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RESUMO 
 
 

As leveduras do gênero Rhodotorula são conhecidas por acumular quantidades 
consideráveis de carotenóides, que são pigmentos naturais importantes encontrados em 
alimentos e são amplamente distribuídos em plantas e microrganismos. Além do consumo 
humano, R. glutinis é utilizado na alimentação de galinhas para aumentar a gordura corporal, 
melhorar a aparência e as propriedades nutricionais da carne. Estudos relataram que o β-
caroteno é muito utilizado na prevenção de vários tipos de câncer devido as suas propriedades 
antioxidantes. Os objetivos deste trabalho foram ampliar a escala de fermentação até 
biorreator de bancada para obtenção de carotenóides e estudar o processo de secagem das 
células de Rhodotorula sp. CNPAT02 por atomização. A levedura foi cultivada em um 
fermentador tanque agitado de 14L, e a biomassa obtida foi concentrada através de um 
sistema de centrifugação e em seguida seco em “spray dryer”. Para tanto foram preparados 50 
mL de meio de cultura contendo os seguintes constituintes (g.L-1): 25 de glicose; 3,57 de 
extrato de levedura; 2,0 de K2HPO4; 2,0 de KH2PO4; 0,1 MgSO4.7H2O, com pH 6,0. O meio 
foi distribuído em frascos de erlenmeyer de 500 mL e inoculado a partir de uma nova cultura, 
com um volume necessário para obtenção de um inóculo em torno de 0,1 g massa seca/L. O 
meio foi então incubado a 30°C por 36 horas em agitador orbital com velocidade de 150rpm. 
A cultura foi então transferida para um frasco de 2L contendo 450 mL de meio estéril 
incubados por 24 horas. O meio de cultura contendo 500 mL foi utilizado para inocular o 
fermentador, onde o crescimento prosseguiu por 120 horas a uma taxa de aeração de 1,0 vvm-

1. As amostras foram retiradas do fermentador em intervalos regulares de 12 horas para 
determinação de biomassa, açúcares redutores, carotenóides e cor. Ao final de 120 horas o 
meio fermentado foi centrifugado durante 10 min a 11800g (8000 rpm). As alíquotas de 
células concentradas foram suspensas em água destilada antes da secagem. A partir da 
amostra seca foi avaliada a viabilidade das células, a atividade de água, umidade e cor 
instrumental. Os carotenóides foram extraídos e quantificados utilizando solventes orgânicos. 
Após 120 horas de fermentação a concentração obtida foi de 11,85 ± 1,10 g.L-1de biomassa e 
produtividade 2,32 g.L-1h-1 de carotenóides. 
 
 
 
Palavras-Chave: “spray-drying”, fermentação, biomassa, carotenóides. 
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ABSTRACT 
 
 

The genus of yeast Rhodotorula are known to accumulate considerable amounts of 
carotenoids, which are important natural pigments found in foods and widely distributed in 
plants and microorganisms. In addition to human consumption, R. glutinis is used to feed 
chickens to increase body fat and to improve appearance and nutritional sensory properties of 
meat. Studies report that β-carotene is widely used to prevent various types of cancer due of 
its antioxidant properties. The objectives of this study are to scale up the fermentation to a 
bench-scale bioreactor to obtain carotenoids and study the spray-drying process of cells of 
Rhodotorula sp. CNPAT02. The yeast was grown in a 14 litter stirred tank fermentor, and the 
biomass obtained was concentrated by centrifugation and then spray dried. 50 mL of culture 
medium were prepared containing the following concentrations: (g.L-1): glucose, 25; yeast 
extract, 3.57; K2HPO4, 2.0; KH2PO4, 2.0; MgSO4.7H2O, 0.1 and pH 6.0. The medium was 
distributed in 500mL Erlenmeyer flasks and inoculated from a culture with a volume 
necessary to obtain an inoculum of about 0.1g dry mass/L. The medium was then incubated at 
30°C for 36 hours in orbital shaker at 150 rpm. The culture was then transferred to a 2L flask 
containing 450mL of sterile medium incubated for 24 hours. The culture medium containing 
500 mL was used to inoculate the fermentor where cell growth continued for 120 hours under 
an aeration of 1.0vvm-1. Samples were taken from the fermentor at regular intervals of 12h for 
determination of biomass, sugars, carotenoids and color. At the end of the 120h, the 
fermentation medium was centrifuged for 10 min at 11800g (8000 rpm). Aliquots of 
concentrated cells were suspended in distilled water before drying. From the dry sample, cell 
viability, the water activity, moisture, color and instrumental color were assessed. Carotenoids 
were extracted and quantified by using organic solvents. After 120 hours of fermentation the 
concentration obtained was 11.85 ± 1.10 g.L-1 of  biomass and productivity 2.45 g.L-1h-1 of 
carotenoids. 
 
 
 
Keywords: “spray-drying”, fermentation, biomass, carotenoids. 
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INTRODUÇÃO  

Dos vários precursores da vitamina A encontrados na natureza, α-caroteno, β-caroteno 

e γ-caroteno, licopeno e criptoxantina, o β-caroteno é o único capaz de formar duas moléculas 

de vitamina A, ao romper sua estrutura (COSTA, 1992). 

A vitamina A desempenha importante papel na manutenção da visão, participa da 

proteção da pele e de mucosas, assim como no metabolismo de gorduras. Quando o β-

caroteno entra no metabolismo humano, uma parte é transformada em vitamina A e o restante 

permanece armazenado para futuras necessidades. No Brasil, onde a hipovitaminose A é 

considerada uma das principais deficiências na área de Saúde Pública, a larga distribuição 

destes pigmentos em frutos, vegetais e alimentos de origem animal, que contêm vitamina A 

pré-formada, contribuem para que os carotenóides se constituam em uma importante fonte 

deste nutriente na dieta humana (TRÊS et al., 2007). 

Os carotenóides são pigmentos naturais amplamente distribuídos na natureza com 

grande diversidade de estruturas e funções. Estes pigmentos representam um grupo de 

moléculas importantes para a indústria farmacêutica, química, de alimentos e de rações, não 

somente pela sua atividade provitamínica-A, como por sua atividade anticarcinogênica 

(SQUINA; MERCADANTE, 2003). 

A síntese natural de carotenóides produzidos por algumas leveduras, como as do 

gênero Rhodotorula, tem sido considerada como potenciais produtoras de pigmentos 

(LIBKIND; BROOCK, 2005). Estes pigmentos microbianos apresentam-se como uma 

alternativa viável aos pigmentos de origem animal ou vegetal, não apresentando problemas de 

sazonalidade, além de terem produtividade alta.  

Os microrganismos do gênero Rhodotorula são conhecidos por produzir quantidades 

consideráveis de carotenóides. Atualmente, este gênero tem sido estudado devido a seu 

potencial para produção industrial, uma vez que oferecem vantagens sobre os outros gêneros 

em termos de taxa de crescimento elevada e uso de substratos de baixo custo. O seu 

crescimento pode ocorrer através da utilização de matéria-prima barata, como caldo ou 

melaço de cana-de-açúcar, soro do leite, mosto, farinha de feijão hidrolisada, extratos de soja 

e farinha de milho (MALISORN; SUNTORNSUK, 2008). 

Atualmente, os carotenóides utilizados comercialmente são obtidos por rota sintética 

ou por extração a partir de plantas e algas. A procura por compostos naturais tem resultado em 

constantes pesquisas referentes à produção de carotenóides por via fermentativa em processos 
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biotecnológicos. No entanto, no processo fermentativo se faz necessária a extração com 

solventes orgânicos e posterior recuperação do soluto (TRÊS et al., 2007). 

Uma alternativa conveniente de aumentar a vida útil de produtos perecíveis é 

transformá-los em pó seco. Atualmente a secagem por atomização é uma das técnicas mais 

utilizadas na fabricação de vários produtos incluindo alimentos, produtos farmacêuticos, 

cosméticos, argilas e pigmentos. A secagem por atomização envolve a pulverização de um 

alimento líquido em um meio de secagem, resultando em uma rápida evaporação do solvente 

(VEGA; ROOS, 2006).  

A desidratação pode ser realizada por vários métodos, incluindo a liofilização, 

secagem em sílica gel, spray-dryer e leito fluidizado. A técnica de secagem por atomização 

(“spray-drying”) é rápida, de única etapa, conveniente, possui flexibilidade de uso em grande 

escala e pode ser usada para vários materiais termossensíveis, por causa das baixas 

temperaturas que o material ativo atinge. Além disso, a atomização é a técnica mais comum e 

barata em comparação com a liofilização, o custo do método de “spray-drying” é 30 a 50 

vezes mais barato (FARIAS, 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

CAPÍTULO 1 

1 OBJETIVOS 

1.1 Objetivos Gerais 
Este estudo teve como objetivo aumentar a escala de produção de biomassa de 

Rhodotorula sp. CNPAT02 partindo de frascos erlenmeyer com volume reacional de 100 mL 

até biorreator de bancada contendo 10L de meio de cultivo, para obtenção de carotenóides. 

1.2 Objetivos Específicos 
• Avaliar as etapas para a ampliação de escala;  

• Avaliar a produção de biomassa, a pigmentação e o teor de carotenóides em 

fermentador de bancada;  

• Avaliar a recuperação da biomassa por atomização. 
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CAPÍTULO 2 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Carotenóides 
 

A estrutura dos pigmentos carotenóides é caracterizada por uma cadeia alifática, 

constituída por um sistema de duplas ligações conjugadas com grupamentos metila. A 

variação de cor dos carotenóides é devido a pequenas modificações da cadeia principal. Este 

esqueleto básico pode ser modificado por diferentes rotas, tais como reações de hidrogenação, 

desidrogenação, ciclização, migração de dupla ligação, encurtamento ou extensão da cadeia, 

rearranjo, isomerização, introdução de substituintes e oxidação. O sistema de duplas ligações 

conjugadas confere a estes pigmentos alta reatividade química, podendo ser facilmente 

isomerizados e oxidados. Os carotenóides hidrocarbonetos são chamados de carotenos e os 

derivados oxigenados, de xantofilas. Os carotenóides mais comuns são o β-caroteno, o 

licopeno, a luteina e a zeaxantina que se diferenciam pelos grupamentos terminais, os quais 

determinam a atividade vitamínica, apresentando diferenças na solubilidade em solventes 

orgânicos e no potencial de adsorção, o que permite separá-los por partição em solventes e 

por cromatografia em coluna. O β-caroteno contém dois anéis β-ionona, sendo o único capaz 

de formar duas moléculas de vitamina A (TRÊS et al., 2007). 

O β-caroteno é muito utilizado na indústria de alimentos como corante solúvel em 

óleos e gorduras, para conferir coloração a margarinas, queijos, molhos para saladas, como 

antioxidante e em rações para produção de frangos e ovos. Na indústria de cosméticos é 

utilizado na formulação de bronzeadores e cremes para tratamento de pele. 

O β-caroteno apresenta algumas propriedades importantes, tais como: 

• solubilidade em óleos, gorduras e solventes apolares (clorofórmio, benzeno, 

sulfeto de carbono, éter de petróleo);  

• apresenta sensibilidade a oxidação e auto-oxidação e as radiações luminosas; 

• possui estabilidade ao calor em atmosferas livres de oxigênio, com exceção de 

alguns estereoisômeros; 

• possui espectro de absorção no visível variando a posição do pico máximo de 

absorção com o tipo de solvente usado (COSTA, 1992). 

Os carotenóides bacterianos são na sua maioria, xantofilas polihidroxiladas que não 

apresentam poder vitamínico. O β-caroteno ocorre muito raramente nesses microrganismos. 
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Nas bactérias fotossintéticas, como por exemplo, as das famílias Athiorhodaceae e 

Thiorhodaceae, os carotenóides são principalmente compostos acíclicos, muitos dos quais 

metoxilados. Em bactérias não fotossintéticas, como nas espécies das famílias 

Micrococcaceae e Mycobacteriaceae são encontrados vários carotenóides. No entanto, poucas 

espécies contém carotenos além de xantofilas (LEMES, 1992).   

Os carotenóides dividem-se em quatro grupos de polienos: 

1. Hidrocarbonetos carotenóides de fórmula molecular C40H56, os quais incluem α, 

β, γ-carotenos e licopeno. 

