
UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS 

MISSÕES 

URI – CAMPUS ERECHIM 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

  

 

 

 

LUCIANA MAROÑAS MONKS 

 

 

 

 

 

MÉTODOS QUÍMICOS, FÍSICOS E ENZIMÁTICOS UTILIZADOS NA RUPTURA 

CELULAR DE Sporidiobolus salmonicolor CBS 2636  

 

 

 

 

 

 

 

ERECHIM, RS- BRASIL 

JUNHO DE 2012 



2 
 

         UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS 

MISSÕES 

URI – CAMPUS ERECHIM 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

  

 

 

 

LUCIANA MAROÑAS MONKS 

 

 

 

 

 

MÉTODOS QUÍMICOS, FÍSICOS E ENZIMÁTICOS UTILIZADOS NA RUPTURA 

CELULAR DE Sporidiobolus salmonicolor CBS 2636  

 

 

 

 

 

ERECHIM, RS- BRASIL 

JUNHO DE 2012

 



 

 
 

    UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS 

MISSÕES 

URI – CAMPUS ERECHIM 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS  

 

 

 

LUCIANA MAROÑAS MONKS 

 

 

MÉTODOS QUÍMICOS, FÍSICOS E ENZIMÁTICOS UTILIZADOS  NA RUPTURA 

CELULAR  DE Sporidiobolus salmonicolor CBS 2636   

 

 

Tese apresentada à Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e das Missões como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Doutor em Engenharia de Alimentos. 

 

 

Orientadores: Profo. Dr. Eunice Valduga 

                  Profo. Dr. José Vladimir de Oliveira 

 

 

ERECHIM, RS- BRASIL 

JUNHO DE 2012 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Pedro e Marilu e meus 

irmãos Dani, Duda e Fernando, pelo 

amor, incentivo, apoio e por 

acreditarem em todos os momentos em 

mim. 

Dedico 

 

 

 



 

 
 

Agradecimentos 
 

 

 

Á Deus. 

A minha Família. 

Aos Professores Orientadores Eunice e Vladimir pela amizade, aprendizagem, 

empenho, confiança e credibilidade. 

Aos professores do Programa de Pós- graduação Gessiane, Débora, Cansian, 

Marcio, Helen, Clarissa, Tuca, Marco e o professor Claudio, que me ensinaram e 

orientaram durante esse período. 

Ao Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Farroupilha- campus São Borja, que 

tornou possível a conclusão desse trabalho. 

A funcionária da secretaria Andrea, e aos funcionários da central de materiais, por 

toda a prestação de serviço, ajuda, apoio e amizade. 

As bolsistas Lidia e Aline pela grande ajuda durante a tese. 

Aos colegas do programa de Pós – Graduação em especial Aline Richetti, Graci, 

Rosicler, Ju, Sandy, Marceli, Jamile pela ajuda e amizade. 

Aos amigos que conheci aqui e que fizeram parte desse trabalho, Irede, Wagner, 

Alana, Patrícia, Lindomar. 

 



 

 
 

RESUMO 
 

 

Os carotenoides são corantes naturais e podem ser biossintetizados por plantas 
e/ou micro-organismos. Os carotenoides bioproduzidos por micro-organismos 
estão localizados na parede celular e a rigidez da parede de algumas leveduras 
muitas vezes limita esta extratibilidade, sendo necessária a aplicação de métodos 
para recuperação dos pigmentos. Várias técnicas de ruptura celular foram 
desenvolvidas ao longo dos anos, mas apenas algumas estão disponíveis em 
larga escala. Atualmente, o uso de métodos mecânicos, são os mais difundidos 
na indústria, embora uma série de métodos não-mecânicos, especialmente a 
ruptura enzimática, tornaram-se foco de atenção. Neste sentido, o objetivo deste 
estudo foi promover o rompimento celular de Sporidiobolus salmonicolor CBS 
2636 por métodos mecânicos e/ou físicos (maceração com nitrogênio líquido, 
banho ultrassônico, fluídos pressurizados: Dióxido de carbono e propano), 
químicos (bicarbonato de sódio, ácidos clorídrico, acético e lático, dimetilsufóxido 
– DMSO), enzimáticos (Complexo enzimático E1: β -1,3- glucanase, protease, 
celulase e quitinase; Complexo enzimático E2: β-1,3 e 1,4- glucanase, xilanase, 
celulase, β-glucosidase, β-xilosidase, α-L-arabinofuranosidase, amilase e 
protease) e métodos combinados, visando à recuperação de carotenoides 
intracelular. A bioprodução de células foi realizada em biorreator, com volume útil 
de 1 L, 25 °C, 180 rpm por 100 h. Após o meio fermentado, foi centrifugado a 
3000g, a 5 °C durante 10 minutos e as células foram liofilizadas. A eficiência do 
tratamento de ruptura celular foi avaliada pela taxa de extratibilidade dos 
carotenoides totais e por modificações da morfologia celular (Microscopia 
Eletrônica de Varredura - MEV). Os fluidos supercríticos (dióxido de carbono e 
propano) demonstraram exercerem efeitos na lise celular de S. salmonicolor, 
sendo que a máxima concentração de carotenoides intracelulares recuperados foi 
de 2875 µg/L (93 % de extratibilidade), ao empregar-se tratamento com CO2 
pressurizado (300 bar/120 min) combinado com dimetil sulfóxido (DMSO) na 
ruptura celular, seguido da extração dos pigmentos com acetona/metanol (7:3, 
v/v). Os resultados mostraram que múltiplos solventes tiveram efeito sinérgico 
(diclorometano, etanol, acetato de etila e acetona) na extração de carotenoides. 
No tratamento enzimático (Complexo Enzimático: E2), a máxima extratibilidade de 
carotenoides totais foi de 18,5 % (572,70 μg/L), empregando a relação de celula: 
enzima de 1: 3,41 (m/m), a 35ºC, 180 rpm, 48 h de reação e extração com 
acetona/metanol (7:3, v/v). No entanto, os métodos químicos isolados não se 
mostraram eficientes na lise celular da levedura S. salmonicolor, sendo que a 
máxima recuperação de carotenoides totais foi de 155,30 μg/L (5% de 
extratibilidade) ao empregar tratamento de ruptura celular com bicarbonato de 
sódio. A verificação morfológica das células por MEV apresentaram melhores 
resultados no tratamento utilizando CO2 pressurizado, etanol e DMSO, porém nos 
ensaios com tratamento enzimático submetidos à mesma análise, a morfologia 
das células apresentou maior deformação celular, não sendo proporcional a 
extração dos carotenoides. 
 
Palavras- chave: carotenoides, ruptura celular, fluido pressurizado, complexo 
enzimático. 



 

 
 

ABSTRACT 

Carotenoids comprise natural pigments and can be bio-synthesized by plants 
and/or microorganisms. The carotenoids produced by microorganisms are located 
at the cellular wall and the common rigidity of some yeasts usually limits the 
extraction of carotenoids hence requiring the use of specific techniques to undergo 
such task. Several extraction techniques of cell disruption have been developed 
over the last years but only a few are available at large scale. Currently, 
mechanical methods are the most employed in the industry, though enzymatic 
lysis has received increased attention. In this context, the main objective of this 
work was to investigate the disruption of Sporidiobolus salmonicolor CBS 2636 
cells by mechanical and/or physical methods (liquid N2 maceration, ultrasound 
and compressed CO2 and propane), chemical (sodium bicarbonate, hydrochloric, 
acetic and lactic acids and also DMSO), enzimatic (enzyme complexes:- E1: β -
1,3- glucanase, protease, celulase and quitinase; E2: β-1,3 and 1,4- glucanase, 
xilanase, celulase, β-glucosidase, β-xilosidase, α-L-arabinofuranosidase, amilase 
and protease) and combined methods, towards the improving carotenoids 
intracellular recuperation. For this purpose, cell bio-production was performed in a 
1L-bio-reactor, at 25 °C, 180 rpm, 100 h, following by centrifugation and cell 
lyophilization. The efficiency of the techniques employed was evaluated by the 
amount of carotenoids extracted and resulting cell morphology (SEM). It was 
observed that the compressed fluids exerted a pronounced effect on the lysis of S. 
salmonicolor cells, with a maximum carotenoids concentration reached of 2875 
µg/L (93 % extractability) with supercritical CO2 (300 bar/120 min) combined with 
DMSO for cell disruption, followed by treatment with acetone/methanol (7:3, v/v). 
Results showed synergism of solvents used (dichloromethane, ethanol, ethyl 
acetate and acetone) in the carotenoids extraction. For the enzymatic treatment 
(E2 complex), the maximum carotenoids extractability was 18.5 % (572,70 μg/L) 
using a cell to enzyme ration of 1:3.41 (wt/wt), at 35ºC, 180 rpm, 48 h reaction and 
acetone/methanol (7:3, v/v). Moreover, chemical methods used alone did not show 
to be an efficient tool with a maximum carotenoids recuperation of 155.30 μg/L 
(5% extractability) when using sodium bicarbonate. SEM morphology of cells 
showed best results when treatment was performed with supercritical CO2, ethanol 
and DMSO, whereas enzymatic treatment led to greater cell deformation. 
 
Keywords: carotenoids, cell disruption, compressed fluids, enzymatic complexes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Os carotenoides são tetraterpenos sintetizados por plantas e outros 

organismos fotossintéticos, bem como por algumas bactérias fotossintetizantes, 

leveduras e bolores. A maioria dos carotenoides é composta de uma cadeia de 

carbono central com ligações duplas conjugadas de forma cíclica ou acíclica. De 

acordo com a sua composição química são divididos em categorias como 

carotenos ou xantofilas. Em plantas, os carotenoides desempenham um 

importante papel de proteção contra danos foto-oxidativos (DEMMING; ADAMS, 

2002). 

 A produção biotecnológica de carotenoides para a aplicação industrial por 

micro-organismos tem sido assunto de destaque nos últimos anos, pois a grande 

maioria dos carotenoides utilizados industrialmente é obtida por via química ou 

por extração de plantas ou algas. Devido à preocupação com o uso de aditivos 

químicos nos alimentos, houve um crescente interesse nos carotenoides obtidos 

por processos biotecnológicos (JOHNSON; SCHROEDER, 1995) 

 A produção se dá em pequeno espaço, não estando sujeita às condições 

ambientais como clima, estação do ano ou composição do solo; existe a 

possibilidade de controlar as condições de cultivo para garantir a produção de 

carotenoides de maior importância e a utilização de substratos de baixo custo ( 

BOTELLA- PAVÍA; RODRÍGUEZ- CONCEPCIÓN, 2006; AKSU; EREN, 2007).  

 Os carotenoides são compostos nutracêuticos amplamente utilizados na 

reposição da cor em alimentos, perdida durante o processamento e 

armazenamento em diversos produtos (SANCHÉZ- CONTRERAS, et al., 2000). 

 Além disso, os carotenoides apresentam efeitos benéficos para a saúde 

humana com atividades biológicas importantes destacando-se a inibição de 

doenças, onde os radicais livres apresentam papel fundamental, como 

arteriosclerose, catarata, degeneração macular, esclerose múltipla, câncer, 

doenças degenerativas e cardiovasculares e fortalecimento do sistema 
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imunológico (BOTELLA- PAVÍA; RODRÍGUEZ- CONCEPCIÓN, 2006; 

MALDONADE et al., 2007; AKSU; EREN, 2007).  

 Várias técnicas de ruptura celular foram desenvolvidas ao longo dos anos, 

mas apenas algumas estão disponíveis em larga escala. Atualmente, o uso de 

métodos mecânicos, como a maceração, é o mais difundido na indústria, embora 

uma série de métodos não-mecânicos, especialmente a ruptura enzimática, 

tornaram-se foco de atenção. A desvantagem da maioria dos métodos de 

rompimento celular é que, além do rompimento celular, também resultam na 

degradação e desnaturação de proteínas (EGYHÁZI, et al., 2004). 

 Estudos envolvendo ruptura celular com enzimas tem sido relatados na lise 

de leveduras (ASENJO et al., 1985; SALAZAR; ASENJO, 2007), como as 

enzimas -1,3 glucanases, -1,6 glucanases, mananases, proteases e quitinases. 

Fleuri; Sato (2005), relatam que somente duas enzimas são essenciais para o 

rompimento da célula: a protease lítica específica que degrada a camada externa 

de mananaproteína e a  β- 1,3 glucanase lítica que degrada a camada interna de 

glucana entretanto, a preparação bruta de β -1,3 glucanase da linhagem 

Cellulosimicrobium cellulans 191 é capaz de lisar a parede celular de leveduras 

sem a presença de proteases líticas. Os mesmos autores em 2008 encontraram a 

maior atividade lítica da enzima  β -1,3 glucanase sobre a levedura S. cerevisiae 

KL-88 utilizando pH 6,5 e 35ºC durante a lise e com as células da levedura 

obtidas após 10 h de fermentação em frascos sem agitação.  

 Porém diferentes métodos podem ser empregados para extração de 

proteínas intracelulares, os quais dependem da força física da parede celular dos 

micro-organismos, localização dentro da célula, estabilidade e do composto de 

interesse (FARKADE, et al., 2005). Métodos mecânicos, físicos, químicos, 

enzimáticos e a combinação destes podem ser aplicados. Medeiros, et al., (2008) 

obtiveram resultados de ruptura celular com o uso conjugado de ondas 

ultrassônicas e pérolas de vidro para extração de β-galactosidase de 

Kluyveromyces marxianus CCT 7081 para uso em escala de laboratório, 

relatando a sua utilização com vantagens em substituição ao tradicional método 

de ruptura por abrasão. 
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 No entanto, a utilização de dióxido de carbono pressurizado (CO2 - SC) para 

o rompimento celular constitui-se em um método potencial para a extração de 

materiais biológicos sensíveis, devido a uma série de razões vantajosas quando 

comparada a outras técnicas. O dióxido de carbono atinge o estado supercrítico 

em condições brandas de temperatura e pressão, e nas proximidades do ponto 

crítico, suas propriedades podem ser finamente ajustadas. Nesse estado, 

caracteriza-se pela transferência de massa "de gás como líquido’’ e com poder de 

dissolução, que são dependentes da temperatura e pressão. Além disso, o 

solvente pode ser facilmente removido do meio, sem qualquer resíduo, pela 

despressurização do sistema. O fluído é barato, não inflamável e não tóxico em 

baixas concentrações (EGYHÁZI, et al., 2004).  

 Assim, é natural pensar que essas características podem fazer do CO2  

adequado para o uso como uma ferramenta no rompimento celular. Devido à sua 

alta difusividade e sua não-polaridade, o CO2- SC pode se dissolver facilmente na 

membrana celular, difundindo-se através dela, e preenchendo também o espaço 

intracelular.  

 Ao diminuir a pressão do sistema, o fluido retorna ao estado gasoso, o que 

significa uma grande expansão exigindo consequente volume para tal, o que  

pode ocasionar o rompimento das células. Este método de rompimento celular é 

bastante simples. Com o aumento da pressão, o CO2- SC entra nas células e, em 

seguida, devido à súbita queda de pressão, alcança o estado gasoso 

convencional, levando ao rompimento das células no suporte. A eficiência do 

método varia em função das características das células microbianas, como a 

presença de uma parede celular e da influência da superfície celular (EGYHÁZI, 

et al., 2004).    

 Após o rompimento celular, os carotenoides devem ser extraídos a partir 

das células microbianas, geralmente utiliza- se solventes orgânicos, como 

acetona, éter de petróleo, hexano, clorofórmio, etanol e metanol. Alguns desses 

solventes foram testados quanto à sua capacidade de isolar os carotenoides a 

partir de células microbianas em uma série de investigações anteriores. A maioria 

desses estudos se concentrou na recuperação de carotenoides utilizando um 

único solvente (MENDES- PINTO, et al., 2001). Uma área de estudo que tem 
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recebido pouca atenção é a investigação da liberação de carotenoides por 

misturas de solventes. É plausível que alguns solventes, quando usados em 

conjunto possam demonstrar interações sinérgicas, resultando em um rendimento 

melhor de carotenoides (MENDES- PINTO, et al., 2001; LIM, et al., 2002; PARK, 

et al., 2007, VALDUGA, et al., 2009a).  

