante, colocou-se o balão em 

banho termostático a 85ºC e manteve-se em refluxo agitando levemente a cada minuto de modo a 

evitar a formação de um anel de hidróxido de sódio à volta da parede interna do balão. Passados 10min 

adicionou-se, através do tubo refrigerante, 5 mL de BF3 em metanol (15%) e prosseguiu se com a 

ebulição durante mais 30min após o que se adicionou 3mL de iso-octano. Retirou se o balão do banho 

e, com aquele ainda quente, adicionou-se, através do refrigerante, 20mL de solução saturada de cloreto 

de sódio. Retirou-se o balão da montagem, tapou-se e agitou-se fortemente durante aproximadamente 

15s, fazendo posteriormente nova adição de solução saturada de cloreto de sódio até o nível do líquido 

atingir o pescoço do balão. Após a separação de fases, transferiu-se a camada superior de iso-octano 

para um tubo, passando por um filtro de sulfato de sódio anidro de modo a eliminar quaisquer vestígios 

de água.  

Para a determinação da composição em ácidos gordos nas amostras derivatizadas dos extratos 

oleosos, pesou-se para tubos de vidro rolhados 15mg de padrão interno heptadecanoato de metilo (C 

17:0) a que se adicionou 1,5mL de cada amostra filtrada. Prepararam-se também paralelamente tubos 

contendo amostra mas sem adição de padrão interno.  



23 
 

c)  Cromatografia gasosa  

As soluções contendo ésteres metílicos dos ácidos gordos presentes nas amostras derivatizadas pelo 

método a) ou b) foram injetadas (1µL) no GC para avaliar a sua composição, quantificando cada tipo 

de ácido gordo presente. 

Identificaram-se os ME em função dos tempos de retenção por comparação com o do PI e de uma 

mistura de referência. O cromatógrafo utilizado estava equipado com detetor de ionização à chama 

(com ar e hidrogénio), com amostrador automático e com uma coluna capilar (Supelcowax 10, 

comprimento de 30m, diâmetro interno de 0,32mm e espessura de filme de 0,25µm). A temperatura do 

injetor e detetor era 250ºC e usou-se uma razão de split de 50 para um caudal de gás de arrastamento 

(hélio) de 1,2mL/min. A separação na coluna foi realizada com gradiente de temperatura: 220ºC durante 

16min, aquecimento para 230ºC a 20ºC/min e manutenção a 230ºC durante 4min. 

O teor de éster em cada amostra foi calculado por comparação com os dados de PI, como descrito na 

equação 1: 

É𝑠𝑡𝑒𝑟 (𝑚𝑔) =  
𝐴𝑃 𝑚𝑃𝐼

𝐴𝑃𝐼
   (1)    

onde, 

 - Área do pico éster; 

 - Área do pico do padrão interno. 

mPI - quantidade de padrão interno em mg.  

 

3.2.3.3 - Determinação do teor em carotenoides por HPLC  

A determinação do teor em carotenoides nas amostras foi realizada à temperatura ambiente por 

cromatografia líquida de alta pressão (HPLC) num aparelho equipado com uma coluna de sílica 

µbondapak C18 da Waters (25cmx 4mm), detetor de ultravioleta (450nm) e um loop de injeção de 20µL. 

As amostras foram eluídas a um caudal de 0,8mL/min com uma mistura contendo acetonitrilo, metanol 

(com 0,1% de TEA) e acetato de etilo nas proporções volumétricas de 75:15:10. Os eluentes foram 

previamente filtrados por membranas hidrofóbicas GH Polypro da Pal Life Sciences (diâmetro de 47mm 

e tamanho de poro de 0,2 µm). Após cada corrida, o sistema passava apenas solução de metanol 

durante 2min antes de reverter para a mistura original de eluente reequilibrando o sistema durante 

6min.  

 

3.2.3.4 - Determinação do teor em compostos saponificados 

A determinação do teor em saponificados foi efetuada de modo indireto neutralizando a base que não 

foi consumida na reação de saponificação por titulação ácido-base com ácido clorídrico em presença 

de fenolftaleína. O volume de amostra analisado foi de 15mL.  
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4 - Resultados  

4.1 - Produção de biomassa de R. toruloides  

O objetivo deste trabalho era a produção de carotenoides e lípidos pela levedura R. toruloides. O 

primeiro passo nesta direção foi então a produção de elevadas concentrações de biomassa e posterior 

indução da acumulação dos compostos de interesse que serão posteriormente extraídos.  

Assim, realizou-se um processo fermentativo com glucose como fonte de carbono e ciclos de 

alimentação que permitiram uma boa produtividade em biomassa. Ao longo do processo fermentativo 

foram recolhidas amostras de biomassa, sendo estas caracterizadas através dos métodos descritos no 

capítulo 3. Os resultados temporais dessa caracterização encontram-se na Tabela A1 nos Anexos. Os 

gráficos temporais das respostas de oxigénio dissolvido e glucose residual tendo em conta os ciclos de 

alimentação com meio fresco encontram-se igualmente na Figura 7.   