2. Xantofilas derivados oxigenados e hidroxilados dos carotenos, os quais incluem 

entre outros, criptoxantina (C40H55OH) e luteina (C40H54(OH)2). 

3. Ésteres xantofílicos: ésteres de xantofila com ácidos graxos. 

4. Ácidos carotenóides: derivados carboxilados dos carotenos. 

Os carotenóides pertencem a um grupo de mais de 600 moléculas que podem ser 

encontrados em diferentes formas de vida e com diversas funções, que vão desde o seu papel 

original evolutivo como a fotossíntese, como pigmentos antioxidantes até precursores da 

vitamina A (FRENGOVA; BESHKOVA, 2009). 

São micronutrientes bastante difundidos na natureza, que apresentam poder 

antioxidante contra muitas doenças. A abundância de carotenóides 

na natureza é devido, provavelmente, à sua via biossintética simples, que tem sido 

demonstrado principalmente em vegetais superiores, algas microscópicas e em alguns gêneros 

de bactérias e fungos (KAISER et al., 2007).  

Entre eles, o β-caroteno é o mais conhecido dos carotenóides. A possível ação 

protetora do β-caroteno contra o câncer é geralmente atribuída ao seu caráter antioxidante, 

mas os efeitos na regulação de genes também podem estar envolvidos (BHOSALE; 

BERNSTEIN, 2004).  

Os carotenóides apresentam um grupo importante de pigmentos naturais com 

aplicações específicas como corantes, suplementos alimentares e nutracêuticos, 

medicamentos, cosméticos e fins biotecnológicos. O β-caroteno é conhecido como precursor 

da vitamina A, sendo utilizado na alimentação humana ou animal. Além disso, ele é usado 

como antioxidante para reduzir danos celulares ou de tecidos. (CHOUDHARI; 

ANANTHANARAYAN; SINGHAL, 2008).  

A Figura 1 apresenta a biossíntese dos carotenóides (C40) a partir da glicose, 

produzidos por leveduras. 
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Figura 1 – Biossíntese dos carotenóides (C40) de leveduras a partir da glicose.  

Fontes: VALDUGA, 2005 e CAMPBELL, 2000. 
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2.2 Produção de pigmentos em processos biotecnológicos 
 

Pigmentos microbianos são uma classe de pigmentos naturais que apresentam 

vantagens em termos de produção em relação aos seus similares extraídos de vegetais ou 

animais: o desenvolvimento de vegetais superiores é mais lento que o de microorganismos e 

algas. Assim, a produção de pigmentos por bioprocessos envolvendo microorganismos, cuja 

velocidade de crescimento é relativamente alta, pode garantir uma produtividade tal que torna 

o processo vantajoso (CARVALHO, 2004). 

A produção biotecnológica de carotenóides é de crescente interesse, especialmente os 

carotenóides de origem microbiana. Rhodotorula glutinis é conveniente para a produção em 

grande escala no fermentador, devido à sua elevada taxa de crescimento e baixas necessidades 

nutricionais (WANG et al., 2008). 

Os maiores mercados para pigmentos são a Europa e os Estados Unidos. A 

distribuição de consumo não é proporcional ao consumo de alimentos, porque pigmentos são 

usados em alimentos processados. Existe uma demanda potencial grande em países em 

desenvolvimento, como o Brasil, nos quais uma melhora no perfil econômico deve garantir o 

aumento no consumo de alimentos processados. (CARVALHO, 2004).  

Há uma crescente evidência científica de que estes pigmentos podem ter benefícios 

potenciais na saúde humana e animal, o que tem aumentado o interesse comercial na busca de 

fontes alternativas naturais. Os produtos que contêm carotenóides obtidos a partir de fontes 

microbianas como Dunaliella salina (β-caroteno), Haematococcus sp. (astaxantina) e a 

levedura Phaffia rhodozyma (astaxantina, β-caroteno) estão atualmente disponíveis no 

mercado. A síntese dos diferentes carotenóides por várias leveduras, como as do gênero 

Rhodotorula, tem levado a considerar estes microorganismos como potenciais fontes de 

pigmentos naturais (LIBKIND; BROOCK, 2006). 

2.3 Importância do uso de corantes em alimentos 
 

A cor é uma propriedade importante dos alimentos. No entanto, diversos fatores como 

sazonalidade, armazenamento e efeitos de processamento podem alterar a cor de um alimento, 

o que requer que o fabricante adicione corantes para satisfazer a expectativa dos 

consumidores. As razões para adicionar corantes a alimentos incluem: reforçar a cor perdida 

devido à exposição à luz, ao ar, e a extremos de temperatura, umidade e condições de 

armazenamento; corrigir variações naturais da cor (embora mascarar qualidade inferior seja 

inaceitável); conferir cor a alimentos que, de outra forma, seriam quase incolores; conferir 
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cores vivas a alimentos “divertidos”, como doces festivos; proteger aromas e vitaminas, que 

podem ser afetados pela luz do sol durante o armazenamento e fornecer uma variedade 

atrativa de alimentos ao consumidor (CARVALHO, 2004). Vários microorganismos, 

incluindo bactérias, algas, fungos e leveduras dos gêneros Rhodotorula, Rhodosporidium, 

Sporobolomyces e Phaffia, são capazes de produzir carotenóides naturalmente. 

Os animais não são capazes de sintetizar carotenóides e por isso estes pigmentos 

devem ser adicionados a sua alimentação. Os seres humanos adquirem os carotenóides através 

de vegetais e frutas, bem como de produtos de origem animal ricos em carotenóides. Os 

produtos podem ser ainda enriquecidos com carotenóides através de aditivos específicos. 

O acúmulo de pigmentos carotenóides na maioria das leveduras tem início no final da 

fase logarítmica e continuidade na fase estacionária de crescimento. A presença de uma fonte 

de carbono adequada é importante para a biossíntese de carotenóides. As leveduras podem 

sintetizar carotenóides quando cultivadas em meio sintético, contendo diferentes fontes de 

carbono, como glicose, xilose, celobiose, sacarose, glicerol e sorbitol. Estudos sobre 

carotenogênese levaram a um crescente interesse no uso de substratos naturais como fontes de 

carbono: suco de uva, mostos de uvas, resíduos de mostarda hidrolisada e isolada, hidrolisado 

hemicelulósico de madeira de Eucalyptus globulus; hidrolisado de feijão, caldo de cana-de-

açúcar, melaço de cana, xarope de milho, hidrolisado de milho, soro de leite. Nos últimos 

anos, matérias-primas e subprodutos de origem agroindustriais têm sido propostos como 

alternativa de baixo custo para a produção de metabólitos microbianos, objetivando minimizar 

problemas ambientais e energéticos relacionados com a sua eliminação (FRENGOVA; 

BESHKOVA, 2009). 

2.4 Leveduras do gênero Rhodotorula 
 

O gênero Rhodotorula caracteriza-se pela presença de pigmentos carotenóides, 

reproduzindo-se exclusivamente por gemulação sem produção de esporos. São 

microrganismos estritamente aeróbios. Os pigmentos presentes neste gênero são α- e β-

carotenos, toruleno e torularrodina (ver Figura 2). Neste gênero estão incluídos espécies 

como: R. aurantiaca, R. glutinis, R. rubra, R. minuta, R. lactosa, R. graminis etc. São 

espécies bem distribuídas na natureza, sendo encontradas em ambientes marinhos, aquáticos e 

no solo, inclusive no trato gastrointestinal do homem, devido a sua característica oportunista 

(COSTA, 1992). 
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Figura 2 – Comparação da fórmula estrutural dos pigmentos formados pela levedura do gênero 

Rhodotorula (PARK, et al., 2007). 

Dentre os microrganismos produtores de pigmentos, a Rhodotorula glutinis além de 

acumular carotenóides como β-caroteno, toruleno e torularrodina como produtos finais da 

biossíntese de carotenóides também é rico em lipídios, proteínas e vitaminas, que a tornam 

um adequado aditivo (BHOSALE; GRADE, 2001).  

A torularrodina é biossintetizada por γ-caroteno, que é um precursor do β-caroteno. 

Esta levedura varia as taxas de produção dos dois tipos de carotenóides dependendo das 

condições de incubação e a produção de torularrodina é induzida em condições de estresse 

oxidativo (SAKAKI et al., 2000). 

As espécies do gênero Rhodotorula não possuem a enzima 6-fosfofrutoquinase, razão 

pela qual não utilizam glicose anaerobicamente. A glicose é utilizada via ciclo das pentoses 

até gliceraldeído 3-fosfato e este metabolizado a piruvato e acetil-CoA, produzindo energia e 

todos os metabólitos essenciais ao seu crescimento e à biossíntese de carotenóides (LEMES, 

1992). 

As propriedades antigenotóxicas e anticarcinogênicas do β-caroteno foram avaliadas, 

demonstrando que a R. glutinis é seguro e não tóxico quando utilizado em alimentação animal 

(BHOSALE; GRADE, 2001).  

Estudando a influência da temperatura na biossíntese de carotenóides em R. glutinis, 

foi verificado que a diminuição da temperatura de 25ºC para 5ºC, ocasionava um aumento 

percentual de β-caroteno (25,2 para 64,8%) e um decréscimo toruleno (27,8 para 4,4%) e 

torularrodina (24,3 para 4,8%), em relação aos carotenóides totais (COSTA, 1992). 

 

 



 10

Tabela 1 – Concentração de pigmentos carotenóides sintetizados por cepas de Rhodotorula em diferentes 

fontes de substratos 

Pigmentos carotenóides (% de total de carotenóides) 

Espécies de Rhodotorula
Fonte de 

carbono 

Processo 

fermentativo β-caroteno Toruleno Torularrodina γ-caroteno 

R. glutinis 32 Glicose Batelada 80,0 17,0 2,3 - 

R mucilagenosa      

CRUB 0064 
Glicose Batelada 10,8 5,7 83,4 - 

R. glutinis 48-23 T Glicose Batelada 27,4 30,2 26,3 13,7 

R. graminis          

DBVPG 7021 
Glicose Batelada 50,3 22,7 11,6 15,4 

R. lactosa BKM- 1264 Soro de leite Batelada 19,1 11,3 69,9 - 

R. glutinis 22P+         

L. helveticus 12A 

Soro do leite 

ultrafiltrado 
Batelada 16,3 8,5 67,9 - 

R. Rubra GED5 +     

K. Lactis MP 11 

Soro do leite 

ultrafiltrado 
Batelada 31,6 6,4 52,8 - 

R. rubra GED5 +   

L.casei Ha4 

Soro do leite 

ultrafiltrado 
Batelada 46,6 10,7 36,9 - 

R. rubra GED8 +         

( L. Bulgaricus 2-11 +   

S. Thermophilus 15HA 

Soro do leite 

ultrafiltrado 
Batelada 50,0 12,3 35,2 - 

R. glutinis 32 
Melaço cana-

de-açúcar 

Batelada 

alimentada 
47,4 49,2 3,1 - 

R. glutinis 32 

Melaço cana-

de-açúcar 

suplementado 

com extrato 

de levedura 

Batelada 

alimentada 
87,0 10,0 3,0 - 

R. glutinis DBVPG 3853 
Melaço de 

beterraba 
Batelada 3,1 9,6 80,7 - 

R. glutinis DBVPG 3853 Mosto de uva Batelada 25,5 7,9 65,3 - 

R. glutinis DBVPC 3853 

Mosto 

concentrado 

de uva 

Batelada 17,9 7,0 73,0 - 

R. glutinis DBVPG 3853 

+ D. Castelli DBVPG 

3503 

Xarope de 

milho 

Batelada 

alimentada 
12,0 14,0 74,0 - 

R. rubra Caldo de cana Batelada 13,0 50,0 35,0 2,0 

R. glutinis CCT 2186 Caldo de cana Batelada 36,0 40,0 5,0 17,0 

R. glutinis ATCC 26085 Glicose Batelada 39,0 48,0 2,0 11,0 

Fonte: Frengova; Beshkova, 2009. 
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2.5 Extração de pigmentos carotenóides por solventes 
orgânicos  
 

Geralmente o rompimento celular microbiano para obtenção do produto intracelular é 

realizado através de técnicas mecânicas como a homogeneização de alta pressão e a moagem 

com esferas. No entanto, tais técnicas apresentam desvantagens devido ao seu alto custo de 

investimento e longo tempo de processamento. A extração química utilizando solventes 

orgânicos é um possível substituto para ruptura mecânica celular devido à sua simplicidade, 

velocidade relativa e de baixo custo. 

