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Resumo 

 

 

A descoberta de um polipéptido extraído das células dos cotilédones de Lupinus albus 

com propriedades bioestimulantes e capacidade antifúngica originou uma aplicação inovadora 

do tremoço: a produção de um biofungicida. 

Neste trabalho foram avaliadas e quantificadas diferentes etapas do processo produtivo 

do biofungicida para facilitar uma otimização a nível industrial.  

As lesões ao nível dos cotilédones conduziram a um decréscimo da proteína total 

disponível para a extração, observando-se uma tendência oposta na presença de sementes 

amargas. 

A obtenção de um extrato concentrado foi possível após a clarificação do extrato por 

fracionamento térmico. O extrato concentrado foi combinado, com sucesso, com vários agentes 

tensioactivos, dos quais se escolheu o mais adequado em função das suas propriedades de 

molhante e dispersante e do conceito de biofungicida não sintético. 

À escala piloto, a produção de um extrato concentrado com 20% (m/m) de proteína foi 

possível através da concentração do extrato em três evaporações em que as duas primeiras 

foram intercaladas com um fracionamento térmico em banho-maria e centrifugação dos 

coagulados e a segunda e terceira intercaladas com um tempo de repouso a frio, centrifugação e 

formulação. A variedade Amiga mostrou ser a mais adequada das três mais intensamente 

estudadas. 
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Abstract 
 

 

The discovery of a polypeptide extracted from the cells of of Lupinus albus cotyledons 

with antifungal properties and biostimulant ability originated an innovative application of 

lupine: the production of a biofungicide. 

Different stages of the production process were evaluated in order to facilitate an 

optimization of biofungicide at industrial level. 

Lesions at cotyledonar level led to a decrease in total protein available for extraction, 

and an opposite trend in the presence of bitter seeds was observed. 

Obtention of concentrated extract was possible after the clarification of the extract by 

heat fractionation. The concentrated extract was combined successfully with various surfactants, 

of which was chosed the most suitable in their wetting and dispersing properties and the concept 

of biofungicide not synthetic poit of view. 

At pilot scale production of a concentrated extract with 20% (w / w) protein was 

possible by concentration of the extract in three evaporations, being the first two interspersed 

with a thermal bath and centrifugation of the coagulated matter and second and third 

interspersed with a rest time at cold temperature, centrifugation and formulation. The variety 

Amiga proved the most suitable of the three most intensively studied. 
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Extended abstract 

 

The Lupinus genus had its origin in the Mediterranean basin and in North Africa, with 

existing records of its cultivation in Egypt about 4000 years ago. The four main species of the 

Lupinus genus in the world are L. albus, L. angustifolius, L. luteus and L. mutabilis, being 

Australia the world biggest producer. The main reasons for its cultivation are human 

consumption, green manure, animal feed and its use as a protein supplement. The discovery of a 

polypeptide extracted from cells of the germinated cotyledons with antifungal properties and 

biostimulant ability created an innovative application for lupine: the production of a 

biofungicide. 

Damage of the cotyledonary tissue led to a decrease in protein content available for 

extraction. Germination of a sweet variety in the presence of bitter seeds suggested that there 

was an increase in the amount of protein available for extraction from sweet seeds. 

It was possible to obtain a concentrated extract by clarifying the extract using a 

thermal fractionation method. The concentrated extract was combined successfully with a 

number of surfactant agents, from which the most appropriate were chosen according to wetting 

and spreadability properties and to the concept of a non-synthetic biofungicide. The formulated 

extract showed a strong buffering capacity and a high resistance to stress factors such as 

temperature and agitation during an eight week period. 

Evaporation proved to be an adequate method of concentration at pilot scale as an 

alternative to laboratory-scale freeze-drying. The production of a concentrated extract with 20% 

(w/w) protein was possible through the extract concentration with tree single step evaporations. 

The first two were separated by a thermal fractionation. Between the second and the third 

evaporation there was a resting period at cold temperature, centrifugation and formulation 

process of the product. 

It has been shown the existence of more suitable varieties of Lupinus for large scale 

production of concentrated extract, being the most appropriate of the three studied the Amiga 

variety. 

 

 

 

 



 
 

v 
 

Índice 

 

RESUMO ................................................................................................................................... II 

ABSTRACT ............................................................................................................................. III 

EXTENDED ABSTRACT .................................................................................................... IV 

ÍNDICE DE FIGURAS ....................................................................................................... VII 

ÍNDICE DE TABELAS ..........................................................................................................X 

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS ...................................................................................... 1 

1.1. Diferenciação entre tremoços doces e amargos ....................................................................... 4 

1.2. Caracterização físico-química das sementes de L. albus ............................................................... 5 

1.3. Proteínas das sementes de Leguminosas ....................................................................................... 6 

1.4. Efeito da germinação e primeiros dias de desenvolvimento na fração proteica das sementes de 

Lupinus ................................................................................................................................................. 8 

1.5. Princípio ativo do fungicida ......................................................................................................... 11 

1.5.1. Descoberta da blad ....................................................................................................................... 11 

1.5.2. Biossíntese da blad ....................................................................................................................... 12 

1.5.3. Propriedades físico-químicas da blad ........................................................................................... 13 

1.5.4. A aplicação da blad como fungicida ............................................................................................ 14 

2. MATERIAIS E MÉTODOS ........................................................................................... 16 

2.1. Material vegetal ........................................................................................................................... 16 

2.2. Métodos ........................................................................................................................................ 16 

2.2.1. Germinação .................................................................................................................................. 16 

2.2.2. Extração ....................................................................................................................................... 17 

2.3. Ensaios ......................................................................................................................................... 18 

2.3.1. Ensaios do processo de germinação ............................................................................................. 18 

2.3.2 Ensaios de desenvolvimento do produto ....................................................................................... 21 

2.3.3. “Scaling up” do processo de produção ......................................................................................... 24 

2.4. Métodos analíticos ....................................................................................................................... 30 

2.4.1. Purificação da blad por FPLC ...................................................................................................... 30 



 
 

vi 
 

2.4.2. HPLC em fase reversa .................................................................................................................. 30 

2.4.3. Quantificação da proteína por uma modificação do método de Lowry ........................................ 31 

2.4.4. SDS-PAGE .................................................................................................................................. 32 

2.4.5. Western blotting e immunoblotting .............................................................................................. 34 

2.4.6. Matéria seca ................................................................................................................................. 35 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO .................................................................................... 36 

3.1. Germinação e desenvolvimento das plântulas ............................................................................. 36 
3.1.1. Efeito da desinfeção dos cotilédones, no rendimento da extração do polipéptido blad, colhidos de 

plântulas com 8 e 9 dias de idade ........................................................................................................... 36 

3.1.2. Efeito das lesões dos cotilédones na quantidade de blad disponível para extração ...................... 37 
3.1.3. Efeito das lesões na vizinhança dos cotilédones lacerados e na presença de tremoços amargos, 

analisado em termos de proteína total solúvel dos extratos ................................................................... 44 

3.2. Estudos preliminares para o desenvolvimento do processo de produção de um extrato 

concentrado rico em proteína blad e para a pré-formulação do produto ......................................... 49 

3.2.1 Separação dos resíduos celulares .................................................................................................. 49 

3.2.2. Compatibilidade da blad com agentes tensioativos ...................................................................... 50 

3.2.3. Determinação da concentração ótima do produto ........................................................................ 51 

3.2.4.1 Efeito da agitação e do pH da mistura ........................................................................................ 52 

3.2.4.2 Efeito da temperatura ............................................................................................................ 53 

3.4. “Scaling up” do processo de produção ........................................................................................ 60 

3.4.1. Concentração do extrato por evaporação ..................................................................................... 60 

3.4.2. Otimização do fracionamento térmico ......................................................................................... 61 

3.4.3. Determinação do momento de formulação e separação de material insolúvel cristalino ............. 63 

3.5. Influência das variedades de L. albus no desempenho do processo ................................................ 70 

4. CONCLUSÕES .............................................................................................................. 72 

5. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................... 74 

6. CIBERGRAFIA ................................................................................................................ 77 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

 

Índice de Figuras 

 

FIGURA 1: PRODUÇÃO DE TREMOÇO, POR PAÍS, RELATIVA AO ANO DE 2009 (FAO, 2011). ........................... 3 
FIGURA 2: PLÂNTULAS DE TREMOÇEIRO. 1- PLÂNTULA DE TREMOÇEIRO COM AMBOS OS COTILÉDONES DE 

CONTROLO; 2 – PLÂNTULA DE TREMOÇEIRO DA MODALIDADE "PICADOS" COM UM DOS COTILÉDONES 

PUNCIONADO 10 VEZES E O COTILÉDONE PAR DE CONTROLO; 3- PLÂNTULA DE TREMOÇEIRO DA 

MODALIDADE "LACERADO" COM UM DOS COTILÉDONES LACERADO COM A UNHA E O COTILÉDONE PAR 

DE CONTROLO. .................................................................................................................................... 19 
FIGURA 3: ESQUEMATIZAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DE CADA SECÇÃO DOS TABULEIROS E DISTRIBUIÇÃO DAS 

MISTURAS DE SEMENTES. .................................................................................................................... 20 
FIGURA 4:ESQUEMA DO ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO MOMENTO ÓTIMO DE FORMULAÇÃO E DE 

SEPARAÇÃO DE MATERIAL INSOLÚVEL CRISTALINO ............................................................................ 27 
FIGURA 5: ESQUEMATIZAÇÃO DOS MOMENTOS DE ADIÇÃO EXTRA DE 10 MM DE EDTAAO EXTRATO EM 

PROCESSAMENTO CORRESPONDENTES A CADA UMA DAS MODALIDADES DOS ENSAIOS EXPOSTOS NOS 

PONTOS 2.3.3.4.1. E 2.3.3.4.2. ............................................................................................................. 29 

FIGURA 6: FÓRMULA DE CÁLCULO DA MATÉRIA SECA................................................................................. 35 
FIGURA 7: ELETROFORESE EM SDS-PAGE DOS EXTRATOS DE COTILÉDONES DE PLÂNTULAS AO OITAVO E 

NONO DIA APÓS O INÍCIO DA GERMINAÇÃO QUE FORAM TRATADOS COM DESINFETANTE E RESPETIVOS 

CONTROLOS SEM DESINFECÇÃO. 1- MARCADORES DE MASSA MOLECULAR (KDA) LPM; 2 – EXTRATO 

DE COTILÉDONES COM 8 DIAS APÓS INÍCIO DA GERMINAÇÃO SEM DESINFEÇÃO; 3 EXTRATO DE 

COTILÉDONES COM 8 DIAS APÓS INÍCIO DA GERMINAÇÃO SEM DESINFEÇÃO; 4 - EXTRATO DE 

COTILÉDONES COM 8 DIAS APÓS INÍCIO DA GERMINAÇÃO COM DESINFEÇÃO; 5 – EXTRATO DE 

COTILÉDONES COM 9 DIAS APÓS INÍCIO DA GERMINAÇÃO SEM DESINFEÇÃO; 6 - EXTRATO DE 

COTILÉDONES COM 8 DIAS APÓS INÍCIO DA GERMINAÇÃO COM DESINFEÇÃO. ..................................... 37 
FIGURA 8: ELETROFORESE EM GEL DE POLIACRILAMIDA EM SDS-PAGE DA MODALIDADE LACERADOS; 

ALÍQUOTAS DE 20 µL DE EXTRATO TOTAL. 1- MARCADORES LPM DE MASSA MOLECULAR (KDA); 2 – 

CONTROLO 0’; 3-CL 1’; 4 - CPAR 1’; 5-CL 5’; 6 - CPAR 5’; 7-CL 30’; 8 - CPAR 30’; 9-CL 1H; 10 - 

CPAR 1H; 11-CL 2H; 12 - CPAR 2H; 13-CL 4H; 14 - CPAR 4H; 15-CL 6H; 16 - CPAR 6H; 17-CL 24H; 

18 - CPAR 24H. CONSULTAR TABELA 9 PARA O SIGNIFICADO DAS ABREVIATURAS UTILIZADAS. ....... 40 
FIGURA 9: ELETROFORESE EM GEL DE POLIACRILAMIDA EM SDS-PAGE DA MODALIDADE PICADOS; 

ALÍQUOTA DE 20 µL DE EXTRATO TOTAL. 1- MARCADORES LPM DE MASSA MOLECULAR (KDA); 2 – 

CONTROLO 0’; 3-CL 1’; 4 - CPAR 1’; 5-CL 5’; 6 - CPAR 5’; 7-CL 30’; 8 - CPAR 30’; 9-CL 1H; 10 - 

CPAR 1H; 11-CL 2H; 12 - CPAR 2H; 13-CL 4H; 14 - CPAR 4H; 15-CL 6H; 16 - CPAR 6H; 17-CL 24H; 