 

 Neste contexto e frente às importantes aplicações dos carotenoides tanto 

na indústria de alimentos (como por exemplo, sua utilização como composto de 

proteção à oxidação de produtos industrializados) quanto no seu uso farmacêutico 

(como fonte de pró vitamina A) surge à necessidade do estudo de técnicas de 

rompimento celular efetivos, possibilitando a utilização dos carotenoides de fontes 

microbianas. Desta forma, este estudo teve como objetivo principal promover a 

ruptura celular de carotenoides sintetizados por Sporidiobolus Salmonicolor CBS 

2636, empregando métodos físicos (mecânicos), químicos e enzimáticos, visando 

à recuperação de carotenóides. Para isso, os objetivos específicos estão assim 

dispostos: 

1) Investigar o emprego de preparados enzimáticos comerciais, contendo as 

enzimas β -1,3- glucanase, protease, celulase e quitinase (Enzima E1 – L 1412), e 

o preparado comercial E2, composto principalmente de β-1,3 e 1,4- glucanase, 

xilanase, e celulase, atividades de β-glucosidase, β-xilosidase, α-L-

arabinofuranosidase, amilase e protease (Enzima E2 - G 4423) na promoção da 

ruptura celular de S. salmonicolor CBS 2636. 

2) Investigar o emprego de fluidos pressurizados (dióxido de carbono e propano) 

como meios de promover a ruptura celular de S. salmonicolor CBS 2636 e 

disponibilizar os carotenoides intracelulares sintetizados; 

3) Avaliar o emprego de técnicas mecânicas (maceração, nitrogênio líquido, 

ultrassom) e químicas (bicarbonato de sódio, ácido clorídrico, ácido acético, 

ácido láctico) e/ou métodos combinados na ruptura celular; 

4) Investigar o comportamento de diferentes combinações de solventes orgânicos 

que propiciem a solubilização e a extração dos carotenoides; 
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5) Avaliar a morfologia celular pela técnica de Microscopia Eletrônica de 

Varredura das células submetidas aos tratamentos de ruptura celular.



 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Neste item serão apresentadas informações sobre a bioprodução, e 

recuperação de carotenoides, abordando principalmente os aspectos de estrutura 

química, nomenclatura, biossíntese, propriedades e funções dos carotenoides na 

saúde humana, micro-organismos produtores, fatores que influenciam a 

bioprodução, métodos de ruptura celular e de recuperação destes biocompostos.  

 

2.1 ESTRUTURA QUÍMICA, NOMENCLATURA E BIOSSÍNTESE DOS 
CAROTENOIDES 

 Os carotenoides são pigmentos como hidrocarbonetos compostos somente 

de carbono e átomos de hidrogênio (β- caroteno, licopeno, α- caroteno), ou seus 

derivados oxigenados que carregam pelo menos um átomo de oxigênio (α e β- 

criptoxantina, zeaxantina, luteína, cataxantina e astaxantina (ARMSTRONG, 

1994). O caminho biossintético tem sido constantemente revisado e de acordo 

com Silva, (2004) pode ser dividido em 5 etapas: estágios iniciais, formação de 

fitoeno, desaturação, ciclização e formação de xantofilas, descrito na Figura 1. 

Figura 1- Principais estágios da biossintese de carotenoides (SILVA, 2004). 

 



2 Revisão Bibliográfica 

21 

 As reações iniciais são comuns para a biossíntese de todas as classes de 

terpenoides e resultam na formação de um composto de vinte carbonos, o geranil 

difosfato (GGPP) como descrito na Figura 2 (SILVA, 2004). 

 Inicialmente o ácido mevalônico é convertido em isopentil difosfato, que 

sofre isomerização para formar o dimetilail difosfato que é a base para a 

enlongação da cadeia. Sucessivas adições de moléculas de isopentil difosfato 

levam a formação do geranil difosfato (dez carbonos), farnesil difosfato (quinze 

carbonos) e geranil difosfato (vinte carbonos) (SILVA, 2004). 

 

Figura 2- Estágios iniciais da biossíntese de carotenoides (SILVA,2004). 
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 A reação chave para a carotenogênese é a dimerização de duas moléculas 

de geranilgeranildifosfato para formar o fitoeno, que é o primeiro carotenoide com 

quarenta carbonos. Segue uma série de desaturações a partir do fitoeno para 

formar fitoflueno, zetacaroteno, neurosporeno e, finalmente, licopeno (Figura 3). 

 

Figura 3- Estágios intermediários da biossíntese de carotenoides (SILVA, 2004). 

 

 A ciclização pode acontecer a partir de neurosporeno ou de licopeno 

(Figura 4). O neurosporeno sofre ciclização em uma das extremidades, formando 

o anel β de β- zeacaroteno ou o anel ε de α- zeacaroteno. Estes dois carotenoides 

são transformados em γ-caroteno e δ- caroteno, respectivamente, pela introdução 
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de uma dupla ligação, estendendo o sistema de duplas ligações conjugadas. O 

licopeno pode ser também cliclizado em uma das extremidades, gerando γ-

caroteno ou δ-caroteno. Estes carotenos monocíclicos sofrem ciclização na outra 

extremidade, resultando em β- caroteno e α-caroteno (bicíclicos), respectivamente 

(SILVA, 2004). 

 

Figura 4- Formação de carotenoides cíclicos (SILVA, 2004). 

 

 

          

 Nos passos finais da biossíntese ocorre a introdução de substituintes como 

hidroxila, gerando as xantofilas (Figuras 5 e 6). A zeinoxantina, α- criptoxantina 

(monohidroxiladas) e luteína (dihidroxilada) são formadas por hidroxilação de α-

caroteno. β- criptoxantina e zeaxantina são derivados hidroxilados de β- caroteno. 

Enquanto que a violaxantina é formada pela epoxidação da zeaxantina (SILVA, 

2004). 
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Figura 5- Formação de Xantofilas a partir de α- caroteno (SILVA, 2004). 

 

Figura 6- Formação de Xantofilas a partir de β- caroteno (SILVA, 2004). 
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2.2. PROPRIEDADES E FUNÇÕES DOS CAROTENOIDES 

 

 As indústrias de alimentos utilizam os carotenoides principalmente como 

pigmentos, tendo como objetivo repor a cor dos alimentos perdida durante o 

processamento e armazenamento, colorirem os alimentos incolores e uniformizar 

a coloração de alguns produtos (FRANCESCHI, et al., 2009). A presença de 

pequenas quantidades de carotenoides pode ajudar na prevenção da rápida 

oxidação dos constituintes dos alimentos, seqüestrando o oxigênio singleto 

(JOHNSON; SCHROEDER,1995). Em particular, o β- caroteno é a pró- vitamina A 

mais abundante nos alimentos. Porém, nem todos os carotenoides são 

precursores de vitamina A. Dos mais de 400 carotenoides que constituem um 

grande grupo de pigmentos presente na natureza, apenas 50 a 60 destes podem 

ser teoricamente convertidos em vitamina A (RODRIGUES- AMAYA, 1985).  

 Cerca de 10 a 50 % do β- caroteno total consumido é absorvido no trato 

gastrointestinal e é parcialmente convertido em vitamina A, dentro da parede 

intestinal. Em função disso, além dos alimentos, o β- caroteno pode ser 

encontrado em forma de medicamentos como suplemento vitamínico A, sendo 

comercializado tanto na forma livre quanto na forma de ésteres (acetato, palmitato 

ou propionato) a fim de completar a recomendação vitamínica diária necessária 

(MARTINI, 2002). 

 A vitamina A é essencial para a promoção do crescimento, 

desenvolvimento embrional e função visual. A contribuição dos carotenoides para 

pró- vitamina A depende dos hábitos dietéticos e das fontes disponíveis do 

alimento. Estima-se que os carotenoides das frutas e verduras fornecem mais de 

70 % da vitamina A nos países do terceiro mundo; em sociedades ocidentais a 

contribuição é muito menor (HOF,  et al., 2000). 

 Os carotenoides com propriedades de pigmentos, precursores de vitamina 

A e antioxidantes têm uma ampla aplicação na indústria alimentar: preparações 

oleosas e aquosas têm sido utilizadas para produzir emulsões, suspensões 

coloidais e complexos com proteínas. Essas preparações têm encontrado 

aplicações em margarinas, manteigas, sucos de frutas e bebidas, sopas, laticínios 

e produtos relativos, sobremesas e misturas, xaropes e medicamentos, açúcar, 
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molhos para saladas, carnes, massas, ovos, maioneses, entre outros (GOUVEIA, 

et al., 2006). 

 O uso dos carotenoides não se restringe somente ao consumo humano. 

São também usados como aditivos para a ração animal, com o propósito de 

conceder a cor adequada ao tecido animal ou aos produtos derivados (por 

exemplo, astaxantina, para salmão; luteína e zeaxantina, para gema de ovos e 

pele de galinhas, β- caroteno, para rebanho bovino, na coloração de nata ou 

gordura) ou para prover apropriado suprimento de vitamina A (BRITTON, et al., 

1995). 

 A proteção antioxidante é fornecida pelos carotenoides acíclicos que 

possuem nove ou mais duplas ligações conjugadas; por exemplo, o licopeno é 

mais eficaz que o β- caroteno, pois o licopeno possui onze duplas ligações 

conjugadas e cadeia acíclica, enquanto o β- caroteno possui nove duplas ligações 

conjugadas e cadeia cíclica nas extremidades (MC BRIDE, 1996). Esses 

carotenoides são capazes de sequestrar espécies reativas de oxigênio, como o 

radical peroxil (ROO•) e o oxigênio singlete (¹O2), estabilizando o elétron 

desemparelhado do radical por ressonância. Os carotenoides são, por 

conseguinte, capazes de retirar do meio espécies altamente reativas (MORAIS, 

2006). 

 

2.3 PRODUÇÃO BIOTECNOLÓGICA DOS CAROTENOIDES 

 

 A maioria dos carotenoides disponíveis comercialmente no mercado 

mundial corresponde à síntese química, mas há uma crescente demanda por 

carotenoides de fontes naturais (JIN, 2003), e a produção biotecnológica vem 

sendo uma alternativa para esse mercado.  

 Desde o início dos anos 80, várias companhias biotecnológicas têm 

desenvolvido métodos para produzir pigmentos em culturas bacterianas, de algas 

e fungos. Para sobreviver, os materiais produzidos biologicamente devem 

oferecer vantagens em seu emprego, custo e/ou conformidade com as normas.  
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 As microalgas são consideradas uma fonte natural de carotenoides devido 

a seu rápido crescimento e fácil manipulação. Atualmente, a produção de 

carotenoides a partir de microalgas se refere apenas a astaxantina e β- caroteno 

de Haematococcus pluvialis e Dunaliella salina, respectivamente, por serem as 

algas que acumulam pigmento suficiente para tornar a produção rentável. Durante 

a última década, a sp Synechocystis cianobactérias, Synechococcus PCC6803 e 

sp. PCC 7002 tem sido apontados como organismos muito adequados para a 

modificação genética com o objetivo de reforçar a produção biotecnológica de β- 

caroteno (VERMAAS, 2004). 

 Dentre os vários micro-organismos sintetizadores de carotenoides, os que 

têm demonstrado serem os mais promissores são a D. salina (AGUILAR, et al., 

2004), Xanthophyllomyces dendrorhous (HU,et al., 2006), H. pluvialis (OROSA et 

al., 2005); Blakeslea trispora (MANTZOURIDOU, et al., 2008), Sporobolomyces 

ruberrimus H110 (RAZAVI; MARCH, 2006), Rhodotorula mucilaginosa (AKSU; 

EREN, 2005), Phafia rhodozyma (LIU et al., 2006; PARAJÓ, et al., 1998; 

DOMINGUEZ- BOCANEGRA, et al., 2007), Rhodotorula glutinis (BUZZINI; 

MARTINI, 2000; BUZZINI, 2000; KIM, et al., 2004; BHOSALE; GRADE, 2001), 

Sporodiobolus salmonicolor  (VALDUGA, et al., 2008 - 2009a), sendo seus 

principais carotenoides o β- caroteno, a astaxantina, o toruleno e o licopeno. 

 A produção de carotenoides via micro-organismos pode tornar-se 

industrialmente praticável e o custo da produção pode ser minimizado com o uso 

de substratos industriais baratos como fontes de nutrientes (DAS, et al., 2007). As 

condições do meio de cultivo (fonte de carbono e nitrogênio), temperatura, pH, 

taxa de aeração e agitação influenciam na variação dos tipos de carotenoides e 

respectiva quantidade  (BUZZINI, et al., 2005). 

 A sacarose e a glicose são as fontes de carbono mais comumente 

utilizadas na bioprodução de carotenoides. Em estudos realizados por Valduga,  

et al. (2008) foram testados várias fontes de carbono além de glicose, que é 

utilizada como padrão, como água de maceração de milho e melaço de cana- de- 

açúcar. Choudari; Singhal (2008) verificaram que a concentração de glicose é 

uma das variáveis mais importantes na bioprodução por B. trispora, devido à 

glicose ser facilmente assimilada na via metabólica da biossíntese do β- caroteno. 
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 Aksu; Eren, (2007) pesquisando que o aumento da concentração de 

glicose elevou as taxas de produção de carotenoides produzidos por R. glutinis. 

 Em estudo realizado por Davoli, et al., (2004) com a levedura S. roseus 

cultivada em meio YED (30 g/L de glicose, 4 g/L de extrato de levedura, 1 g/L de 

KH2PO4 e 0,5 g/L de MgSO4.7H2O), tendo glicose como fonte de carbono, se 

obteve uma concentração máxima de carotenoides de 412 μg/g, sendo que os 

carotenoides majoritários foram o toruleno e β- caroteno. 

 A temperatura é um dos fatores ambientais mais importantes que 

influenciam o crescimento e o desenvolvimento dos micro-organismos, causando 

alterações em muitas vias biossintéticas, inclusive na carotenogênese (ZENI, 

2009). Segundo Bhosale, (2004), a temperatura exerce controle na concentração 

de enzimas envolvidas na bioprodução de carotenoides e mudanças na 

concentração enzimática, definitivamente controlam biossíntese de carotenoides 

nos micro-organismos. 

 O estudo da influência da temperatura sobre o crescimento celular e 

produção de carotenoides da levedura S. ruberrimus foi analisado por Razavi; 

March, (2006). Os autores observaram um aumento na produção celular enquanto 

manteve-se a temperatura entre 19°C e 27°C. Em temperatura a 27 °C ocorreu 

crescimento celular, porém as células não apresentaram coloração. Os mesmos 

autores observaram que a produção dos carotenoides ocorreu rapidamente 

durante a fase exponencial na maioria das temperaturas, com exceção a 31°C. 

Indicando que a temperatura ótima de bioprodução foi de 19°C, onde a 

torularrodina foi sintetizada em quantidade superior ao β- caroteno, de 120μg/mL 

e 5 μg/mL, respectivamente. 

 A biossíntese de carotenoides naturalmente ocasiona mudanças do pH do 

meio de bioprodução, como consequência do crescimento de leveduras. De modo 

geral, o pH do meio de cultivo decresce nas primeiras 72h de produção, seguido 

de uma elevação durante a fase intensa de carotenogênese. A partir desse 

momento o pH permanece constante indicando o final do processo fermentativo 

(FRENGOVA, et al., 1994). 
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 O efeito do pH inicial na concentração de carotenoides e biomassa de S. 

salmonicolor em frascos agitados foram avaliados por Valduga, et al., (2009a), 

onde  o melhor pH de crescimento encontrou-se entre 4,0 e 5,0, enquanto que a 

máxima produção de carotenoides se deu em pH 4,0. 

 A produção e o acúmulo de carotenoides são positivamente afetados pela 

irradiação de luz branca em algas, fungos e bactérias. Contudo, a intensidade e 

forma de iluminação variam com o micro-organismo. A teoria da foto indução 

pode ser descrita em dois aspectos, no primeiro o efeito da luz sobre o 

crescimento do micro-organismo exerce papel fundamental, como estimulante da 

produção; o segundo aspecto considera que o acúmulo de carotenoides na célula 

está associado com o aumento da atividade das enzimas envolvidas na 

biossíntese de carotenoides (BHOSALE, 2004). 