Os carotenóides são pigmentos lipossolúveis e sua extração das células de R. glutinis, 

que apresentam pigmentos vermelhos, são feitos com solventes orgânicos como acetona, éter 

de petróleo, benzeno, hexano, éter etílico, clorofórmio, etanol e metanol. Alguns destes 

solventes foram testados com relação a sua capacidade de isolar os carotenóides a partir de 

células microbianas sendo, portanto, plausível que alguns solventes quando utilizados juntos 

para rompimento celular, possam demonstrar interações sinérgicas, resultando em uma 

melhor recuperação dos carotenóides. 

Alguns solventes testados e os rendimentos de sua extração estão expressos em μg de 

carotenóides extraídos por g de células liofilizadas, estão listadas na Tabela 2. 

Tabela 2 – Experimentos de extração de carotenóides utilizando cinco diferentes solventes. 

Solventes Rendimento de extração (μg/g) 

Éter de petróleo 237,7 

Dimetil Sulfóxido 226,1 

Acetona 226,1 

Clorofórmio 208,2 

Hexano 190,9 

 

Embora todos os solventes testados fossem capazes de extrair os carotenóides, com 

base nos resultados apresentados na Tabela 2, os três solventes, éter de petróleo, DMSO e 

acetona, foram selecionados como solventes mais adequados para extração de pigmentos da 

R. glutinis. 

As diferenças nos resultados da extração podem ser atribuídas às diferenças de (a) a 

capacidade de um determinado solvente permeabilizar na parede celular da levedura e / ou (b) 

a solubilidade dos carotenóides em um dado solvente (PARK; KIMA; CHUB, 2007). 
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2.6 Processo fermentativo 
As fermentações descontínuas são as mais empregadas para obtenção de vários 

produtos fermentados e são conhecidas por fermentações por batelada ou processo 

descontínuo de fermentação. 

As fermentações descontínuas podem ser operadas da seguinte maneira: no instante 

inicial o mosto preparado esterilizado no fermentador é inoculado com microrganismos e 

incubado de maneira a permitir que a fermentação ocorra sob condições ótimas. No decorrer 

do processo fermentativo nada é adicionado exceto oxigênio, no caso de processos aeróbicos, 

antiespumante, ácido ou base para controle do pH. Ao final do processo fermentativo 

descarrega-se a dorna e o meio fermentado segue para os tratamentos finais. 

A fermentação descontínua apresenta menores riscos de contaminação (quando 

comparados com processos contínuos de fermentação), grande flexibilidade de operação, 

devido ao fato de poder utilizar os fermentadores para fabricação de diferentes produtos, a 

possibilidade de realizar fases sucessivas no mesmo recipiente, condição de controle mais 

estreito da estabilidade genética do microrganismo, assim como a capacidade de identificar 

todos os materiais relacionados quando se está desenvolvendo um determinado lote de 

produto. Este processo é o mais utilizado na indústria de alimentos para produção de iogurte, 

chucrute, picles, cerveja, vinho, entre outros (SCHMIDELL et al., 2001).   

Os processos fermentativos envolvendo o cultivo de células aeróbias ou aeróbias 

facultativas, visando a produção de produtos como antibióticos, enzimas, vitaminas, 

fermentos e inoculantes ou ainda para realização do tratamento biológico de águas residuárias, 

possuem todos um aspecto comum de exigirem um adequado dimensionamento do sistema de 

transferência de oxigênio, ou seja, da operação de dissolução do oxigênio contido na fase 

gasosa ( normalmente ar, ou ar enriquecido com oxigênio) para a fase líquida, de onde o 

microrganismo irá consumir este oxigênio para a respiração (MANTZOURIDOU; ROUKAS; 

ACHATZ, 2005). 

Um cultivo altamente eficiente, ocorrendo com elevadas velocidades de crescimento 

celular, significa altas velocidades de consumo da fonte de carbono, a fim de que haja 

abundância de elétrons transportados na cadeia respiratória (geração de ATP), mas significa 

também, obrigatoriamente, a necessidade da existência de oxigênio dissolvido, afim de que 

estes elétrons sejam drenados ao final desta cadeia. 

A equação estequiométrica de oxidação completa da glicose ilustra bem esta situação 

(Figura 3) Para que ocorra oxidação de 1 mol de glicose, é necessário o consumo de 6 mols de 

O2. Tendo em vista a baixíssima capacidade de armazenar o O2 na solução é importante a 
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necessidade de se agitar e aerar um meio de cultivo, para que se possa efetuar um processo 

fermentativo aeróbio. 
 

C6H12O6 + 6O2 →6CO2 + 6H2O  

Figura 3 – Equação estequiométrica da glicose. 

A extensão de um processo descontínuo e, por conseguinte, a obtenção de elevadas 

concentrações do produto desejado, depende enormemente da capacidade de se transferir o 

O2, para a fase líquida, especialmente nos instantes mais avançados do processo, onde a 

concentração celular pode ser elevada (SCHMIDELL et al., 2001). 

O fungo Blakeslea trispora tem sido amplamente utilizada para a produção de β-

caroteno em diferentes meios de cultura. O desenvolvimento de cepas mutantes, a otimização 

de meios e estimuladores de crescimento são fatores de especial interesse na produção de β-

caroteno. Este microrganismo aeróbio exige transferência de oxigênio suficiente para alcançar 

um bom crescimento e produção de β-caroteno. A taxa de transferência de oxigênio da bolha 

de ar para a fase líquida pode ser descrita pela equação: 
 

 2 ( )a OOTR KL L PG PL= × −  Eq. 1

onde: 

OTR  - taxa de transferência de oxigênio;  

aKL  - coeficiente de transferência de massa de um gás na interface por volume de 

líquido; 

2OL - solubilidade do oxigênio na fase líquida; 

PG - pressão parcial de oxigênio na fase gasosa; 

PL - é a pressão parcial de oxigênio na fase líquida. 

Além da solubilidade do oxigênio na fase líquida ( 2OL ) e do gradiente de pressão 

parcial de condução entre o gás e a fase líquida ( )PG PL− , o coeficiente de transferência de 

massa ( LaK ) é predominantemente influenciado pelas condições operacionais como a 

agitação ou a intensidade de agitação e as propriedades físico-químicas do meio como a 

viscosidade (MANTZOURIDOU; ROUKAS; ACHATZ, 2005). 

O objetivo de um sistema de agitação e aeração é o fornecimento de oxigênio para a 

manutenção de uma dada atividade respiratória de um determinado conjunto de células. 

Assim, o que se visa é transferir o oxigênio da fase gasosa para o líquido, fazendo com que o 
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oxigênio dissolvido chegue às células suspensas, penetrando nestas células e, finalmente, seja 

consumido na reação. 

A operação de transferência de oxigênio é de grande importância e pode ser executada 

de muitas formas. A forma de transferência de oxigênio do presente estudo refere-se à 

chamada aeração em profundidade, ou seja, aquelas nas quais se procura transferir oxigênio 

através do borbulhamento de ar. 

O esquema indicado na Figura 4 refere-se aos reatores agitados e aerados. A figura 

ilustra o tradicional tanque agitado, sendo o tipo de reator mais freqüente na indústria, 

responsável por cerca de 93% das aplicações. 

O reator tipo tanque agitado e aerado, entendido como padrão, apresenta altura do 

líquido igual ao diâmetro, sendo agitado por um empelidor, tipo turbina com 6 pás planas 

(flat-blade turbine), apresentando um diâmetro igual a 1/3 do diâmetro do tanque. A fim de 

evitar a formação de vórtice, usa-se um sistema de 4 chicanas, diametralmente opostas, 

apresentando cada uma largura de 1/10 ou 1/12 do diâmetro do tanque (SCHMIDELL et al., 

2001). 

 

Figura 4 – Sistema para a transferência de oxigênio (tanque agitado e aerado) utilizado neste estudo. 

2.7 Ampliação de escala em processos fermentativos 
Na grande maioria dos processos, o desenvolvimento natural parte de uma escala de 

produção menor para uma escala maior. A variação de escala nesse sentido é conhecida como 

aumento de escala ou “scale-up”. 
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Em indústrias onde a conversão da matéria-prima em produto se baseia numa 

conversão biológica, entre todas as etapas que devem ser ampliadas, inclui-se a etapa de 

biotransformação, realizada em fermentadores. 

O desenvolvimento tradicional de processos fermentativos é usualmente executado em 

três estágios ou escalas (ver Figura 5): 

 Escala de bancada 

 Escala piloto 

 Escala industrial 

 

Figura 5 – Desenho esquemático da ampliação de escala de processos fermentativos (SCHMIDELL et al., 

2001). 

Na escala de bancada, visando menor custo de operação, os dados básicos sobre o 

processo devem ser levantados com maior nível de detalhes possíveis. Nessa escala são 

realizadas tarefas básicas, como a seleção do microrganismo, o meio de cultura ideal para seu 

desenvolvimento, condições de temperatura, pH, aeração (caso o processo seja aeróbio), 

assim como a forma de operação do biorreator.  

Na escala piloto, como a operação é mais onerosa, deve-se manter constante grande 

parte das possíveis variáveis. De acordo com os conhecimentos obtidos do processo deve-se 

definir um determinado critério de ampliação de escala, ou seja, uma determinada grandeza, 

que deverá ser a mesma na escala piloto em relação à empregada na escala de bancada. A 

operação de uma escala piloto objetiva especialmente o teste do critério de ampliação de 

escala. Os critérios de ampliação de escala normalmente recomendados para fermentadores ou 

biorreatores convencionais são: a constância da potência no sistema não aerado por unidade 
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de volume de meio ( /P V ); a constância do coeficiente volumétrico de transferência de 

oxigênio ( LaK ); constância da velocidade na extremidade do impelidor ( tipv ); constância do 

tempo de mistura ( mt ); constância da capacidade de bombeamento do impelidor ( /LF V ); 

constância do número de Reynolds ( ReN ) e a constância da pressão parcial ou concentração 

de O2 dissolvido (C).  

Na escala industrial, devido à própria dimensão, visa o lado econômico do processo e 

procura-se operar o fermentador sob condições similares às ajustadas na escala piloto, as 

quais permitiram a obtenção de um desempenho adequado do processo (SCHMIDELL et al., 

2001). 

2.8 Sistema de desidratação por atomização  
 

A técnica do aquecimento do ar é mais adotada atualmente na secagem industrial e deu 

origem a vários secadores a ar quente, que podem ser classificados como: 

• De circulação natural ou forçada do ar; 

• Intermitentes ou contínuos; 

• De fluxo equicorrente, contracorrente, misto ou de corrente cruzada; 

• Do tipo torre, ciclone, tambor rotativo ou túnel, com transporte por corrente, 

correia ou carrinhos (COSTA, 2007).  

Entre os diferentes métodos, a secagem por atomização (“spray dryer”), é o método 

mais comum usado na indústria alimentícia por ser econômico, flexível e contínuo 

(VALDUGA et al., 2008). 

A remoção de água das soluções por “spray-dryer” é uma prática comum utilizada 

para diminuir o teor de umidade do produto e conseqüentemente a atividade de água, sendo 

geralmente utilizada na indústria de alimentos para garantir a estabilidade microbiológica dos 

produtos, evitar o risco de degradações químicas ou biológicas, reduzir os custos de 

armazenamento e transporte e, finalmente, obter um produto com determinadas propriedades 

como solubilidade instantânea, por exemplo. 

A escolha do tipo de atomizador depende da natureza, da viscosidade dos alimentos e 

das características desejadas do produto seco. Quanto maior a energia fornecida mais fina são 

as gotas formadas. Para a mesma quantidade de energia fornecida, o tamanho das partículas 

formadas aumenta com o aumento da taxa de alimentação. No entanto, o tamanho das 

partículas aumenta quando a viscosidade e a tensão superficial inicial do líquido são elevadas 
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(GHARSALLAOUI et al., 2007). A velocidade de evaporação da água no produto, além da 

velocidade do ar, é diretamente proporcional à área superficial e porosidade do produto. 