18 - CPAR 24H. CONSULTAR TABELA 9 PARA O SIGNIFICADO DAS ABREVIATURAS UTILIZADASA. ..... 40 
FIGURA 10: ELETROFORESE EM SDS-PAGE EXTRATOS TOTAIS DOS BAGAÇOS DA MODALIDADE PICADOS, 

ALÍQUOTAS DE 10 µL. 1- MARCADOR DE MASSA MOLECULAR (KDA) LPM; 2 – BCONTROLO 0’; 3-

BCL1’; 4 - BCPAR 1’; 5- BCL5’; 6 - BCPAR 5’; 7- BCL30’; 8 - BCPAR 30’; 9- BCL1H; 10 - BCPAR 

1H; 11- BCL2H; 12 - BCPAR 2H; 13- BCL4H; 14 - BCPAR 4H; 15- BCL6H; 16 - BCPAR 6H; 17- 

BCL24H; 18 - BCPAR 24H; CONSULTAR TABELA 10 PARA O SIGNIFICADO DAS ABREVIATURAS 

UTILIZADASA. ..................................................................................................................................... 43 
FIGURA 11: ELETROFORESE EM SDS-PAGE EXTRATOS TOTAIS DOS BAGAÇOS DA MODALIDADE 

LACERADOS, ALÍQUOTAS DE 10µL. 1- MARCADOR DE MASSA MOLECULAR (KDA) LPM; 2 – CONTROLO 

0’; 3-BCL1’; 4 - BCPAR 1’; 5- BCL5’; 6 - BCPAR 5’; 7- BCL30’; 8 - BCPAR 30’; 9- BCL1H; 10 - 

BCPAR 1H; 11- BCL2H; 12 - BCPAR 2H; 13- BCL4H; 14 - BCPAR 4H; 15- BCL6H; 16 - BCPAR 6H; 

17- BCL24H; 18 - BCPAR 24H; CONSULTAR TABELA 10 PARA O SIGNIFICADO DAS ABREVIATURAS 

UTILIZADASA. ..................................................................................................................................... 43 

Tese-V%2013OUT2011%20-%20Correção%20depois%20do%20prof.%20Ricardo-documento%20final.docx#_Toc307791830
Tese-V%2013OUT2011%20-%20Correção%20depois%20do%20prof.%20Ricardo-documento%20final.docx#_Toc307791830
Tese-V%2013OUT2011%20-%20Correção%20depois%20do%20prof.%20Ricardo-documento%20final.docx#_Toc307791831
Tese-V%2013OUT2011%20-%20Correção%20depois%20do%20prof.%20Ricardo-documento%20final.docx#_Toc307791831
Tese-V%2013OUT2011%20-%20Correção%20depois%20do%20prof.%20Ricardo-documento%20final.docx#_Toc307791831


 
 

viii 
 

FIGURA 12: CONCENTRAÇÕES DE PROTEÍNA TOTAL SOLÚVEL DOS EXTRATOS RESULTANTES DA EXTRAÇÃO 

DE COTILÉDONES COLHIDOS AO OITAVO DIA DE DESENVOLVIMENTO (48 H APÓS LACERAÇÃO AO 6º 

DIA); CONGELADOS NA ARCA VERTICAL. . AS AMOSTRAS FORAM QUANTIFICADAS EM TRIPLICADO E OS 

VALORES APRESENTADOS CORRESPONDEM À SUA MÉDIA ARITMÉTICA. .............................................. 45 
FIGURA 13: CONCENTRAÇÕES DE PROTEÍNA TOTAL SOLÚVEL DOS EXTRATOS RESULTANTES DA EXTRAÇÃO 

DE COTILÉDONES COLHIDOS AO OITAVO DIA DE DESENVOLVIMENTO (48 H APÓS LACERAÇÃO AO 6º 

DIA); CONGELADOS EM AZOTO LÍQUIDO. AS AMOSTRAS FORAM QUANTIFICADAS EM TRIPLICADO E OS 

VALORES APRESENTADOS CORRESPONDEM À SUA MÉDIA ARITMÉTICA. .............................................. 45 
FIGURA 14: CONCENTRAÇÕES DE PROTEÍNA TOTAL SOLÚVEL DOS EXTRATOS RESULTANTES DA EXTRAÇÃO 

DE COTILÉDONES COLHIDOS AO DÉCIMO DIA DE DESENVOLVIMENTO (96 H APÓS LACERAÇÃO AO 6º 

DIA); CONGELADOS NA ARCA VERTICAL. AS AMOSTRAS FORAM QUANTIFICADAS EM TRIPLICADO E OS 

VALORES APRESENTADOS CORRESPONDEM À SUA MÉDIA ARITMÉTICA. .............................................. 46 
FIGURA 15: CONCENTRAÇÕES DE PROTEÍNA TOTAL SOLÚVEL DOS EXTRATOS RESULTANTES DA EXTRAÇÃO 

DE COTILÉDONES COLHIDOS AO DÉCIMO DIA DE DESENVOLVIMENTO (96 H APÓS LACERAÇÃO AO 6º 

DIA); CONGELADOS EM AZOTO LÍQUIDO. AS AMOSTRAS FORAM QUANTIFICADAS EM TRIPLICADO E OS 

VALORES APRESENTADOS CORRESPONDEM À SUA MÉDIA ARITMÉTICA. .............................................. 46 
FIGURA 16: MEMBRANA IMMOBILON-PVDF CORADA COM PONCEAU S. 1- MARCADORES DE MASSA 

MOLECULAR (KDA) LPM; 2- PAR DE COTILÉDONES 8ºDIA (ARCA); 3- COTILÉDONE DE CONTROLO 

8ºDIA (ARCA); 4- COTILÉDONE LACERADO 8ºDIA (ARCA); 5 - PAR DE COTILÉDONES 8ºDIA (N2); 6- 

COTILÉDONE DE CONTROLO 8ºDIA (N2); 7 - COTILÉDONE LACERADO 8ºDIA (N2); 8 - PAR DE 

COTILÉDONES 10º DIA (ARCA); 9 - COTILÉDONE DE CONTROLO 10º DIA (ARCA); 10 - COTILÉDONE 

LACERADO 10º DIA (ARCA); 11 - PAR DE COTILÉDONES 10º DIA (N2); 12 - COTILÉDONE DE CONTROLO 

10º DIA (N2); 13 - COTILÉDONE LACERADO 10º DIA (N2); .................................................................... 48 
FIGURA 17: “WESTERN BLOT” DA MEMBRANA UTILIZANDO COMO SONDA OS ANTICORPOS ANTI-BLAD 

PRODUZIDOS EM COELHO. 1: PAR DE COTILÉDONES 8ºDIA (ARCA); 2: COTILÉDONE DE CONTROLO 8ºDIA 

(ARCA); 3: COTILÉDONE LACERADO 8ºDIA (ARCA); 4: PAR DE COTILÉDONES 8ºDIA (N2); 5: 

COTILÉDONE DE CONTROLO 8ºDIA (N2); 6: COTILÉDONE LACERADO 8ºDIA (N2); 7: PAR DE 

COTILÉDONES 10º DIA (ARCA); 8: COTILÉDONE DE CONTROLO 10º DIA (ARCA); 9: COTILÉDONE 

LACERADO 10º DIA (ARCA); 10: PAR DE COTILÉDONES 10º DIA (N2); 11: COTILÉDONE DE CONTROLO 

10º DIA (N2); 12: COTILÉDONE LACERADO 10º DIA (N2); ..................................................................... 48 
FIGURA 18: ASPETO VISUAL DOS DIFERENTES PASSOS DE PROCESSO DO EXTRATO; 1- EXTRATO ORIGINAL; 

2- EXTRATO LIOFILIZADO RECONSTITUÍDO NUMA CONCENTRAÇÃO DE 10X; 3 - BAGAÇO RESULTANTE 

DA CENTRIFUGAÇÃO DO EXTRATO CONCENTRADO 10X INCUBADO EM BANHO-MARIA; 4- EXTRATO 

CLARIFICADO CONCENTRADO10X. ..................................................................................................... 50 

FIGURA 19: EXTRATOS CLARIFICADOS LIOFILIZADOS ................................................................................. 51 
FIGURA 20: ASPETO GERAL DOS EXTRATOS CLARIFICADOS CONCENTRADOS: 1- EXTRATO CLARIFICADO 

LIOFILIZADO; 2- EXTRATO RECONSTITUÍDO CONCENTRADO 35X; 3- EXTRATO RECONSTITUÍDO 

CONCENTRADO 40X; 4- EXTRATO RECONSTITUÍDO CONCENTRADO 50X............................................ 52 
FIGURA 21: AVALIAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DOS TEORES EM PROTEÍNA DOS EXTRATOS CONCENTRADOS 

FORMULADOS APÓS A SUA DILUIÇÃO À CONCENTRAÇÃO ORIGINAL. A ESTABILIDADE NO TEOR EM 

PROTEÍNA DOS EXTRATOS APÓS 8 SEMANAS DE ARMAZENAMENTO A 4ºC, 25ºC E 40ºC FOI ANALISADA 

POR RP-HPLC E OS VALORES FORAM DETERMINADOS NUMA BASE PERCENTUAL EM RELAÇÃO AOS 

TEORES DE PROTEÍNA ORIGINAL (TEMPO 0). CADA LINHA DO GRÁFICO REPRESENTA UMA 

MODALIDADE DE FORMULAÇÃO DIFERENTE, APRESENTADA NA TABELA 6, INDICADA NA LEGENDA DO 

GRÁFICO. ............................................................................................................................................ 53 
FIGURA 22: AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DOS EXTRATOS CONCENTRADOS FORMULADOS APÓS OITO 

SEMANAS DE ARMAZENAMENTO A 4 ºC, 25 ºC E 40 ºC ANALISADO POR A280. CADA LINHA DO GRÁFICO 

REPRESENTA UMA MODALIDADE DE FORMULAÇÃO DIFERENTE, APRESENTADA NA TABELA 6, 

INDICADA NA LEGENDA DO GRÁFICO. ................................................................................................. 54 
FIGURA 23: COMPARAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE COR DOS EXTRATOS CONCENTRADOS FORMULADOS APÓS 

UMA SEMANA DE ARMAZENAMENTO ÀS TEMPERATURAS DE 4 ºC 40ºC, SENDO QUE A 4 ºC O EXTRATO 

APRESENTAVA UMA COR IGUAL AO TEMPO 0. ..................................................................................... 54 



 
 

ix 
 

FIGURA 24: ANÁLISE DA ESTABILIDADE DA FRAÇÃO PROTEICA TOTAL DOS EXTRATOS CONCENTRADOS 

FORMULADOS APÓS OITO SEMANAS DE ARMAZENAMENTO A 4ºC, 25ºC E 40ºC POR ELETROFORESE EM 

SDS-PAGE. AS AMOSTRAS FORAM COLOCADAS NA MESMA POSIÇÃO EM TODOS OS GÉIS E ENCONTRA-

SE DESCRITA A CORRESPONDÊNCIA ENTRE CADA LINHA E A AMOSTRA NA LEGENDA DO GRÁFICO...... 55 
FIGURA 25: VALORES DAS ÁREAS TOTAIS DA REANÁLISE DA MODALIDADE C4N POR RP-HPLC NUMA 

COLUNA ZORBAX 300SB-C18, 4,6X150 MM, 3,5µM........................................................................... 55 
FIGURA 26:CROMATOGRAMAS DA REANÁLISE DA MODALIDADE C4N POR RP-HPLC NUMA COLUNA 

ZORBAX 300SB-C18, 4,6 X 150 MM, 3.5 µM. AS LINHAS NO GRÁFICO REPRESENTAM AS AMOSTRAS 

ARMAZENADAS A TEMPERATURAS E TEMPOS DE ARMAZENAGEM DIFERENTES COMO INDICADO NA 

LEGENDA DO GRÁFICO. ....................................................................................................................... 56 
FIGURA 27: CROMAROGRAMAS DAS AMOSTRAS NO T= 0 E T=8 SEMANAS, ARMAZENADOS A 40ºC 

ANALISADOS POR RP-HPLC NUMA COLUNA ZORBAX 300SB-C18, 4.6 X 150 MM, 3.5 µM. AS LINHAS 

DO GRÁFICO REPRESENTAM AS DIFERENTES AMOSTRAS COMO ASSINALADO NA LEGENDA. ................ 57 

FIGURA 28: BALANÇO DE MASSAS DA CONCENTRAÇÃO DE 20 KG DE EXTRATO POR EVAPORAÇÃO ............. 60 
FIGURA 29: FLUXOGRAMA RELATIVO AO ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO MOMENTO DE FORMULAÇÃO E 

SEPARAÇÃO DO MATERIAL INSOLÚVEL CRISTALINO. .......................................................................... 64 
FIGURA 30: ESQUEMA DE RESULTADOS DO TESTE DE ADIÇÃO EXTRA DE EDTA, TESTE 1. ABREVIATURAS: 