 

 

 

Figura 7 - Evolução do processo fermentativo por R. toruloides (T=30ºC, pH=4) com indicação das fases de 
alimentação do reator e respetivas respostas ao longo do tempo em termos de D.O, glucose residual e oxigénio 
dissolvido, em que as setas azuis corresponde à adição da solução de glucose com sais e a roxo a adição da 
solução de glucose a 600g/L. A velocidade de rotação da bomba peristáltica foi por ordem das adições de 0.4, 0.5, 
0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.8, 0.7, 0.7, 0.4, 0.2 e 0.3 rpm. Os caudais correspondentes às velocidades de rotação da bomba 
encontram-se presentes em anexo.  

 



25 
 

4.1.1 - Crescimento celular.  

O crescimento celular no fermentador foi sendo obtido das respetivas leituras da densidade ótica a 

600nm por aplicação da correlação definida pela equação 2 (Sousa, 2014):  

 

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝑔/𝐿) = 0,7062 ∗ 𝐷. 𝑂600nm + 0,4338      (2) 

 

Na Figura 8 é possível verificar a evolução da biomassa em termos de concentração ao longo do tempo.  

 

 

Figura 8 - Variação da concentração de biomassa de R. toruloides obtida ao longo do processo fermentativo (T=30; 
pH=4). 

 

Assim no processo fermentativo é possível ver que a produção máxima de biomassa foi de 125,8 g/L 

às 141h de fermentação. No final da fermentação, ou seja, às 187h a concentração de biomassa era 

de 102, 3g/L. Apesar de o valor máximo se ter verificado após 141h, manteve-se o processo 

fermentativo a decorrer para permitir acumulação de ácidos gordos e carotenoides. 

 

4.1.2 - Carotenoides totais 

Como descrito em 3.2.3.1, o teor em carotenoides totais foi calculados através de correlação com a 

leitura obtida no detetor FL2 do citómetro de fluxo. Através da Figura 9 -  é possível verificar que a 

produção de carotenoides atingiu o seu máximo após 187 h com um valor de 0,187mg de carotenoides 

por grama de biomassa seca. 
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Figura 9 - Variação da concentração de carotenoides na biomassa de R. toruloides em miligramas por grama de 
biomassa seca ao longo do processo fermentativo (T=30; pH=4). 

 

4.1.3 - Lípidos  

Através da técnica descrita no ponto 3.2.3.1.2., quantificou-se o teor em ácidos gordos derivados dos 

lípidos presentes na biomassa ao longo da fermentação. A evolução do teor em ácidos gordos ao longo 

do processo fermentativo encontra-se representada na Figura 10.     

 

 

Figura 10 - Variação do teor em ácidos gordos na biomassa de R. toruloides ao longo do processo fermentativo 

(T=30; pH=4). 
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Na Figura 10 pode-se verificar que a produção máxima de ácidos gordos por parte da levedura ocorreu 

às 118h em que chegou a uma percentagem de 26% do peso celular. No ponto final da fermentação a 

percentagem de ácidos gordos face ao peso total era de 24% (24g/100g de biomassa seca).   

 

4.1.4 – Viabilidade celular  

Através da técnica de citometria de fluxo descrita no ponto 3.2.3.1, foi também possível, para além de 

determinar o teor em carotenoides produzidos, verificar o estado de viabilidade celular da levedura ao 

longo do processo fermentativo. Na Figura 11 podemos ver que a percentagem de células com a 

membrana celular permealizada e despolarizada começa a aumentar a partir das 163h e vai sempre 

aumentando até ao final da fermentação.  

 

 

Figura 11 - Alteração da viabilidade celular ao longo de um processo fermentativo para produção de R. toruloides 
(T=30; pH=4; concentração inicial de biomassa =0,612g/L). Células com membrana intacta e polarizada (♦), células 
com a membrana permeabilizada (■),células com a membrana intacta e depolarizada (▲). 

 

4.2 - Extração de carotenoides e ácidos gordos 

Após a produção de biomassa, tornava-se necessário extrair os compostos com interesse. Contudo, 

para os ensaios de otimização da extração foram usados 2 lotes de biomassa diferentes. A biomassa 

usada para os primeiros ensaios sobre o efeito da temperatura, da atmosfera e do método de rutura 

era proveniente de um processo fermentativo que ocorreu em condições ligeiramente diferentes das 

acima descritas (processo 2; pH=5,5; agitação=600rpm) (Sousa, 2014) enquanto a produção descrita 

em 4.1 (processo 1) gerou a biomassa usada para os ensaios de otimização de parâmetros da extração 

pela metodologia do desenho composto central. Em ambos os casos a biomassa foi recolhida no final 
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do processo por centrifugação em condições semelhantes mas apresentava uma composição 

ligeiramente diferente em termos de carotenoides e lípidos (Tabela 8).  