Os desidratadores tipo “spray dryer” ou atomizadores são classificados como 

adiabáticos, onde o calor é conduzido por meio de ar quente. Estes atomizadores são descritos 

como equipamentos onde a secagem se faz por pulverização em processo contínuo onde o 

líquido ou pasta é transformado em produto seco, caracterizando-se pelo tempo de secagem 

relativamente mais curto que nos outros secadores. A pulverização do líquido na câmara de 

secagem pode ser feita por discos ou bicos atomizadores que são um dos responsáveis pela 

distribuição dos tamanhos das partículas no produto desidratado. O processo consiste 

basicamente na atomização do líquido em um compartimento que recebe um fluxo de ar 

quente. A rápida evaporação da água permite manter baixa a temperatura das partículas de 

maneira que a alta temperatura do ar de secagem não afete demasiadamente o produto.  

As propriedades físicas relacionadas com a qualidade dos produtos obtidos são 

influenciadas pelas condições operacionais do secador e característica da suspensão de 

alimentação. 

A secagem por “spray dryer” é composta por três fases principais. A primeira é a 

atomização do líquido, por um dispositivo apropriado (atomizadores rotativos, bicos 

pneumáticos, bicos de ultrassom, etc). Na segunda fase, as gotas finas da suspensão estão 

sujeitos à interação com um gás de secagem. Durante esta fase, o solvente contido nas 

gotículas dispersas é vaporizado, o que resulta na formação de partículas sólidas do produto. 

Durante a última fase, as partículas secas são separadas do gás de secagem e recolhidos em 

um recipiente adequado. 

Cada uma das fases acima mencionadas, bem como as condições em que são 

realizadas, tem um enorme efeito sobre a eficácia do processo de secagem e propriedades do 

produto final. A fase de atomização torna o processo de secagem não apenas um método de 

secagem térmica de substâncias sensíveis, mas também, o único método que permite a 

formação de partículas com estrutura e propriedades morfológicas desejadas (CAL; 

SOLLOHUB, 2010). 

A atomização através de bicos especiais pode ser feita por bombas de alta pressão ou 

por sistemas pneumáticos (ar comprimido). O aquecimento do ar pode ser realizado por 

contato indireto (tubulações aletadas aquecidas por vapor, óleo ou sistema elétrico ou por 

queima direta do gás, óleo ou outro combustível). 

A forma como o ar quente entra em contato com o líquido atomizado é muito 

importante para definir as características do pó final. 
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Quando o ar quente, em temperatura de 180°C a 230°C, entra em contato com a 

partícula úmida, ocorre a desidratação quase instantânea da gotícula e a evaporação da água 

na câmara de secagem, na forma de uma névoa. O ar de secagem sai pela parte inferior do 

equipamento em temperatura de 60°C a 100°C, passando por ciclones para recuperar as 

partículas finas através da força de gravidade e permitindo a saída do ar limpo para atmosfera. 

Os atomizadores usam dois sistemas básicos de separação: 

1) A separação final do produto em pó ocorre na parte inferior (base) da câmara de 

secagem; 

2) A separação do pó mais fino ocorre somente em sistemas de separação (ciclones). 

A desidratação por atomização é viável para a maioria dos produtos em solução ou 

suspensão, com concentração de sólidos mínimos de 20%. Sua utilização é uma questão de 

custo e disponibilidade. Como os atomizadores são equipamentos caros, em geral seu uso 

deve ser contínuo para compensar o custo. 

A secagem por atomização é um método de conservação muito apropriado para 

desidratar substâncias termossensíveis como alimentos, por se tratar de uma secagem muito 

rápida. 

A secagem por atomização apresenta as seguintes vantagens:  

a) As propriedades do pó permanecem constantes ao longo do secador quando as 

condições de secagem são mantidas constantes; 

b) É uma operação contínua e de fácil secagem com controle automático total 

adaptável; 

c) Uma diversidade de secadores estão disponíveis para atender uma variedade de 

aplicações, especialmente para a desidratação de produtos sensíveis ao calor 

(VEGA; ROOS, 2006). 

O spray dryer é utilizado na indústria alimentícia para elaboração, por exemplo, do 

leite em pó e café solúvel, na indústria farmacêutica e de detergentes.  

2.9 Coadjuvantes de secagem 
 

A desidratação por “spray dryer” sem aditivos exige a instalação de dispositivos 

especiais na câmara de secagem, tais como paredes resfriadas, resfriadores e dispersadores de 

ar secundário, reciclagem do produto seco, indução de cristalização no alimentador. Para 

evitar a instalação de tais dispositivos é possível a adição de coadjuvantes (suportes) no 
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líquido de alimentação, algumas vezes em quantidades superiores a 75%, calculado sobre o 

teor de sólidos totais. 

Alguns coadjuvantes usados para introduzir alterações físicas no produto permitem 

reduzir a deposição nas paredes e facilitam a manipulação dos produtos. Entre os 

coadjuvantes estão incluídos o ar, gases comprimidos, espumas, alginatos, proteína de soja, 

mono-esterato de glicerol, gomas naturais, sacarose, xaropes de amido e dextrinas. 

Os suportes mais importantes são aqueles que podem ser usados em até 80% do 

volume total de material a ser desidratado, de forma que as características e qualidade do 

produto são fortemente influenciadas pelo tipo de material usado. Entre os suportes, os mais 

importantes são os amidos e derivados em função de seus preços, desempenho e 

disponibilidade. 

Foi verificado em muitos trabalhos, que o uso de maltodextrina e outros materiais 

como aditivos de secagem são utilizados para diminuir a viscosidade de produtos secos por 

atomização. O uso excessivo desses suportes altera o sabor e a textura dos produtos e, 

portanto, é indesejável (WANG; LANGRISH, 2009) Uma comparação entre os materiais 

utilizados como coadjuvantes de secagem no processo de atomização, bem como a quantidade 

utilizada, é resumida na Tabela 3. 
 

Tabela 3 – Seleção de trabalhos realizados utilizando coadjuvantes de secagem. 

Matéria-prima Aditivos 
Quantidade de 

aditivo (%) 

Suco de limão 
Dióxido de silício 

Maltodextrina 

10% de solução 

20% de solução 

Suco de manga 

Maltodextrina 

Goma arábica 

Amido celulósico 

12% de solução 

12% de solução 

3%, 6% e 9% de solução 

Lactose Caseína 
1% do total de sólidos   

(= 0,1% de solução) 

                         Fonte: Wang; Langrish, 2009 
 

Um suporte tem por objetivo facilitar o processo de secagem, melhorar a qualidade do 

produto final e reduzir os custos do processo. 

O tempo de secagem por atomização é muito curto quando comparado a outros 

processos e os danos por aquecimento podem ser reduzidos pelo controle do tempo de 

residência das partículas secas na zona quente do secador. Este controle é difícil de ser feito 
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em razão da higroscopicidade e da natureza termoplástica do produto como no suco de frutas, 

por exemplo, que ocasionam aderência nas paredes do secador e dificulta o manuseio. Uma 

das possibilidades para redução destas dificuldades é o uso de aditivos como suporte de 

secagem para facilitar a remoção do produto da câmara de secagem. O uso de aditivos para 

facilitar a secagem e melhorar as propriedades de transporte e armazenamento destes pós é 

praticamente inevitável. Entre os suportes de amido e derivados podem ser citados:  

• Amidos ou féculas: Presença de grânulos de amido de cor branca e sabor neutro 

com coloração azul com lugol, pH entre 5,5 e 6,0 e acidez de 1,0 a 1,5 mL de NaOH 

/100 g e DE <2. Neste grupo são disponíveis produtos comerciais de milho e 

mandioca; 

• Dextrinas: Existem dextrinas para uso industrial (colas e adesivos) e para uso 

alimentar. As dextrinas são separadas em pirodextrinas ou dextrinas ácidas 

(encontra-se em pó, de cor creme a amarela e sabor neutro, presença de grânulos de 

amido quebrados com reação de cor violeta a vermelha com lugol, pH entre 2,0 e 5,0, 

e acidez de 2,0 a 3,0 mL de NaOH /100 g e DE >2 e <30 e dextrinas enzimáticas 

(produto em pó de cor branca, sabor neutro e ausência de grânulos de amido mas com 

reação de coloração violeta à vermelha com lugol, o pH entre 4,5 e 6,0, e acidez de 1,0 

e 2,0 mL de NaOH /100 g e DE >5 e <30. 

• Maltodextrinas (enzimáticas): produto em pó de cor branca a levemente creme, 

sabor neutro a levemente adocicado e ausência de grânulos de amido, mas com 

coloração de violeta à amarela, o pH entre 4,5 e 5,0, e acidez de 0,5 e 2,0 mL de 

NaOH /100 g e DE >5 e <20, com presença de baixos teores de maltose (<5%) e de 

glicose (< 3%). As maltodextrinas podem ser consideradas como amidos pré-

gelatinizados levemente hidrolisados por enzimas. 

• Ciclodextrinas (enzimáticas): produto em pó de cor branca a levemente creme, 

sabor neutro e ausência de grânulos de amido com coloração avermelhada à amarela 

com pH entre 7,0 e 7,5, acidez de 0,5 e 2,0 mL de NaOH /100 g e DE >2 e <8. Como 

as ciclodextrinas tem DE zero (não tem extremidades redutoras), o DE dos produtos 

comerciais se deve a impurezas como dextrinas e açúcares redutores (glicose e 

maltose). 

• Xaropes: produtos líquidos de cor amarela dourada, transparente (também 

disponível na forma desidratada) e reação com lugol de coloração amarela, o pH entre 
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4,5 e 6,0, e acidez de 0,5 e 2,0 mL de NaOH /100 g e DE >20 com presença de teores 

variados  de maltose e de glicose e sabor adocicado a doce. 

As dextrinas e amidos nativos são bastante usados como suportes, mas principalmente 

para produtos de menor preço, onde a qualidade não é o fator mais importante, como por 

exemplo, a desidratação para componentes de rações animais. Nos produtos onde a qualidade 

é importante, principalmente para manter sabores e aromas, o uso de maltodextrina é 

preferível. Nos produtos de maior valor agregado, como produtos farmacêuticos e em alguns 

sucos de frutas, pode ser utilizado a ciclodextrina. 

No Brasil, as maltodextrinas são muito utilizadas para a desidratação de produtos, tais 

como sucos de frutas, achocolatados em pó, produtos farmacêuticos, etc. As maltodextrinas 

enzimáticas verdadeiras têm quase 10% de açúcares redutores como glicose e maltose, 

contudo este não é o caso das encontradas no mercado brasileiro (DAÍUTO; CEREDA, 2003).  
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CAPÍTULO 3 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Microorganismo e manutenção 
 

Para este trabalho o microrganismo utilizado foi a levedura da espécie Rhodotorula sp. 

CNPAT02 da coleção de trabalho do Laboratório de Bioprocessos da Embrapa Agroindústria 

Tropical, Fortaleza/CE.  

A linhagem foi mantida em ágar Sabouraud segundo a técnica de subcultura. Após a 

inoculação em tubos rosqueados contendo ágar Sabouraud inclinado, o crescimento ocorreu 

em estufa tipo BOD a 30oC por 3 a 5 dias. A estocagem dos tubos foi feita sob refrigeração a 

8°C por até 6 meses. 

3.2 Preparação dos meios de cultura 

3.2.1 Meio Sabouraud 
 

Para a preparação do meio Sabouraud foram utilizadas 10 g.L-1 de peptona de soja e 

20 g.L-1 de dextrose. O meio foi preparado diluindo a peptona e a dextrose em 1L de água 

destilada. O pH do meio de cultivo não foi alterado. 100 mL do meio foram adicionados a 

erlenmeyers de 250 mL, e em seguida autoclavados a 121°C por 15 min. Após a esterilização, 

o meio foi resfriado e armazenado para posterior inoculação.  

3.2.2 Ágar Sabouraud 
 

Para a preparação do ágar Sabouraud foram utilizados 10 g.L-1 de peptona de soja, 40 

g.L-1 de dextrose e 15 g.L-1 de ágar. O meio foi preparado diluindo-se 15 g do ágar em 1L de 

água destilada. 7 mL do meio foram adicionados a tubos rosqueados de 20 mL, e em seguida 

autoclavados a 121°C por 15 min. Após a esterilização, o ágar foi solidificado na posição 

inclinada. 