P- PROTEÍNA (% M/M); MS- MATÉRIA SECA (% M/M); MORIG- MASSA DE EXTRATO DE PLÂNTULAS DE 

TREMOÇO; M10XV- MASSA DE EXTRATO CONCENTRADO 10 VEZES; M10XC- MASSA DE EXTRATO 

CLARIFICADO CONCENTRADO 10 VEZES; MAPP- MASSA DE EXTRATO À SAÍDA DA SEGUNDA 

EVAPORAÇÃO; MCS/CR- MASSA DE EXTRATO APÓS SEPARAÇÃO DO MATERIAL INSOLÚVEL; MCCFF- 

MASSA DE EXTRATO CONCENTADO FINAL FORMULADO. ..................................................................... 67 
FIGURA 31: FLUXOGRAMA DO ENSAIO DE ADIÇÃO EXTRA DE EDTATESTE 2 ABREVIATURAS: P- PROTEÍNA 

(% M/M); MS- MATÉRIA SECA (% M/M); MORIG- MASSA DE EXTRATO DE PLÂNTULAS DE TREMOÇO; 

M10XV- MASSA DE EXTRATO CONCENTRADO 10 VEZES; M10XC- MASSA DE EXTRATO CLARIFICADO 

CONCENTRADO 10 VEZES; MAPP- MASSA DE EXTRATO À SAÍDA DA SEGUNDA EVAPORAÇÃO; MCS/CR- 

MASSA DE EXTRATO APÓS SEPARAÇÃO DO MATERIAL INSOLÚVEL; MCCFF- MASSA DE EXTRATO 

CONCENTADO FINAL FORMULADO. ..................................................................................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese-V%2013OUT2011%20-%20Correção%20depois%20do%20prof.%20Ricardo-documento%20final.docx#_Toc307791854
Tese-V%2013OUT2011%20-%20Correção%20depois%20do%20prof.%20Ricardo-documento%20final.docx#_Toc307791855
Tese-V%2013OUT2011%20-%20Correção%20depois%20do%20prof.%20Ricardo-documento%20final.docx#_Toc307791855
Tese-V%2013OUT2011%20-%20Correção%20depois%20do%20prof.%20Ricardo-documento%20final.docx#_Toc307791856
Tese-V%2013OUT2011%20-%20Correção%20depois%20do%20prof.%20Ricardo-documento%20final.docx#_Toc307791856
Tese-V%2013OUT2011%20-%20Correção%20depois%20do%20prof.%20Ricardo-documento%20final.docx#_Toc307791856
Tese-V%2013OUT2011%20-%20Correção%20depois%20do%20prof.%20Ricardo-documento%20final.docx#_Toc307791856
Tese-V%2013OUT2011%20-%20Correção%20depois%20do%20prof.%20Ricardo-documento%20final.docx#_Toc307791856
Tese-V%2013OUT2011%20-%20Correção%20depois%20do%20prof.%20Ricardo-documento%20final.docx#_Toc307791856
Tese-V%2013OUT2011%20-%20Correção%20depois%20do%20prof.%20Ricardo-documento%20final.docx#_Toc307791857
Tese-V%2013OUT2011%20-%20Correção%20depois%20do%20prof.%20Ricardo-documento%20final.docx#_Toc307791857
Tese-V%2013OUT2011%20-%20Correção%20depois%20do%20prof.%20Ricardo-documento%20final.docx#_Toc307791857
Tese-V%2013OUT2011%20-%20Correção%20depois%20do%20prof.%20Ricardo-documento%20final.docx#_Toc307791857
Tese-V%2013OUT2011%20-%20Correção%20depois%20do%20prof.%20Ricardo-documento%20final.docx#_Toc307791857
Tese-V%2013OUT2011%20-%20Correção%20depois%20do%20prof.%20Ricardo-documento%20final.docx#_Toc307791857


 
 

x 
 

 

Índice de Tabelas 

 
TABELA 1: DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES DE TREMOÇO DAS REGIÕES AFRICANA E MEDITERRÂNICA ............ 2 
TABELA 2: RESUMO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS CONGLUTINAS DE L. ALBUS (PROTEÍNA 

NATIVA). ............................................................................................................................................... 7 
TABELA 3: COMPOSIÇÃO APROXIMADA DE ALGUMAS SEMENTES DE TREMOÇO DURANTE OS PRIMEIROS 

QUATRO DIAS DE DESENVOLVIMENTO DA PLÂNTULA............................................................................ 9 

TABELA 4: FORMULAÇÕES CANDIDATAS TESTADAS NOS EXTRATOS 35X CONCENTRADO. .......................... 23 

TABELA 5: CONDIÇÕES DE STRESSE ESTUDADAS. ........................................................................................ 23 

TABELA 6: FORMULAÇÕES CANDIDATAS ALTERNATIVAS. ........................................................................... 24 

TABELA 7: GRADIENTE DE ELUIÇÃO DAS AMOSTRAS QUANTIFICADAS POR RP-HPLC ................................ 31 
TABELA 8: TEORES DE PROTEÍNA TOTAL DE EXTRATOS DE COTILÉDONES DE PLÂNTULAS AO OITAVO E NONO 

DIA APÓS O INÍCIO DA GERMINAÇÃO QUE FORAM TRATADOS COM DESINFETANTE E RESPETIVOS 

CONTROLOS SEM DESINFECÇÃO. A AMOSTRAGEM FOI REALIZADA EM TRIPLICADO E OS VALORES 

APRESENTADOS CORRESPONDEM À MÉDIA ARITMÉTICA. .................................................................... 36 
TABELA 9: TEORES DE PROTEÍNA DOS EXTRATOS DE COTILÉDONES INTACTOS, DE COTILÉDONES COM LESÃO 

E COTILÉDONES DE CONTROLO QUE FAZEM PAR COM OS QUE SOFRERAM LESÃO, DA MODALIDADE 

PICADOS E MODALIDADE LACERADOS, DECORRIDOS 1MIN, 5 MIN, 30MIN, 1H, 2H, 4H, 6H E 24H APÓS 

LESÃO. AS AMOSTRAS FORAM QUANTIFICADAS EM TRIPLICADO E OS VALORES APRESENTADOS 

CORRESPONDEM À SUA MÉDIA ARITMÉTICA. ...................................................................................... 39 
TABELA 10: TEORES DE PROTEÍNA TOTAL RESULTANTES DA EXTRACÇÃO DOS BAGAÇOS CORRESPONDENTES 

À EXTRACÇÃO ANTERIOR COM SOLUÇÃODE SDS A 1% (M/V). AS AMOSTRAS FORAM QUANTIFICADAS 

EM TRIPLICADO E OS VALORES APRESENTADOS CORRESPONDEM À SUA MÉDIA ARITMÉTICA. ............. 42 
TABELA 11: COMPARAÇÃO DA ÁREA TOTAL DOS PICOS DE T=0 COM AS ÁREAS DOS PICOS DOS EXTRATOS A  

T=8 SEMANAS ARMAZENADOS 40ºC, REANALISADOS POR RP-HPLC NUMA COLUNA ZORBAX 300-

C18, 4,6X150MM, 3,5µM .................................................................................................................... 57 
TABELA 12: TENSÃO SUPERFICIAL DE CADA FORMULAÇÃO APÓS A AMOSTRA SER DILUÍDA DE 1:200 EM 

ÁGUA. A TENSÃO SUPERFICIAL FOI QUANTIFICADA EM TRIPLICADO E OS VALORES APRESENTADOS 

CORRESPONDEM À SUA MÉDIA ARITMÉTICA. A, B E C CORRESPONDEM AOS TRÊS AGENTES 

TENSIOATIVOS EM ESTUDO. ................................................................................................................ 58 
TABELA 13: DIÂMETROS (MM) DAS GOTÍCULAS DE EXTRATOS. A CADA EXTRATO FOI ADICIONADA UMA DAS 

FORMULAÇÕES CANDIDATAS, COLOCADA A GOTÍCULA NA FITA DE PTFE, E MEDIDO O SEU DIÂMETRO 

ANTES E DEPOIS DE SECAREM. AS GOTÍCULAS FORAM PIPETADAS EM TRIPLICADO E OS VALORES 

APRESENTADOS CORRESPONDEM MÉDIA ARITMÉTICA DOS DIÂMETROS. ............................................. 59 
TABELA 14: EFEITO DE DIFERENTES PERÍODOS DE RESIDÊNCIA DE EXTRATOS 10 X CONCENTRADOS EM 

BANHO-MARIA A 60 ºC NA RECUPERAÇÃO DE PROTEÍNA APÓS CENTRIFUGAÇÃO PARA SEPARAÇÃO DO 

MATERIAL COAGULADO. AS AMOSTRAS FORAM QUANTIFICADAS EM TRIPLICADO E OS VALORES 

APRESENTADOS CORRESPONDEM À SUA MÉDIA ARITMÉTICA. ............................................................. 62 
TABELA 15: COMPARAÇÃO DO RENDIMENTO EM PROTEÍNA TOTAL DOS PROCESSOS DE EXTRAÇÃO DE 

SEMENTES GERMINADAS DE TREMOÇOS DAS VARIEDADES ENERGY, RUMBO E AMIGA. AS AMOSTRAS 

FORAM QUANTIFICADAS EM TRIPLICADO E OS VALORES APRESENTADOS CORRESPONDEM À SUA MÉDIA 

ARITMÉTICA. ...................................................................................................................................... 71 

 



 
 

1 
 

1. Introdução e objetivos 

As plantas do género Lupinus pertencem ao reino Plantae, divisão Magnoliophyta, 

classe Magnoliopsida, ordem Fabales, família Fabaceae e sub-família Faboideae, e incluem 

um número incerto de espécies, geralmente considerado entre 100 e 1000 (Kurlovich e 

Stankevich, 2002). Estas plantas, vulgarmente denominadas tremoceiros, são de grande 

interesse agronómico, nomeadamente para o consumo humano, devido ao seu elevado conteúdo 

proteico e baixo teor de gordura, para adubação verde dos solos, uma vez que a sua 

incorporação provoca o aumento do teor de matéria orgânica, azoto e fósforo, e, finalmente, 

para alimentação animal como forragem verde ou como suplemento proteico na dieta animal 

(Huyghe, 1997). 

Segundo Kass e Wink (1999), o género Lupinus teve origem na região da bacia 

Mediterrânica e norte de África, sendo mais provável a origem Africana. A sua chegada às 

Américas deu-se através de vagas migratórias sucessivas para a América do Norte, através do 

estreito de Bering, e posteriormente para a América do Sul, ou através de dispersão a longa 

distância.  

Estão descritas pelo menos 12 espécies originárias da zona do Mediterrâneo e vale do 

Nilo. De origem Americana não se conhece um número exato de espécies, mas já foram 

descritas algumas centenas (Ferreira et al., 2003).  

Muitas espécies do género Lupinus estão adaptadas a solos arenosos inférteis 

(Gladstones, 1978). A vasta área em que se encontram naturalmente distribuídas as plantas do 

género Lupinus, a diversidade dos solos e condições climáticas, e os diferentes propósitos para 

os quais os tremoceiros são cultivados, explicam a elevada variabilidade intra-específica e 

tolerância ao stresse, nomeadamente ao frio (Huyghe, 1997). 

As quatro principais espécies do género Lupinus cultivadas no mundo são o Lupinus 

albus L. – tremoço branco -, o L. angustifolius L. - tremoço azul ou tremoço doce australiano –, 

o L. luteus L. – tremocilha – e o L. mutabilis – tremoço dos Andes ou tremoço pérola (Ferreira 

et al., 2003). 

Gladstones, em 1978, reportava que o L. mutabilis era de cultivo tradicional na região 

dos Andes, na América do Sul, tal como o L. albus era cultivado na região Mediterrânica. Na 

região leste da Europa, as espécies mais cultivadas eram o L. luteus, nos podzóis acídicos do 

norte das planícies costeiras do Báltico e áreas adjacentes, e o L. Albus, no centro da Polónia e 

Ucrânia. Na Austrália, particularmente nos solos arenosos do oeste, verificava-se o cultivo 

substancial de tremoço doce usando cultivares localmente desenvolvidas de L. angustifolius. No 
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mesmo trabalho descreve-se, ainda, o cultivo mais discreto de L. angustifolius na África do Sul 

e no sul dos Estados Unidos da América, no Chile – L. luteus e L. albus – e na Nova Zelândia, 

assim como um crescente interesse nestas culturas por parte de países como o Reino Unido, 

França e Peru. Na tabela 1 encontram-se relacionadas as espécies das regiões Africana e 

Mediterrânica com as respetivas regiões de cultivo. 