 
Tabela 8 – Composição dos lotes de biomassa utilizados para os ensaios de extração de ácidos gordos e 

carotenoides. 

 Carotenoides (mg/g BS) Ácidos gordos (%p/p BS) 

Processo 1  0,187 24,4 

Processo 2  0,263 24,2 

 

O estudo de otimização da extração dos carotenoides e ácidos gordos de R. toruloides, baseou-se 

numa técnica proposta por González et al (González et al., 1998)  para a alga Phaeodactylum 

tricornutum. 

 

4.2.1 - Escolha do catalisador básico 

O primeiro passo do estudo teve como objetivo a escolha do catalisador para a saponificação da 

biomassa. Testou-se NaOH e KOH seguindo o descrito no ponto 3.2.2.1 dos Materiais e Métodos.  

Após saponificação da biomassa húmida caracterizada em termos do teor em compostos saponificados 

e em carotenoides foi possível verificar que o NaOH favoreceu não só a extração de ácidos gordos mas 

também de carotenoides face ao KOH, conforme se pode verificar na tabela abaixo.  

 

Tabela 9 - Efeito do tipo de catalisador na saponificação de biomassa húmida de R. toruloides (T=55ºC; 1h; ar; 

catalisador=0,340M; V=15,2 mL/g BH).  

Tipo de Hidróxido Saponificáveis (meq/gBH) Carotenoides (AU/gBH) 
Teor em ácidos gordos 

(% (p/pBH)) 

KOH 1,30 ± 0,06 628,4 ± 10,4 7,01 

NaOH 1,55 ± 0,07 691,4 ± 90,4 7,57 
 

 

Os resultados obtidos durante este trabalho relativamente à concentração de carotenoides foram 

expressos em unidades de área por unidade de biomassa húmida (BH) porque o único padrão 

carotenoide que foi possível adquirir foi o -caroteno e a sua solubilidade em etanol fortemente básico 

é extremamente baixa. Além disso, o KOH e o NaOH também não se dissolvem homogeneamente em 

etanol tornando impossível construir retas de calibração em HPLC em condições semelhantes às das 

análises. Assim, optou-se por considerar o total de carotenoides extraído como a soma das áreas 

detetadas em cromatogramas HPLC para estes compostos, tendo em conta que estas correspondiam 

à análise de um volume de injeção fixo de 20L. 
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Por cromatografia gasosa após derivatização foi possível determinar que a quantidade de ácidos 

gordos extraídos das amostras incubadas foi semelhante em ambos os casos rondando a sua 

concentração 7 a 7.5% do peso celular inicial (Tabela 9). Foi igualmente feita a determinação do perfil 

das amostras em ácidos gordos que se encontra representado na Figura 12, na qual é possível 

observar que o ácido gordo mais abundante é o C18:1 (oleico) seguido do C16:0 (palmítico) e do C18:2 

(linoleico). 

 

  

Figura 12 - Perfil de ácidos gordos do extrato alcoólico obtido por saponificação de R. toruloides com KOH (T=55ºC; 
1h; ar; catalisador=0,340M; V=15,2 mL/g BH). 

 

A caracterização da biomassa utilizada neste estudo por métodos alternativos que permitem a 

recuperação dos ácidos gordos na totalidade mostrou que a percentagem total de ácidos gordos 

presentes nesta biomassa era de 24,2% (Tabela 8). Visto que o máximo na saponificação foi de 7-7,57% 

significa que neste processo só se conseguiu extrair 31% dos ácidos gordos presentes na levedura 

necessitando portanto o método de ser otimizado.  

Embora a utilização de NaOH tenha apresentado níveis de extração superiores aos obtidos com KOH, 

na prática, o manuseamento do extrato etanólico com NaOH foi muito mais difícil tendo-se formado 

emulsões difíceis de destruir nos passos de extração com hexano. Assim, devido aos problemas de 

extração encontrados optou-se por usar KOH como catalisador básico para a saponificação da R. 

toruloides.  
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4.2.2 - Efeito do estado da biomassa 

Após se ter definido qual o catalisador a utilizar estudou-se a influência do estado da biomassa no 

rendimento da extração dos carotenoides e ácidos gordos, conforme o descrito no ponto 3.2.2.3 - Efeito 

do estado da biomassa tendo a biomassa sido sujeita previamente a vários métodos de 

tratamento/desintegração e os resultados obtidos foram comparados com os obtidos para a biomassa 

húmida recolhida do fermentador por centrifugação.  

Os métodos de rutura celular testados foram a desintegração por esferas de vidro de 2mm ou 0,5mm, 

homogeneização, moagem em moinho de bolas, secagem em estufa e liofilização. 