 Alguns trabalhos demonstram que determinadas leveduras biossintetizam 

carotenoides contra os danos causados pela luz. Os efeitos da luz branca sobre o 

crescimento e produção de carotenoides por R. glutinis foi investigado por Sakaki, 

et al., (2001). Para a levedura não pigmentada Saccharomyces cerevisiae uma 

fraca irradiação de luz branca não apresentou efeito sobre o crescimento das 

células. No entanto, na levedura selvagem R. glutinis, a luz inibiu o crescimento 

celular, onde simultaneamente, a produção de torularrodina aumentou (7,9 para 

14,2 mg/100 g células), principalmente durante a fase exponencial. 

 A influência da aeração sobre o conteúdo de carotenoides da levedura S. 

roseus foi estudada por Davoli, et al., (2004), onde o aumento na aeração 

proporcionou o incremento na concentração de carotenoides de 109 para 

412 μg/g. Tinoi, et al., (2005), na bioprodução da mesma levedura em frascos 

agitados, verificaram que em taxas de agitação baixas (100 a 150 rpm) tem-se 

menor crescimento celular devido à diminuição da disponibilidade de nutrientes na 

superfície das células. Ao contrário, em altas taxas de agitação (>250 rpm), 

ocorreu ruptura celular evidenciado com o aparecimento de uma fina camada 

oleosa. 

 A possibilidade da produção de pigmentos naturais em escala industrial, e 

o elevado valor dos produtos tornam a produção biotecnológica de carotenoides 
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uma área de intenso estudo. A produtividade de um bioprocesso em um dado 

sistema depende das condições nutricionais e físicas da cultura, afetando não 

somente o crescimento celular como a produção de pigmento (LIU, et al., 2007). 

Sendo assim, os micro-organismos acumulam vários tipos de carotenoides como 

resposta ao estresse das condições ambientais (BHOSALE, 2004). 

 Segundo Bhosale,(2004) pode- se alcançar uma melhor produção de 

carotenoides com um custo efetivo, utilizando estimulantes no meio e ajustando 

as condições externas do cultivo. 

 

2.4 RECUPERAÇÃO DE BIOCOMPOSTOS 

 

 Uma grande quantidade de produtos podem ser isolados e purificados da 

célula microbiana com o auxílio de ruptura enzimática como, por exemplo: 

peptídeos, polissacarídeos, pigmentos, enzimas entre outros. A parede celular de 

leveduras tem muitas funções: proteção física, estabilidade osmótica, suporte de 

enzimas, adesão célula/célula e barreira de permeabilidade seletiva. A parede 

celular de leveduras é formada por uma camada de manana proteínas que 

sobrepõe a camada de glucana, o que explicaria a resistência das células vivas 

de leveduras ao ataque das misturas enzimáticas elaboradas por alguns micro- 

organismos. A ruptura de células de leveduras com enzimas permite seletividade 

na liberação de produtos, independente da escala e pode ser realizada em 

condições de pH e temperatura que não implicam na desnaturação dos produtos 

celulares de interesse (ASENJO, et al, 1985). 

 

2.4.1 Ruptura celular com Enzimas 

 

 Alguns trabalhos têm evidenciado a utilização de enzimas na lise (ruptura) 

celular. Porém, na literatura não há relatos de estudos da utilização de enzimas 

líticas na ruptura celular da levedura S. salmonicolor e/ou da composição da 
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parede celular da levedura, para tanto, utilizar-se-a estudos comparativos 

empregando outras leveduras.  

 De acordo com Aguilar- Uscanga; François, (2003) a parede celular de S. 

cerevisiae apresenta como componentes polímeros de manose (constituindo 

manoproteínas), glucanas (principalmente betaglucanas, mas galactanas também 

podem ser encontradas) e polímeros de N- acetilglucosamina (formando quitina). 

 Estudos do peso seco da parede celular de S. cerevisiae mostraram que 

cerca de 60 a 90 % é constituída de glucanas e mananas (CHAUD; SGARBIERI,  

2006). Para Kapteyn et al., (1999), a parede celular desta levedura é organizada 

em duas camadas formadas por quatro classes de macromoléculas como 

proteínas de parede celular (CWPs), β-(1→6)- D-glucana, β-(1→3)-D-glucana e 

quitina, com estes componentes interconectados através de ligações covalentes. 

Os demais constituintes da camada interna observados foram a quitina, e uma β-

(1→6)-D- glucana altamente ramificada, solúvel em água (KLIS, et al., 2002). 

 As enzimas líticas são capazes de lisar a parede celular de S. cerevisiae, 

Candida sp. e outros gêneros de leveduras (FLEURI; SATO, 2010). As principais 

enzimas envolvidas na lise de leveduras são β-1,3 glucanases, β-1,6 glucanases, 

mananases, proteases e quitinases, uma vez que a parede é composta 

principalmente pelos polímeros β-1,3 glucana, β-1,6 glucana, mananaproteínas e 

pouca quantidade de quitina. Essas enzimas agem sinergicamente na lise da 

parede celular, mas somente duas são essenciais para o rompimento da célula: a 

protease lítica específica, que degrada a camada externa de mananaproteína, e a 

β-1,3 glucanase lítica que degrada a camada interna da glucana (FLEURI, 2003).  

 As glucanases podem, dependendo da massa molecular e da conformação 

tridimensional da enzima, lisar células de leveduras sem a presença de protease 

e outros produtos que exerçam o papel de hidrólise da camada externa de 

mananaproteína (GUILLOUX- BENATIER, et al., 2000). 

 O custo da purificação restringe o uso de enzimas líticas purificadas em 

larga escala. A utilização do complexo enzimático bruto consistindo de ambas as 

enzimas protease e β-glucanase, para a ruptura da célula em um processo único, 
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foi proposto por Prokopakis; Liu, (1997) para a ruptura celular de Trichoderma 

harzanium. 

 Estudo realizado por Fleuri; Sato, (2010) mostram as linhagens testadas 

utilizando β-1,3-glucanase purificada para promover a lise da parede celular, 

sendo que as mais sensíveis foram Debaryomyces vanriji (52,96 % de lise), a 

Pachysolen tannophillus (100 % de lise) e a Hansenula mrakii (81,15 % de lise), 

enquanto que as linhagens S. cerevisiae KL-88 (15,12 % de lise), Saccharomyces 

capensis (10,87 % de lise) e Candida glabrata (8,43 % de lise) mostraram-se mais 

resistentes à ação da enzima. As linhagens Kluyveromyces drosophilarum e 

Pichia membranaefaciens apresentaram porcentagem relativa de lise de 20,64 e 

21,93 %, respectivamente. 

 Segundo Guilloux- Benatier, et al.,(2000), a bactéria Oenococcus oeni 

produz β-1,3 glucanase durante a fase exponencial de crescimento. A maior 

atividade da enzima ocorreu quando a bactéria foi cultivada em meio de cultura 

contendo moléculas glicosídicas da parede celular de leveduras como indutor. A 

β-1,3 glucanase de O. oeni foi capaz de lisar células viáveis e mortas de S. 

cerevisiae, sendo que as células nas fases de crescimento exponencial e 

estacionária foram lisadas facilmente. 

 Prokopakis; Liu, (1997) relataram que a lise de T. harzanium ocorre em três 

etapas. Na primeira as camadas de mananaproteína e glucana são digeridas, na 

segunda, a célula se rompe devido a diferença da pressão osmótica liberando o 

material intracelular; e na terceira, este último é digerido pelas enzimas ainda 

existentes na solução. 

 As enzimas líticas são enzimas envolvidas na lise da parede celular de 

leveduras e fungos, podendo ser utilizadas para a obtenção de diferentes 

produtos intracelulares e/ou ligados à célula e para o biocontrole de micro-

organismos patogênicos (FLEURI; SATO, 2010). Com o auxílio da lise enzimática, 

podem ser obtidos peptídeos, proteínas recombinantes, ácidos nucléicos, 

pigmentos, enzimas e lipídios (FLEURI; SATO, 2007).  

 De acordo com Salazar; Asenjo, (2007) muitas das proteínas produzidas 

pelas bactérias e leveduras permanecem intracelulares e não são secretadas pela 
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célula microbiana. O uso de enzimas líticas para rompimento celular e liberação 

de produto foi sugerida há alguns anos para resolver este problema e para evitar 

alguns inconvenientes que os métodos tradicionais mecânicos possuem, como 

inespecificidade, proteólise, contaminação, alta viscosidade, entre outros. O 

rompimento celular por enzimas é um procedimento conveniente, já que podem 

conduzir à permeabilização e liberação de produtos diferenciados. 

 

2.4.2 Ruptura celular por métodos químicos e físicos 

 

 Uma das técnicas de rompimento celular mais usada é o choque osmótico, 

que pode ser com um tampão fosfato, ou acetato, ou ainda com água destilada. A 

extração pode ser realizada apenas com adição desses solventes, mas também 

associando os métodos químicos aos físicos, como congelamento/ 

descongelamento, maceração gral/pistilo, digestão, sonicação (ultrassom), 

homogeneização por pressão (French press). (PATEL, et al. 2005; CHEN, et al. 

2006; PATIL, et al. 2006; SUN, et al., 2006). 

 

 Ho, et al., (2006) estudaram o rompimento celular de células de E. Coli 

para liberação de HbcAg intracelular utilizando ultrassom e concluíram que esse 

método foi melhor do que o método enzimático, em termos de liberação de 

proteínas. 

 Medeiros, et al., (2008) compararam a tradicional técnica de abrasão usada 

para ruptura celular em agitador tipo vórtex com o processo de ruptura celular, 

baseado no uso conjugado de ondas ultrassônicas e pérolas de vidro para 

extração de β-galactosidase de Kluyveromyces marxianus CCT 7081 para uso em 

escala de laboratório, concluindo nesse estudo que o uso dessa metodologia por 

um período de 40 min., pode ser aplicado eficientemente para extração,  podendo 

ser utilizado com vantagens em substituição ao tradicional método de ruptura por 

abrasão. 
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 Farkade, et al., (2005) ivestigaram a otimização do rompimento celular de 

Kluveromyces lactis NCIM 3566, através da translocação da enzima β-

galactosidase e também de proteína, utilizando tratamento com calor, 

centrifugação e banho de ultrassom combinados entre si, e concluíram que a 

translocação pode ser usada como uma etapa de pré-tratamento para otimizar o 

processo de rompimento mecânico da célula e pode resultar em uma redução 

substancial nos requisitos de energia para os processos de ruptura celular. Os 

mesmos autores, obtiveram resultados 19 vezes melhores de eficiência 

energética quando submeteram a K. lactis a um pré-tratamento por 6 h em pH 4,4 

seguido pela ruptura por ultrassom por 40 min., demonstrando que a combinação 

de pré-tratamento conhecido e métodos de rompimento celular podem melhorar 

consideravelmente a eficácia do rompimento celular. 

 

 Por ser a parede celular de levedura uma estrutura altamente dinâmica, 

responsável por proteger a célula de rápidas mudanças no potencial osmótico 

externo. Alguns relatos sobre o assunto já foram publicados (KOLLAR, et al., 

1997; LIPKE; OVALLE, 1998). Sendo que um dos métodos utilizados para 

promover a ruptura celular de biocompostos intracelulares é a permeabilização 

celular que modifica a estrutura da membrana citoplasmática (BECKER, et al., 

1996).  

 A permeabilização celular tem sido utilizada como um método alternativo 

para o estudo das reações enzimáticas intracelulares (ALAMÄE; JÄRVISTE, 

1995). Os agentes permeabilizantes podem diminuir o conteúdo das estruturas da 

membrana celular permitindo a passagem de solutos de baixo peso molecular 

para dentro e fora das células (SISO, et al., 1992; PANESAR,  2008). 

 Na literatura, diferentes solventes tem sido descritos para a 

permeabilização de células, como o etanol (PANESAR, et. al., 2007), isopropanol 

(KONDO, et al., 2000), butanol (CHAMPLUVIER, et al.,1989) e acetona 

(CÁNOVAS, et al., 2005).  
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2.4.3 Ruptura celular com Fluído Pressurizado 

 

 Na literatura não há relatos da utilização de fluidos pressurizados na 

ruptura celular de leveduras ou extração dos carotenoides produzidos por 

levedura. Montero, et al. (2005) avaliaram a ruptura e extração de carotenoides a 

partir de microalgas D. salina, Chlorella vulgaris, Spirulina pacifica e Gaditana 

nannochloropsis empregando CO2 supercrítico. Além disso, há vários relatos da 

utilização de fluídos supercríticos na extração de compostos da indústria de 

cerveja, na extração de princípios amargos e aromáticos do lúpulo (MCNALLY, 

1996); na descafeinação do café (ADAMS, 1991); na extração de carotenos da 

cenoura (VEGA, et al., 1996); na indústria farmacêutica, e na extração de 

matérias-primas de plantas medicinais (KERROLA, 1995).  

 Quando uma substância esta sujeita a temperaturas e pressões acima do 

seu ponto critico, um gás altamente comprimido, conhecido como fluido 

supercrítico se forma. Os tratamentos com fluidos supercríticos são muito rápidas, 

pois apresentam boa transferência de massa em função da baixa viscosidade e 

alta difusibilidade do fluido supercrítico (TAYLOR, 1996). 

 A temperatura crítica de um gás é aquela temperatura acima da qual ele 

não pode mais ser liquefeito, não importando o quanto se eleve a pressão 

aplicada. Por outro lado, sua pressão crítica é definida como a pressão acima da 

qual o gás não pode mais ser liquefeito, não importando a quanto se diminua a 

temperatura. É um estado intermediário da substância, isto é, entre o líquido e o 

gasoso e nessas condições ela é relativamente densa se comparada a um gás 

convencional e suas forças de solubilização são mais intensas (LANÇAS et al., 

2000). 

 O princípio do tratamento com fluido supercrítico, é que aproveita as 

propriedades físicas dos fluidos no estado supercrítico. Como a densidade de um 

fluido pressurizado é de 100 a 1000 vezes maior que a de um gás, comparável a 

de um liquido, as interações moleculares nele podem ser fortes, permitindo 

diminuir suas distâncias intermoleculares (KNOWLES, et al., 1988) oferecendo, 

portanto, maior capacidade de solvatação para varias substancias químicas. Por 
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conta da semelhança entre a viscosidade dos fluidos supercríticos e a dos gases, 

e por seu coeficiente de difusão ser maior que o dos líquidos, a extração das 

substancias, mediante este processo, é muito facilitada. 

 Existe uma ampla variedade de compostos que podem ser usados como 

fluido pressurizado, dentre os gases utilizados podem ser citados o propano e o 

dióxido de carbono, o dióxido de carbono apresenta pressão critica moderada de 

72,85 bar e baixa temperatura critica de 31°C, ideal para muitos compostos 

temolábeis (MUKHOPADHYAY, 2000). 

 O propano apresenta pressão crítica de 41,85 bar e temperatura crítica de 

97°C, embora não apresente todas as qualidades do dióxido de carbono, é melhor 

solvente para muitas substâncias, presentes em óleos e produtos naturais 

(HABULIN; KNEZ, 2001). 

 Freitas, et al., (2008), compararam a extração de óleo em sementes de uva 

com dióxido de carbono e propano pressurizados, e constataram que o propano 

apresentou alto rendimento de extração e melhor cinética, o que pode ser 

atribuído a melhor solubilidade de óleos vegetais em propano do que em  dióxido 

de carbono.  

 Hamdan, et al., (2008), também verificaram o efeito das condições de 

extração de óleo de cardomomo com dióxido de carbono supercrítico e propano 

subcrítico, sobre os atributos de qualidade do óleo, indicando que o propano em 

condições subcríticas teve maior capacidade de extração do óleo das sementes, 

apresentando uma menor fração solvente/óleo e ainda óleo com melhores 

atributos de qualidade. 

 

2.4.4 Extração de carotenoides 

 

 Após o rompimento celular, os carotenoides devem ser extraídos a partir 

das células microbianas. Como os carotenóides são solúveis em gordura, 

geralmente são extraídos com solventes orgânicos, como acetona, éter de 
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petróleo, hexano, clorofórmio, etanol e metanol. (MENDES-PINTO, et al., 2001; 

AN, et al., 2003). 