 

Tabela 1: Distribuição das espécies de tremoço das regiões Africana e Mediterrânica 

Espécie Distribuição 

L. albus var. albus 

L. albus var. graecus 

Europa, Médio Oriente, Norte de 

África (cult.), Grécia, ex-Jugoslávia, 

oeste da Turquia 

L. angustifolius Pan-Mediterrânico (até 1200 m) 

L. luteus Oeste Mediterrânico, Israel 

L. hispanicus Boiss. & Reut, subsp. 

hispanicus 

L. hispanicus subsp. bicolor 

Centro e sul de Espanha, oeste da 

Turquia, 

Espanha, Portugal 

 

L. micanthus Guss. Pan-Mediterrânico (até 1000 m) 

L. pilosus Murr. Este Mediterrânico 

L. palestinus Boiss. Sueste Mediterrânico 

L. digitatus Forssk. Norte de África: Egito, Saara 

L. coscentinii Guss. Marrocos, oeste Mediterrânico 

(costeiro) 

L. atlanticus Gladst. Marrocos, Cordilheira do Atlas 

L. somaliensis Bak. Norte da Somália (montanhas) 

L. princei Harms Quénia, Tanzânia (montanhas) 

    (Fonte: Gladstones, 1978) 

Atualmente, a Austrália é o maior produtor mundial de tremoço, tal como se pode 

observar na figura 1, seguida pelas regiões Norte e Este da Europa, que inclui a Bielorrússia, 

Alemanha, Polónia, Ucrânia e Lituânia. Na América do Sul destacam-se o Chile e o Peru como 

importantes produtores a nível mundial. No continente Africano os principais produtores são a 

África do Sul, Marrocos e o Egito. Relativamente ao continente Asiático, surge a Federação 

Russa como um produtor de relevo. Destaca-se ainda, pela ausência, o continente norte-

Americano, onde não é apreciável a produção de tremoço. 
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Figura 1: Produção de tremoço, por país, relativa ao ano de 2009 (FAO, 2011). 

 

Em trabalhos mais recentes, entre as espécies de tremoço, a mais cultivada na 

Austrália é o L. angustifolius, enquanto as culturas típicas da Europa e América do Sul são o L. 

luteuse e o L. albus (Duranti et al., 2008). 

Em Portugal, domina a cultura de tremocilha, L. luteus, e tem como finalidade a sua 

utilização como pastagem seca, forragem verde, feno ou silagem, produção de sementes, 

adubação verde, plantas pioneiras, cultura melhoradora de solos e como plantas ornamentais 

(Abreu, 1994). 

Atualmente a atenção dos nutricionistas tem-se voltado para as proteínas de origem 

vegetal não só sob o ponto de vista nutritivo, mas também devido a efeitos quer nefastos que 

podem exercer no corpo humano, incluindo intolerância a alimentos, alergias, inibição de 

enzimas hidrolíticas endógenas, quer benéficos como hipolipidémico, hipoglicémico, 

hipotensivo, anti-carcinogénico e anti-obesidade. Além disso, as proteínas de origem vegetal 

podem e tendem a desempenhar um papel tecnológico e funcional importante como ingredientes 

em alimentos (Duranti et al., 2008). 

 

Com a descoberta feita pela equipa de investigação liderada pelo Professor Ricardo 

Boavida Ferreira do Departamento de Recursos Naturais, Ambiente e Território do Instituto 
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Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, de um polipéptido de sementes 

germinadas de L. albus, denominado blad, com propriedades anti-fúngicas, sobre fungos que 

atacam plantas, assim como propriedades bioestimulantes para o desenvolvimento das plantas, 

surgiu uma aplicação inovadora do tremoço. Desta descoberta nasceu a empresa Consumo em 

Verde, Biotecnologia das Plantas, S.A., que se propõe desenvolver e comercializar um fungicida 

e um bioestimulante tendo como principio activo a blad. 

 

1.1. Diferenciação entre tremoços doces e amargos 

A presença de alcalóides foi um fator limitante ao consumo de L. albus (Ferreira et al., 

2003). Inicialmente, as sementes amargas eram mergulhadas em água para eliminar a toxicidade 

e amargor provocados pelos alcalóides que são hidrossolúveis (Hill, 1977). A partir da segunda 

metade do século XX, tendo como base o trabalho de von Sengbusch (Sengbusch, 1938), o 

problema dos alcalóides nas sementes foi ultrapassado pelo do desenvolvimento de variedades 

doces de L. albus, L. angustifolius, L. luteus e L. mutabilis através de programas intensivos de 

reprodução (Gladstones, 1972; Batterham, 1989; Cowling et al., 1998; Ferreira et al. 2003). 

Segundo Wink (2003), por alcalóide entende-se qualquer substância que contenha 

azoto e que não seja classificada como péptido, aminoácido não proteico, amina, glicósido 

cianogénico, glucosinolato, cofactor, fito- ou metabolito primário como as bases purina e 

pirimidina. 

 As variedades de tremoço são consideradas amargas quando o seu teor em alcalóides 

é 1 a 2% da massa da semente. Nas variedades doces, o teor de alcalóides é inferior a 0,05% da 

massa da semente (Guerrero, 1984; Ferreira et al., 2003). 

Nas leguminosas,    or  ção dos   c    des d -se   s p r es   re s d  p        c    e  

1969; Wink, 1987a) mas a sua acumulação dá-se em toda a planta (Wink, 1987a). As maiores 

concentrações de alcalóides são normalmente atingidas nas sementes maduras, que podem 

conter 5% de massa de alcalóides por peso seco da semente (Wink, 1987b). 

Os alcalóides derivados da quinolizidina representam cerca de 2% dos 7000 alcalóides 

de plantas conhecidos e são metabolitos secundários característicos das Fabaceae. Estes podem 

ser divididos em sete grandes grupos estruturais: lup        e r cíc  cos  α-piridonas, tricíclicos, 

matrina, multiflorina e outros (Wink, 1987b). Distinguem-se de outros alcalóides por conterem 

pelo menos um anel quinolizidínico (Wink, 1993). Os diferentes tipos estruturais não estão 

equivalentemente distribuídos nas leguminosas. Os alcalóides mais comuns são os derivados da 

lupanina e da esparteína, pertencentes ao grupo dos alcalóides quinolizidinicos tetracíclicos. A 

lupinina e derivados são os que possuem uma distribuição mais restrita (Wink, 1993). 
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A presença destes compostos no tecido epidermal pode ser interpretada como uma 

adaptação estratégica de defesa, já que a maioria das espécies de leguminosas possui tecidos 

moles que não se encontram protegidos por espinhos ou outros meios. O papel relevante na 

proteção da planta evidencia-se quando se cultivam tremoços doces junto de tremoços amargos, 

onde os doces são seletivamente comidos por herbívoros ou parasitados (Wink, 1987b). 

 

1.2. Caracterização físico-química das sementes de L. albus  

Segundo Certel et al. (2004), as sementes de L. albus apresentam uma humidade de 

8,32% ± 0,03 (m/m), 32,2% ±1,1 (m/m) de proteína, 16,2% ±1,5 (m/m) de fibra, 5,95% ± 0,09 

(m/m) de gordura, 2,65% ± 0,18 (m/m) de cinza e 0,13% ± 0,02 (m/m) de acidez. Os mono e 

dissacáridos constituem 5,82% (m/m) da massa das sementes, onde o mais abundante é a 

sacarose, correspondendo a 4,11% (m/m) da massa da semente. Segue-se a galactose 0,49% 

(m/m), a glucose 0,39 % (m/m), a ribose 0,34% (m/m), a maltose 0,30% (m/m), a frutose 0,16% 

(m/m) e a xilose 0,03% (m/m).  

A fração de gordura das sementes de L. albus contém 13,5% (m/m) de ácidos gordos 

saturados e 86,5% (m/m) de ácidos gordos insaturados, dos quais 55,4% (m/m) são ácidos 

gordos mono-insaturados e 31,1% (m/m) são ácidos gordos poli-insaturados. O ácido oleico é o 

ácido gordo predominante (55,4% m/m) no óleo de semente de L. albus, estando também 

presentes o ácido linoleico e o ácido linolénico. O elevado conteúdo proteico, de fibra, de 

gordura e de açúcar, assim como o relativamente equilibrado balanço de ácidos gordos e os 

níveis de vitaminas, fazem das sementes de tremoço uma boa fonte de nutrientes para 

alimentação humana ou animal. 

Isolados proteicos obtidos a partir de tremoços amargos e isolados proteicos obtidos a 

partir de tremoços doces são relativamente comparáveis no que respeita às suas qualidades 

nutricionais e funcionais. Ambos os extratos apresentam deficiências a nível dos aminoácidos 

sulfurados (metionina e cisteína), tal como as proteínas de sementes de leguminosas em geral. 

Assim, torna-se interessante a mistura destes isolados proteicos com outros produtos vegetais 

(e.g. sementes de cereais) e gorduras, de maneira a complementar as características nutricionais. 

Os isolados proteicos de tremoços doces possuem melhor capacidade de absorção de água do 

que os isolados proteicos de tremoços amargos. Ambos os isolados possuem boa capacidade de 

emulsificação quando comparados com isolados proteicos de outras espécies vegetais (El-

Adawy, 2001). 
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1.3. Proteínas das sementes de Leguminosas 

As proteínas de reserva das sementes podem ser caracterizadas pela sua principal 

função, que é fornecer aminoácidos ou carbono, azoto e enxofre orgânico à planta em 

desenvolvimento, pela composição peculiar em aminoácidos no caso das sementes de 

leguminosas e cereais, pela sua localização nos vacúolos de armazenamento de proteínas, pelo 

menos durante o desenvolvimento da semente, pela sua distribuição em dois grupos principais, 

leguminas e vicilinas nas leguminosas, e prolaminas e glutelinas nos cereais (Mossé e Pernolet, 

1983).  

As sementes das Leguminosas acumulam grandes quantidades de proteínas durante o 

seu desenvolvimento. Muitas delas não possuem qualquer atividade catalítica nem 

desempenham qualquer papel estrutural no tecido dos cotilédones. Elas são armazenadas nos 

organitos, nos vacúolos ou em vacúolos de armazenamento de proteínas, nas células 

parenquimatosas dos cotilédones, sobrevivem à dessecação da semente em maturação e sofrem 

proteólise durante a germinação, fornecendo aminoácidos livres, assim como amoníaco e 

esqueletos de carbono às plantas em desenvolvimento (Duranti, 2006).  

As sementes maduras das Leguminosas possuem pouco ou mesmo nenhum 

endosperma, como tal, as reservas das sementes encontram-se quase inteiramente nos 

cotilédones (Boulter e Derbyshire, 1978).   

Alamanou e Doxastakis (1995) reportaram que isolados proteicos de semente s de L. 

albus, preparados através de precipitação isoeléctrica num caso e ultrafiltração noutro, 

apresentavam subunidades proteicas semelhantes, com massas moleculares compreendidas entre 

14,4 e 67 kDa, sendo as subunidades com massas compreendidas entre  43 e  67 kDa mais 

abundantes. 

Segundo a classificação de Osborne (1924), as proteínas podem ser classificadas 

segundo critérios de solubilidade. 

 Albuminas – solúveis em água em pH neutro ou ligeiramente ácido, coaguláveis 

por calor e precipitáveis através da saturação das suas soluções neutras com sais como o cloreto 

de sódio ou sulfato de magnésio. 

 Globulinas – insolúveis em água mas solúveis em soluções salinas. 

 Prolaminas – solúveis em etanol a 70-80% (v/v). 

 Glutelinas – solúveis em soluções ácidas ou alcalinas após a extracção das 

albuminas, globulinas e prolaminas (Schwenke, 1998). 
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Este antigo esquema de classificação ainda hoje é operacionalmente válido, 

especialmente em relação às propriedades técnico-funcionais destas proteínas (Duranti, 2006). 

A classe mais abundante das proteínas das leguminosas são as globulinas. Elas são 

geralmente classificadas de acordo com o seu coeficiente de sedimentação (S) como globulinas 

7S e 11S. As globulinas 7S e 11S das sementes de ervilha (Vicia sativa) são denominadas 

vicilinas e leguminas, respetivamente, e as proteínas correspondentes das outras sementes são 

muitas vezes referidas como do tipo-vicilinas, com coeficiente de sedimentação ~7S, ou tipo-

leguminas, com coeficiente de sedimentação ~11S (Duranti, 2006; Belitz et al., 2009). As 

sementes de leguminosas contêm, comparativamente, várias proteínas menos abundantes, 

incluindo inibidores de proteases e de amilases, lectinas, lipoxigenases, proteínas de defesa e 

outras (Duranti, 2006). 

Blagrove e Gillespie (1975), separaram as globulinas de sementes de tremoço, usando 

a técnica de electroforese em acetato de celulose, em quatro fracções principais deno    d s α-, 

β-  γ-  e δ-conglutina. Na tabela 2 encontram-se resumidas as principais características das 

conglutinas de L. albus na sua forma nativa. 

Tabela 2: Resumo das principais características das conglutinas de L. albus (proteína nativa). 