Em relação à eficiência da saponificação verificou-se um valor máximo semelhante para a biomassa 

húmida não tratada (1,38 meq/g BH) e para a desintegrada em moinho de bolas com condicionamento 

atmosférico de ar. Estes resultados podem ser visualizados na Figura 13.  

 

Figura 13 - Influência do método de rutura e da atmosfera na eficiência de saponificação de biomassa de R. 
toruloides (●)ar, (▲)azoto, (■)árgon. (T=55ºC; 1h; KOH=0,340M em etanol 96%; V=15,2 mL/gBH). As barras de 
erro representam o desvio padrão.  

 

No que diz respeito à extração de carotenoides verificou-se um valor máximo ao utilizar as células 

inteiras (Figura 14) O tipo de atmosfera não pareceu ter muita influência, tendo-se obtido valores de 

853,4, 831,6 e 790,9 AU/gBH para o condicionamento com árgon, azoto e ar, respetivamente.  

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

inteiras liofilizadas secas homogeneizadas esferas de vidro
2mm

esferas de vidro moidas

Sa
p

o
n

if
ic

ad
o

s 
(m

eq
/g

B
H

)



31 
 

 

Figura 14 - Influência do método de rutura e da atmosfera na eficiência de extração de carotenoides por 
saponificação de biomassa de R. toruloides (ar (●);azoto (▲);árgon (■)) (T=55ºC; 1h; KOH=0,340M em etanol 96 
%; V=15,2 mL/g BH). As barras de erro representam o desvio padrão.  

  

Em ambos os casos observam-se máximos de extração para a saponificação de biomassa húmida sem 

qualquer tratamento posterior. Em relação ao tipo de atmosfera a usar nos ensaios, as diferenças 

detetadas para o efeito dos vários tipos de atmosfera não justificam o despender de recursos a nível 

industrial para o uso de árgon ou azoto em vez de ar, que podem atingir custos elevados. A redução 

na eficiência da extração dos carotenoides é de apenas 7% quando se compara a utilização de ar com 

a de árgon. 

Como tal para ambos os parâmetros em estudo pode inferir-se que o mais vantajoso industrialmente 

para favorecer tanto a extração de carotenoides como de ácidos gordos, é a utilização de células 

húmidas inteiras em atmosfera de ar.  

 

4.2.3 - Efeito da temperatura 

Após se ter definido o catalisador a utilizar e o estado celular mais adequado para a reação de 

saponificação, estudou-se a influência da temperatura no rendimento da extração dos carotenoides e 

ácidos gordos, conforme descrito no ponto 3.2.2.4 - Efeito da temperaturapara uma gama de 

temperaturas de incubação de 35ºC a 80ºC. 

Relativamente aos compostos saponificados, as condições mais favoráveis corresponderam a uma 

temperatura de 80ºC e atmosfera de ar, onde se obteve 1,61 meq/gBH de compostos saponificados 

(Figura 15). O segundo valor mais alto observou-se a 65ºC com atmosfera de ar onde se obteve 1,54 

meq/gBH.  
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Figura 15 – Influência da temperatura e da atmosfera em ensaios de saponificação de biomassa húmida de R. 
toruloides (ar (●);azoto (▲);árgon (■)) (1h; KOH=0,340M em etanol 96 %; V=15,2 mL/g BH). As barras de erro 
representam o desvio padrão.  

 

Em relação aos carotenoides as condições mais favoráveis para a extração foram a temperatura de 

80ºC em atmosfera de árgon onde se obteve 856,4 AU/gBH, sendo o segundo valor obtido a 55ºC em 

atmosfera de árgon (853,4 AU/gBH), e o terceiro valor obtido a 55ºC em atmosfera de azoto (831,6 

AU/gBH) e o quarto obtido a 65ºC em atmosfera de ar (812,7 AU/gBH), como se pode verificar na 

Figura 16. 
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Figura 16 - Influência da temperatura e da atmosfera na extração de carotenoides em ensaios de saponificação de 
biomassa húmida de R. toruloides (ar (●);azoto (▲);árgon (■)) (1h; KOH=0,340M em etanol 96 %; V=15,2 mL/g 
BH). As barras de erro representam o desvio padrão.  

 

Assim, em termos globais a condição que se decidiu ser mais vantajosa em termos de um 

processamento industrial foi a temperatura de 65ºC, pois permite extrair simultaneamente mais 

compostos saponificados e mais carotenoides do que 55ºC em presença de ar, embora os melhores 

conjuntos de condições fossem efetivamente 80ºC com ar para os compostos saponificáveis e 80ºC 

com árgon para os carotenoides.   

 

4.2.4 - Otimização de parâmetros da extração pela metodologia do desenho composto central 

No estudo referido nos pontos anteriores, definiram-se os valores ótimos para alguns dos parâmetros 

com influência na saponificação da biomassa de R. toruloides, Contudo, havia ainda que ter em 

consideração outros parâmetros como o tempo de duração da extração, a concentração de catalisador 

(KOH) e a concentração de etanol.  