 A extração com solventes é um possível substituto para ruptura mecânica 

devido à sua simplicidade, o processamento em curto espaço de tempo e o custo 

relativamente baixo (FONTANA, et al., 1996). Park et al., (2007) obteviveram 

258,5 mg/g de carotenoides de R. glutinis usando uma combinação de DMSO, 

éter de petróleo e acetona, encontrando β- caroteno, toruleno e torularrodina no 

extrato. 

 Valduga, et al., (2009b) testaram 11 métodos diferentes de recuperação de 

carotenoides. Constataram que ao utilizar a combinação nitrogênio líquido e 

DMSO para ruptura celular e extração com mistura de acetona e metanol (7:3, 

v/v), obtiveram a maior recuperação de carotenoides da levedura S. salmonicolor. 

 Um método de extração de astaxantina de H. pluvialis sem 

homogeneização foi desenvolvido por Sarada, et al., (2006), a extração do 

solvente foi facilitada pelo tratamento das células com HCl 4 mol/L a 70°C, onde 

se obteve uma extração de 90 % dos pigmentos sem homogeneização. 

 Macías-Sánchez, et al., (2009 a) avaliaram os efeitos da pressão, 

temperatura e adição de um co-solvente ao dióxido de carbono supercrítico para a 

recuperação de carotenoides em três microalgas. Os resultados obtidos com 

dióxido de carbono supercrítico indicam que as condições ótimas de extração, 

para Nannochloropsis gaditana e D. salina foram de 400 bar e 60°C, enquanto 

que para Synechococcus sp. os melhores resultados foram obtidos a 300 bar e 

50°C.  

 A adição de etanol (5 %) ao dióxido de carbono pressurizado como um co-

solvente aumentou o rendimento de extração de carotenoides. Neste caso, as 

ótimas condições de pressão e temperatura foram 500 bar e 60°C para N. 

gaditana, para Synechococcus sp. e para D. salina as melhores condições foram 

400 bar e 60°C (MACÍAS-SÁNCHEZ, et al., 2009 a) 

 Segundo Recansens, et al., (1999), a extração com fluidos pressurizados 

sofre influência da temperatura, pressão, tamanho da partícula, velocidade 



2 Revisão Bibliográfica 

38 

superficial do fluido, densidade e natureza do solvente, sendo que a taxa de 

extração é maior quanto maior a solubilidade do soluto no solvente. 

 Macías-Sánchez, et al., (2009 b) afirmam que as técnicas de extração 

convencionais de carotenoides de matriz natural envolvendo o uso de solventes 

orgânicos é uma prática que está sendo eliminada por razões de saúde, 

ambientais e de segurança. A extração supercrítica com dióxido de carbono é 

uma tecnologia avançada que tem um baixo impacto ambiental devido às 

vantagens incontestáveis do dióxido de carbono como solvente, ou seja, baixa 

toxicidade em baixas concentrações, baixo custo e fácil separação dos extratos. 

Desta forma, tornando-se uma alternativa na extração de compostos. 

 

2.5 CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO ESTADO DA ARTE 

 

Após as considerações apresentadas, verifica-se a importância de se obter 

carotenoides de fontes biotecnológicas, tendo em vista o seu grande emprego na 

área alimentícia e farmacêutica. Além disso, a relevância de se avaliar diferentes 

métodos de ruptura celular, visando à recuperação de biocompostos 

intracelulares. 

Trabalhos de ruptura celular têm sido descritos para S. cerevisiae utilizando 

a interação de pérolas de vidro com agitação em três fases fluidas de suspensão, 

com o objetivo de obter a proteína intracelular (CHARINPANITKUL, et al., 2008). 

Um dos métodos combinados para promover a ruptura celular, investigados para 

a extração da enzima β- galactosidase de K. lactis, refere ao pré- tratamento 

químico (HCl) com modificação do pH da solução, seguido de ruptura celular com 

auxilio de banho ultrasssônico (FARDAKE, et al., 2006). 

A obtenção de β- galactosidase através da ruptura celular de E. coli 

utilizando tratamento com calor na presença de glicina foi reportado por Ariga et 

al., (1995). 

A combinação de métodos químicos e mecânicos no processo de ruptura 

de bactérias Gram negativas como Ralstonia eutrophus e E. coli foram reportados 
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por Harrison, et al., (1991), com o objetivo de romper a célula microbiana e alterar 

a permeabilidade de bactérias e leveduras, permitindo a libertação parcial de 

produtos solúveis. 

Estudos da levedura Sporidiobolus salmonicolor CBS 2636 comprovaram o 

seu grande potencial na produção de carotenoides, porém não há relatos da 

investigação de diferentes métodos de ruptura celular dessa levedura, como a 

utilização de enzimas, fluídos pressurizados, técnicas mecânicas (ultrassom, 

nitrogênio líquido), uso de solventes e combinação destes, assim como a 

avaliação morfológica da ruptura celular, o que torna esse trabalho uma  

referência para a ruptura celular desta  levedura. 

 

 



3 Materiais e Métodos 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Neste capítulo serão apresentadas as etapas de bioprodução, ruptura 

celular utilizando diferentes métodos (físicos, mecânicos, químicos e enzimáticos) 

e de extração, visando à recuperação de carotenoides totais, que estão 

representados na Figura 7. 

 

Figura 7- Fluxograma das etapas do processo de ruptura celular. 
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3.1 BIOPRODUÇÃO DE CAROTENOIDES TOTAIS 

 

 A levedura Sporidiobolus salmonicolor CBS 2636 foi a utilizada na 

bioprodução de carotenoides em biorreator. Inicialmente, a cultura liofilizada foi 

hidratada em meio YM (Yeast Malt Extract), preparado como segue: 3 g/L de 

extrato de levedura (Vetec), 3 g/L de extrato de malte (Acumedia), 5 g/L peptona 

(Himedia), 10 g/L de glicose (Nuclear), a 25°C por 72 h. Após o preparo, a cultura 

foi transferida para tubos de ensaio com rosca contendo meio YMA (Yeast Malt 

Extract Agar) nas mesmas condições e adicionado  20 g/L de ágar e incubados a 

25°C por 48 h. Após o crescimento, os tubos foram resfriados a 4°C e a 

subcultura armazenada por 2 meses. A cultura estoque (suspensão de células) foi 

preservada em freezer a - 80ºC (Hitachi) após adição de 20 % glicerol (Proton 

Química, 99,5 %). 

 O inóculo foi preparado em Erlenmeyer de 250 mL contendo 100 mL de 

meio YM. Após a esterilização a 121°C durante 15 min em autoclave (Phoenix, 

modelo AV75), os frascos foram inoculados com uma alçada de células da cultura 

estoque e incubados a 25°C, 180 rpm por aproximadamente 48 h, até atingir 

densidade óptica de 0,7 (aliquota do meio fermentado medido em 

espectrofotômetro) em agitador orbital (Nova Ética, modelo 430 RDB) (Valduga, et 

al., 2009a). 

 A bioprodução dos carotenoides foi realizada em biorreator Biostat B 

(Braun Biotech International) com um volume útil de 1 L durante 100 h de cultivo, 

sem iluminação (Figura 8), nas condições de 25°C, 410 rpm, 1,5 vvm, em meio 

contendo 80 g/L de glicose, 5 g/L extrato de malte, 15 g/L peptona e pHinicial 4,0 

(Valduga, E. et al., 2009b). A temperatura foi controlada utilizando camisa de 

água e o pH e a aeração foram monitorados durante a bioprodução. 
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3.2 RECUPERAÇÃO DE CAROTENOIDES TOTAIS 

 

  

 Em função da forte associação dos carotenoides com as células 

(carotenogênese intracelular) e, no sentido de maximizar a extração dos 

pigmentos testaram-se diferentes métodos de ruptura celular, utilizando agentes 

químicos, enzimáticos e mecânicos.  

 

3.2.1 Reagentes coadjuvantes de ruptura celular e de extração de 

carotenoides 

 

 Os principais reagentes, coadjuvantes de ruptura celular e de extração de 

carotenoides empregados foram: álcool metílico (Vetec, 99,8 %), álcool etílico 

(Merck, 99,9 %), cloreto de metileno (Vetec, 99,5 %), acetona (Vetec, 99,5 %), 

dimetilsufixido - DMSO (Merck, 99,9 %), acetato de etila (Merck, 99,5 %), 

bicarbonato de sódio (Cinética Química, 99,5 %), ácido clorídrico (Vetec, PA), 

ácido acético (Vetec, 97 %), ácido láctico (Sigma, 90,8 %), dióxido de carbono 

(White Martins, 99,9 %), propano (White Martins, 99,5 %) e nitrogênio líquido. 

Foram escolhidos dois complexos enzimáticos comerciais, pois cada é composto 

por um pool enzimático diferente, os utilizados foram: E1 - Glucanex® 

Figura 8- Aparato experimental utilizado na bioprodução de carotenoides em 

biorreator. 
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(Novozymes) proveniente do fungo Trichoderma harzianum L 1412 contendo as 

enzimas β -1,3- glucanase, protease, celulase e quitinase; E2 - complexo 

enzimático comercial proveniente do fungo Trichoderma longibrachiatum G 4423 

(Sigma- Aldrich), composto principalmente de β-1, 3 e 1, 4- glucanase, xilanase, e 

celulase, atividades de β-glucosidase, β-xilosidase, α-L-arabinofuranosidase, 

amilase, e protease também estão presentes. 

 

3.2.2 Preparo das amostras 

 

 Inicialmente, as células foram centrifugadas em centrifuga (Fanem, modelo 

5403) a 6.000 x g, 5°C por 10 min, congeladas em freezer (Hitachi) a - 80°C por 

aproximadamente 24 h e secas em liofilizador (Edward) por 36 h. 

  

3.2.3 Ruptura celular com enzimas 

 

 Para os ensaios realizados com o complexo enzimático E1 empregou-se 

metodologia descrita por Fleuri; Sato, (2010), com modificações, basicamente as 

concentrações estudadas foram escolhidas aleatóriamente inicalmente devido o 

complexo enzimático E1 não apresentar a concentração de UI por grama. Foi 

utilizado 1,0 g de células liofilizadas e in natura solubilizadas em tampão fosfato 

de sódio 0,1 M pH 7,0. As condições de reação utilizando a célula liofilizada foram 

de 30, 40 e 60°C, nos tempos de 60 e 180 min na concentração de 200 µg/mL de 

enzima, todos os ensaios foram realizados em duplicata. A Tabela 1 apresenta as 

condições dos ensaios de tratamento celular realizados com o complexo 

enzimático E1 (célula seca) na concentração de 200 µg/mL. 
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Tabela 1- Ensaios de ruptura celular empregando o complexo enzimático E1 na 

concentração de 200 µg/mL. 

Ensaio Solução 
enzimática (mL) 

Tampão 
(mL) 

Temperatura °C Tempo  
(h) 

1 4 - 30 1 
2 2  2 30 1 
3 1  3 30 1 
4 - 4 30 1 
5 4 - 30 3 
6 2 2 30 3 
7 1 3 30 3 
8 - 4 30 3 
9 4 - 40 1 
10 2  2 40 1 
11 1  3 40 1 
12 - 4 40 1 
13 4 - 40 3 
14 2 2 40 3 
15 1 3 40 3 
16 - 4 40 3 
17 4 - 60 1 
18 2 2 60 1 
19 1 3 60 1 
20 - 4 60 1 
21 4 - 60 3 
22 2 2 60 3 
23 1 3 60 3 
24 - 4 60 3 

 

Nos ensaios de ruptura com a célula in natura, empregou- se 

concentrações do complexo enzimático E1 de 400 µg/mL a 30 e 60 °C por 

180 min, e de 800 µg/mL a 50°C por 24 e 48 h. Em todos os ensaios, a 

suspensão de células foi homogenizada em vortex (200 rpm) em intervalos de 

aproximadamente 10 min. por 1 h. Todos os ensaios foram realizados em 

duplicata. 

 Para os ensaios realizados nas concentrações de 400 e 800 µg/mL foi 

utilizado 1g de célula liofilizada solubilizada em tampão fosfato de sódio 0,1 M, pH 

7,0 (Tabelas 2 e 3, respectivamente). Na concentração de 800 µg/mL foi utilizado 

como coadjuvante no rompimento celular o nitrogênio líquido. Todos os ensaios 

foram realizados a 50°C e em duplicata. 
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Tabela 2- Ensaios de ruptura celular empregando o complexo enzimático E1 a 

400 µg/mL. 

Ensaio Solução 
enzimática 

(mL) 

Solução 
Célula 
(mL) 

Tampão 
(mL) 

Temperatura 
(°C) 

Tempo 
(h) 

1 1 3 2 30 3 
2 3  3 - 30 3 
3 -  3 3 30 3 
4 1 3 2 60 3 
5 3 3 - 60 3 
6 - 3 3 60 3 

 

Tabela 3- Ensaios de ruptura celular empregando o complexo enzimático E1 a 

800 µg/mL. 

Ensaio Solução 
enzimática 

(mL) 

Solução 
Célula 
(mL) 

Tampão 
(mL) 

Tempo 
(h) 

1 15 3 - 24 
2* 15 3 - 24 
3 4 1 1 24 
4* 4 1 1 24 
5 15 3 - 48 
6* 15 3 - 48 
7 4 1 1 48 
8* 4 1 1 48 

* ensaios submetidos a maceração com nitrogênio líquido 

  

 Após a etapa de rompimento celular com o complexo enzimático E1, foi 

realizada centrifugação das células (6500 g por 10 min). Descartada a solução 

tampão e as células foram lavadas duas vezes com 10 mL de água destilada para 

eliminar os resíduos. Alguns ensaios (Tabela 3) foram submetidos a 5 ciclos de 

maceração manual com nitrogênio líquido, operação coadjuvante de rompimento 

celular, a fim de verificar a ação na ruptura e na recuperação de carotenoides 

intracelulares. 

 Nos ensaios com o complexo enzimático E2, avaliou-se os efeitos da 

concentração do complexo enzimático e da temperatura (°C) na ruptura celular, 

mediante o emprego da metodologia de planejamento de experimentos (DCCR – 

Delineamento Composto Central Rotacional 22 ) onde as variáveis dependentes 

estudadas foram à relação célula liofilizada: complexo enzimático E2 e 

temperatura, e as variáveis independentes fixadas foram agitação (180 rpm) e 
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tempo de reação (48 h). As variáveis dependentes e seus respectivos níveis 

encontram-se descritos na Tabela 4.  

 

Tabela 4- Variáveis dependentes e níveis utilizados no delineamento composto 

central rotacional 22 para o tratamento de ruptura celular com o complexo 

enzimático E2. 

 
Variáveis Independentes* 

 
Códigos 

 Níveis  

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

Temperatura (°C)     X1 21 25 35 45 49,1 

Relação Célula: Enzima (m/m)     X2 1:0,6 1:1 1:2 1:3 1:3,41 

*Variáveis Independentes Fixadass: agitação (180 rpm) e tempo de reação (48 h). 

 
 Após o rompimento celular, as células foram centrifugadas (6500 g, 5ºC por 

10 min) sendo descartada a solução tampão e lavadas duas vezes com 10 mL de 

água destilada, para eliminar resíduos. As células foram submetidas a 5 ciclos de 

maceração manual com nitrogênio líquido, operação coadjuvante no rompimento 

celular, seguido da etapa de extração dos carotenoides.  

A extração dos carotenoides foi realizada segundo metologia descrita por 

Valduga et al. (2008), onde adicionou-se 10 mL da mistura dos solventes acetona: 

metanol (7:3, v/v) e submeteu-se a centrifugação (Eppendorf, 5403) a 6.000 g, 

5°C por 10 min. O sobrenadante foi separado e realizaram-se extrações 

sucessivas, até que o solvente e as células permanecessem sem coloração. O 

solvente foi evaporado em evaporador rotativo (Tecnal, TE-210) a 35°C e os 

pigmentos foram solubilizados em metanol para quantificação dos carotenoides 

totais em espectrofotômetro (Agilent 8553) a 448 nm. 

Após a realização do DCCR- Delineamento Composto Central Rotacional 

22 a condição que possibilitou a maior recuperação de foi utilizada para a 

realização do estudo cinético de tempo. 

A concentração de célula liofilizada: complexo enzimático E2 foi de 1:3,41, 

e a temperatura de 35°C, a agitação permaneceu igual a condição anterior 180 

rpm, e foi variado o tempo em 0, 24, 36, 48 e 60 h. Para o tempo 0 h a célula 

liofilizada juntamente com o complexo enzimático E2 foram preparados conforme 
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os outros ensaios e submetidos a extração e recuperação, como valor de 

referência para os resultados de carotenoides totais obtidos nos demais tempos 

de cinética. 