Conglutina Coeficiente de 

sedimentação 

(%) do total 

das globulinas 

Massa molecular 

(kDa) 

pI Estrutura 

quaternária 

Função na 

semente 

α 11S (legumina) 35-37 330-430 5,1-5,8 Hexâmero Armazenamento 

β 7S (vicilina) 44-45 143-260 5,0-6,0 Trimero Armazenamento 

γ 7S 4-5 200 7,9 Tetrâmero Desconhecido 

δ 2S 10-12 13 Acídica Monómero Desconhecido 

        (Fonte: Duranti et al., 2008) 

 

As leguminosas são bastante semelhantes no que respeita à composição em proteínas, 

que compreende 60–90% de globulinas e 10–20% de albuminas (Linden e Lorient, 1999). São 

uma importante fonte de proteínas para uma grande parte da população mundial. Elas contêm 

uma quantidade relativamente elevada de proteína. No entanto, no que respeita ao seu valor 

biológico, as suas proteínas são relativamente pobres no que respeita a aminoácidos sulfurados 

(Belitz et al., 2009). 

Segundo Boulter e Derbyshire (1978), a maioria das sementes de Leguminosas contém 

cerca de 70% de globulinas, 10-20% de albuminas e 10-20% de glutelinas com muito pouca 

proteína solúvel em álcool. O elevado conteúdo de globulinas naquelas sementes sugere a sua 
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função como proteínas de reserva, que são mobilizadas durante a germinação (Belitz et al., 

2009). 

As albuminas incluem um conjunto de moléculas que representam a proteína 

funcional das sementes, demonstrando atividade catalítica. As albuminas representam 12,8% 

das proteínas das sementes de L. albus e apenas 5 a 10% das proteínas das sementes de L. 

angustifolius (Cerletti, 1983). 

As prolaminas são mais proeminentes nas sementes dos cereais (Duranti, 2006). 

 

1.4. Efeito da germinação e primeiros dias de desenvolvimento na fração proteica 

das sementes de Lupinus 

A germinação pode ser útil no melhoramento nutritivo do valor das sementes. A 

proteína apresenta valores decrescentes de concentração durante a germinação; no entanto, isto 

deve-se principalmente ao grande incremento na quantidade de água. Quando é considerada a 

matéria seca, a concentração de proteína permanece praticamente constante. Durante a 

germinação e período subsequente é expectável algum grau de hidrólise da proteína, com o 

consequente aumento em aminoácidos livres e péptidos (Trugo, 1994). Na tabela 3 apresenta-se 

a composição aproximada de algumas espécies de tremoço, durante os primeiros quatro dias de 

desenvolvimento da plântula. 

Os hidratos de carbono são utilizados pelas sementes de leguminosas como fonte 

primária de energia durante a germinação e dias subsequentes. A galactosidase é ativada nos 

primeiros estágios da germinação, promovendo a mobilização de oligossacáridos da família da 

rafinose (Trugo, 1994). 

Observa-se um aumento imediato de sacarose após o início da germinação e, apesar da 

invertase poder estar ativa, a degradação da galactose ocorre a uma taxa mais elevada que a 

utilização da sacarose (Trugo, 1994). 

A quantidade de lípidos das sementes de tremoço é variável, dependendo da espécie e 

da variedade. Durante os primeiros dias de desenvolvimento das plântulas a sua percentagem 

em peso seco diminui, indicando que, tal como os hidratos de carbono, também são utilizados 

como fonte de energia pela plântula. A distribuição dos ácidos gordos é variável e depende da 

espécie. Durante a germinação e dias subsequentes as suas proporções relativas podem variar. 

Os ácidos gordos poli-insaturados aumentam gradualmente enquanto os monoinsaturados 

diminuem e os ácidos gordos saturados permanecem constantes após dois dias de 
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desenvolvimento da plântula. Sete dias após o início da germinação, o teor em ácidos gordos 

aumentou cerca de 24%, quando comparado com o valor original (Trugo, 1994). 

 

Tabela 3: Composição aproximada de algumas sementes de tremoço durante os primeiros quatro dias de 

desenvolvimento da plântula. 

Tremoço Dias de desenvolvimento da 

plântula 

Proteínas Lípidos Cinza 

L. albus Multolupa 0 39,7 7,8 3,7 

1 43,5 7,8 3,5 

2 43,0 7,6 3,4 

3 40,2 7,0 3,6 

4 41,9 6,3 3,5 

L. albus Vega 0 39,0 7,9 3,0 

1 38,8 7,6 2,8 

2 38,9 7,7 2,8 

3 40,3 6,7 3,0 

4 37,2 6,0 3,0 

L. angustifolius Chittick 0 35,7 6,3 3,0 

1 38,7 6,6 3,1 

2 38,1 5,7 3,2 

3 37,1 5,1 3,2 

L. angustifolius Ritter 0 30,2 5,4 2,6 

1 34,2 5,4 2,4 

2 35,0 5,1 2,6 

3 33,4 4,3 2,3 

4 35,0 3,9 2,6 

L. luteus Aurea 0 33,9 6,1 5,3 

1 41,1 5,7 4,5 

2 42,1 4,9 5,0 

3 40,5 4,8 5,3 

4 38,3 4,5 5,2 

Resultados dos conteúdos das sementes em proteínas, lípidos e cinza, expressos em g/100g em base seca. A 

concentração de proteína foi estimada com base no valor do azoto total, calculado pelo método de Kjeldhal e de acordo com a 

equação seguinte: [Proteína] = [N]×6,25 (Trugo, 1994).  
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Durante os dias iniciais de desenvolvimento das plântulas alguns dos materiais de 

reserva das sementes são degradados e utilizados na respiração e síntese de novos constituintes 

celulares do embrião em desenvolvimento, causando importantes modificações nas 

características bioquímicas. A germinação modifica quantitativa e qualitativamente a 

composição em polifenóis, com um importante aumento a nível dos flavonóides, observando-se 

um aumento na actividade antioxidante durante o processo (Dueñas et al., 2009).  

Gulewicz et al. (2007) estudaram o efeito da germinação e do subsequente 

desenvolvimento da plântula em duas variedades de L. luteus e duas variedades de L. 

angustifolius ao nível da composição proteica, azoto e aminoácidos das frações de Osborne 

(1924). As bandas de elevada massa molecular correspondentes à fração das albuminas, obtidas 

por SDS-PAGE, quase desapareceram após a germinação. No entanto, o comportamento das 

bandas correspondentes à fração das globulinas depende da espécie e da cultivar. Observaram, 

ainda, o aumento da intensidade das bandas de proteínas de massa molecular mais baixas, mais 

concretamente entre os 20 e os 37 kDa. No caso das glutelinas e prolaminas, detectaram um 

decréscimo nas bandas de ambas as cultivares de L. angustifolius. Em L. luteus, constataram o 

desaparecimento das bandas acima de 45 kDa e o aparecimento de uma banda de baixa massa 

molecular, enquanto as bandas compreendidas entre 38 e 45 kDa permaneceram constantes.  

Na fração das albuminas de L. luteus, a germinação e o desenvolvimento das plântulas 

trouxe o incremento de Asp, Glu, Pro, Cys, Leu e Phe e o decréscimo de Gly, Arg, Ala e Gln. A 

fracção das albuminas das cultivares de L. angustifolius mostrou o aumento de Ala e Pro, Ile, 

Leu e Phe, como consequência da germinação (Gulewicz et al., 2007). 

Na fração das globulinas de L. luteus cv. 4486, observaram o aumento de Asp, Gly e 

Pro nos aminoácidos não essenciais e de Met, Cys, Ile, Leu, Phe e Tyr entre os aminoácidos 

essenciais, assim como o decréscimo de Glu, Arg, Ala, His, Val, Lys e Thr relativamente às 

sementes não germinadas. Detectaram resultados semelhantes em L. angustifolius cv. zapaton, e 

embora tendo a maioria dos aminoácidos não essenciais aumentado, apenas a Lys apresentou 

aumento entre os aminoácidos essenciais (Gulewicz et al., 2007). 

O efeito da germinação e do desenvolvimento da plântula na fração proteica das 

Leguminoseae depende da espécie e da variedade que se estuda. Trata-se de um processo 

biológico no qual enzimas proteolíticas são ativadas, atuam sobre as proteínas de reserva e dão 

origem a aminoácidos e péptidos, parte dos quais são utilizados como precursores na síntese de 

novas proteínas (Gulewicz et al., 2007). 

O processo de germinação e de desenvolvimento da jovem plântula dá origem a um 

decréscimo gradual na quantidade de polipéptidos, pertencentes à fração das globulinas, 
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particularmente evidente três dias após o início da germinação, permanecendo muito poucas 

globulinas ao fim de onze dias depois do início da germinação. Observa-se, no gel de 

eletroforese, uma mudança abrupta no padrão dos polipéptidos das globulinas entre o terceiro e 

o quinto dia após o início da germinação (Ferreira et al., 1995). 

Durante os primeiros dias após o começo da germinação, as três principais globulinas 

não sofrem, ou sofrem uma ligeira degradação. No entanto, observa-se uma drástica redução nos 

seus níveis ao quinto dia para as α - e β-co g u    s e  o s    o d   p r    γ-conglutina. Ao 11º 

dia não foi possível extrair α-conglutina dos rebentos de tremoço, tendo-se conseguido extrair 

 pe  s peque  s qu    d des de β-conglutina (Ferreira et al., 1995). 

A degr d ção d  γ-conglutina durante a germinação e crescimento dos rebentos de L. 

albus, caracteriza-se pelo seu início lento ao terceiro dia e pelo decréscimo rápido entre os dias 

9 e 11 (Ferreira et al., 1995). 

No c so d  β-conglutina observa-se uma redução clara entre os dias 3 e 5 após o início 

da germinação, com uma mudança dramática no padrão de polipéptidos, com o aparecimento, 

ao quinto dia, de um novo conjunto de cadeias polipeptídicas. Entre os dias 5 e 11, estes novos 

polipéptidos sofrem destinos diferentes. Um grupo composto por polipéptidos mais pequenos 

aumenta quantitativamente do dia 5 até ao dia 11. Neste grupo, é particularmente relevante a 

presença abundante de um polipéptido com uma massa molecular de aproximadamente 20 kDa, 

o polipéptido blad (Ferreira et al., 1995). 

Entre o dia 3 e o dia 5 após o início da germinação ocorre uma mudança abrupta no 

p drão de subu  d des e po  p p  dos d  α-conglutina, em simultâneo com a sua rápida 

degradação, de tal maneira que ao 11º dia após o início da germinação já não é possível detectar 

α-conglutina por cromatografia de troca aniónica. A alteração entre o dia 3 e 5 é similar à 

observ d     β-conglutina, embora não se observe o aparecimento de um novo conjunto de 

polipéptidos (Ferreira et al., 1995). 

 

1.5. Princípio ativo do fungicida 

 

1.5.1. Descoberta da blad 

A atividade antifúngica do extrato concentrado de tremoço tem origem num 

polipéptido não glicosilado, de 20 kDa, constituído por 176 resíduos de aminoácidos e que 

constitui maioritariamente uma proteína com estrutura de nível quaternário de 210 kDa. Este 

polipéptido foi designado por blad (banda de Lupinus albus doce). 
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A descoberta da blad deu-se quando se combinaram os estudos sobre a via proteolítica 

da ubiquitina/proteassoma com o do catabolismo das proteínas de reserva durante a germinação 

e o desenvolvimento de plântulas de uma variedade doce de L. albus, com o objetivo de 

determinar o papel desempenhado por aquela importante via proteolítica durante um processo 

fundamental como o da germinação.  

Foram feitos extratos totais de cotilédones de plantas de tremoceiro com várias idades, 

desde a semente seca até 30 dias após o início da germinação, altura em que os cotilédones se 

encontravam já em fase de senescência. A proteína de cada extrato foi fracionada por 

eletroforese, transferida para uma membrana e analisada com anticorpos policlonais específicos 

para a ubiquitina. Além dos sinais esperados no topo, referentes aos conjugados de ubiquitina-

proteína de massa molecular elevada, e no fundo dos “   u ob o s”, referentes à ubiquitina 

livre (~8,6 kDa), aparecia, na zona correspondente aos 20 kDa, uma banda proteica 

extremamente abundante, que se acumulava em grande quantidade nos cotilédones entre o 4º e 

o 12º dia após o início da germinação.  

A elucidação da estrutura de nível primário da blad veio demonstrar que esta não 

possuía qualquer homologia com a ubiquitina. O facto do polipéptido de 20 kDa reagir com 

anticorpos anti-ubiquitina sem possuir qualquer região idêntica à ubiquitina levantou um 

problema que apenas se resolveu quando se sugeriu que seria a blad a reconhecer os anticorpos 

e não o contrário. A investigação realizada nos anos seguintes comprovou esta hipótese. 

 

1.5.2. Biossíntese da blad 

A investigação fundamental desenvolvida nos doze anos que se seguiram à descoberta 

da blad permitiu elucidar muitos aspectos da biologia deste polipéptido. Ocorre naturalmente 

em L. albus, L. angustifolius, L. luteus e L. mutabilis, mas apenas nos cotilédones e durante uma 

fase curta do seu desenvolvimento, acumulando-se de forma abundante entre o 4º e o 12º dia 

após o início da germinação. Em condições laboratoriais, é possível extrair 8 a 10 mg de blad 

por cada 1 g de cotilédones frescos ou, fazendo a equivalência, por 0,3 g de semente seca. 