Deste modo, procedeu-se à otimização dos restantes parâmetros de extração pela metodologia do 

desenho fatorial com 3 variáveis (23), em sistema expandido para um desenho composto central (DCC) 

conforme descrito em 3.2.2.4 e analisando como variáveis resposta a quantidade de compostos 

saponificados e a quantidade de carotenoides extraídas. Nestes ensaios, utilizou-se a biomassa da 

levedura R. toruloides húmida com condicionamento de ar e uma temperatura de incubação de 65ºC, 

tendo-se obtido os resultados que constam da Tabela 10. Estes foram tratados com o auxílio do 

programa Statistica 10, pelo método ANOVA, a fim de se obter um modelo matemático com efeitos 

lineares (L) e quadráticos (Q) que descrevesse o sistema estudado considerando a eficiência de 
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extração de compostos saponificados e de carotenoides e permitisse analisar as interações entre os 

três fatores em estudo.  

Como se pode verificar na Tabela 11 o parâmetro com maior influência e positiva na extração de 

compostos saponificados é o tempo seja com dependência quadrática ou linear. Também a 

concentração de catalisador se revelou como um fator positivo, enquanto que a concentração de etanol 

tem sempre efeito negativo principalmente na dependência linear pois é o fator que apresenta um valor 

negativo mais alto. Contudo como todos os parâmetros apresentam um valor p> 0,05, estes efeitos não 

apresentam relevância estatística ao nível estabelecido.  

Em relação aos efeitos dos parâmetros na eficiência de extração de carotenoides pode-se verificar na 

Tabela 11 que o parâmetro mais significativo é o da concentração de etanol com dependência linear, 

visto que apresenta o efeito positivo maior, e estatisticamente válido porque corresponde a um p <0,05.  

 

Tabela 10 – Influência das concentrações de KOH e de etanol e do tempo de duração do ensaio na saponificação 
de biomassa húmida de R. toruloides a 65ºC com ar em ensaios planeados através de um desenho composto 
central a 3 níveis (V=15,2 mL/g BH).  

Ensaios KOH (M) EtOH (%(v/v)) Tempo (min) 
Saponificados 

(meq/gBH) 
Carotenoides 

(AU/gBH) 

1 0,48 84,1 60 1,92 498,3 

2 1,32 84,1 60 2,35 656,0 

3 0,48 95,9 60 1,26 951,5 

4 1,32 95,9 60 2,47 1010,7 

5 0,48 84,1 150 2,33 683,3 

6 1,32 84,1 150 2,27 759,4 

7 0,48 95,9 150 1,87 1060,9 

8 1,32 95,9 150 1,83 1273,3 

Branco (1) 0,90 90,0 105 1,65 962,3 

Branco (2) 0,90 90,0 105 1,97 930,3 

Branco (3) 0,90 90,0 105 1,48 899,3 

1 0,20 90,0 105 1,71 693,7 

2 1,60 90,0 105 2,16 705,3 

3 0,90 80,0 105 1,82 511,9 

4 0,90 100,0 105 0,58 951,5 

5 0,90 90,0 30 1,41 927,3 

6 0,90 90,0 180 3,26 890,7 
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Tabela 11 - Principais efeitos e interações entre variáveis observados na saponificação de biomassa húmida de R. 

toruloides a 65ºC em presença de ar (V=15,2 mL/g BH). 

      

 

As equações polinomiais que descrevem os modelos para o sistema estudado encontram-se descritas 

na Tabela 12, onde pode observar-se que a correlação do modelo é relativamente baixa, principalmente 

para o caso da variável quantidade de compostos saponificados, facto que também se salienta dos 

valores de p já referidos.  

 

 Tabela 12 - Equações polinomiais que descrevem a eficiência de extração de compostos saponificados e 

carotenoides por saponificação de biomassa húmida de R. toruloides a 65ºC em presença de ar (V=15,2 mL/g BH). 

Equação R2 

Saponificados (meq/gBH) = -22.6124-3.2663*KOH+0.7490*KOH2+0.6014*EtOH-
0.0037*EtOH2 +0.0034*tempo+0.0001*tempo2+0.0395*KOH*EtOH-0.0117*KOH*tempo-

0.0002*EtOH*tempo 

0.7542 

Carotenoides (AU/gBH) = -13116.0575+509.7893*KOH-355.5764*KOH2+279.8469*EtOH-
1.4204*EtOH2 -4.3119*tempo+0.0063*tempo2+1.9108*KOH*EtOH+0.4820*KOH*tempo+ 

0.0394*EtOH*tempo 

0.8506 

 

Usando as equações da Tabela 12 construíram-se gráficos que permitissem mostrar a dependência 

dos efeitos no sistema. No entanto não sendo possível gráficos a 4 dimensões, representaram-se em 

cada caso os valores de duas das variáveis considerando o valor da terceira no seu ponto médio (Figura 

17). 