   

3.2.4 Ruptura celular por técnicas mecânicas e químicas 

 

3.2.4.1 Banho Ultrassônico 

  

 Os experimentos realizados para ruptura celular foram realizados segundo 

metodologia descrita por Medeiros,  et al., (2008), com modificações, utilizando 

um banho de ultrassom (Unique UltraSonic Cleaner, modelo USC), frequência 

potência ultrassônicas de 40 KHz e 132 W, que consistiram em dois ensaios 

realizados em frascos âmbar: Ensaio 1 - 0,5 g de célula liofilizada, 6 mL da 

mistura acetona:metanol (7:3, v/v); Ensaio 2 - 0,5 g de célula liofilizada, 6 mL de 

acetona:metanol (7:3, v/v) e 1,0 g de complexo enzimático E2. Os ensaios foram 

submetidos a 4 ciclos de 10 min a 40 kHz, com substituição da água do banho a 

cada intervalo de processo, de modo que a temperatura se mantivesse em torno 

de 4°C.  

 

3.2.4.2 Bicarbonato de sódio 

 

 No tratamento de ruptura celular com método químico empregou-se 

metodologia descrita por Su; Feng, (1999), onde em frasco âmbar, adicionou-se 

0,5 g de célula liofilizada e 18 mL da solução bicarbonato de sódio 0,1 mol/L, e 

submeteu-se a reação em banho termostatizado a 40 -45°C por 24 h. Um 

segundo experimento foi realizado empregando método combinado com banho 

ultrassônico, conforme descrito anteriormente (item 3.2.4.1) por 24 h.  

Após os tratamentos de ruptura celular, submeteu-se a centrifugação 1745 

g por 10 min, sendo descartada a solução de bicarbonato de sódio e as células 

foram lavadas duas vezes com 18 mL de água destilada para eliminar resíduos de 

bicarbonato de sódio.  
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3.2.4.3 Ácido clorídrico, acético e láctico 

 

 No tratamento ácido de ruptura celular empregou-se metodologia descrita 

por Ni, et al. (2008), com modificações. Em tubos de ensaio foi adicionado 0,5 g 

de célula liofilizada e 7,5 mL de solução de ácido clorídrico, acético e/ou láctico 

4 mol/L, respectivamente. A reação foi realizada em banho agitado a 100 rpm, 

35ºC durante 15 min. Após foi realizada centrifugação (6500 g por 10 min) sendo 

descartada a solução ácida e as células foram lavadas duas vezes com 7,5 mL de 

água destilada, para eliminar resíduos ácidos.  

 Após os tratamentos de rompimento celular (mecânicas e químicas), 

realizou-se a extração dos carotenóides segundo metodologia descrita por 

Valduga, et al. (2008), adicionando-se 10 mL da mistura acetona: metanol (7:3  

v/v) e submeteu-se a centrifugação (Eppendorf 5403) a 6.000x g, 5 ºC por 10 min. 

Realizaram-se extrações sucessivas, até que o solvente e as células 

permanecessem sem coloração e o sobrenadante foi separado. Posteriormente, o 

solvente foi evaporado em evaporador rotativo (Tecnal TE-210) a 35ºC e os 

pigmentos foram solubilizados em metanol para quantificação dos carotenoides 

totais em espectrofotômetro a 448 nm.  

 

3.2.5 Ruptura celular com Fluidos Pressurizados 

 

a) Método de ruptura celular 

A amostra (0,30 - 0,50 g de célula liofilizada com e sem permeabilização 

celular) foi colocada na célula de alta pressão e estabelecida a temperatura do 

experimento. Após esta etapa, o sistema foi pressurizado e mantido à pressão e 

temperatura constantes por um tempo de exposição pré-estabelecido. 

Tipicamente, o tempo de pressurização era menor que 30 seg. não sendo este 

incluído no tempo definido devido à sua pouca significância quando comparado 

ao tempo de exposição estabelecido. A seguir, nas taxas de despressurização 
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pré-definidas (100 e 150 bar/min), o sistema era despressurizado e após seguiu-

se a etapa de solubilização em solventes. A taxa de despressurização descrita 

como rápida equivale a abertura total da válvula. 

 As condições de temperatura utilizadas de 40 e 60°C foram determinadas 

devido a característica dos carotenoides serem termossensíveis a temperaturas 

elevadas. As condições de pressão foram escolhidas a partir das propriedades 

críticas de pressão do CO2 de 73,8 bar (Taylor, 1996) testando pressões de 100, 

200 e 300 bar. Todos os ensaios foram realizados em duplicata. 

 Na Tabela 5 encontram-se descritas às condições empregadas nos 

ensaios de ruptura celular com fluidos pressurizados. 

 

Tabela 5- Condições empregadas para ruptura celular com fluidos pressurizados. 

Ensaio  Fluidos 

pressurizados 

Pressão  

(bar) 

Temperatura 

(ºC) 

Tempo de 

exposição 

(min) 

Taxa de 

despressurização 

(bar/min) 

1 Propano 200 40 120 100 

2 Propano 200 60 120 100 

3 Propano 300 40 120 150 

4 Propano 300 60 120 150 

5 CO2 100 40 120 Rápida 

6 CO2 200 40 120 100 

7 CO2 200 40 120 Rápida 

8 CO2 300 40 120 150 

9 CO2 300 40 120 Rápida 

10 CO2 300 40 60 Rápida 

 

 As células liofilizadas (0,30- 0,50 g) após serem submetidas ao rompimento 

celular com CO2 e propano foram submetidas a coadjuvantes da ruptura celular, 

foram permeabilizadas com etanol (3 mL) e/ou tratamento com dimetilsufóxido – 
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DMSO (10 mL) a 25 °C por 10 min. Em seguida foram submetidas a extração dos 

pigmentos. 

 Após definição das melhores condições de ruptura celular com fluido 

supercritico foi realizada a avaliação cinética da recuperação dos carotenoides, 

coletando-se amostras em diferentes intervalos de tempo (0- 6 h). Após o 

tratamento, as células pré-tratadas foram submetidas aos procedimento de 

extração dos pigmentos.  

 

b) Preparo das amostras 

 Nos ensaios de ruptura celular com fluido pressurizado, empregou-se 

células liofilizadas sem e com o tratamento de permeabilização. Nos ensaios de 

permeabilização das células, seguiu-se a metodologia descrita por Joshi, et al. 

(1989), com modificações. Inicialmente, as células liofilizadas (150 mg em peso 

seco) foram ressuspendidas em tampão fosfato de potássio 0,1 M pH 7,0, 

contendo isopropanol na concentração de 10 % em meio estático por 15min a 

25°C. Em seguida, as células foram centrifugadas, e efetuou- se sucessivas 

lavagens e ressuspendeu-se no mesmo tampão fosfato de potássio, para 

posterior tratamento de ruptura celular com fluido pressurizado e extração com 

solventes. 

 

c) Aparato experimental 

 

 O equipamento utilizado nos experimentos de ruptura celular com fluidos 

pressurizados (propano e dióxido de carbono) encontra-se esquematicamente 

apresentado na Figura 9. O equipamento consiste basicamente de um cilíndro de 

solvente, dois banhos termostáticos (Marconí), uma bomba de seringa (ISCO, 

260D), uma célula de aço inoxidável com um volume interno de 3 mL, um 

transdutor de pressão absoluta (Smar, LD301) equipado com um programador 

portátil (Smar, HT201) com uma precisão de ± 0,4 bar. O equipamento foi 

construído para conduzir os experimentos até 350 bar e 80 °C.  
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 Todas as linhas de montagem experimental empregaram tubulações de 

aço inoxidável (HIP) com 1/16 polegadas de diâmetro. Entre a bomba e o 

reservatório de solvente uma “check valve” (HIP, 15-41AF1-T 316SS) foi utilizada 

para evitar o refluxo do solvente pressurizado. Duas outras válvulas micrométricas 

(HIP, 15-11AF2 316SS) completaram o aparato experimental, uma localizada 

após a bomba de seringa, na entrada da célula de alta pressão, para permitir o 

carregamento de solvente e a outra logo após a célula para realizar a descarga do 

solvente. A célula de alta pressão estava submersa em banho de água e apoiada 

por um dispositivo simples, enquanto que as válvulas micrométricas ficavam 

localizadas fora do banho. 

 

Figura 9- Diagrama esquemático do aparato utilizado no tratamento dos 

carotenoides com fluidos pressurizados. 

 

A– reservatório de solvente; B– banho termostatizado; C– bomba seringa; D– 

reator/célula de aço; E– indicador de pressão; F– transdutor de pressão; G– 

válvula micrométrica..  
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d) Extração dos pigmentos 

 Na etapa de extração dos carotenoides foram testados diferentes solventes 

e combinação de solventes (Tabela 6) para a extração dos pigmentos, 

submetidos ou não ao fluido pressurizado (CO2 - SC) nas condições de 300 bar a 

40°C. A escolha desse fluido pressurizado foi em decorrência dos melhores 

resultados obtidos do que o propano. 

 

Tabela 6- Solventes utilizados na extração de carotenoides após a ruptura celular 

com CO2- SC (300 bar a 40°C). 

Ensaios Solventes utilizados na extração 

11 Etanol 
21, 2 Etanol: Diclorometano (1:3, v/v) 
31,2 Acetona: Metanol (7:3, v/v) 
41,2 Acetato Etila: Etanol (1:3, v/v) 
52 Acetato de Etila + Etanol (1:3, v/v) 
62 Etanol: Diclorometano (1:3, v/v) 
72 Acetona: Metanol (7:3, v/v) 
8 Etanol: Diclorometano (1:3, v/v) 
9 Acetona:Metanol (7:3, v/v) 

10*1,2 Acetona: Metanol (7:3, v/v) 
* ensaio não submetido a etapa de pressurização com CO2 - SC; 

1 
ensaio submetido a 

permeabilização com etanol; 
2 
ensaio submetido a DMSO. 

 

 Após a etapa de rompimento celular, adicionou-se 10 mL da mistura dos 

solventes e submeteu-se a centrifugação a 6.000 g, 5°C por 10 min (Eppendorf 

5403). O sobrenadante foi separado e realizaram-se extrações sucessivas, até 

que o solvente e as células permanecessem sem coloração. O solvente foi 

evaporado em evaporador rotativo (Tecnal TE-210) a 35°C e os pigmentos foram 

solubilizados em metanol para quantificação dos carotenoides totais em 

espectrofotômetro a 448 nm. 
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3.2.6 Ruptura celular com fluído pressurizado e enzima 

 

O complexo enzimático E1 foi utilizado nos ensaios de ruptura celular 

associado ao fluido pressurizado CO2 – SC, empregando a relação enzima: célula 

liofilizada de 1: 10 (m/m). 

 As condições testadas encontram-se descritas na Tabela 7. Os ensaios 

foram submetidos a um tempo de reação de 120 min e taxa de despressurização 

rápida (abertura total da válvula). Inicialmente, a célula e a enzima seca foram 

solubilizados em 0,7 mL de tampão fosfato de sódio 0,1 mol/L, pH 7,0.  

 

Tabela 7- Condições experimentais do método combinado de ruptura celular 

empregando enzima (complexo enzimático E1) e fluido pressurizado. 

Ensaio Pressão  
(bar) 

Temperatura  
(°C) 

1* 75 33 

2 75 33 

3* 300 40 

4 300 40 

* Amostras submetidas a maceração com nitrogênio líquido 

 

 Após a etapa de rompimento celular com CO2– SC, as amostras foram 

divididas em grupos, as amostras 1 e 3 foram submetidas a maceração com 

nitrogênio líquido, coadjuvante da ruptura celular, e as amostras 2 e 4 serviram de 

amostras controle.   A seguir todas as amostras foram submetidas a extração dos 

carotenoides adicionando-se 10 mL da mistura dos solventes acetona: metanol 

(7:3, v/v) e submetidas a centrifugação (Eppendorf 5403) a 6.000 g, 5°C por 

10 min. O sobrenadante foi separado e realizaram-se extrações sucessivas, até 

que o solvente e as células permanecessem sem coloração. O solvente foi 

evaporado em evaporador rotativo (Tecnal TE-210) a 35°C e os pigmentos foram 

solubilizados em metanol para quantificação dos carotenoides totais em 

espectrofotômetro a 448 nm. 
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3.3 METODOLOGIA ANALÍTICA 

 

3.3.1. Determinação de carotenoides totais 

 A absorbância da amostra após extração foi medida em espectrofotômetro 

(Agilent, UV-8553).  A concentração total de carotenoides foi estimada através do 

valor medido da máxima absorbância a 448 nm, utilizando a equação descrita por 

Davies (1976).  O coeficiente de absorbância utilizado foi o referente a β- 

caroteno: E1%
1cm  = 2620  para e etanol (Davies, 1976) e E1%

1cm = 2550 para o 

metanol (Silva, et al., 2004).    

 Os resultados da concentração de carotenoides foram expressos em 

termos de carotenoides totais (µg/L) e extratibilidade (%). A extratibilidade de 

carotenoides EC (%) foi determinada, relacionando a concentração de 

carotenoides totais recuperados (CR) utilizando as diferentes técnicas de ruptura 

celular e a concentração de carotenoides totais (CT) referenciada por Valduga,  et 

al. (2011) de 3.088,31 µg/L ao empregarem método combinado de ruptura celular 

utilizando DMSO e nitrogênio líquido. 

 

3.3.2 Massa celular 

 As células foram centrifugadas a 6.000 g, 5°C por 10 min. Após a extração 

dos carotenoides as células foram lavadas com água destilada, centrifugadas e a 

massa celular foi quantificada através de secagem em estufa a 105 °C (Fanem, 

SE-320) até massa constante. 

  

3.3.3 Morfologia das células 

As células da levedura foram submetidas à microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) para a obtenção de informações estruturais e averiguação de 

modificações após os tratamentos de rompimento celular. A análise das MEV foi 

realizada no Laboratório de Recursos Analíticos e de Calibração (LRAC) da 

Universidade Estadual de Campinas/SP. 
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3.3.3.1  Amostras submetidas a MEV 

 

 As amostras submetidas à análise de morfologia foram realizadas nas 

células liofilizadas com tratamento de ruptura celular empregando método 

enzimático (complexo enzimático E2, Ensaio: 35°C, 48 h, relação célula: enzima 

de 1:3,41, m/m), e nas células com tratamento empregando fluido pressurizado 

CO2-SC  e métodos  combinados de rompimento celular, conforme descritos na 

Tabela 8. 

 

Tabela 8- Amostras submetidas à análise de MEV. 

Ensaios Tratamentos 

1 Celula liofilizada 
2 Celula liofilizada + ruptura celular com CO2

 1 
3 Celulla liofilizada + permeabilização com etanol 
4 Celula liofilizada + ruptura celular com DMSO 
5 Celula liofilizada + ruptura celular com CO2

 1, e DMSO 
6 Celula liofilizada + ruptura celular com CO2

 1 e permeabilizada com 
etanol 

7 Celula liofilizada + ruptura celular com CO2
1, etanol e DMSO 

1 fluido pressurizado CO2 –SC (300 bar,40°C, 120 min) 

 Nos ensaios descritos na Tabela 8 foi utilizado 0,40 g de celula liofilizada, a 

permeabilização com etanol (3 mL) foi realizada antes da extração com solventes 

em estufa a 30°C até secagem total da amostra, aproximadamente 120 min e o 

tratamento com dimetilsufóxido – DMSO as células com 10 mL de DMSO foram 

submetidas a 2 ciclos de centrifugação a 25ºC por 10 min e após submetidas ao 

processo de extração com solventes. 

 

3.3.3.2 Aparato experimental  

 

 As amostras foram pré-desidratadas com auxílio de nitrogênio líquido, 

seccionadas em pedaços de 0,5 cm2, pré-fixadas em solução de glutaraldeído e 

paraformaldeído e fixadas em solução de 1 % em tampão cacodilato 0,1 mol/L pH 

7,2.  