3.2.3 Meio de cultivo 
 

O meio sintético de crescimento da levedura foi preparado de acordo com a seguinte 

composição (expressa em g.L-1): dextrose: 25,0; extrato de levedura: 3,57; KH2PO4: 2,0; 

K2HPO4: 2,0 e MgSO4.7H2O: 0,1. O pH do meio de cultura foi corrigido para 6,0. No entanto, 
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o pH em erlenmeyers foram corrigidos com ácido clorídrico e em biorreator o pH foi 

corrigido utilizando ácido sulfúrico (BHOSALE; JOGDAND; GRADE, 2003). 

3.3 Ativação e preparo do inóculo 
 

Com o auxílio de uma alça de platina, o inóculo foi transferido assepticamente para o 

ágar inclinado Sabouraud e, em seguida, foi incubado em BOD por 3 a 5 dias. 

Para a produção do inóculo, transferiu-se assepticamente uma amostra da linhagem 

estocada, para frasco de erlenmeyer de 250 mL, contendo 100 mL de caldo Sabouraud e 

incubado a 30°C, 150 rpm por 24 horas em agitador orbital. Após a quantificação da 

biomassa, inoculou-se nos meios de fermentação o volume necessário para a obtenção de um 

inóculo em torno de 0,1 g.L-1 de massa seca. 

3.4 Ampliação de escala 

3.4.1 Avaliação do volume de meio de cultura sobre a produção de 
biomassa  

 
A fim de avaliar a influência do volume do meio de cultivo que correspondesse à 

melhor produção de biomassa, conduziram-se ensaios em erlenmeyers de 500 mL contendo 

50 mL, 100 mL e 150 mL de meio de cultura. Os meios foram inoculados com 0,1 g.L-1 de 

massa seca e incubados em agitador orbital a 30°C sob agitação de 150 rpm durante 60 horas. 

Amostras foram retiradas a cada 12 horas para avaliação de cor instrumental, açúcares 

redutores totais e biomassa. 

3.4.2 Avaliação da influência da idade do inóculo sobre a produção 
de biomassa  

 
Nesta etapa, estudou-se o tempo de melhor produção de biomassa para transferência 

para erlenmeyer de 2L. Os erlenmeyers contendo 450 mL de meio de cultivo, descrito no item 

 3.2.3, foram inoculados com 50 mL de suspensão microbiana após 24, 36 e 48 horas de 

crescimento (ver Figura 6). Os meios inoculados foram incubados em shaker orbital a 

temperatura de 30ºC sob agitação de 150 rpm por 24 horas. Amostras foram retiradas para 

análise da produção de biomassa, açúcares redutores totais e cor instrumental.  
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Figura 6 – Desenho esquemático da transferência do meio fermentado de acordo com a idade do inóculo. 

3.4.3 Produção de biomassa em biorreator 
 

O biorreator empregado foi o New Brunswinck Scientific Co., modelo BioFlo 3000 

com capacidade nominal de 14L e volume máximo de trabalho de 10L (ver Figura 7). 

 

Figura 7 – Fermentador de bancada utilizado no processo fermentativo.  
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Para este estudo, utilizaram-se duas turbinas de 6 pás planas, também conhecidas 

como turbinas “Rushton”. Com a finalidade de melhorar a agitação do meio reacional, 

calculou-se o espaçamento entre as turbinas para o volume de trabalho (10L). Para cada 

turbina foi determinado um espaçamento de acordo com a altura do líquido no fermentador 

que correspondia a 27,8 cm (ver Figura 8). A altura do líquido foi calculada utilizando o 

diâmetro do tanque (21,4 cm) e o volume reacional (0,01 m3). Desta forma, a primeira turbina 

ficou posicionada na extremidade inferior do eixo central, enquanto a segunda situava-se a 9,3 

cm acima. O fermentador também foi equipado com quatro chicanas (buffles) equidistantes, 

posicionadas a 90º em relação à parede. 

Dados do biorreator utilizado para processo fermentativo 

Os valores do diâmetro do tanque e impelidores foram obtidos a partir de medidas 

adquiridas do próprio fermentador utilizado no processo: 

Dtanque: 21,4cm ou 0,214m 

Dimpelidor: 8,2cm ou 0,082m 

O volume de meio de cultura reacional definido para o processo fermentativo: 

Vreacional: 10L (1m3 – 1000L) = 0,01m3 

A altura do líquido dentro da dorna de fermentação foi calculada utilizando a seguinte 
equação: 

2

4
t

r t
DV Hπ

= ×  Eq. 2

Esta equação pode ser utilizada tanto para dimensionar o volume reacional em um 

tanque de fermentação quanto para o volume do tanque.  

Assim, substituindo os valores na equação 2, resulta: 

2

4 0,01 0,278 27,8
3,14 0,214t tH H m cm×

= ⇒ = =
×

 ou 27,8lH cm=  

Para determinar o espaçamento (e) entre os impelidores ou turbinas, foi utilizada a 

seguinte definição: 

( ) 2a aD espaçamento e D≤ ≤ × , Eq. 3

Onde, “Da” é o diâmetro do impelidor. 

Substituindo os valores na equação 3, tem-se que: 

2 8,2 16,4 9,27a aD e D cm e cm e cm≤ ≤ × ⇒ ≤ ≤ ⇒ =  
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Figura 8 – Esquema ilustrativo do biorreator com valores de dimensionamento calculados de acordo com 

o volume reacional utilizado.  

O meio de cultura para a fermentação em biorreator, previamente estabelecida, foi 

preparado diretamente na dorna segundo o item  3.2.3. O pH do meio foi corrigido para 6,0 

utilizando ácido sulfúrico (H2SO4), com a finalidade de evitar a corrosão do aço inox do 

equipamento. Após o ajuste do pH, foi adicionado óleo de soja comercial numa concentração 

de 0,30%, como agente de prevenção de espuma. O meio preparado no biorreator foi 

esterilizado em autoclave Phoenix modelo AV-150 a 121°C durante 30 min. Ao final da 

esterilização o fermentador foi retirado da autoclave e submetido a um teste de esterilidade 

durante 72h à temperatura ambiente em bancada de trabalho. Se após três dias o meio não 

apresentasse sinal de contaminação, caracterizado pelo aparecimento de turvação, era liberado 

para receber a suspensão de inóculo.  

Antes da inoculação o fermentador foi ligado e os parâmetros de temperatura, agitação 

e taxa de aeração foram ajustados para 30ºC, 250 rpm e 1vvm-1 respectivamente, durante 30 

minutos para estabilização do sistema. Com o sistema estável, o fermentador foi inoculado 

assepticamente com 500 mL da cultura fermentada durante 24 horas. A fermentação foi 

conduzida em batelada simples durante 120 horas, e amostras foram retiradas a cada 12 horas 

para análise da produção de biomassa, consumo de açúcares redutores, cor instrumental, pH e 

teor de carotenóides. Cada amostra retirada também foi corada, segundo o método de Gram, 

visando o acompanhamento da pureza de cada amostra.  
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3.5 Recuperação da biomassa 
 

Ao final de 120h de fermentação, amostras foram distribuídas igualmente em frascos 

plásticos com tampa e centrifugadas a 8000 rpm (equivalentes a 11800g) durante 10 minutos. 

As células foram separadas do meio de cultivo e o sobrenadante foi descartado. A centrífuga 

da marca Sigma, modelo 6K-15, rotor 12.500 com capacidade total de 1,5L, foi utilizada para 

recuperação das células. Este procedimento repetiu-se por sucessivas vezes até que todo o 

meio fermentado fosse centrifugado. As células foram então ressuspensas em 1,5L de água 

destilada e estocada sob refrigeração a 8°C para posterior secagem em “spray dryer”. 

3.6 Secagem em “Spray dryer” 

3.6.1 Equipamento 
 

A secagem por atomização foi conduzida em Mini Spray Dryer Büchi B-290 mostrado 

na Figura 9, com capacidade máxima de secagem de 1,0L de água por hora e bico atomizador 

integrado de duplo fluido com 0,7mm de diâmetro. O atomizador de secagem Büchi B-290 

funciona segundo o princípio da corrente de ar e de produto em sentido concorrente (BÜCHI, 

2005). O processo envolve a atomização de um líquido em pequenas gotículas dentro de uma 

câmara de secagem por onde passa um fluxo de ar quente. Essas gotículas são secas pelo ar 

transformando-se em pequenas partículas sólidas (Re, 2007).  
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Figura 9 – Spray-dryer empregado na secagem da suspensão Rhodotorula sp. CNPAT02. 1- Câmara de 

secagem; 2- sensor de temperatura de saída; 3- ciclone (onde o produto é separado do fluxo de ar); 4- 

coletor.  

3.6.2 Preparo da suspensão de leveduras 
 

Com auxílio de uma proveta de vidro de 500 mL, mediram-se 300 mL da suspensão de 

leveduras concentradas, e então a suspensão foi colocada em béquer de vidro de 500 mL. A 

amostra foi homogeneizada com uma barra magnética imersa no líquido e um agitador, que 

manteve a suspensão sob constante agitação até que toda amostra fosse injetada no “spray 

dryer”. A seqüência do processo pode ser visualizada na Figura 10. 
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Figura 10 – Preparo da suspensão de leveduras para a secagem em spray-dryer: (A) fermentação em maior 

escala, (B) levedura concentrada, (C) atomização da suspensão e (D) produto seco. 

 

(A) – Fermentação em maior escala

(B) – Levedura concentrada 

(D) – Produto seco 

(C) - Atomização da suspensão 
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3.6.3 Determinação das condições de atomização 
 

Como testes, foram feitos tratamentos de atomização de três amostras, sendo uma sem 

adição de adjuvante de secagem, e as demais com adição de dois tipos de adjuvantes, 

maltodextrina e o PPVP- 90K (polivinilpirrolidona), para se avaliar qual das amostras 

apresentaria um melhor desempenho em termos de teor de umidade, atividade de água e 

higroscopicidade. Os adjuvantes de secagem foram adicionados em uma proporção de 50g de 

adjuvante para 300 mL da amostra. As condições de secagem foram: temperatura de entrada: 

160°C; aspiração: 50%; vazão de ar comprimido: 357 L.h-1 e vazão de alimentação da 

suspensão: 20%. Entre esses tratamentos, foi escolhido o que apresentou os menores valores 

de teor de umidade e atividade de água, e/ou menor grau de aglomeração (visual) dos 

produtos quando estocados em ambiente a 25ºC e 80% UR (umidade relativa), durante dois 

dias, sem acondicionamento (amostras sobre placas de Petri), indicando o nível de 

higroscopicidade do material. 

Outro teste consistiu em variar a velocidade do aspirador em 50%, 70% e 90% 

(correlação dos valores percentuais e o fluxo de volume, em m3.h-1 está indicado no 

APÊNDICE A) enquanto a temperatura de entrada (160°C), a vazão de ar comprimido (357 

L.h-1) e vazão de alimentação da suspensão (20%) foram mantidas constantes, a fim de definir 

qualitativamente uma velocidade de aspiração que resultasse em um produto seco, fino com 

mínimo teor de umidade. 

Com base nos resultados obtidos dos testes, foram definidos a necessidade ou não de 

adjuvante de secagem, assim como as faixas dos parâmetros de secagem para realização dos 

tratamentos do delineamento composto central.  

 

3.6.4 Planejamento experimental de secagem 
 

O planejamento consistiu de um fatorial 22, adicionado de 4 pontos axiais e 3 ensaios 

no ponto central. A vazão de ar comprimido por atomização (357L.h-1) foi constante em todos 

os experimentos do planejamento.  

A Tabela 4 exibe os valores das variáveis segundo o delineamento composto central 

do planejamento experimental da secagem. 
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Tabela 4 – Valores das variáveis segundo o delineamento composto central. 

Número de 

ensaios 

Temperatura de 

Entrada (°C) 

Vazão de 

alimentação da 

suspensão (%)a 

1 166 23 

2 194 23 

3 166 37 

4 194 37 

5 160 30 

6 200 30 

7 180 20 

8 180 40 

9 180 30 

10 180 30 

11 180 30 

a - correlação entre os valores percentuais indicados e a vazão de alimentação, em mL.h-1 para água destilada 

está indicado no APÊNDICE B. 