A blad é um produto estável do catabo  s o d  co g u     β    pr  c p   pro eí   de 

reserva das sementes do género Lupinus. Durante a fase de formação da semente, o gene que 

cod   c  o precursor d  co g u     β    r  scr  o  o  RNA correspo de  e, de cuja tradução 

resulta o precursor biossi     co d  co g u     β    proco g u     β. Este precursor sofre depois 

vários tipos de processamento, incluindo glicosilação, de que resultam as várias dezenas de 

  pos de subu  d des de que se co põe   co g u     β. No c c o vege    vo segu   e    gu s dias 

 p s o   íc o d  ger    ção      se    c    de degr d ção d  co g u     β e vo ve   c são 
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proteolítica de todas ou de muitas das suas subunidades constituintes, de que resulta a 

acumulação da blad.  

Dadas as suas propriedades antifúngicas (ver abaixo), que são naturalmente 

exploradas pela própria planta, a blad mantém-se presente em concentração elevada nos 

cotilédones das plantas em desenvolvimento, precisamente numa fase da vida da planta em que 

ela se mostra mais susceptível ao ataque de fungos e insetos, antes de ser degradada, ao cabo de 

alguns dias, e os seus aminoácidos utilizados no crescimento da jovem planta, acabando assim 

por cumprir, na íntegra, a função de proteína de reserva da conglutin  β.  

Os tremoceiros são plantas naturalmente adaptadas a terrenos pobres e climas secos ou 

semi-áridos. Nestas condições, a estratégia de sobrevivência faz com que, existindo condições 

favoráveis, a germinação se processe o mais rapidamente possível. Contudo, é nas fases iniciais 

do desenvolvimento que a jovem plântula tem poucas ou nenhumas folhas e em que é 

particularmente sensível ao ataque de fungos, insetos e outros predadores. A blad pode, então, 

acumular-se temporariamente durante estas fases, desempenhando uma função antifúngica e 

antipredação até que, alguns dias mais tarde e já após a formação de várias folhas, a planta 

comece a fotossintetizar ativamente, tornando-se autónoma. Nesta altura, a blad retoma a função 

original de reserva do seu precursor biossintético –   co g u     β – e sofre, naturalmente, 

catabolismo no sentido de ajudar a jovem planta em desenvolvimento. 

 

1.5.3. Propriedades físico-químicas da blad 

A blad exibe uma resistência extrema à desnaturação, o que possibilita a sua utilização 

nas condições de campo, sem perda da atividade biológica, e lhe confere um longo intervalo de 

persistência, podendo ser, sem perda de atividade biológica, aquecida a mais de 100 °C, tratada 

com ácidos, bases, detergentes, solventes orgânicos, etc., vendo a sua atividade anulada quando 

ocorre rompimento das suas ligações peptídicas por tratamento com concentrações muito 

elevadas de ácidos fortes. 

Pelo motivo referido anteriormente, a blad é muito suscetível à ação de enzimas 

proteolíticas, sofrendo hidrólise rápida por exposição a proteases, nomeadamente a pronase, a 

 r ps       pro e   se K    α-quimotripsina e a subtilisina. Desempenha funções de reserva e tem 

actividade de lectina, ligando-se a imunoglobulinas G e a outras glicoproteínas, de que são 

exemplo a peroxidase e a fosfatase alcalina. Por este motivo, pode mesmo dizer-se que a blad 

apresenta um valor nutritivo elevado para o ser humano, na medida em que é prontamente 

hidrolisada nos seus aminoácidos componentes no nosso aparelho digestivo, constituindo uma 

fonte importante de azoto dadas as suas propriedades de reserva na sua planta de origem. Testes 
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de nutrição, realizados com leitões desmamados, permitiram concluir que a inclusão de blad na 

dieta alimentar destes animais não conduziu a reações alérgicas, não tendo sido detetada 

nenhuma alteração no seu sistema imunitário. 

A blad liga-se fortemente à quitina, sendo necessária uma concentração de HCl de 0,5 

N para a sua eluição do polissacárido. Apresenta actividade catalítica de N-

acetilglucosaminidase (isto é, corta o polissacárido quitina nas suas extremidades, por remoção 

hidrolítica de resíduos individuais e terminais de N-acetilglucosamina) e de quitosanase 

(hidrolisa ligações glicosídicas internas da quitosana, um polímero de glucosamina), de que 

resulta uma toxicidade extremamente elevada para os fungos por a quitina ser um componente 

estrutural maioritário da parede celular destes organismos. 

Apresenta, também, resistência elevada à radiação ultravioleta, a qual impede a 

utilização de muitas substâncias como fungicida. 

 

A blad foi sequenciada e a respectiva sequência de nucleótidos do fragmento do gene 

que a codifica determinada (‘Access o   u ber’ DQ142920). A blad foi clonada e expressa, 

com actividade biológica total, na bactéria Escherichia coli. 

 

1.5.4. A aplicação da blad como fungicida 

A existência de uma forte preocupação da opinião pública em reduzir a utilização de 

fungicidas químicos, na sua grande maioria tóxicos para os animais e o ambiente, e o contínuo 

desenvolvimento de resistências por parte dos fungos, provocadas muitas vezes pelo seu 

mecanismo de ação a nível do metabolismo intracelular, leva a uma busca constante de novos 

produtos com atividade fungicida.  

A blad é, em resultado do seu mecanismo de ação baseado na destruição de um ou 

mais componentes estruturais maioritários da parede celular dos fungos, um fungicida de largo 

espetro, atuando simultaneamente sobre várias espécies de fungos, o que evita a aplicação de 

múltiplos fungicidas com especificidades distintas. Também parece razoável supor que estes 

organismos não serão capazes de desenvolver mecanismos de resistência que tornem obsoleta, a 

curto ou médio prazo, a utilização da blad como fungicida. Por outro lado, dado o seu modo de 

ação, pode antever-se a anulação do intervalo de segurança exigido, antes da colheita de 

produtos agrícolas, sempre que são aplicados fungicidas químicos. 

O processo de produção da blad a partir de sementes de Lupinus apresenta ainda duas 

mais-valias. O resíduo sólido, correspondente à grande maioria da massa do material vegetal 

utilizado, pode ser utilizado no fabrico de rações para animais, dada a sua riqueza em sais 

minerais, hidratos de carbono, lípidos e proteínas. A preparação comercial do fungicida contém 
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a blad como princípio ativo, bem como uma variedade de outras proteínas e aminoácidos que, 

actuando como adubo foliar, ajudam as plantas do ponto de vista nutricional. 

 Na medida do nosso conhecimento, não existe no mundo mais nenhum 

fungicida de largo espetro, não tóxico para animais e plantas, edível para o homem e animais, e 

de origem não sintética, pelo que, a utilização da blad como princípio ativo de um fungicida 

representa um enorme potencial de inovação e de retorno económico. 

 

Este trabalho teve por objetivo o desenvolvimento do processo industrial de um 

extrato concentrado rico em proteína partindo de extratos aquosos de plântulas de Lupinus 

albus. Os principais aspetos que foram abordados foram: (i) determinação do efeito de lesões ao 

nível dos cotilédones na disponibilidade da blad para extracção; (ii) o efeito da desinfecção de 

cotilédones durante a sua colheita e (iii) o efeito da presença de plântulas de características 

amargas na germinação de sementes doces. Durante o procedimento experimental desta tese 

também se pretendeu identificar os procedimentos de tranformação necessários à produção do 

extrato concentrado à escala piloto, partindo de extratos aquosos de plântulas de L. albus e a 

determinação dos agentes formulantes a adicionar ao extrato concentrado para melhorar a sua 

“per or e ce”  o c  po. 
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2. Materiais e Métodos  

 

2.1. Material vegetal 

Foram utilizadas sementes de Lupinus albus L. de três variedades de características 

doces, Energy, Amiga e Rumbo, e de uma variedade amarga de cultivar indiscriminada, 

adquiridas a um produtor local. 

 

2.2. Métodos 

 

2.2.1. Germinação 

 2.2.1.1. Método de germinação e de crescimento das plântulas à escala 

laboratorial 

As sementes de L. albus foram lavadas em água corrente retirando-se todas as 

sementes danificadas e restantes detritos. De seguida foram desinfetadas durante 15 min por 

imersão numa solução 1% (v/v) P3-Oxonia Active (Ecolab, St. Paul,USA). 

Os tremoços foram germinados em tabuleiros de aço inoxidável, com fundo plano em 

acrílico alveolado. Os tabuleiros foram dispostos de maneira a que o seu fundo se apresentasse 

num plano ligeiramente inclinado, evitando a acumulação de água estagnada. 

A densidade de sementes por cada tabuleiro foi de 3,2 kg/m
2
. 

O fornecimento de água foi efetuado recorrendo a um sistema de pulverização, 

propriedade da Samarketing S.L. - Aqualife Nebusystem (Barcelona, Espanha). 

O período de crescimento das plântulas variou de 8 a 10 dias consoante o ensaio a 

decorrer. Durante as primeiras 48 h, os tremoços foram regados por pulverização com água 

durante períodos de 5 min, intercalados por períodos de 5 min sem água. No tempo restante de 

crescimento, as plântulas foram pulverizadas por períodos de 5 min, intercalados por períodos 

de 15 min. O fotoperíodo foi de 16 h/8 h (luz/escuro), recorrendo-se a iluminação fluorescente 

do tipo daylight com 58 Watts. A temperatura da sala de crescimento foi controlada a 21 ºC. 

Terminado o período de desenvolvimento, os cotilédones das plântulas foram colhidos 

e imediatamente congelados em azoto líquido. 
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 2.2.1.2. Germinação e crescimento das plântulas à escala piloto 

A germinação e crescimento das plântulas à escala piloto foi realizada numa estrutura 

de crescimento protótipo, constituída por uma mesa de superfície inclinada e sobre a qual se 

colocam as sementes a germinar. 

As sementes foram sujeitas ao mesmo tratamento de lavagem e desinfeção, 

fotoperíodo e temperatura de sala controlada. Contudo, a densidade de sementes foi, em cada 

tabuleiro, de 4,2 kg/m
2
. O período de crescimento foi de 8 dias. 

No final do período de desenvolvimento as plântulas foram colhidas e os tegumentos 

separados por crivagem, sendo estes de seguida rejeitados. Lavaram-se as  plântulas com 8 dias 

de idade em água corrente e desinfetaram-se com uma solução 0,1% (v/v) P3-Oxonia Active  

durante 15 min. 

As plântulas assim desinfetadas seguiram para o processo de extração sem lhe serem 

retiradas as radículas. 

 

2.2.2. Extração 

 

 2.2.2.1. Extração da proteína solúvel total à escala laboratorial 

Para a preparação dos extratos aquosos, os cotilédones de tremoço começaram por ser 

moídos num almofariz até deixarem de ser visíveis partículas grosseiras de tecido vegetal. 

Durante esta moenda foi gradualmente adicionada uma solução aquosa de 10 mM (m/v) de sal 

tetrassódico do ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) na proporção de 5 mL de solução para 

cada 1 g de tecido cotiledonar. Esta mistura foi homogeneizada, durante 30 min, sob 

temperatura controlada a 5 ºC. Por fim, os bagaços foram separados da fase líquida por 

centrifugação, numa centrífuga Beckman Coulter modelo Avanti J-26XPI (Brea, USA), 

utilizando um rotor Beckman modelo JA-25.50 a 1900 g, 4 ºC e durante 40 min. 

 

 2.2.2.2. Extração da proteína total dos bagaços à escala laboratorial 

Para extrair a proteína total dos bagaços, resultantes da extração anterior, os mesmos 

foram ressuspensos, numa solução aquosa de dodecil sulfato de sódio (SDS) a 1% (m/v). De 

seguida, agitou-se a mistura durante 30 min em ambiente de temperatura controlada a 6 ºC. Por 

fim, separou-se a suspensão líquida dos bagaços esgotados centrifugando a 1200 g, 4 ºC e 

durante 40 min.,  
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 2.2.2.3. Extração da proteína solúvel total à escala piloto 

As plântulas de  re oço  or    oíd s  u   o   o de   r e os e  “batch” de 3 kg 

de tremoço, e extraídas com uma solução aquosa de EDTA10 mM (m/v), na proporção de 3 kg 

de tecido vegetal para 7,5 l de solução, durante 3 h, a uma temperatura controlada de 8 ºC e com 

uma suave agitação.  