 Em seguida, as amostras foram desidratadas em uma série de soluções de 

acetona de concentrações crescentes de 30, 50, 70, 90 e 100 %, e secas em um 
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aparelho de secagem (Emitech, modelo K 850) ao ponto crítico. A seguir, as 

amostras foram montadas em “stub” e recobertas com uma fina camada de ouro 

em aparelho de cobertura de ouro (marca Emitech, modelo K 550), de onde foram 

encaminhadas ao microscópio eletrônico de varredura (Zeiss, DSM940A), o qual 

foi ajustado para uma voltagem de aceleração de 10 kV.  

 As imagens foram capturadas e digitalizadas. Especificamente, nas 

amostras submetidas ao tratamento enzimático foi utilizado tensão de aceleração 

igual a 20 kV e corrente do feixe igual a 100 pA para obtenção das micrografias 

 As micrografias e/ou microanálise elementar foram obtidas em microscópio 

eletrônico de varredura com detector de energia dispersiva de raios X (Modelo 

MEV: modelo Leo 440i e EDS: modelo 6070, LEO Electron Microscopy.  

 

3.4 TRATAMENTOS ESTATÍSTICOS 

 

 Os resultados da recuperação de carotenoides foram tratados 

estatisticamente segundo metodologia de planejamentos de experimentos e/ou 

análise de variância – ANOVA, com auxilio do software Statistica 8.0, com nível 

de significância de 95% de confiança. 



 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados referentes ao rompimento 

celular empregando tratamentos enzimáticos, químicos, físicos, tecnologia supercrítica 

e/ou métodos combinados, bem como métodos de extração de carotenoides 

bioproduzidos pela levedura S.salmonicolor CBS 2636.   

  

4.1 RUPTURA CELULAR ENZIMÁTICA 

 

 Os resultados dos carotenoides totais e da taxa de extratibilidade, obtidos após o 

tratamento de ruptura celular empregando o complexo enzimático E1, nas 

concentrações de 200, 400 e 800 µg/mL, realizados em duplicata, foram seguidos da 

extração com a mistura acetona: metanol (7:3, v/v), e estão apresentados nas Tabelas 

9, 10 e 11, respectivamente. 

Na concentração do complexo enzimático de 200 µg/mL (Tabela 9) foi possível 

verificar que as maiores taxas de extratibilidade e/ou recuperação de carotenoides 

totais foram de 3,67 e 3,50 % (113,55 e 109,35 μg/L), correspondendo aos ensaios 5 e 

6, onde empregou-se temperatura de 30°C, tempo de reação de 3 h e volume de 

solução enzimática de 4 e 2 mL, respectivamente. Resultado semelhante foi obtido no 

ensaio 9, o qual não diferiu estatisticamente (p<0,05) dos obtidos nos ensaios 5 e 6, 

onde a temperatura empregada foi de 40°C, volume de solução enzimática de 4 mL, 

porém com um tempo de reação de 1 h. No entanto, nos ensaios (21 e 23) submetidos 

a temperatura de 60°C, os teores de carotenoides recuperados foram inferiores, 

independente da concentração enzimática e/ou do tempo reação utilizado, variando de 

72,35 a 87,86 μg/L (2,34 a 2,84 % de extratibilidade).  
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Tabela 9- Carotenoides totais e taxa de extratibilidade ao utilizar o tratamento de 

ruptura celular com complexo enzimático E1 a 200 µg/mL. 

Ensaio Solução 
enzimática 

(mL) 

Tampão 
(mL) 

Temperatura 
°C 

Tempo 
(h) 

Carotenoides 
(µg/L)1 

Extratibilidade 
Carotenoides 

(%) 

1 4 - 30 1 77,10 d ±16,5 2,49 
2 2  2 30 1 56,07e ± 19,2 1,81 
3 1  3 30 1 46,26e ± 18,3 1,49 
4 - 4 30 1 31,12f ± 9,1 1,00 
5 4 - 30 3 113,55a ±1 5,2 3,67 
6 2 2 30 3 109,35a ± 9,3 3,50 
7 1 3 30 3 82,71bc± 12,1 2,67 
8 - 4 30 3 29,44f ± 13,7  0,95 
9 4 - 40 1 102,34a ± 13,8 3,31 
10 2  2 40 1 93,93 ab ± 14,0 3,04 
11 1  3 40 1 91,12b± 12,4 2,95 
12 - 4 40 1 29,44fg± 14,5 0,95 
13 4 - 40 3 87,90b ± 9,4 2,84 
14 2 2 40 3 84,11bc± 11,6 2,72 
15 1 3 40 3 88,60b ± 12,8 2,86 
16 - 4 40 3 33,64f ± 8,6 1,08 
17 4 - 60 1 83,13bc ± 8,9 2,69 
18 2 2 60 1 76,72d ± 17,6 2,48 
19 1 3 60 1 72,56d ± 8,6 2,34 
20 - 4 60 1 26,63 g ± 9,4 0,86 
21 4 - 60 3 87,86b ± 10,6 2,84 
22 2 2 60 3 81,15c ± 9,7 2,62 
23 1 3 60 3 72,35d ± 11,5 2,34 
24 - 4 60 3 32,24f ± 14,5 1,04 

1 média ± desvio padrão seguidas de letras iguais na coluna não diferem 

estatisticamente á nível de 5% (Teste de Tukey).  

 

  A Tabela 10 apresenta os ensaios com a concentração enzimática de 

400 µg/mL, e pode-se evidenciar que o melhor resultado obtido (Ensaio 5) foi com 3 mL 

de solução enzimática, porém não houve diferença significativa (p<0,05) com os 

ensaios com menor volume de solução enzimática e com diferentes volumes de 

solução tampão (Ensaios 1, 2 e 4). A maior porcentagem de carotenoides extraídos foi 

de 3,82 %, resultado semelhante aos obtidos com a concentração de solução 

enzimática de 200 µg/mL (Tabela 9). 
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Tabela 10- Carotenoides totais e taxa de extratibilidade ao utilizar o tratamento de 

ruptura celular com complexo enzimático E1 a 400 µg/mL. 

Ensaio Solução 
enzimática 

(mL) 

Solução 
Célula 
(mL) 

Tampão 
(mL) 

T  
(°C) 

Tempo 
(h) 

Carotenoides 
(μg/L)1 

Extratibilidade 
Carotenoides 

(%) 

1 1 3 2 30 3 108,46a ±14,3  3,51 
2 3  3 - 30 3 98,74a ± 11,2  3,19 
3 -  3 3 30 3 81,78b ± 9,3  2,64 
4 1 3 2 60 3 101,87a ± 7,8  3,29 
5 3 3 - 60 3 118,28a ± 8,6  3,82 
6 - 3 3 60 3 85,51b ± 9,3  2,76 

1
 média ± desvio padrão seguidas de letras iguais na coluna não diferem estatisticamente á nível de 5% 

(Teste de Tukey). 

 

 Baseado nos resultados obtidos nas Tabelas 9 e 10 foram realizados ensaios 

com concentração superior do complexo enzimático E1 (800 µg/mL) a 50ºC de reação, 

sendo que os resultados de carotenoides totais e a taxa de extratibilidade estão 

apresentados na Tabela 11. Verifica-se que a melhor recuperação de carotenoides foi 

obtida no Ensaio 6, com teor de carotenoides totais de 179,26 µg/L (5,80 % de 

extratibilidade), ao utilizar 15 mL da solução enzimática E1 a 800 µg/mL e tempo de 

reação de 48 h, associando a ruptura celular a maceração com nitrogênio liquido.  

  

Tabela 11- Carotenoides totais e taxa de extratibilidade ao utilizar o tratamento de 

ruptura celular com complexo enzimático E1 a 800 µg/mL a 50°C. 

Ensaio Solução 
enzimática 

(mL) 

Solução 
Célula 
(mL) 

Tampão 
(mL) 

Tempo 
(h) 

Carotenoides 
(μg/L)1 

Extratibilidade 
Carotenoides 

(%) 

1 15 3 - 24 98,51bc ± 15,7  3,18 
2* 15 3 - 24 106,54 b ± 8,7  3,44 
3 4 1 1 24 95,24 c ± 9,6  3,08 
4* 4 1 1 24 114,63b± 11,8  3,71 
5 15 3 - 48 139,77 a ± 9,4  4,52 
6* 15 3 - 48 179,26 a ± 8,2  5,80 
7 4 1 1 48 91,95c ± 6,7  2,97 
8* 4 1 1 48 101,40b± 11,6  3,28 

 * ensaios submetidos a maceração com nitrogênio liquido; 
1
 média ± desvio padrão seguidas de letras 

iguais na coluna não diferem estatisticamente á nível de 5% (Teste de Tukey). 
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 A Tabela 12 apresenta os resultados empregando métodos combinados de 

ruptura celular com tratamento enzimático, empregando relação célula: complexo 

enzimático E1 de 1:10 (m/m) e fluido pressurizado (CO2- SC).  

Tabela 12- Carotenoides totais e taxa de extratibilidade ao utilizar o tratamento de 

rompimento celular enzimático (E1) combinado com fluido pressurizado (CO2 – SC). 

Ensaio Pressão 
(bar) 

Temperatura 
(°C) 

Carotenoides 
(μg/L)1 

Extratibilidade 
Carotenoides (%) 

1* 75 33 210,99 a ± 6,7  6,83 
2 75 33 176,64 a ± 8,5  5,71 
3* 300 40 157,02 b ± 8,9  5,08 
4 300 40 166,13 b ± 9,6  5,37 

* ensaios submetidos a maceração com nitrogênio liquido; 
 1

 média ± desvio padrão seguidas de letras 
iguais na coluna não diferem estatisticamente á nível de 5% (Teste de Tukey). 

  
 

 Observa-se que no Ensaio 1 (Tabela 12) de ruptura ceular, no qual foi submetido 

a 75 bar e temperatura de 33ºC, houve uma recuperação superior de carotenoides de 

210,99 μg/L (6,83 % de extratibilidade). Embora, o tratamento de ruptura celular 

empregando o complexo enzimático E1, combinado ao fluído pressurizado (CO2- SC) e 

a maceração com nitrogênio líquido, tenha aumentado a taxa de extratibilidade (~1 %), 

estas condições não viabilizam sua utilização em uma proposição de scale-up de 

processo de ruptura celular. Possivelmente, isto se deve as características hidrofílicas 

do dióxido de carbono, que variam sobre uma larga faixa de pressões, o qual podem 

ter afetado negativamente a atividade das enzimas (β -1,3- glucanase, protease, 

celulase e quitinase) por promover uma partição da água entre a enzima e a mistura 

reacional (Knez ; Habulin, 2002; Kumar, et al., 2004).  

 

 Baseado nos resultados obtidos nos tratamentos de rompimento celular com o 

complexo enzimático E1 (Tabelas 9 a 11), nas concentrações de 200, 400 e 800 µg/ 

mL, outros ensaios foram realizados empregando outro complexo enzimático, o 

complexo E2, que apresenta um maior complexo de enzimas líticas. 

  A Tabela 13 apresenta a matriz do delineamento composto central rotacional 

(DCCR) 22 (valores codificados e reais) empregando o tratamento enzimático E2 de 

ruptura celular e respostas em carotenoides totais e taxa de extratibilidade. 
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Tabela 13- Matriz do planejamento fatorial completo 22 (valores codificados e reais) e 

resposta em recuperação de carotenoides μg/L com complexo enzimático E2. 

Ensaios *Variáveis Independentes Carotenoides 
(μg/L)1  

Extratibilidade 
Carotenoides(%) 

X1 X2   

1 -1 (25) -1 (1:1) 194,81 6,30 

2 1 (45) -1 (1:1) 211,87 6,86 

3 -1 (25) 1 (1:3) 466,00 8,53 

4 1 (45) 1 (1:3) 449,10 14,54 

5 -1,41 (21) 0 (1:2) 386,53 12,51 

6 1,41 (49,1) 0 (1:2) 359,40 11,63 

7 0 (35) -1,41 (1:0,6) 226,88 7,34 

8 0 (35) 1,41 (1:3,41) 572,70 18,54 

9 0 (35) 0 (1:2) 421,20 13,04 

10 0 (35) 0 (1:2) 415,50 13,45 

11 0 (35) 0 (1:2) 426,90 13,82 
 *X1= temperatura; X2= relação célula: enzima (m/m). Condições  fixas: 48 horas, 180 rpm; 

1
 média ± 

desvio padrão seguidas de letras iguais na coluna não diferem estatisticamente á nível de 5% (Teste de 
Tukey).  

  

 Verifica-se que a máxima recuperação de carotenoides foi de 572,70 μg/L 

(Ensaio 8) com  temperatura de 35 °C e relação célula: enzima E2 de 1: 3,41 (m/m), 

obtendo uma recuperação de 18,54 % dos carotenoides totais. 

A Tabela 14 apresenta os coeficientes de regressão, erro padrão, valores de p e 

t (2), para a recuperação de carotenoides a um nível de confiança de 95 %. Verifica-se 

que a temperatura e a relação célula: complexo enzimático E2 apresentaram efeito 

significativo (p<0,05). Os fatores que não foram significativos foram adicionados à falta 

de ajuste para a análise de variância (ANOVA). 

 

Tabela 14- Coeficientes de regressão e erro padrão, valores de p e t do planejamento 

fatorial completo 22 para os carotenoides totais. 

 
Coeficiente de 

Regressão 
Erro padrão t(2) p 

Média 421,42 3,29 128,05 0,000061 

(1) Temperatura(L) -4,77 2,01 -2,36 0,141614 

Temperatura (Q)* -38,38 2,40 -15,93 0,003913 

(2) Enzima (L)* 124,87 2,01 61,87 0,000261 

Enzima(Q)* -24,89 2,40 -10,33 0,009230 

1L.2L -8,49 2,85 -2,97 0,096630 
*Fatores estatisticamente significativos (p<0,05) 
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A Equação 1 apresenta o modelo codificado de segunda ordem, que descreve a 

concentração de carotenoides totais em função das variáveis analisadas (temperatura 

e relação célula:enzima), dentro da faixa investigada.  

O modelo foi validado pela análise de variância (Tabela 15) onde se obteve um 

coeficiente de correlação de 0,97 e o F calculado de 4,11 vezes maior que o valor 

tabelado, o qual permitiu a validação do modelo e a construção das superfícies de 

resposta e/ou curva de contorno apresentadas na Figura 10.   

 

Tabela 15- Análise de variância para a recuperaçao de carotenoides totais do 

planejamento fatorial completo 22. 

Fontes de 
variação 

Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrados 
médios 

F 
Calculado 

Regressão 134253,8 5 26850,76 20,76 

Resíduo 6464,1 5 1292,82  

Falta de Ajuste 6399,1 3   

Erro Puro 65,0 2   

Total 140717,9 10   
 Resíduos = Falta de ajuste + Erro puro; Ftab = 5,05 

 

 

 

Carotenoides totais (μg/L)= 421,42 - 4,77. X1 - 38,38. (X1)
2 + 124,87. X2 - 24,89. (X2)

2 - 

     8,5. (X1).(X2)      (1) 

 

Onde: X1 = Temperatura (ºC); X2= relação célula: complexo enzimático E2.  
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 A Figura 10 permite acompanhar o comportamento das variáveis temperatura e 

relação célula: enzima, na recuperação de carotenoides. Conforme observado na figura  

10 a e 10 b a região de máxima recuperação de carotenoides, encontra-se nas 

condições de ruptura celular enzimática com temperatura na faixa de 35 a 45°C e 

concentração de célula: enzima na faixa de 1:3 a 1:3,41 (m/m). 

 A utilização do complexo enzimático E2 no rompimento celular promoveu um 

acréscimo de 3 vezes na recuperação de carontenoides, quanto comparado ao 

complexo E1 (800 µg/mL). No entanto, se comparado ao complexo E1 a 200 e 

400 µg/mL o acréscimo foi de aproximadamente 5 vezes. Tais resultados podem ser 

relacionados pela diferença de composição de enzimas de cada complexo, sendo que 

o complexo enzimático E1 apresenta as enzimas β-1,3- glucanase, protease, celulase 

e quitinase, enquanto que o complexo E2 apresenta além dessas enzimas a β-1,4- 

glucanase, xilanase, β-glucosidase, β-xilosidase, α-L-arabinofuranosidase e amilase. 