3.7 Métodos analíticos 

3.7.1 Determinação de biomassa 
 

Foram coletados 10 mL do meio fermentado que foi centrifugado (centrífuga modelo 

Biofuge Stratus com rotor 15000) a 5000 rpm (equivalentes a aproximadamente 7300g) por 

10 minutos, reservando-se o sobrenadante para posteriores análises. O precipitado foi lavado 

duas vezes com água destilada e centrifugado. A biomassa foi quantificada 

espectrofotometricamente a 600nm com o auxílio de curva-padrão de peso seco previamente 

estabelecido. 

3.7.2 Determinação de açúcares redutores  
 

As análises foram feitas pelo método do DNS (ácido 3,5-dinitrosalicílico). Este 

método baseia-se na formação de um complexo castanho-alaranjado, por redução do ácido 

3,5-dinitrosalicílico a 3-amino-5-nitrosalicílico pelos açúcares redutores. A concentração 

desse complexo colorido é proporcional à concentração de açúcares redutores na amostra. 

Utilizando curva de calibração que foi determinada por padrões contendo glicose entre 

100 e 1000 mg.L-1 foi adicionado 1 mL da solução a 1 mL da solução de DNS.  
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As amostras foram incubadas em banho a 100°C por 5 minutos e em seguida 

resfriadas com água corrente e agitadas no vortex após a adição de 8 mL de água destilada. Os 

açúcares redutores foram quantificados por espectrofotômetro (Varian, modelo Cary 50) com 

comprimento de onda de 540 nm. Foi utilizada água destilada como branco preparado em 

condições idênticas a das amostras contendo açúcares (IAL, 1985; TEIXEIRA, 2007). 

3.7.3 pH 
 

O pH foi determinado potenciometricamente em Phmetro OAKTON modelo WD- 

35614-70. 

3.7.4 Determinação de cor instrumental 
 

A coloração foi determinada no caldo fermentado e nas células secas, por análise 

colorimétrica utilizando colorímetro Minolta CR-300, o qual emite um feixe de luz sobre o 

material e, em seguida, captura a luz refletida, fornecendo três variáveis: L* (variação de 

luminosidade do preto ao branco); a* (variação do verde ao vermelho) e b* (do azul ao 

amarelo), na escala padrão de cromaticidade na faixa de -60 até +60 para os parâmetros a* e 

b*.  

3.7.5 Determinação de células viáveis 
 

A concentração de células viáveis e totais foi determinada pela contagem da suspensão 

previamente diluída, através da técnica de exclusão pela coloração com azul de metileno em 

câmara de Neubauer. Foram diluídos 1 mL da suspensão concentrada ou 0,05 g da amostra 

seca em balões de 200 mL e 100 mL, respectivamente. De cada diluição foram retirados 1 mL 

da suspensão e misturados em um béquer com 0,1 mL de azul de metileno. As células que 

permitiram a entrada do corante e tornaram-se azul foram consideradas células não-viáveis, 

pois apresentaram membrana rompida. Já as células viáveis liberam uma enzima que as 

tornam transparentes. A concentração celular foi expressa pelo número de células por 

mililitro. 

3.7.6 Determinação de atividade de água (Aw) 
 

A atividade de água foi determinada no produto em pó por leitura direta em aparelho 

Aqualab modelo CX-2 – Decagon. 
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A atividade de água (Aw) tem relação com o teor de água livre em um produto, sendo 

definido como a relação entre a pressão parcial de vapor da água contida no produto e a 

pressão de vapor da água pura à mesma temperatura. O valor máximo de atividade de água é 

1,0, para a água pura.  

3.7.7 Determinação de Umidade  
 

A umidade foi determinada no produto seco. Foram pesados, em duplicata, 1g do 

produto seco e colocados em cadinhos, previamente tarados, a 90°C por 24 horas em estufa de 

circulação de ar da marca Quimis. (IAL, 1985).  

A umidade de um produto é dada pela proporção direta entre a massa de água presente 

no material e a massa seca (material isento de água).  

3.7.8 Metodologia de Gram 
 

Com auxílio de uma pinça, uma lâmina retirada do álcool foi flambada em chama de 

um bico de Bunsen e em seguida resfriada à temperatura ambiente. Então, com uma alça de 

inoculação uma porção do meio foi transferida assepticamente para a área central da lâmina e 

espalhada, de modo a esfregar o material na lâmina numa pequena área de aproximadamente 

1 cm2 deixando secar ao ar. Logo após a preparação foi fixada passando a lâmina um pouco 

acima da chama, sem superaquecê-la, deixando-a esfriar antes de submetê-la à coloração. 

Com a lâmina preparada, o esfregaço foi corado de acordo com as seguintes etapas 

seqüenciais: o esfregaço com cristal violeta por 1 minuto; lavar com água corrente; Lugol por 

1 minuto; Descorar com álcool 95%; Lavar com água corrente; Contra-corar com safranina 

por 20 segundos; Lavar com água corrente novamente e secar entre duas folhas de papel 

absorvente. Ao final da coloração a lâmina foi observada ao microscópio óptico com objetiva 

de imersão (SOARES; CASIMIRO; ALBUQUERQUE, 1991). 

3.7.9 Extração de carotenóides totais 
 

Amostras fermentadas foram analisadas antes e após a secagem por “spray drying” 

para quantificação dos carotenóides produzidos pela levedura. Para a extração dos 

carotenóides da biomassa úmida, retirou-se uma amostra de 10 mL do fermentado que foi 

centrifugada a 5000 rpm (equivalente a 7375 g) por 10 min. O sobrenadante foi descartado e o 

precipitado foi utilizado para extração e quantificação dos carotenóides. Já com a levedura 

seca foram pesados 50 mg da amostra para extração e quantificação. Então, com o intuito de 



 34

romper a parede celular das leveduras, foi utilizado o DMSO (dimetilsulfóxido) de acordo 

com a metodologia do item 3.7.10. A quantificação foi realizada com o auxílio de uma curva 

padrão sob diferentes concentrações de β-caroteno.  

3.7.10 Determinação de carotenóides 
 

A biomassa foi agitada em vortex por 1 minuto com 2,5 mL de DMSO 

(dimetilsulfóxido) a 55°C, em tubo de vidro. Em seguida, adicionaram-se 5 mL de solvente 

mais apolar: éter etílico, acetato de etila ou éter etílico/acetato de etila (1:1), em seguida o 

tubo foi novamente agitado por 1minuto e centrifugado a 3000 rpm por 5 min para separação 

das fases. Este procedimento foi repetido 6 vezes para extração completa dos carotenóides 

(SQUINA; MERCADANTE, 2003). 

Após a extração exaustiva dos carotenóides, todo o extrato foi colocado em balão de 

50 mL e aferido com a mistura de éter etílico/acetato de etila (1:1). 

Os carotenóides foram quantificados por espectrofotômetro (Varian, modelo Cary 50) 

com comprimento de onda de 450 nm, utilizando branco preparado com a mesma mistura de 

solventes e curva-padrão de β-caroteno. A curva-padrão do β-caroteno encontra-se no 

APÊNDICE C. 

3.7.11 Determinação do fator de conversão ( /x sY )  

 
Considerando um determinado tempo t  de fermentação, os correspondentes valores de 

X e S são relacionados entre si, através do seguinte fator de conversão definido por: 

0
/

0
x s

X XY
S S
−

=
−

. Eq. 4

A estimativa de /x sY  foi obtida correlacionando o ΔX produzido com o ΔS consumido 

(substrato consumido para produzir X) para os 5 ensaios fermentativos realizados. 

3.7.12 Determinação da produtividade em biomassa ( xP ) 

 
Para a avaliação do desempenho do processo fermentativo, a produtividade em 

biomassa foi definida através da equação 5.  

0f
X

f

X X
P

t
−

= . Eq. 5

Onde, 
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XP : produtividade em biomassa; 

0fX X XΔ = − : variação da concentração de células em g.L-1; 

ft : tempo final de fermentação em horas (h). 
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CAPÍTULO 4 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Efeito do volume do meio de cultura sobre a produção 
de biomassa 

 
Primeiramente, avaliou-se no processo fermentativo, a influência da quantidade de 

meio de cultura na produção de biomassa. Quando a Rhodotorula sp. CNPAT02 foi cultivada 

em shaker orbital por 60 horas, a maior concentração de biomassa foi alcançada quando foram 

utilizados um volume de 50 mL de meio de cultura, obtendo-se 13,2 g.L-1 de biomassa seca. 

O aumento do volume de meio no frasco levou à redução da formação de biomassa e do 

consumo da fonte de carbono (Figura 11). Este resultado observado se deve, provavelmente, à 

exigência do microrganismo em relação à taxa de transferência de oxigênio necessária para 

alcançar um bom desempenho no crescimento e na produção de β-caroteno. A concentração 

de oxigênio dissolvido é um fator importante na síntese de carotenóides que é intensificado 

por um determinado nível de estresse oxidativo (MANTZOURIDOU; ROUKAS; ACHATZ, 

2005). 
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Figura 11 – Produção de Biomassa (a) e consumo de ART (b) por Rhodotorula sp. CNPAT02 em 

diferentes volumes de meio de cultura (30°C e 150 rpm). 

Foi observado que o erlenmeyer contendo 50 mL de meio de cultura fermentado 

apresentou consumo de substrato, aproximadamente 80% dos açúcares iniciais. Já quando se 

utilizaram volumes maiores de meio de cultura pôde se observar um acúmulo da fonte de 

carbono no meio, não sendo completamente consumida pela levedura, ou seja, o consumo da 
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fonte de carbono foi limitado provavelmente, devido à menor taxa de transferência de 

oxigênio no meio agitado (Figura 11b). 

A taxa de transferência de oxigênio é predominantemente influenciada pelas condições 

de agitação ou pela intensidade de agitação dos frascos e pelas propriedades físico-químicas 

do meio de cultura (MANTZOURIDOU; ROUKAS; ACHATZ, 2005).  

A taxa de transferência do oxigênio em diferentes volumes de meio de cultura, que 

foram agitados em agitador orbital a 150 rpm, foi influenciada pela diminuição da área 

superficial do meio dentro do frasco de erlenmeyer à medida que o volume do meio de cultivo 

aumentava. A Figura 12 mostra os diferentes volumes de meio de cultura estudados, 

colocados em frascos idênticos de erlenmeyer.  

 

 

Figura 12 – Variação do volume de meio de cultura em frascos erlenmeyer contendo 50 mL, 100 mL e    

150 mL de meio, respectivamente.  

A obtenção de elevadas concentrações do produto desejado, depende enormemente da 

capacidade de se transferir O2 para a fase líquida, principalmente nos instantes mais 

avançados do processo, onde a concentração celular pode ser elevada (SCHMIDELL et al., 

2001).  

De acordo com dados obtidos da variação do volume de meio, foi possível observar a 

influência da taxa de transferência de oxigênio variando-se, somente, o volume inicial do 

meio de cultivo. Após 60h de fermentação, os ensaios realizados mostraram que os 

erlenmeyers contendo 100 e 150 mL apresentaram menor conversão do substrato quando 

comparados ao erlenmeyer contendo 50 mL de meio fermentado que apresentou a melhor 

conversão do substrato em biomassa, correspondendo a 0,62. O meio com volume inicial de 

50 mL também apresentou a maior concentração de biomassa e o melhor aproveitamento do 
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substrato, restando apenas 1,24 g.L-1 da fonte de carbono no meio. A Tabela 5 mostra os 

diferentes volumes do meio de cultura com valores correspondentes as dimensões do líquido 

no erlenmeyer, à concentração final de biomassa e fatores de conversão. 

 

Tabela 5 – Valores de altura e diâmetros obtidos de acordo com a variação do volume de meio de cultivo. 

Volume de 

meio (mL) 

Altura do 

líquido (mm) 

Diâmetro 

 (mm) 

Sf  

(g.L-1) 

Xf  

(g.L-1) 

Yx/s 

50 7 96 1,24 13,2 0,62 

100 14 94 4,86 9,20 0,43 

150 21 92 7,27 7,12 0,36 

 

Assim, de acordo com os ensaios realizados, variando-se o volume do meio de cultivo, 

definiu-se que o erlenmeyer contendo 50 mL de meio fermentado, seria adequado para a 

realização das próximas etapas da ampliação de escala.  