No final do período de extração os resíduos celulares foram separados do extrato 

original recorrendo a um sistema de centrifugação composto por um decanter Westfalia modelo 

XCE305-71-32 (Bona, Alemanha) e por uma centrífuga Westfalia SC6 disponível nas 

instalações da unidade piloto da Consumo em Verde – Biotecnologia das Plantas, S.A. Estes 

dois equipamentos trabalham de modo sequencial. A mistura contendo o extrato e o bagaço é 

transferida, em primeiro lugar, para o decanter, onde são separadas as partículas grosseiras de 

bagaço sendo, de seguida, transferida para a centrífuga, onde são separadas as partículas mais 

finas. Desta sequência de operações resulta um extrato clarificado que servirá de alimentação à 

operação unitária seguinte. 

 

2.3. Ensaios 

 

2.3.1. Ensaios do processo de germinação 

 

 2.3.1.1. Efeito da desinfeção após colheita das plântulas com 8 e 9 dias de 

idade no rendimento da extração do polipéptido blad  

Germinaram-se tremoços da variedade Energy seguindo-se de um período de 

desenvolvimento, como descrito no ponto 2.2.1.1., a fim de obter plântulas com 8 ou 9 dias de 

idade. 

Colheu-se uma amostra de cotilédones ao oitavo e outra ao nono dia. Cada uma das 

amostras foi separada em duas partes. Uma foi imediatamente congelada em azoto líquido e a 

outra foi desinfetada numa solução de P3-Oxonia Active a 0,1% (v/v) durante 15 min, sendo de 

seguida congelados em azoto líquido. 

A extração das amostras foi feita de acordo com o procedimento descrito no ponto 

2.2.2.1. 
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 2.3.1.2. Efeito de lesões induzidas nos cotilédones no rendimento da 

extração do polipéptido blad  

As plântulas de tremoço foram crescidas segundo as condições de germinação e 

desenvolvimento descritas no ponto 2.2.1.1., ao longo de um período de 9 dias. 

Foram ensaiados dois tipos de lesão nos cotilédones. Num primeiro caso, procedeu-se 

à punção de um dos cotilédones, deixando o outro cotilédone do par intacto. O cotilédone 

pu c o  do  o  “p c do” 10 vezes  u  dos   dos co  u    gu   , sem que esta atravessasse o 

co    do e de   do     do. No decorrer do  r b   o es    od   d de ser  de o    d  “p c dos”. 

Na segunda modalidade, um dos cotilédones foi lacerado uma vez com a unha, ficando o 

correspondente cotilédone par intacto. A laceração foi feita de maneira a que apenas um dos 

lados do cotilédone apresentasse a lesão. No decorrer deste trabalho, esta modalidade será 

referida por “  cer dos”. 

Na figura 2 estão apresentadas três plântulas de tremoçeiro correspondendo uma ao 

par de cotilédones de controlo (1)  d   od   d de “p c dos”  co  u  co    done puncionado 10 

vezes e o cotilédone de controlo par (2)  e d   od   d de “  cer dos”  e  que um dos 

cotilédolnes foi lacerado uma vez com a unha e o cotilédone que faz par com este de controlo 

(3). 

 

Figura 2: Plântulas de tremoçeiro. 1- plântula de tremoçeiro com ambos os cotilédones de controlo; 2 – plântula de 

tremoçeiro da modalidade "picados" com um dos cotilédones puncionado 10 vezes e o cotilédone par de controlo; 3- 

plântula de tremoçeiro da modalidade "lacerado" com um dos cotilédones lacerado com a unha e o cotilédone par de 

controlo. 

 

A referida lesão foi infligida ao oitavo dia de desenvolvimento, após o início da 

germinação, tendo sido, os cotilédones com lesão e os respectivos cotilédones-par, colhidos e 

congeladas em azoto líquido imediatamente ao fim de 1min, 5min, 30min, 1h, 2h, 4h, 6h e 24h. 

No momento em que os cotilédones foram lesionados colheram-se e congelaram-se 

imediatamente em azoto líquido ambos os cotilédones de plântulas intactas, que serviram de 
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controlo para o ensaio. A extração da proteína das amostras foi feita de acordo com o 

procedimento descrito no ponto 2.2.2.1. 

 

 2.3.1.3. Efeito das lesões na vizinhança dos cotilédones lacerados e na 

presença de tremoços amargos 

Colocaram-se dois tabuleiros de germinação, divididos em 4 secções cada um, na 

estrutura de germinação. A cada secção atribuiu-se   des g  ção “Pos ção”  u er d  de 1   8. 

Colocaram-se suportes em aço inoxidável por baixo do lado direito de cada tabuleiro de maneira 

a que ambos apresentassem o fundo em plano ligeiramente inclinado. 

Preparararam-se misturas de sementes de tremoço nas seguintes proporções: Energy – 

90% (m/m) Amargos – 10% (m/m); Energy – 70% (m/m) Amargos – 30% (m/m); Energy – 

50% (m/m) Amargos – 50% (m/m); Energy – 30% (m/m) Amargos – 70% e Energy – 100% 

(m/m). A figura 3 esquematiza a proporção de tremoço da variedade Energy em relação a 

tremoço amargo, assim como o número de posição atribuído a cada divisão dos tabuleiros e qual 

a mistura de sementes colocada em cada posição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os tremoços germinaram e as jovens plantas cresceram segundo as condições 

descritas no ponto 2.2.1.1. durante um período total de 10 dias. No sexto dia após o início da 

germinação, lacerou-se um dos cotilédones de parte das plântulas presentes na posição 1 do 

tabuleiro A, como descrito da secção 2.3.1.2., deixando-se as restantes intactas. A colheita dos 

cotilédones foi feita 48 e 96 h após a lesão. Para se avaliar os teores da proteína blad e a 

Tabuleiro B  Tabuleiro A 

Posição 7 

Energy – 100% 

(m/m) 

Posição 5 

Energy – 90% 

(m/m) 

Amargos – 10% 

(m/m) 

 Posição 3 

Energy – 50% 

(m/m) 

Amargos – 50% 

(m/m) 

Posição 1 

Energy – 100% 

(m/m) 

(Alguns cotilédones 

lacerados) 

Posição 8 

Energy – 100% 

(m/m) 

Posição 6 

Energy – 70% 

(m/m) 

Amargos – 30% 

(m/m) 

 Posição 4 

Energy – 30% 

(m/m) 

Amargos – 70% 

(m/m) 

Posição 2 

Energy – 100% 

(m/m) 

Figura 3: Esquematização da identificação de cada secção dos tabuleiros e distribuição das misturas de sementes. 
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qualidade da proteína obtida, procedeu-se à extração da proteína total dos cotilédones lacerados, 

dos cotilédones não lacerados do mesmo lote e dos cotilédones de tremoços que não sofreram 

qualquer lesão mas que se encontravam na proximidade dos tremoços lesionados. O efeito da 

presença de diferentes percentagens de tremoços amargos foi também tomado em consideração.  

De maneira a poder ser avaliado o efeito de diferentes tempos de congelação, neste 

mesmo ensaio realizaram-se duas amostragens. Na primeira, os tremoços foram envolvidos em 

folha de alumínio e postas a congelar numa arca vertical (-20 ºC). Na seguinte, o material 

vegetal foi congelado em azoto líquido imediatamente após a sua colheita. 

 

2.3.2 Ensaios de desenvolvimento do produto 

Utilizado-se cotilédones de plântulas de tremoço com oito dias de idade produzidas 

segundo o método do ponto 2.2.1.1., preparou-se 1 L de extrato de acordo com a metodologia 

descrita no ponto 2.2.2.1, que foi de seguida congelado e liofilizado. Este foi ressuspendido em 

água milli-Q, de maneira a obter, em volume, um décimo do volume inicial do extrato, ou seja, 

um extrato dez vezes concentrado (10X concentrado). 

 

 2.3.2.1. Clarificação do extrato por liofilização e centrifugação 

Centrifugou-se o extrato concentrado, preparado de acordo com o ponto 2.3.2., a 1900 

g, a 4 ºC e durante 40 min. 

 

 2.3.2.2. Clarificação do extrato por liofilização e filtração 

O extrato concentrado, preparado de acordo com o ponto 2.3.2., foi filtrado por 

passagem através de filtros Millex da Millipore (Billerica, USA) de porosidade 10 µm, 5 µm, 2 

µm, 1 µm e 0,45 µm. 

 

 2.3.2.3. Clarificação dos extratos por liofilização e banho-maria 

Preparou-se extrato concentrado, preparado de acordo com o ponto 2.3.2. Após a 

obtenção do extrato 10X concentrado, encheram-se dois frascos Schott de 0,5 L, que foram 

incubados num banho-maria laboratorial Lauda, modelo Aqualine AL 18 (Königshofen, 

Alemanha), a 60 ºC durante 3 h. O produto final foi centrifugado a 1900 g, a 4 ºC e durante 40 

min. 
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 2.3.2.4. Determinação da compatibilidade de agentes tensioativos com a 

proteína blad-ensaios de pré-formulação. 

Encheram-se dois frascos Schott de 1 L com extrato concentrado, preparado de acordo 

com o ponto 2.3.2., sendo o extrato concentrado incubado num banho-maria laboratorial a 60 ºC 

durante 3 h e centrifugado a 1900 g, a 4 ºC, durante 40 min. O extrato assim clarificado foi 

dividido em quatro lotes, tendo, cada um dos quais, sofrido o seguinte tratamento: adição de 

0,1% (v/v) poloxamer 188 (F-68) (polietileno polipropileno glicol), adição de 0,1% (v/v) 

polissorbato 20 (P20), adição de 0,1% (v/v) polissorbato 80 (P80) e controlo (extrato clarificado 

10X concentrado, sem qualquer substância adicionada). As amostras foram, por fim, submetidas 

a agitação num agitador orbital durante 4 h a 25 ºC. 

 

 2.3.2.5. Determinação do nível máximo de concentração do produto 

Colocaram-se 40 mL de extrato clarificado concentrado 10X, preparado de acodo com 

o procedimento exposto em 2.3.2.3., em três recipientes e procedeu-se à sua liofilização. Os 

extratos clarificados liofilizados foram reconstituídos com água milli-Q de maneira a obter 

extratos com volume 35X, 40X e 50X menor em relação ao volume de extrato original (35X 

concentrado, 40X concentrado e 50X concentrado, respectivamente). 

 

 2.3.2.6. Teste de stresse à matriz de formulação 

Colocaram-se 40 mL de extrato clarificado concentrado 10X segundo o procedimento 

descrito no ponto 2.3.2.3. em 12 frascos e procedeu-se à sua liofilização. Cada um dos extratos 

liofilizados foi reconstituído, de modo a formar um extrato 35X concentrado, adicionando cada 

uma das formulações descritas na tabela 4 a cada um dos 12 extratos liofilizados. 
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Tabela 4: Formulações candidatas testadas nos extratos 35X concentrado. 

Código Tampão pH alvo 
Modificador 

de tonicidade 
Estabilizante 

Agente 

tensioactivo 

Controlo Nenhum 6,8 Nenhum Nenhum Nenhum 

C4N 20 mM Citrato 4,0 150 mM NaCl 1 mM EDTA.Na4 0,1% P20 

C4 20 mM Citrato 4,0 Nenhum 1 mM EDTA.Na4 0,1% P20 

C5N 20 mM Citrato 5,0 150 mM NaCl 1 mM EDTA.Na4 0,1% P20 

C5 20 mM Citrato 5,0 Nenhum 1 mM EDTA.Na4 0,1% P20 

P6N 20 mM Fosfato 6,0 150 mM NaCl 1 mM EDTA.Na4 0,1% P20 

P6 20 mM Fosfato 6,0 Nenhum 1 mM EDTA.Na4 0,1% P20 

P7N 20 mM Fosfato 7,0 150 mM NaCl 1 mM EDTA.Na4 0,1% P20 

P7 20 mM Fosfato 7,0 Nenhum 1 mM EDTA.Na4 0,1% P20 

P7R 20 mM Fosfato 7,0 5% Arginina 1 mM EDTA.Na4 0,1% P20 

P8N 20 mM Fosfato 8,0 150 mM NaCl 1 mM EDTA.Na4 0,1% P20 

P8 20 mM Fosfato 8,0 Nenhum 1 mM EDTA.Na4 0,1% P20 

 

Cada uma das amostras foi sujeita às condições de stresse resumidas na tabela 5. 

Tabela 5: Condições de stresse estudadas. 

Stresse Condições Tempos de amostragem 

Temperatura 

4 OC 0, 1, 2, 4, 8 semanas 

25 OC 1, 2, 4, 8 semanas 

40 OC 1, 2, 4, 8 semanas 

Agitação Vortex 4 h 

 

 2.3.2.7. Agentes tensioactivos alternativos 

Preparou-se um lote de extrato clarificado concentrado 10X segundo o descrito no 

ponto 2.3.2.3. Este foi congelado e liofilizado sendo de seguida reconstituido o com um volume 

adequado de água milli-Q por forma a obter um produto 35X concentrado em relação ao volume 

inicial. Separou-se o lote em sete copos de precipitação e formulou-se cada um com uma das 

formulações candidatas descritas na tabela 6. 
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Tabela 6: Formulações candidatas alternativas. 