 A partir da condição maximizada de rompimento celular com o complexo 

enzimático E2 (célula liofilizada :complexo enzimático E2 de 1:3,41m/m, 35°C e 

 

b) 
a) 

Figura 10- Superfícies de resposta (a) e curva de contorno (b) para recuperação de 

carotenoides totais µg/L em função da temperatura (°C) e relação célula: complexo 

enzimático E2. 

 

a) b) 
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180 rpm) realizaram-se ensaios da cinética de tempo de reação (0, 24, 36, 48 e 60 h). 

A Figura 11 apresenta a cinética de recuperação de carotenoides.  

Figura 11- Cinética de recuperação de carotenoides em função do tempo de reação 

(relação célula: complexo enzimático E2 de 1:3,41, 35°C e 180 rpm). 
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 Os dados da Figura 11 foram utilizados para avaliar o efeito do tempo de reação 

sobre a concentração de carotenoides. No tempo 0h o total de carotenoides 

recuperados foi de 49 μg/L (2% de extratibilidade) por método combinado de nitrogênio 

líquido e DMSO, havendo uma tendência de acréscimo da recuperação de 

carotenoides até o período de 48 h de reação com o complexo enzimático E2, 

recuperando 578,02 μg/L (18% extratibilidade). Porém, em 60 h de reação ocorreu um 

declínio no teor de carotenoides totais (407,14 μg/L) correspondente a 13% de 

extratibilidade. 

   

 Possivelmente, isto deve- se a degradação dos carotenoides, pela ação 

principalmente do calor e luz, que ocasionam isomerização dos carotenoides trans, que 

é a forma mais estável na natureza, para a forma cis, promovendo ligeira perda de cor, 

até mesmo da atividade pró-vitamínica A e quebra de cadeia. Além disso, os 

carotenoides são também susceptíveis às oxidações enzimáticas ou não enzimáticas, 
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que dependem da estrutura do carotenoide, disponibilidade de oxigênio, presença de 

enzimas, metais, pró-oxidantes e antioxidantes, alta temperatura e exposição à luz 

(Johnson; Schroeder, 1995). 

 

 Fleuri; Sato, (2005) descreveram que a constituição da parede celular de 

leveduras formada principalmente por uma camada de mananaproteinas (polímero de 

manose com ligações α-1,2, α-1,3 e α- 1,6, que estão covalentemente ligadas a 

petptídeos formando glicopeptídeos) que sobrepõem a camada de glucana (polímero 

de β- 1,3 e β-1,6 glicose. 

 
 O estudo de Engler, (1985), verificou que a maior resistência ao rompimento das 

células bacterianas parece ser a rede de peptidioglicano. A força dessa rede depende 

tanto da frequência e tipo de unidades peptídicas que ocorrem nas cadeias de glicano 

como da frequência com que as unidades peptídicas são interligadas. 

 
 Durante a transição da fase exponencial para a estacionária, mudanças 

consideráveis na estrutura do peptidioglicano podem ocorrer, aumentando o grau de 

espessura da parede celular significativamente. A freqüência de trímeros é maior em 

crescimento lento de bactérias ou na fase estacionária do que durante o crescimento 

exponencial, o que implica em uma mais densa ou mais grossa camada peptidioglicano 

(Pisabarro, et al., 1985). A fase estacionária de bactérias tem uma espessa e mais 

altamente cruzada camada de peptidioglicano (Middelberg,1995).  

 

  4.2 RUPTURA CELULAR UTILIZANDO TÉCNICAS MECÂNICAS E QUÍMICAS  

 

 Os ensaios de rompimento celular empregando as técnicas mecânicas e 

químicas estão apresentadas na Tabela 16, onde se observa que o Ensaio 1 com 

bicarbonato de sódio foi o que mais carotenoides recuperou 155 µg/L (5,02 %). Os 

ensaios com ácidos (Ensaios 4, 5 e 6) obtiveram menor recuperação de carotenoides. 

Com base nos resultados obtidos foi realizado um ensaio com métodos combinados 

empregando bicarbonato de sódio e banho ultrassônico. Sugerindo que este método de 

ruptura celular deveria ser associado a outro método de rompimento, como já descrito 

pelos autores Benov; Al- Ibraheem, (2002) e Farkade et al., (2006). 
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Das técnicas de rompimento celular testadas (físicas e/ou químicas), descritas 

na Tabela 16, pode- se verificar que a utilizaçao de bicarbonato (Ensaio 1) foi a mais 

eficiente. Nota- se também que há apenas um ensaio com banho ultrassonico, sem 

enzima, no entanto, o rompimento celular utilizando banho ultrassônico, juntamente 

com o complexo enzimático E2 (ensaio 2), não foi possível quantificar os carotenoides 

totais, pois não houve rompimento celular e a liberação dos carotenoides intracelulares. 

 

Tabela 16- Recuperação de carotenoides totais empregando técnicas mecânicas e 

químicas de rompimento celular. 

Ensaio Tratamento Carotenóides totais 
(µg/L)1 

Extratibilidade 
Carotenoides (%) 

1 Bicarbonato de sódio 155,30 a ± 4,8 5,02 
2 Banho ultrassônico * 60,72 d ± 5,3 1,96 
3 Bicarbonato e ultrassom 113,96 b ± 6,9  3,69 
4 Ácido clorídrico 94,30 b ± 6,1 3,05 
5 Ácido acético 69,00 d ± 3,9  2,23 
6 Ácido láctico 86,70 c ± 7,2  2,80 

* Ensaio sem a enzima;1 média ± desvio padrão seguidas de letras iguais na coluna 
não diferem estatisticamente á nível de 5% (Teste de Tukey).  

   

 De acordo com Benov; Al- Ibraheem, (2002), que realizaram um estudo sobre 

diferentes métodos para romper a proteína de Escherichia coli, que consistia em 

aumentar o número de passos realizados, o tempo de duração total do tratamento 

(sonicação e vórtice) ou o número de ciclos (congelamento-descongelamento) e 

concluíram que o método mais adequado para extração de enzimas periplasmicas é a 

utilização em paralelo de vórtex e pérolas  de vidro, sendo um método mais simples. 

 Os autores Farkade, et al., (2006), investigaram o efeito de um pré-tratamento 

sobre a liberação subseqüente da enzima intracelular β -galactosidase de 

Kluveromyces lactis por ultra-som e a recuperação eficiente da enzima, sendo o melhor 

resultado obtido no pré- tratamento por 6 h em tampão fosfato de sódio 0,05 M pH 4,4, 

seguido pela ruptura por ultrassom por 40 min.  

 A verificaçao da eficiência do rompimento utilizando duas técnicas, de acordo 

com os mesmos autores, foi testada no Ensaio 3 (Tabela 16) e a recuperação de 

carotenoides fo superior, quando comparada a técnica com banho de ultrassom 

(Ensaio 2) isolada. Porém, ainda inferior ao obtido com o tratamento químico com 
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bicarbonato de sódio (Ensaio 1). Ressalta-se, que estes resultados são específicos 

para a levedura S. Salmonicolor, nas condiçoes estudadas.  

 

4.3. RUPTURA CELULAR EMPREGANDO TECNOLOGIA SUPERCRÍTICA 

 

 A recuperação intracelular dos carotenoides da levedura S. salmonicolor foi 

realizada empregando fluídos pressurizados (CO2 e propano), combinados com DMSO 

na ruptura celular e utilizando diferentes solventes na extração.  

 A Tabela 17 apresenta o conteúdo de carotenoides totais obtidos após o 

tratamento com CO2 supercrítico puro ou propano comprimido para ruptura celular e 

extração usando células liofilizadas ou liofilizadas/ permeabilizadas. A concentração 

máxima de carotenoides alcançada foi 415 µg/L (Ensaio 1), usando células liofilizadas 

de S. salmonicolor, com CO2- SC a 300 bar, 40°C e taxa de despressurização de 

150 bar/min, e posterior extração com uma solução de acetona: metanol (7:3 v/ v). 

Também pode ser observado, que nas mesmas condições, mas utilizando propano 

comprimido a 200 bar para ruptura de células, obteve-se 363 µg/L (Ensaio 13).  

 Em geral, o uso do CO2- SC mostrou melhores resultados em relação ao 

propano, (que se comporta como um líquido comprimido e portanto, apresenta 

pequenas variações de densidade) nas faixas de temperatura e pressão investigados. 

O dióxido de carbono, como era esperado mostrou maior capacidade de difusão 

através da parede celular, devido principalmente a sua difusividade e viscosidade. 
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Tabela 17- Recuperação de carotenoides totais empregando CO2 e propano na ruptura celular. 

Ensaio Fluido  Pressão 
(bar) 

Temperatura 
(ºC) 

TR1 

(bar/min) 
Extração solventes 

(v/v) 
Carotenoides 

(µg/L)2 
Extratibilidade 
Carotenoides 

(%) 

1 CO2 300 40 150 acetona:metanol (7:3)  415,19 a ±2,03 13,44 
2 CO2 200 40 100 acetona:metanol (7:3) 213,06 c ±2,39 6,89 
33 CO2 200 40 100 acetona:metanol (7:3) 69,75 e ±1,53  2,25 
43 CO2 200 40 rápida acetona:metanol(7:3) 362,22 b ±2,64 11,73 
53 CO2 300 40 150 acetona:metanol(7:3) 210,77 c ±2,06 6,82 
63 CO2 300 40 rápida acetona:metanol(7:3) 343,79 b ±0,67 11,13 
7 CO2 300 40 rápida etanol:diclorometano(1:3)  382,46 ab ±13,52 12,38 
8 CO2 300 40 rápida etanol:acetato etila (1:3)  223,43 c ± 0,82  7,23 
9 propano 200 40 100 metanol 24,07 f ± 1,15 0,77 

10 propano 200 60 100 metanol 344,06 b ± 6,13  11,14 
11 propano 300 40 150 metanol 131,50 d ± 2,28  4,25 
12 propano 300 60 150 acetona:metanol (7:3) 21,96 f ±1,97 7,12 
13 propano 200 40 100 acetona:metanol (7:3) 363,37 b ± 3,85  11,76 
144 - - 25 - acetona:metanol (7:3) 290,07 bc ± 2,24 9,39 

 

1
 TR- taxa despressurização; 

2
 média ± desvio padrão seguidas de letras iguais na coluna não diferem estatisticamente á nível de 5% (Teste de Tukey); 

3
 

células permeabilizadas com isopropanol antes tratamento com fluido pressurizado; 
4
 células permeabilizadas com etanol e depois tratamento com 

DMSO. 
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 A etapa de permeabilização celular (Ensaios de 3 a 6) não apresentou um 

incremento na recuperação de carotenoides totais, ao se comparar com a célula 

somente liofilizada (Ensaios 1 e 2). No entanto, Becker, et al., (1996) relataram 

que a permeabilização celular modificaria a estrutura da membrana plasmática 

diminuindo o conteúdo de fosfolipídios, permitindo dessa maneira a entrada e 

saída pela célula de solutos de baixo peso molecular. Fato que pode ser 

observado no Ensaio14 (controle) que não foi submetido ao rompimento com 

fluido pressurizado, mas somente as etapas de permeabilização com etanol e 

solubilização com acetona: metanol (7:3, v/v), onde se obteve uma extração de 

9,39 %.  

 O fluido pressurizado, a relação de pressão e a taxa de despressurização 

na ruptura celular e os solventes utilizados na extração de carotenoides foram 

determinantes no processo de recuperação de carotenoides. A combinação de 

solventes proporcionou maior recuperação dos carotenoides, quando comparado 

ao solvente puro (metanol), sendo que a mistura acetona: metanol (7:3, v/v) e 

etanol:diclorometano (1:3, v/v), mostraram-se satisfatórios na recuperação de 

carotenoides e não diferindo estatisticamente (p<0,05) entre si (Ensaios 1 e 7). 

Tres, et al., (2007) investigaram a solubilização do beta caroteno comercial em 

solventes orgânicos como etanol, acetona, acetato de etila e diclorometano, bem 

como a mistura de solventes etanol:acetato de etila (3:1, v/v), 

etanol:diclorometano (1:1, v/v) e acetato de etila: diclorometano (1:3, v/v) e 

constataram um incremento da solubilidade a medida que aumentava-se a 

proporção de diclorometano. 

 Embora o melhor resultado tenha sido verificado com o uso do CO2- SC 

para romper as células liofilizadas (Tabela 17), o teor de carotenoides obtido pode 

ser considerado muito baixo quando comparado com o conteúdo possível de ser 

extraído (3088,31 μg/L) das células microbianas da levedura S. Salmonicolor 

(Valduga, et al., 2009a). Neste sentido, métodos combinados de rompimento 

celular usando CO2 supercrítico, associado ao DMSO foram realizados, sendo 

que os resultados encontram-se descritos na Tabela 18. 
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Tabela 18- Condições do rompimento celular com CO2- SC (taxa de 

despressurização rápida a 40º C) e da mistura dos solventes empregados na 

extração e as respostas em carotenoides totais e taxa de extratibilidade. 

Ensaio
  

CO2- SC 
P (bar)    t (min)1 

Extração solventes 
(v/v) 

Carotenoides 
(μg/L)2 

Extratibilidade  
Carotenoides 

(%) 

1 100         120 acetona:metanol (7:3) 2348,82 bc ± 56,18  76,05 

2 100     120 etanol:diclorometano (1:3) 2030,41 e ± 5,80 65,74 

3 300       60 acetona:metanol (7:3) 2190,22 d ± 10,83  70,91 

4 300       60 etanol:diclorometano (1:3) 2045,33 e ± 30,95  66,22 

5 300      120 acetona:metanol (7:3) 2875,23 a ± 24,94  93,10 

6 300      120 etanol:diclorometano (1:3) 2467,72 b ± 23,92  79,90 

7 300      120 etanol:acetato etila (1:3) 1744,66 f ± 10,26  56,49 

8 200      120 acetona:metanol (7:3) 2278,09 cd ± 29,93  73,76 

9 200      120 etanol:diclorometano (1:3) 2317,46 c ± 4,66  75,03 

1 
t: tempo exposição; 

2
 média ± desvio padrão seguidas de letras iguais na coluna não diferem 

estatisticamente á nível de 5% (Teste de Tukey).  

 
 O tratamento combinado de ruptura celular com CO2- SC e dimetilsulfóxido 

(DMSO) mostrou-se eficiente na recuperação dos carotenoides. A máxima 

recuperação de carotenoides totais foram observados nos Ensaios 1, 5 e 6, de 

2348, 2875 e 2467 µg/L, onde empregou-se pressão de 100 e 300 bar, tempo de 

exposição de 120 min, 40 °C e taxa de despressurização rápida ( abertura total da 

válvula de saída do fluido pressurizado), associado a permeabilização com etanol, 

ruptura combinada com DMSO e submetida a extração com a mistura 

acetona:metanol (7:3, v/v), nos ensaios 1 e 5 e etanol:diclorometano (1:3, v/v), no 

ensaio 6, respectivamente. As diferenças nas extratibilidades podem ser 

atribuídas a capacidade de um dado solvente a permeabilizar a parede celular da 

levedura, extraindo e solubilizando os carotenoides em um dado solvente, além 

da capacidade de rompimento celular do fluido supercrítico CO2 e do DMSO.   

 Valduga, et al. (2009a) recuperaram 3088,31 μg/L de carotenoides totais S. 

salmonicolor, nas mesmas condições de bioprodução de carotenoides e de 

extração (acetona/metanol 7:3, v/v) do presente estudo, porém empregando 

nitrogênio líquido e dimetilsulfóxido (DMSO) na ruptura celular. 
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 Park, et al., (2007) testou cinco diferentes solventes para promover a 

ruptura da parede celular de células liofilizadas de R. glutinis e dessa forma liberar 

os carotenoides produzidos intracelularmente. Um planejamento experimental 

Box- Behnken foi empregado para investigar estatisticamente os principais efeitos 

interativos de três dos cinco solventes testados (DMSO, éter de petróleo e 

acetona) e solução saturada de NaCl sobre a extensão da extração. A 

recuperação máxima de carotenoides foi de 266,2 µg/g que foi atingido com 4 mL 

de DMSO, 1,9 mL de éter de petróleo, 3,6 mL de acetona e 2,1 mL de solução de 

NaCl. Os autores sugerem que a combinação química foi eficaz ao comprometer 

a integridade da parede celular de R. glutinis. 