Para estudar o efeito do volume do meio de cultura quanto à produção de carotenóides, 

foi realizada também uma avaliação da cor do meio fermentado, aplicado a cromaticidade a* 

descrito na seção 3.7.4. 

O parâmetro a* representa coordenada cromática que possui variação até + 60. O a* 

indica as direções das cores: sendo +a* a direção do vermelho, - a* direção do verde. A 

pigmentação dos carotenóides está relacionada com o parâmetro a* indicando a diferença de 

coloração que varia do vermelho ao verde. Segundo COSTA (1992), verificou-se que, 

temperaturas de incubação, em torno de 25ºC, a concentração de pigmentos rosados (toruleno 

e torularrodina) aumenta.  Nesse contexto, foi possível observar ao longo do tempo que, no 

erlenmeyer contendo 50 mL de meio, houve um aumento da cromaticidade a* durante a 

fermentação e, ao final de 60 horas foi observado uma estabilização do pigmento.  

A cromaticidade a* para os erlenmeyers contendo 100 e 150 mL de meio 

apresentaram perfil semelhante a 50 mL, havendo um aumento da cromaticidade a* no início 

e posteriormente uma estabilização da pigmentação, conforme mostra a Figura 13. 
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Figura 13 – Perfil da cromaticidade a*(contribuição de vermelho a verde) para diferentes volumes de 

meio.  

O erlenmeyer contendo 50 mL de meio apresentou o melhor perfil de cor em relação a 

cromaticidade a* apresentando um valor equivalente a + 14,15. Os meios inicialmente 

fermentados apresentaram coloração amarela, não havendo neste período de incubação da 

levedura produção de carotenóides. 

4.2 Efeito da idade do inóculo na produção de biomassa 
 

A partir do volume de meio de cultura estabelecida, o processo fermentativo foi 

redimensionado, sendo conduzido em erlenmeyer de 2L contendo 450 mL de meio de cultura 

estéril. Foram realizados três ensaios de transferência do volume de meio fermentado para 

erlenmeyer de 2L. Primeiramente os três meios de cultura com volume inicial de 50 mL, 

incubados em agitador orbital a 30ºC por 24, 36 e 48 horas, respectivamente, foram 

transferidos para erlenmeyers de 2L contendo 450 mL meio de cultura cada. Desta forma, o 

volume inicial de cada meio de cultura foi alterado de 450 mL para 500 mL, após a 

transferência de todo o volume de 50 mL do meio fermentado. A concentração inicial de 

células 2,47 g.L-1, foi o mesmo para todos os tempos de fermentação estudados para a 

produção do inóculo. A Tabela 6 mostra as concentrações de biomassa e fator de conversão 

após 24 horas de incubação de cada erlenmeyer de 2L com 500 mL de meio fermentado.  
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Tabela 6 – Valores da concentração de biomassa e fator de conversão do substrato em biomassa 

Idade do Inóculo 
Concentração de biomassa 

(Xf) g/L-1 
Yx/s 

24 horas 4,22 0,31 

36 horas 4,48 0,35 

48 horas 4,11 0,32 

 

Após 24 horas de fermentação foi possível observar que os valores da concentração de 

biomassa (Xf) obtidos para os três ensaios realizados foram praticamente iguais, sendo 

possível, assim estudar o efeito da idade das células na produção de cor. Este comportamento 

pode ser visualizado na Figura 14a.  

Apesar da pequena diferença entre o fator de conversão Yx/s (conversão 

estequiométrica de glicose em biomassa), calculada para cada tempo de incubação, o meio 

transferido para erlenmeyer de 2L após 36 horas de incubação, expressou a melhor taxa de 

conversão do substrato. 

O gráfico do consumo de glicose em erlenmeyers de 2L contendo 500 mL de meio 

fermentado pode ser observado na Figura 14b. O gráfico mostra o perfil do consumo de ART 

em aproximadamente 50% dos açúcares iniciais, nos três ensaios realizados, havendo assim, 

um acúmulo da fonte de carbono no meio. Isto ocorreu devido à interrupção do processo 

fermentativo com 24 horas de incubação, para em seguida, ser transferido para a biorreator. 
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Figura 14 – Produção de biomassa (a) e consumo de ART (b) por Rhodotorula sp.CNPAT02 em 450mL de 

meio de cultura em intervalos de inoculação de 24, 36 e 48 horas. 
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Neste ensaio experimental também foi avaliado a intensidade de cor dos pigmentos 

carotenóides formados. A cromaticidade a* avaliada no meio fermentado em erlenmeyer de 

2L, após 24h de incubação, está representado graficamente na Figura 15.  

No meio de cultura que recebeu inóculo com 36 horas de incubação, foi observado o 

melhor perfil de cor, em relação a coordenada cromática a*, que está diretamente relacionado 

com os pigmentos rosados formados pela levedura. Quando comparados aos meios 

fermentados, inoculados em erlenmeyer de 2L com 24 e 48 horas de incubação, apresentaram 

menor valor de cromaticidade a*, indicando menores teores de pigmentos carotenóides 

presentes na amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 15 – Perfil do parâmetro a* durante a fermentação de 500mL de meio de cultura em          

erlenmeyer de 2L. 

4.3 Fermentação em biorreator de bancada  
 

De acordo com os resultados avaliados nos processos fermentativos anteriormente 

estudados, o meio de 50 mL que foi adicionado ao erlenmeyer de 2L com 36 horas de 

incubação, foi selecionado como o meio de cultivo mais adequado para continuar com a 

ampliação de escala. Após 24 horas incubação do erlenmeyer de 2L contendo 500 mL de 

meio fermentado, foi utilizado para inocular um fermentador de 14L com volume reacional de 

trabalho de 9,5L de meio de cultivo, conforme representado esquematicamente pela Figura 

16. 
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Figura 16 – Desenho esquemático da ampliação de escala de processos desenvolvidos neste estudo. 

O processo fermentativo foi operado em batelada simples e durante a fermentação foi 

acompanhada a mudança de pH de acordo com o crescimento da levedura. 

Inicialmente o pH do meio foi corrigido para 6,0 utilizando ácido sulfúrico (H2SO4) 

P.A, porém ao ser submetido a elevadas temperaturas de esterilização o meio sofreu 

mudanças no seu pH inicial. O acompanhamento do comportamento do pH no meio 

fermentativo está ilustrado na Figura 17. Como pode ser observado, em relação ao pH inicial, 

não houve variação durante o processo fermentativo. No início do processo o pH foi de 6,5 ± 

0,21.  
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Figura 17 – Comportamento do pH do meio fermentado por Rhodotorula sp. em biorreator (30ºC e 150 

rpm) 
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Desta forma, foram realizadas cinco fermentações em biorreator, permitindo avaliar o 

teor de carotenóides e acompanhar o comportamento da levedura quanto à formação de 

pigmento, a produção de biomassa, o consumo de açúcares e o perfil do pH a cada 12 horas 

das 120 horas do processo fermentativo.  

Para cada fermentação realizada, amostras foram retiradas a cada 24 horas com a 

finalidade de identificar possíveis contaminações por bactérias, através da técnica de 

coloração de Gram, pois as leveduras são unicelulares e são facilmente diferenciáveis das 

bactérias por apresentarem dimensões maiores e por suas propriedades morfológicas 

(PELCZAR; CHAN; KRIEG, 1996). Contudo, foi possível observar que nas fermentações 

operadas em biorreator não foi verificado nenhum indício de contaminação bacteriana.  

A Figura 18 representa o perfil da produção de biomassa e do consumo de açúcares 

redutores com seus respectivos desvios, pela levedura durante a fermentação, em intervalos de 

tempo de 12 horas. A concentração inicial de células no fermentador foi de 0,22 g.L-1. Desta 

forma, com as análises realizadas, foi possível observar que a partir de 84 horas de 

fermentação, a quantidade de biomassa produzida praticamente manteve-se constante até o 

final do processo fermentativo. No entanto, a concentração celular alcançada com 84 horas de 

fermentação foi de 11,54 ± 1,23 g.L-1. Após 120 horas do processo fermentativo a 

concentração máxima de biomassa alcançada foi de 11,85 ± 1,10 g.L-1, neste tempo a 

concentração de açúcares redutores foi de 4,36 ± 1,09 g.L-1, equivalente a aproximadamente 

17% dos açúcares iniciais.  
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Figura 18 – Perfil de biomassa (■) e ART (●) de Rhodotorula sp. CNPAT02 conduzido em batelada 

simples (30ºC e 150 rpm).  

Para a definição da fase exponencial de crescimento, assumiu-se que ela tem inicio no 

instante t = 0 h até t = 24h, nesse período obteve-se o melhor coeficiente linearidade (R2). 

Com os resultados obtidos da Figura 19, o maior valor de μ (velocidade específica de 

crescimento) para as condições avaliadas do experimento foi de 0,1294 h-1. 
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Figura 19 – Definição da fase exponencial de crescimento na fermentação em biorreator (X= concentração 

celular em g.L-1) 
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A partir de dados obtidos, sobre a taxa de crescimento da levedura, permitiu avaliar o 

desempenho do processo fermentativo em diferentes intervalos de tempo. 

Desta forma, o perfil da produtividade do substrato em biomassa está representado na 

Figura 20, mostrando que a melhor produtividade, em crescimento celular, foi com 36 horas 

de fermentação. 
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Figura 20 – Produtividade em biomassa de Rhodotorula sp. CNPAT02 conduzido em biorreator de 

bancada a 30ºC. 

Os dados da produção de biomassa e consumo de açúcares redutores, obtidos dos 

cinco processos fermentativos realizados, foram utilizados para construir um gráfico de 

conversão do substrato em produto ( /x sY ).  

A estimativa de /x sY  foi obtida por método gráfico (Figura 21) correlacionando o ΔX 

produzido com o ΔS consumido para produzir biomassa (Schmidell et al., 2001). De acordo 

com a Figura 21, a regressão linear dos cinco ensaios realizados resultou no coeficiente 

angular de 0,59, ou seja, este valor é o /x sY  do processo fermentativo deste estudo. Ressalta-se 

que o /x sY  é constante, visto que foi possível obter este valor por linearização. Nos ensaios 

realizados em erlenmeyer de 2L o valor de /x sY  foi de 0,62, demonstrando que este resultado 

foi similar ao encontrado nos ensaios feitos em biorreator que apresentou /x sY = 0,5931.  Em 

outros trabalhos da literatura, Costa (1992) obteve /x sY  = 0,50 quando estudou a produção de 

carotenóides por Rhodotorula sp.utilizando sacarose como substrato. Valduga (2005) estudou 
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a produção de carotenóides por Sporidiobolus salmonicolor utilizando melaço de cana-de-

açúcar como substrato, obtendo /x sY  igual a 0,30. 
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Figura 21 – Gráfico para obtenção da estimativa Yx/s em biorreator de bancada em intervalos de 12 h 
durante 120 horas do processo fermentativo 

Nos processos fermentativos realizados, avaliou-se a concentração de carotenóides 

totais, biomassa e a coloração do meio fermentado. Na Figura 22, é possível observar o perfil 

das curvas de concentração de carotenóides, coordenada cromática a* e biomassa em cada 

intervalo de tempo durante o processo fermentativo em biorreator.  

Desta forma, a Figura 22 mostra que a partir de 48 horas de fermentação praticamente 

não houve produção de biomassa, mantendo-se constante até o final do processo fermentativo, 

sinalizando a entrada na fase estacionária. No entanto, foi possível observar que na fase lag de 

crescimento (fase estacionária), houve um acúmulo do metabólito a partir de 48 horas de 

fermentação, onde o crescimento microbiano praticamente manteve-se constante. 

A coordenada cromática a*, acompanha a curva de carotenóides formados pela 

levedura, seguindo uma mesma tendência no perfil gráfico até o final do processo. Este 

resultado obtido demonstra que os carotenóides formados possivelmente são metabólitos 

secundários, formados ao longo do processo fermentativo.  
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Figura 22 – Perfil da coordenada cromática a*, concentração de biomassa e carotenóides durante a 

fermentação em biorreator.  