 

 

Fator Efeito p

Média 1,688 0,000

KOH (L) 0,337 0,196

KOH (Q) 0,259 0,352

EtOH (L) -0,515 0,066

EtOH (Q) -0,260 0,351

Tempo (L) 0,500 0,072

Tempo (Q) 0,537 0,078

KOH x EtOH 0,195 0,547

KOH x Tempo -0,435 0,202

EtOH x Tempo -0,092 0,775

Fator Efeito p

Média 924,829 0,000

KOH (L) 76,850 0,269

KOH (Q) -123,171 0,124

EtOH (L) 357,132 0,001

EtOH (Q) -100,410 0,197

Tempo (L) 87,700 0,213

Tempo (Q) 24,954 0,734

KOH x EtOH 9,456 0,913

KOH x Tempo 17,887 0,837

EtOH x Tempo 20,876 0,810
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Nos gráficos da Figura 17 observa-se que a eficiência da saponificação aumenta com o tempo de 

duração do ensaio e com os aumentos da concentração de KOH e da quantidade de água. Esta é uma 

conclusão já esperada pois a reação de saponificação depende fortemente da presença de água. 

Ao contrário do observado na Figura 17, os gráficos da Figura 18 mostram que a extração de 

carotenoides é mais eficiente com concentrações moderadas de catalisador e na ausência de água. 

Esta última observação era também já esperada pois estes compostos são lipofílicos. Dado que os 

carotenoides são neste sistema os produtos com maior valor acrescentado decidiu-se que as condições 

ótimas a escolher deveriam reportar-se à maximização da extração destes compostos. Na gama 

estudada, as melhores condições de incubação para a extração de carotenoides envolvem portanto um 

tempo de incubação de 180 min com uma solução de KOH 1,1 M em etanol de concentração 

volumétrica a 100% em que se deveria atingir um rendimento de extração de 1237 AU/gBH. 
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Figura 17 - Efeito das concentrações de KOH e etanol e do tempo de ensaio na eficiência da saponificação de 

biomassa húmida de R. toruloides a 65ºC em presença de ar (V=15,2 mL/g BH).  
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Figura 18 – Efeito das concentrações de KOH e etanol e do tempo de ensaio na eficiência da extração de 

carotenoides de biomassa húmida de R. toruloides a 65ºC em presença de ar (V=15,2 mL/g BH). 
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No entanto o etanol a 100% é um reagente muito mais caro do que o comumente vendido a 96% o que 

incrementaria bastante o gasto num processo industrial. Assim, aplicando o modelo para as condições 

ótimas de extração de carotenoides relativamente ao tempo e à concentração de KOH (1,1M e 180 

min) e considerando uma concentração volumétrica de etanol de 96%, pode-se observar que se obteria 

1194 AU/gBH, valor que representa menos 3% de carotenoides extraídos relativamente às condições 

ótimas definidas pelo modelo. Face à inerente poupança monetária foi considerado usar esta 

concentração volumétrica no ensaio de validação do modelo (Tabela 13). 

 

Tabela 13 - Eficiência de extração de compostos saponificados e carotenoides por saponificação de biomassa 

húmida de R. toruloides a 65ºC em presença de ar (KOH=1,1M; Etanol=96% v/v; t=180min; V=15,2 mL/g BH). 

 Previsão do modelo Ensaio real 

Saponificados (meq/gBH) 2.38 2.03 ± 0.13 

Carotenoides (AU/gBH) 1194.44 1223.6 ± 98.20 
 

Os resultados obtidos apresentaram um desvio ao modelo de 0,6% em termos de concentração de 

carotenoides o que mostra uma boa concordância. 

Como ao longo de todo o trabalho se verificou que no final de cada extração as células ainda 

apresentavam alguma cor, realizou-se ainda um ensaio com reextração nas mesmas condições. Na 

segunda extração foi ainda possível extrair 720,3 AU/gBH de carotenoides e 1,86 meq/gBH de 

compostos saponificados, aumentando assim o rendimento da extração de carotenoides em 41% 

(foram extraídos 1223,6 AU/gBH no ensaio de validação do modelo). Verifica-se então que uma 

reextração permitir ainda obter valores interessantes de carotenoides. 
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5 – Discussão dos resultados 

Numa primeira fase do processo de otimização de parâmetros de extração de óleos e carotenoides de 

biomassa de R. toruloides, foram comparadas as eficiências proporcionadas por dois catalisadores 

básicos, nomeadamente KOH e NaOH, num processo a 55ºC, com a duração de 1h e agitação a 

200rpm. Comparando-se os rendimentos de extração obtidos para saponificados e carotenoides, 

verificou-se que o NaOH proporcionava melhores resultados para ambos, nomeadamente, mais 0,24 

meq/gBH e mais 63,0 AU/gBH extraídos, respetivamente, face ao uso de KOH. No entanto elegeu-se 