 A recuperação dos carotenoides utilizando o CO2 possui vantagens pelas 

características desejáveis de temperatura e pressão críticas relativamente baixas 

(Tc= 31,1 °C, Pc = 72,85 bar), tornando tal solvente adequado para o 

processamento de compostos termolábeis (MUKHOPADHYAY, 2000), como o 

caso específico dos carotenoides. O propano possui características diferentes 

temperatura critica de 96,7°C e pressão crítica de 42,5 bar (AZEVEDO, 2001), 

sendo principalmente a temperatura crítica um dos fatores para que não houvesse 

maior extração dos carotenoides da amostra, já que são termossensiveis a 

temperaturas acima de 40°C. 

 De acordo com Beckman, (2004) a utilização de CO2 nos mais diferentes 

processos, revela uma permeação deste fluido por diversas áreas industriais 

como farmacêutica, alimentícia, nutracêutica, polimérica, catalítica, dentre outras. 

O autor conclui que uma cuidadosa aplicação da tecnologia que utiliza tal fluído 

pode resultar em produtos e processos “limpos”, mais baratos e de alta qualidade. 

 Macías-Sánchez, et al. (2009a), estudaram a adição de etanol (5 %) ao 

dióxido de carbono supercrítico, como um co-solvente na extração de 

carotenoides, sintetizados por microalgas. Foi verificado um aumento do 

rendimento de extração de carotenoides, utilizando as condições de 500 bar e 

60°C, para a alga N. gaditana. Para a Synechococcus sp. e D. salina as melhores 

condições foram 400 bar e 60°C. O mesmo estudo relata que para algumas 

microalgas estudadas ocorre um decréscimo contínuo da taxa de extração com o 

tempo, para os carotenoides sintetizados por Synechococcus sp. extraídos com 
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CO2 e 5 % de etanol. Para a D. salina a taxa de extração foi constante com o 

tempo, fatores estes relacionados com os solventes estudados no sistema. 

 Com base nos resultados apresentados na Tabela 18, um estudo cinético 

(Figura 12) foi realizado, utilizando ruptura com CO2- SC para avaliar o efeito da 

pressão, 100 e 300 bar, na recuperação de carotenoides. Os ensaios foram 

realizados todos em duplicata. No tempo zero (0 h) de extração apresentam 

valores significativos de carotenoides totais de 304,84 µg/L, o qual apresenta a 

efetividade da ruptura celular, somente com DMSO e da extração da mistura dos 

solventes orgânicos utilizados (acetona:metanol 7:3 v/v).  
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Figura 12- Avaliação Cinética da extração de carotenoides das células microbianas 

utilizando acetona/ metanol (7:3, v/v) após a ruptura da célula usando CO2 –SC a 100 bar 

(a) e 300 bar (b). CER = Etapa de taxa constante de extração, FER= Etapa da queda da 

taxa de extração, DC= Etapa controlada pela infusão. 

a)   

b)   



 
4 Resultados e Discussão  

74 
 

 Os dados da Figura 12 foram utilizados para avaliar os efeitos da 

transferência de massa sobre a concentração de carotenoides. Nos resultados 

obtidos, pode ser observado que a 100 bar (Figura 12 a), a concentração final de 

carotenoides após 6 h de tratamento foi de 2471,4 g/L, enquanto a 300 bar 

(Figura 12 b), a concentração atingiu 2785,2 g/L. Estes resultados mostram que 

um aumento na pressão do sistema aumenta a extração de carotenoides, 

possivelmente devido ao gradiente de pressão mais elevado através das paredes 

celulares e também a maior diferença causada pela etapa de despressurização, o 

que parece tornar mais fácil a ruptura de células, devido à expansão da CO2- SC. 

 Segundo Sovová, (1994) é possível determinar os seguintes passos 

durante a extração de compostos bioativos: (i) Etapa de taxa constante de 

extração (CER), onde a transferência de massa é controlada pela convecção na 

fase fluida, (ii) etapa da queda da taxa de extração (FER), onde a transferência de 

massa é controlada pela convecção na fase fluida e para a difusão na fase sólida, 

e (iii) etapa controlada pela difusão (DC). Segundo Talansier, et al., (2008), a 

etapa CER pode ser caracterizada pela taxa de transferência de massa (MCER), 

hora da etapa CER (RCEt) e rendimento (RCER). Se o rendimento na etapa CER é 

inferior a 75 % em peso, é determinado de dois parâmetros adicionais, tCER2 e 

RCER2. Estes parâmetros cinéticos (Tabela 19) podem ser obtidos pelo ajuste de 

retas sucessivas dos dados experimentais apresentados na Figura 12.  

 Do ponto de vista do processo não há diferença entre a utilização de 100  e 

300 bar, em teste industrial seria priorizado a condição de menor custo porém o 

intuito do trabalho é o rompimento celular, sendo desta maneira utilizado a maior 

pressão testada a de 300 bar para os ensaios de cinética. 

Tabela 19- Parâmetros da cinética de carotenoides extraídos de células 

microbianas utilizando acetona/metanol (7:3, v/v) após ruptura celular com CO2- 

SC, permeabilização com etanol e associado o rompimento celular com DMSO. 

Pressure (bar) tCER 

(h) 

MCER 

(μg/h) 

RCER 

(wt%) 

tCER2 

(min) 

MFER 

(μg/min) 

RCER2 

(wt%) 

100 2 102,1 97,0 - - - 

300 1 1694,6 75,8 1,3 512,0 93,2 
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tCER2  e RCER2= parâmetros cinéticos; MCER= taxa de transferência de massa; RCER = rendimento 

 

 A ruptura realizada a 100 bar apresentou duas etapas durante a extração, 

CER e DC, enquanto que a 300 bar, verificou-se três etapas, CER, FER e DC. 

Como pode ser visto na Tabela 19, o aumento da pressão de 100 para 300 bar 

levou a um aumento na taxa de transferência de massa (MCER) de 102,1 a 

1694,6 µg/h, respectivamente. O tempo da etapa CER (tCER) foram 2 e 1 h a 100 e 

300 bar, respectivamente. O rendimento da etapa CER (RCER) foram 97,0 e 

75,8 % em peso a 100 e 300 bar, respectivamente. Como o RCER a 300 bar foi 

consideravelmente menor que o obtido a 100 bar, foram determinadas RCER2 e  

tCER2 que foram de 1,3 h e 93,2 % em peso, respectivamente. Com base nesses 

resultados, verifica-se que o aumento da pressão leva à alta taxa de transferência 

de massa e diminui o tempo de extração, uma vez que rendimentos semelhantes 

foram obtidos a 100 e 300 bar de pressão em tempos de 2 e 1,3 h, 

respectivamente. 

  

4.4 MORFOLOGIA DAS CÉLULAS DA LEVEDURA APÓS OS TRATAMENTOS 
DE RUPTURA 

 

 A morfologia das células de S. salmonicolor foi obtida por Microscopia 

Eletrônica de Varredura, nos ensaios submetidos ao rompimento celular utilizando 

fluido pressurizado – CO2 e com o tratamento enzimático (complexo enzimático 

E2). 

 

 A Figura 13 apresenta o aspecto da morfologia celular dos ensaios 1, 2, 3 e 

4 submetidos ao rompimento celular com fluido pressurizado – CO2. Se observa 

no Ensaio 2, submetido ao rompimento celular com CO2 (300 bar, 40°C e 

120 min) uma modificação da estrutura das células, nos Ensaios 3 

(permeabilização com etanol) e 4 (ruptura com DMSO) não é identificada a 

ruptura celular. 

  A Figura 14 apresenta o aspecto da morfologia celular dos Ensaios 5, 6 e 

7, submetidos ao rompimento celular com fluido pressurizado – CO2 e 

coadjuvantes do rompimento, onde se observa nos Ensaios 5 (CO2 associado a 
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DMSO) e 6 (CO2 associado a permeabilização com etanol) a modificação da 

morfologia das células é visível e sendo mais acentuada no Ensaio 7, onde as 

células foram submetidas ao fluido supercrítico (CO2), permeabilização com 

etanol e o coadjuvante de ruptura DMSO, bem como a solubilização/extração de 

carotenoides com combinação dos solventes acetona: metanol (7:3, v/v).  

 

Figura 13- Micrografia das células de S. salmonilocor, representação microscópica- MEV, 

visualização em 10 µm. a) Ensaio 1 (Cel liofilizada); b) Ensaio 2 (Cel liofilizada + CO2 

(300 bar, 40° C, 120 min); c) Ensaio 3 (Cel liofilizada + etanol); d) Ensaio 4 (Cel liofilizada 

+ DMSO). 

      
a) Ensaio 1        b) Ensaio 2 

 

          

c) Ensaio 3      d) Ensaio 4 
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Figura 14- Micrografia das células de S. salmonilocor, representação microscópica- MEV, 

visualização em 10 µm. a) Ensaio 5 (Cel liofilizada + CO2 (300 bar, 40° C tempo 120 

minutos)+ DMSO); b) Ensaio 6 (Cel liofilizada + CO2 (300 bar, 40° C tempo 120 minutos)+ 

Etanol); c) Ensaio 7 ( Cel liofilizada + CO2 (300 bar, 40° C tempo 120 minutos) +etanol + 

DMSO). 

 

    

a) Ensaio 5      b) Ensaio 6 

 

c) Ensaio 7 

  

  

 Como pode ser observada na Figura 13, a combinação do fluido 

pressurizado, e a permeabilização com etanol promoveu pequenas modificações 

na parede celular, porém quando esta combinação foi associada ao DMSO e a 
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extração realizada com acetona e metanol, ocorreu alterações visíveis na 

morfologia das células (Figura 14, ensaios 6 e 7). 

 A Figura 15 apresenta a morfologia da célula S. salmonicolor após o 

tratamento com rompimento celular enzimático (complexo enzimático E2), é 

possível visualizar que com a utilização do complexo enzimático E2 (β-1, 3 e 1,4- 

glucanase, xilanase, e celulase, atividades de β-glucosidase, β-xilosidase, α-L-

arabinofuranosidase, amilase, e protease) as células não permaneceram intactas, 

porém não foi inversamente proporcional ao maior rompimento celular, a 

recuperação de carotenoides totais (572,70 µg/L), ao comparar esta micrografia 

com as obtidas no tratamento com fluido pressurizado CO2-SC (Figuras 13 e 14) 

onde o aspecto das células aparentemente apresentam menores alterações 

visuais na morfologia, porém a recuperação de carotenoide foi de 2785,2 µg/L, ou 

seja, de aproximadamente 5 vezes superior. Isto pode ser explicado pela maior 

permeabilização dos componentes da parede celular, quando submetida à célula 

ao fluido pressurizado CO2- SC, logo a maior extratibilidade dos carotenoides 

intracelulares.  

  

Figura 15- Micrografia das células após o tratamento enzimático E2 (ensaio relação 

celula: complexo enzimático E2), visualização em 3 µm. 
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 Os tratamentos químicos, físicos e mecânicos utilizados na promoção do 

rompimento celular das células da levedura Sporidiobolus salmonicolor CBS 2636 

promoveram a recuperação dos carotenoides. Os resultados obtidos foram 

importantes para o conhecimento da rigidez da membrana celular dessa levedura, 

e mostram a necessidade de utilizar mais de um método de rompimento, como 

fluido pressurizado (CO2), nitrogênio líquido, DMSO, permeabilização com etanol 

e extração com mistura de solventes acetona:metanol (7:3), tornando a 

recuperação de carotenoides mais eficiente.  

 Os complexos enzimáticos estudados mostram que há uma grande 

possibilidade de recuperação de carotenoides, salientando há necessidade da 

utilização de complexos enzimáticos com mais enzimas líticas. 

 A avaliação dos métodos de ruptura devem ser considerados quanto à 

integridade dos constituintes dos carotenoides.  

 



 

 

5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 Neste trabalho foi investigado o rompimento celular de Sporidiobolus 

salmonicolor CBS 2636 por métodos mecânicos e físicos (maceração com 

nitrogênio líquido, banho ultrassônico, fluidos pressurizados: CO2 e propano), 

químicos (bicarbonato de sódio, ácidos clorídrico, acético e láctico, dimetilsufóxido 

– DMSO), enzimáticos (Complexo enzimático E1: β -1,3- glucanase, protease, 

celulase e quitinase; Complexo enzimático E2: β-1,3 e 1,4- glucanase, xilanase, 

celulase, β-glucosidase, β-xilosidase, α-L-arabinofuranosidase, amilase e 

protease) e métodos combinados, visando à recuperação de carotenoides 

intracelular. A seguir são apresentadas as principais conclusões deste trabalho: 

 

 A ruptura celular enzimática, utilizando os complexos enzimáticos E1 e E2, 

provenientes de T. harzianum L 1412 e de T. longibriatum G 4423, 

respectivamente, promoveram uma baixa extratibilidade dos carotenoides 

intracelulares. O tratamento com complexo enzimático E1 nas concentrações 

de 200, 400 e 800 ug/mL, possibilitou a recuperação de carotenoides de 

3,7 % (113,5 µg/L), 3,8 % (118,3 µg/L) e 5,8 % (179,3 µg/L), respectivamente. 

Ao combinar o complexo E1 com o fluido pressurizado CO2- SC houve um 

aumento para 6,8 % (211 µg/L) na extratibilidade dos carotenoides. O 

complexo enzimático E2 promoveu maior recuperação de carotenoides em 

torno de 19 % (572,7 µg/L); 

 Dos métodos químicos (bicarbonato de sódio, ácidos clorídrico, acético e 

lático, dimetilsufóxido – DMSO), os melhores tratamentos de ruptura celular 

foram com o DMSO (associado a permbealização da célula com etanol) e 

com bicarbonato de sódio (0,1 mol/L), onde a recuperação dos carotenoides 

foi de 9 % (290 µg/ L) e 5 % (155 µg/ L), respectivamente;  

 A utilização de fluidos pressurizados propano e dióxido de carbono (CO2- SC), 

associado ao DMSO promoveram rompimento celular da levedura e a 

recuperação de carotenoides de aproximadamente 6 % (344,1 µg/L) e de 

93 % (2875 µg/L), respectivamente; 
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 O CO2- SC mostrou maior capacidade de difusão através da parede celular, 

devido principalmente a sua difusividade e viscosidade, sendo que o aumento 

da pressão de 100 para 300 bar levou a um incremento na taxa de 

transferência de massa de 102,1 a 1694,6 µg/h e diminui o tempo de extração 

de 2 a 1,3 h, respectivamente; 

 A combinação de permeabilizar as células com isopropanol antes do fluido 

pressurizado CO2, promoveu recuperação de 11,13 % (343,79 µg/L), porém 

nas mesmas condições sem a etapa de permeabilização a recuperação foi de 

13,44 % (415,19 µg/L). Tais resultados mostraram que a etapa de 

permeabilização celular com isopropanol seria desnecessária para essas 

condições de estudo; 

 Solventes combinados tiveram efeito sinérgico (diclorometano, etanol, acetato 

de etila, acetona e metanol) na extração de carotenoides; 

 A morfologia (MEV) da célula da levedura, após o tratamento de rompimento 

enzimático (complexo enzimático E2) apresenta células visualmente com 

mais rupturas do que a representação morfológica das células após os 

demais tratamentos realizados com fluido pressurizado CO2 associados a 

coadjuvantes de ruptura celular. Porém esse fato não caracterizou a maior 

recuperação de carotenoides, sendo detectada a maior recuperação nas 

células aparentemente mais intactas as quais foram submetidas ao fluido 

pressurizado CO2. 

 

 Através da experiência adquirida neste trabalho acerca de métodos de 

rompimento celular de levedura, pode- se sugerir alguns temas para trabalhos 

futuros: 

 Aplicar os métodos de ruptura celular empregados no presente estudo 

(físicos, mecânicos, químicos e/ou enzimáticos) em outros micro-

organismos ou algas carotenogênicas; 

 Utilizar outros complexos enzimáticos comerciais e/ou produzidos por via 

microbiana na ruptura celular de S salmonicolor e em outros micro-

organismos carotenogênicos;  
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 Verificar a capacidade de difusibilidade de outros gases pressurizados 

como o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) na ruptura celular de S 

salmonicolor e em outros micro-organismos ou algas carotenogênicas; 
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