4.4 Influência da secagem de Rhodotorula sp. CNPAT02 por 
atomização (“Spray drying”) 

4.4.1 Avaliação do uso de adjuvante de secagem 
 

Nesta etapa foi avaliada a necessidade do uso de adjuvante na secagem por spray-

dryer da suspensão de células de Rhodotorula sp. CNPAT02.  

As suspensões de leveduras adicionadas de maltodextrina ou PPVP-90, além de 

permanecerem aderidas à câmara de secagem ocasionando um menor rendimento, 

apresentaram um elevado teor de umidade em relação à amostra que não foi adicionado 

adjuvante de secagem. Também foi possível observar que a amostra à qual não se adicionou 

adjuvante, apresentou uma atividade de água relativamente baixa, quando comparado as 

amostras que possuía em sua composição adjuvante de secagem. Estes dados estão expressos 

na Tabela 7. 

Tabela 7 – Adjuvantes de secagem adicionados na suspensão de levedura. 

 Tipo de adjuvante de 

secagem 

Teor de 

Umidade (%) 

Atividade de 

água (Aw) 

(-) 2,92 0,252 

Maltodextrina 6,65 0,534 

PPVP-90K 7,17 0,347 
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Adicionalmente o teste de higroscopicidade indicou que as amostras contendo 

adjuvantes de secagem apresentaram aspecto bem mais úmido e aglomerado em relação à 

amostra sem adjuvante. Portanto, o melhor resultado para a obtenção de um pó seco, fino e 

com baixo teor de umidade foi o teste conduzido sem adição de adjuvante de secagem.  

A fim de se obter um pó seco, fino e com baixo teor de umidade, realizaram-se 

experimentos variando-se somente a velocidade do aspirador e mantendo fixos os outros 

parâmetros do processo de secagem: temperatura de entrada, vazão de alimentação e vazão de 

ar comprimido.  

4.4.2 Avaliação da variação da velocidade do aspirador 
 

Analisando as amostras que foram submetidas a velocidades de aspiração 

(APÊNDICE A) de 50% (20 m3.h-1), 70% (28,4 m3.h-1) e 90% (35 m3.h-1), foi observado que 

a melhor velocidade do aspirador aplicada ao processo de secagem das células de 

Rhodotorula foi quando se aumentou a velocidade do aspirador em 90%. A câmara de 

secagem, o ciclone e o coletor encontravam completamente secas e toda a amostra 

recuperada, ficou depositada completamente no coletor, ao contrário das velocidades de 50% 

e 70% aplicadas, em que a amostra encontrava-se depositadas no ciclone, apresentando um 

teor de umidade maior, devido a baixas temperaturas de saída alcançadas.    

A temperatura de saída registrada foi mais elevada utilizando velocidade de aspiração 

de 90%, atingindo 73°C, o que poderia ser uma desvantagem no caso de se desejar a obtenção 

de células vivas, porém no presente estudo leveduras vivas poderiam posteriormente 

promover alterações na composição dos carotenóides, podendo até mesmo diminuir a vida útil 

do produto (BHOSALE et al., 2003). 

4.4.3 Avaliação dos dados obtidos na secagem da levedura 
 

Admitindo os parâmetros de velocidade do aspirador de 90% e uma amostra de 

levedura concentrada sem adição de adjuvante, mostrou-se adequadas ao processo de secagem 

para realização do planejamento experimental. 

A secagem da suspensão de Rhodotorula sp., resultou em um pó seco, fino, livre de 

umidade e com coloração rosada. 

De acordo com as diferentes combinações de temperatura de entrada e vazão de 

alimentação da suspensão foi possível obter teores de umidade e atividade de água do produto 

baixa, conforme pode ser observado na Tabela 8.  
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Segundo FARIAS (2009), na secagem por “spray-dryer”, altas temperaturas de 

entrada do ar são requeridas para a obtenção de um produto final na forma de pó com baixo 

teor de umidade, recomendando valores de umidade entre 4% e 5%.  

A atividade de água (Aw) é um índice importante para o pó seco por atomização, pois 

pode afetar muito a vida -de- prateleira do pó produzido (QUEK et al., 2007). 

A temperatura de entrada utilizada no processo de secagem possui forte influência na 

viabilidade das células. No entanto, neste presente trabalho, o importante é a retenção do 

pigmento após a secagem das células e não a viabilidade celular.  Nos tratamentos de secagem 

realizados, foram utilizadas diferentes combinações de temperatura de entrada, variando de 

160 a 200°C. Neste intervalo de temperatura não foram detectadas células viáveis. Dados 

semelhantes foram apresentados por (BHOSALE et al., 2003) ao secar Rhodotorula glutinis 

mutante 32 em “spray-dryer”. Quando se admitiu temperaturas acima de 160°C, praticamente 

não foram detectadas células viáveis, com valores de viabilidade de aproximadamente 0,3 ± 

0,2%. 

Tabela 8 – Planejamento experimental segundo o delineamento composto central. 

Temperatura (°C) 
Tratamentos 

Entrada 

Vazão de 

alimentação 

(mL.h-1) 

Umidade 

(%) 

Atividade 

de água 

(Aw) 

Parâmetro 

(a*) 

1 166 23 2,68 0,30 18,10 

2 194 23 2,26 0,29 19,30 

3 166 37 2,80 0,27 22,63 

4 194 37 2,17 0,28 19,06 

5 160 30 3,83 0,23 22,60 

6 200 30 1,77 0,22 17,73 

7 180 20 2,92 0,29 18,24 

8 180 40 1,72 0,27 22,97 

9 180 30 2,45 0,27 20,13 

10 180 30 2,48 0,29 20,94 

11 180 30 2,10 0,25 20,46 

 

Ao final do processo de secagem das células de Rhodotorula sp., foi realizada uma 

análise de cor instrumental do pó seco, para avaliar a quantidade de pigmento retido, depois 

da atomização das células sob diferentes temperaturas de entrada. A medição de cor 

representa um indicador de qualidade importante, que se reflete sobre o pó produzido no 
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processo de secagem (QUEK et al., 2007). De acordo com a Figura 23, foi possível verificar 

que quanto maior a temperatura de entrada do ar admitida, menor é o teor de pigmentos 

carotenóides. Este resultado se deve a baixa estabilidade dos carotenóides, que podem ser 

facilmente desnaturados, quando expostos a elevadas temperaturas, luminosidade e ao 

oxigênio. Como esperado o teor de pigmento foi danificado com o aumento da temperatura, 

diminuindo, portanto, a quantidade de pigmentos presentes no interior das células. De acordo 

com resultados obtidos por BHOSALE, et al., (2003), que admitiu temperaturas de entrada 

variando de 40ºC à 200ºC, a recuperação dos carotenóides foi menor (53%), quando se 

utilizou temperaturas mais elevadas (160ºC à 200ºC) de secagem. Baixas temperaturas 

utilizadas no processo de secagem resultaram em um produto com maior teor de umidade. 

Durante o processo de secagem por “spray drying”, as variáveis como, a natureza do 

produto, a quantidade de ar injetada, bem como as temperaturas de entrada e saída afetam as 

propriedades do produto final (BHOSALE, et al., 2003). 

Na Figura 23 também foi possível observar que o teor de pigmentos carotenóides é 

diretamente proporcional à vazão de alimentação da suspensão, ou seja, quanto maior a vazão 

de alimentação da suspensão, maior é o teor de carotenóides. De acordo com a superfície de 

resposta da figura abaixo, mantendo-se constante a temperatura de entrada, durante a 

atomização da suspensão, observa-se que a retenção de pigmentos nas células de levedura é 

fortemente influenciada pela variação da vazão durante o processo de secagem. 

Para vazões de alimentação mais baixas, a quantidade de água é menor, sendo, 

portanto, mais rapidamente evaporada e assim expondo as células durante um tempo maior 

em contato com o calor, causando decomposição das moléculas de caroteno, já que são 

moléculas termossensíveis. No entanto, para vazões mais elevadas, a uma mesma temperatura 

de entrada admitida, o teor de água é maior a ser evaporada. Um volume maior de água a ser 

evaporado a uma mesma quantidade de calor fornecido funcionaria como uma barreira de 

proteção das células, pois a água é mais lentamente evaporada. 

Quanto maior a vazão de alimentação da solução, maior é a energia necessária para 

evaporar a água das gotas transformando-as em partículas (BUCHI, 2007; FARIAS, 2009). 
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Figura 23 – Superfície de resposta do parâmetro a* dos ensaios realizados no planejamento experimental 

de secagem. 
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CONCLUSÕES 

O volume de meio de cultivo de 50 mL ao final de 60h de fermentação, foi o mais 

adequado para iniciar a ampliação de escala, apresentando as melhores conversão do substrato 

em biomassa ( /x sY = 0,62), concentração celular (13,2 g.L-1) e cromaticidade a* (+ 14,15). 

A taxa de transferência de oxigênio influenciou significativamente a taxa de 

crescimento celular, quando variou-se o volume de meio de cultivo durante o processo 

fermentativo em agitador orbital. 

A melhor taxa de conversão ( /x sY = 0,35) e maior concentração de biomassa (4,22 g.L-

1) foram obtidas, quando o meio fermentado de 50 mL foi transferido para erlenmeyer de 2L 

com 36 horas de incubação. 

A partir de 84 horas de fermentação, em biorreator, a quantidade de biomassa 

produzida, praticamente manteve-se constante até o final do processo fermentativo com 

produção de 11,54 ± 1,23 g.L-1 de biomassa. 

A melhor produtividade alcançada no fermentador, em taxa de crescimento celular, foi 

com 36h de fermentação. 

A levedura Rhodotorula CNPAT02, utilizada no processo fermentativo, produziu 

carotenóides que se comportaram como metabólitos secundários. 

A secagem conduzida sem adjuvante de secagem apresentou-se mais eficiente que os 

processos que envolveram a adição de adjuvantes (Maltodextrina ou PPVP-90K). 

Analisando o processo de secagem qualitativamente, a velocidade do aspirador de 

90% foi definida como a mais adequada para a obtenção de um pó fino e seco e com baixo 

teor de umidade. 

A secagem de leveduras acima de 160°C resultou em não-viabilidade das células de 

leveduras, o que foi considerado uma vantagem do ponto de vista de estabilidade do produto. 

Quanto maior a vazão de alimentação da suspensão, maior é os teores de pigmentos 

carotenóides retidos nas células.  

Elevadas temperaturas de entrada admitidas, resultou em um menor teor de pigmentos 

carotenóides, uma vez que, os carotenóides são termossensíveis. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Fazer determinação da quantidade de oxigênio dissolvido no meio, durante todo o 

processo de ampliação de escala. 

Otimizar as fermentações em erlenmeyer de 2L, estudando parâmetros de temperatura, 

agitação do meio e o tempo de fermentação em agitador orbital. 

Nas fermentações realizadas em biorreator, os parâmetros do processo como: 

temperatura, agitação e aeração, podem ser otimizados. 

Testar um novo meio de cultura para o processo fermentativo, utilizando diferentes 

fontes de carbono como: melaço de cana-de-açúcar, sacarose, glicerol, etc. 

Estudar a produção de carotenóides pelo gênero Rhodotorula operando em processo 

batelada alimentada. 

Otimizar o processo de secagem em “spray dryer”, estudando a influência da 

temperatura de saída, temperatura de entrada e vazão de alimentação no teor de carotenóides. 

Realizar um estudo sobre o armazenamento do produto seco, de modo a evitar a 

decomposição dos carotenóides, utilizando antioxidantes e embalagens adequadas. 

Realizar análises de carotenóides totais do produto seco, de modo a melhorar os 

parâmetros de secagem, para uma maior retenção dos carotenóides nas células. 
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APÊNDICE A - Correlação entre os valores percentuais indicados e o 

fluxo de volume, em m3.h-1 

 
FONTE: Büchi (2005) 
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APÊNDICE B - Correlação entre os valores percentuais indicados e a 

vazão de alimentação, em mL.h-1 

 
FONTE: Büchi (2005) 

 



 60

APÊNDICE C - Exemplo de curva-padrão de β-caroteno 

A curva foi construída com dados de 10 diluições diferentes de β-caroteno. Para isto, 

foi utilizada uma mistura de solventes orgânicos na proporção de 1:1 de acetato de etila e éter 

etílico.  
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