KOH como o melhor catalisador, visto que o manuseamento do extrato etanólico obtido com NaOH foi 

muito mais difícil devido à formação de emulsões difíceis de destruir nos passos subsequentes de 

extração com hexano. Nesta fase efetuou-se uma caracterização a nível do perfil de ácidos gordos no 

extrato, verificando-se que o ácido gordo mais abundantemente produzido por R. toruloides foi o ácido 

oleico (18:1). Este resultado vai de encontro com o publicado por Sawangkeaw (Sawangkeaw e 

Ngamprasertsith, 2013), onde é referido que este é o ácido gordo mais abundante na levedura R. 

toruloides, representando entre 4%-41% do total de ácidos gordos produzidos pela levedura.  

Seguidamente estudou-se a influência do estado celular da biomassa de R. toruloides no rendimento 

de extração, tendo-se obtido o maior rendimento em saponificados com biomassa húmida tratada no 

moinho de bolas sob atmosfera de ar, designadamente 1,40 meq/gBH. Constatou-se que a extração 

foi promovida pela rutura da membrana celular, proporcionando uma libertação mais eficiente dos óleos 

saponificáveis presentes dentro das células. Neste estudo, verificou-se o moinho de bolas foi o 

processo mais eficiente para se obter este efeito. Já na recuperação de carotenoides, as condições 

mais favoráveis associaram o uso de biomassa húmida inteira, sob atmosfera de árgon, atingindo-se 

um rendimento máximo de 853,4 AU/gBH. Em iguais condições de extração, mas sob atmosferas de 

azoto e de ar, forma obtidos rendimentos de 831,6 e de 790,9 AU/gBH, respetivamente. Contudo, como 

a diferença de rendimentos entre o condicionamento com árgon e o processo sob atmosfera de ar é de 

apenas 62,5 AU/gBH, a nível industrial esta diferença não justificaria o custo adicional do processo sob 

atmosfera condicionada.  

Para ambos os produtos extraídos, os rendimentos de extração foram inferiores quando foi usada 

biomassa seca ou liofilizada, verificando-se aparentemente que a humidade celular facilita os 

processos de saponificação e extração. Tendo em conta os resultados descritos, foram selecionadas, 

como melhores condições de extração utilizáveis a nível industrial, o uso de biomassa húmida, inteira 

(sem aplicação de processos de rutura celular), sem qualquer tipo de condicionamento atmosférico.  

Subsequentemente foi estudado o efeito da temperatura de incubação no rendimento de extração de 

saponificados e carotenoides. A nível dos saponificados obteve-se um valor máximo de 1,61 meq/gBH 

para uma temperatura de 80ºC, sob atmosfera de ar. Tal aparentemente corrobora a hipótese de que 

a saponificação e extração de óleos são favorecidas pela rutura da membrana celular, neste caso por 

efeito térmico. Contudo, para os carotenoides, o melhor resultado foram obtidos a 80ºC sob atmosfera 

de árgon, com um valor de 856,4 AU/gBH. Também aqui se observaram valores máximos de 

rendimento de extração nos ensaios sob atmosfera de ar, tendo sido firmemente escolhida esta opção, 
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ausência de condicionamento atmosférico, com vantagens em termos de custos na implementação à 

escala industrial. A nível da seleção da temperatura do processo, como os carotenoides apresentam 

um valor acrescentado maior do que os saponificados, optou-se por beneficiar a extração dos primeiros, 

optando-se por um valor de compromisso de 65ºC.   

Tomando como base um processo à temperatura de 65ºC, sob atmosfera de ar, utilizando biomassa 

húmida sem aplicação de pré-tratamento de rutura celular, recorreu-se a um desenho fatorial para 

otimizar simultaneamente os parâmetros tempo de incubação, concentração de KOH e concentração 

de etanol. Deste conjunto de ensaios programados, resultou que as condições conducentes ao valor 

máximo de rendimento de extração de carotenoides seriam um período de incubação de 180 minutos, 

com uma concentração molar de KOH de 1,1 M em etanol a 100% (sem adição de água). Já o 

rendimento máximo de saponificação foi estimado para um período de incubação de 180 minutos com 

uma concentração de KOH de 0,2 M em etanol a 80% (v/v). Como o etanol puro é significativamente 

mais caro face a etanol a 96% (v/v), considerou-se a utilização desta condição sub-ótima. No entanto, 

verificou-se que a alteração da concentração volumétrica de etanol face ao ótimo indicado pelo modelo 

acarretou uma redução no rendimento de extração de carotenoides de apenas 3%, o que não 

compensa o custo adicional da utilização de etanol puro.  

Como em todos os ensaios realizados se verificou que, após a extração de carotenoides e 

saponificados, a biomassa ainda apresentava uma cor alaranjada, efetuou-se um ensaio de reextração, 

utilizando as condições do ensaio de validação dos resultados da fase experimental de aplicação do 

desenho fatorial. Aqui verificou-se que se conseguiria aumentar o rendimento de extração de 

carotenoides em cerca de 41%, o que poderia ser de relevância industrial devido ao alto valor 

acrescentado destes.  

Do conjunto de ensaios supracitados, pode concluir-se que, para o processo industrial de saponificação 

e extração de carotenoides de biomassa de R. toruloides, deveria utilizar-se a biomassa húmida sem 

qualquer tratamento de rutura celular, num processo levado acabo sem condicionamento atmosférico 

(sob ar), aplicando KOH a 1,1 M em etanol a 96% (v/v), durante 180 minutos, a 65ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

6- Conclusões  

Através deste trabalho foi possível otimizar os rendimentos de extração de óleos (saponificáveis) e de 

carotenoides, a partir de biomassa de R. toruloides. De valores de 1,38 meq/gBH e 790,9 AU/gBH nas 

condições base iniciais, evolui-se para 2,03 meq/gBH e 1223,6 AU/gBH nas condições otimizadas, 

representando aumentos de 32% e de 35%, respetivamente.  

Na seleção do catalisador básico, concluiu-se que, apesar do uso de NaOH proporcionar resultados 

mais favoráveis em termos de rendimentos de extração, é preferível utilizar KOH de modo a evitar-se 

a formação de emulsões que influenciam desfavoravelmente o processo subsequente de extração com 

hexano.  

Concluiu-se igualmente que os incrementos nos rendimentos de extração de saponificados e 

carotenoides, proporcionados pela aplicação à biomassa de pré-tratamentos de rutura celular e pelo 

uso de condicionamento atmosférico com árgon ou azoto, não justificam os custos acrescidos, face aos 

resultados obtidos com biomassa húmida, sem pré-tratamento, sob atmosfera de ar.  

Finalmente, concluiu-se que um bom compromisso para a saponificação e extração de carotenoides 

resultava da aplicação de KOH a 1,1 M, em etanol a 96% (v/v), durante 180 minutos a 65ºC. Uma 

segunda etapa de extração, nas mesmas condições, permite uma recuperação adicional de 

carotenoides que pode justificar a sua implementação a nível industrial.   

 

7- Sugestões para trabalho futuro  

No conjunto dos parâmetros operacionais estudados, a intensidade da agitação não foi abordada. Este 

parâmetro pode revelar-se importante, dada a natureza multifásica do meio reacional, sujeito a 

limitações à transferência de massa, Futuramente poder-se-ia estudar se este parâmetro influenciaria 

ou não os rendimentos de extração de saponificados e carotenoides.  

Devido à fraca solubilidade do padrão de -caroteno em etanol na gama alcalina de pH e às dificuldades 

de obtenção de soluções homogéneas de KOH ou NaOH em etanol, não foi possível construir uma reta 

de calibração para a quantificação do teor em carotenoides dos extratos obtidos. Assim, os rendimentos 

de extração foram expressos em unidades de área de pico cromatográfico por unidade de biomassa 

húmida (AU/gBH). O desenvolvimento de um método analítico para a quantificação direta dos 

carotenoides deveria ser um aspeto a estudar futuramente.  
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Anexos   

Tabela A1 - Caraterização da evolução do processo fermentativo de R. toruloides (T=30ºC, pH=4). 

Tempo 
(h) 

D.O.  Biomassa 
(g/L) 

Carotenoides Totais 
(mg/gBS) 

Ácidos Gordos 
(%p/p BS) 

0 0,253 0,612   

2 0,255 0,614 0,344  

19 21,767 15,805  5,844 

20 28,900 20,843   

23 33,700 24,233   

26 32,300 23,244 0,081 6,826 

27 39,833 28,564   

43 79,100 56,294   

44 95,000 67,523 0,032 15,027 

45 108,900 77,339   

47 117,600 83,483   

49,5 96,333 68,464 0,028 18,723 

51 122,000 86,590   

52,5 98,000 69,641   

66,75 126,250 89,592   

67,75 127,250 90,298 0,045 22,672 

70 113,500 80,588   

72,5 127,250 90,298 0,054 22,710 

89,5 149,750 106,187   

90 152,000 107,776 0,098 24,693 

94 159,750 113,249   

96,5 168,750 119,605 0,088 25,754 

118,5 133,500 94,712 0,148 26,186 

141 177,500 125,784 0,166 24,383 

163 174,500 123,666 0,168 23,943 

167 158,500 112,367   

169,5 120,500 85,531 0,132 24,271 

187 144,250 102,303 0,187 24,439 
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Tabela A2 - Correlação entre a velocidade de rotação da bomba peristáltica e o caudal de alimentação. 

 

 

 

Rpm Caudal (mL/h)

0,2 6,99

0,3 10,49

0,4 13,99

0,5 17,67

0,6 20,09

0,7 24,48

0,8 27,98