Extrato Adjuvante adicionado Adjuvante adicionado 

Extrato concentrado 35X 20% (m/m) A - 

Extrato concentrado 35X 20% (m/m) B - 

Extrato concentrado 35X 20% (m/m) C - 

Extrato concentrado 35X 10% (m/m) A 10% (m/m) B 

Extrato concentrado 35X 10% (m/m) A 10% (m/m) C 

Extrato concentrado 35X 10% (m/m) C 10% (m/m) B 

Nota: Por questões de confidencialidade, o nome dos adjuvantes foi omitido desta tabela 

 

Avaliou-se a tensão superficial recorrendo a um tensiómetro Sigma 701 (Frölunda, 

Suécia). 

Para se proceder à avaliação do poder molhante e dispersante de cada uma das 

formulações, diluiu-se cada uma das formulações candidatas alternativas na proporção de 1:200. 

Recorrendo a micropipetas, colocaram-se gotas de 1 µL, 5 µL e 10 µL de cada uma das 

formulações sobre uma fita de politetrafluoroetileno (PTFE). Utilizando um micrómetro, mediu-

se o diâmetro das gotas antes e depois de secarem. 

 

2.3.3. “Scaling up” do processo de produção 

 

 2.3.3.1. Concentração do extrato por evaporação 

Nas instalações da Unidade Piloto da Consumo em Verde – Biotecnologia das Plantas, 

S.A. estão disponíveis três evaporadores: um evaporador rotativo de escala laboratorial IKA® 

RV10 digital com banho de aquecimento IKA® HB10 digital e bomba de vácuo VWR modelo 

CVC3000 (Radnor, USA) e dois evaporadores do tipo open kettle de efeito simples, 

desenvolvidos pela INI, SA, com capacidades de 5 e 20 L de produto por batch. Nestes 

evaporadores, o aquecimento é produzido por resistências elétricas que aquecem a água da 

camisa do evaporador, o vácuo é realizado por uma bomba de palhetas dedicada a cada um dos 

evaporadores e a agitação do produto é conseguida através de um motorredutor. Finalmente, 

está ainda disponível um circuito de água arrefecida, a 8 ºC, por um chiller Lennox Refac, SA 

modelo EAO0351SM3HY (Dallas, USA). 

Foram produzidas plântulas de tremoceiro de acordo com o método descrito no ponto 

2.2.1.2., tendo sido extraída a proteína solúvel de acordo com o ponto 2.2.2.3. 
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Colocaram-se 5 L de extrato original no evaporador de 5 L de capacidade, regulando-

se a temperatura de aquecimento a 55 ºC, a temperatura do condensador a 8 ºC, agitação a 0,011 

g e pressão a 4 kPa. Quando a água de condensação atingiu o volume de 4,5 L (correspondendo 

a uma redução de 10 vezes do volume de extrato inicial) finalizou-se a operação regulando o 

interior do evaporador para a pressão atmosférica e retirando imediatamente o extrato 

concentrado do vaso de aquecimento. 

 

 2.3.3.2. Otimização do fracionamento térmico 

Produziu-se um extrato concentrado a partir de plântulas de tremoceiro segundo as 

condições descritas no ponto 2.2.1.2. As proteínas foram extraídas de acordo com o método 

apresentado no ponto 2.2.2.3. e concentradas seguindo a técnica de evaporação indicada em 

2.3.3.1. 

O extrato concentrado foi colocado em quatro frascos Schott de 1 L e incubado no 

banho-maria a 60 ºC durante 30 min, 1 h, 2 h ou 3 h. O material coagulado foi seguidamente 

separado por centrifugação a 1900 g, a 4 ºC durante 30 min. 

 

 2.3.3.3. Determinação do momento ótimo para a preparação da formulação 

e separação de material insolubilizado cristalino 

Produziu-se um extrato concentrado a partir de plântulas de tremoceiro germinadas e 

crescidas segundo as condições descritas no ponto 2.2.1.2. As proteínas foram extraídas de 

acordo com o ponto 2.2.2.3. e concentradas segundo o método de evaporação caracterizado em 

2.3.3.1. Este extrato concentrado foi colocado em frascos Schott de 1 L e incubados em banho-

maria a 60 ºC durante 1 h. De seguida removeu-se o material coagulado por centrifugação a 

1900 g, a 4 ºC e durante 30 min. 

Testaram-se três possibilidades diferentes de processo, às quais se atribuiram as 

designaçãos de modalidades 1, 2 e 3. 

Na primeira modalidade o extrato clarificado concentrado 10X foi evaporado e de 

seguida formulado. Isto é, o extrato clarificado concentrado 10X foi evaporado de modo a obter-

se uma concentração de substância ativa superior ao pretendido no produto final. O teor de água 

a remover do extrato foi calculado de modo a que, ao adicionar ao extrato concentrado obtido os 

agentes formulantes, aproveitando o efeito de diluição desta adição, o produto final apresentasse 

20% (m/m) de ingrediente ativo, 20% (m/m) de adjuvante C e 0,1% (m/m) de adjuvante D.  
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Na segunda modalidade, adicionou-se ao extrato clarificado concentrado 10X os 

agentes de formulação e, de seguida, evaporou-se. Ou seja, determinou-se o teor de proteína no 

extrato clarificado concentrado 10X formulado e calculou-se a quantidade de água a evaporar de 

maneira a que o produto final apresentasse uma concentração de 20% (m/m) de ingrediente 

ativo, 20% (m/m) de adjuvante C e 0,1% (m/m) de adjuvante D. Adicionou-se ao extrato 

clarificado concentrado 10X os adjuvantes nas quantidades calculadas e evaporou-se a 

quantidade de água calculada. 

Na terceira modalidade, o extrato clarificado concentrado 10X sofreu uma redução em 

4X do seu volume por evaporação. O novo extrato concentrado obtido foi arrefecido durante a 

noite a 5 ºC, de maneira a promover a agregação de moléculas que ultrapassaram o seu limite de 

solubilidade. O material insolúvel cristalino foi separado por centrifugação 1900 g, 4 ºC e 

durante 20 min. Determinou-se o teor de proteína no extrato resultante e calculou-se a 

quantidade de adjuvante C e D e de água a evaporar de maneira a que o produto final 

apresentasse uma concentração de 20% (m/m) de ingrediente ativo, 20% (m/m) de adjuvante C 

e 0,1% (m/m) de adjuvante D após evaporação. Adicionou-se ao extrato os adjuvantes nas 

quantidades calculadas e evaporou-se a quantidade de água calculada.  

Na figura 4 encontra-se esquematizada a preparação das três modalidades em estudo: 
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Figura 4:Esquema do ensaio de determinação do momento ótimo de formulação e de separação de material 

insolúvel cristalino 
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 2.3.3.4. Adição suplementar de EDTA 

 

  2.3.3.4.1. Adição suplementar de EDTA, Teste 1 

Produziu-se um extrato concentrado 6,5X a partir de plântulas de tremoceiro 

germinadas e desenvolvidas de acordo com as condições descritas no ponto 2.2.1.2., das quais 

se preparou um extracto segundo o protocolo do ponto 2.2.2.3. e concentradas segundo o 

método de evaporação exposto no ponto 2.3.3.1. 

Colocou-se o extrato concentrado em frascos Schott de 1 L e incubou-se em banho-

maria a 60 ºC durante 1 h. De seguida, separou-se o material coagulado por centrifugação, a 

1900 g, 4 ºC e durante 30 min. Procedeu-se ao processo e à formulação de produto segundo o 

método do ponto 2.3.3.3., modalidade 3. 

Repetiu-se o procedimento, partindo do mesmo extrato original, adicionando 10 mM 

de EDTA ao extrato concentrado 10X a seguir à evaporação 1 (modalidade 4) e, noutro lote, 

com origem no mesmo extrato original, juntou-se 10 mM de EDTA ao extrato concentrado e 

clarificado à saída da centrifugação 2 (modalidade 5). 

  

  2.3.3.4.2. Adição suplementar de EDTA, Teste 2 

Produziu-se um extrato concentrado a partir de plântulas de tremoceiro 

germinados e crescidos segundo as condições descritas no ponto 2.2.1.2., extraídos de 

acordo com o procedimento indicado no ponto 2.2.2.3. e concentradas seguindo o 

método de evaporação exposto em 2.3.3.1. 

Dividiu-se o extrato concentrado em três lotes, repetindo-se o procedimento 

descrito no ponto 2.3.3.3., modalidade 3. Como controlo, no primeiro lote não se 

procedeu à adição de EDTA suplementar. No segundo lote, repetiu-se o procedimento 

correspondente à modalidade 5 do ponto 2.3.3.4.1, adicionando-se 10 mM de EDTA ao 

extrato concentrado e clarificado à saída da centrifugação 2. No terceiro lote, com 

origem no mesmo extrato original, juntou-se 10 mM de EDTA ao extrato concentrado 

no momento da formulação (modalidade 6). 

Na figura 5 estão esquematizados os momentos de adição de 10 mM de EDTA 

descritos nos pontos 2.3.3.4.1. e 2.3.3.4.2. 
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 2.3.3.5. Desempenho das três variedades de tremoço estudadas a nível do 

processo industrial 

Realizaram-se três fases independentes de germinação e de crescimento subsequente 

das plântulas, partindo de sementes de Lupinus albus das variedades Rumbo, Amiga e Energy, 

segundo o protocolo descrito 2.2.1.2. A proteína solúvel total foi extraída de acordo com o 

protocolo apresentado no ponto 2.2.2.3. 

Cada extrato original foi processado de acordo com o descrito no ponto 2.3.3.3., 

modalidade 3, combinando com a adição de 10 mM EDTA ao extrato clarificado à saída da 

centrifugação 2, tal como foi exposto no ponto 2.3.3.4.1 e 2.3.3.4.2., modalidade 5. 

 

 

Figura 5: Esquematização dos momentos de adição extra de 10 mM de EDTAao extrato em processamento 

correspondentes a cada uma das modalidades dos ensaios expostos nos pontos 2.3.3.4.1. e 2.3.3.4.2. 
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2.4. Métodos analíticos 

 

2.4.1. Purificação da blad por FPLC 

Germinaram-se sementes de L. albus e deixaram-se desenvolver as plântulas de 

acordo com o método descrito no ponto 2.2.1.1. Extraiu-se a proteína solúvel total com uma 

solução aquosa de SDS a 1% (m/v). De seguida, agitou-se a mistura durante 30 min em 

ambiente de temperatura controlada a 6 ºC. Por fim, isolou-se a fração líquida por centrifugação 

a 12000 g, 4 ºC e durante 40 min Após a extração da proteína total, o polipéptido 

correspondente à blad foi purificado por Fast Protein Liquid Chromatography (FPLC) de troca 

aniónica seguida por FPLC de filtração em gel, do seguinte modo: a fração de proteína solúvel 

total foi injetada na coluna Q-Sepharose (Ø = 1 cm; h = 8 cm; Fluxo = 1,5 mL/min), 

previamente equilibrada com tampão Tris-HCl 20 mM, pH 7,5, e eluída com um gradiente 

linear de NaCl (0 a 1 M). A fração que contém o polipéptido de 20 kDa foi eluída entre 0,25 e 

0,35 M NaCl. Esta fração foi colhida e subsequentemente sujeita a FPLC de filtração em gel, 

numa coluna Superose 12 HR 10/30 (GE Healthcare Life Sciences, Fairfield, USA), equilibrada 

com tampão 0,1 M Tris-HCl, pH 7,5. 

 

2.4.2. HPLC em fase reversa 

A determinação da concentração de proteína foi realizada por high-performance liquid 

chromatography em fase reversa (RP-HPLC), sendo o sistema cromatográfico composto por um 

módulo de separação Alliance e2695 da Waters (Milford, USA), um sistema detetor de 

fotodíodos PDA 2998 da Waters e um computador pessoal com o software Empower 2 para 

Microsoft Windows da Waters.  

A fase móvel era composta por dois solventes: o solvente A, solução aquosa de ácido 

trifluoroacético (TFA) a 0,1% (v/v), e o solvente B, composto por uma solução de acetonitrilo 

com 0,1% (v/v) de TFA. As amostras foram eluídas em gradiente não linear, de acordo com a 

tabela 7, durante 25 min.  
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Tabela 7: Gradiente de eluição das amostras quantificadas por RP-HPLC 

Tempo (min) Fluxo (mL/min) %A %B 

 1,0 70,0 30,0 

14:00 1,0 55,0 45,0 

14:10 1,0 0,0 100,0 

19:00 1,0 0,0 100,0 

19:10 1,0 70,0 30,0 

25:00 1,0 70,0 30,0 

 

Como padrão foi preparada uma solução de blad liofilizada pura (grau de pureza de 

90%) de 0,5µg/µL, sendo efetuadas injeções com volumes crescentes (10 a 70 µL) em 

triplicado. Seguidamente estabeleceu-se a relação entre a área dos picos de blad eluída e a 

quantidade de blad injetada. 

As amostras a injetar na coluna de fase reversa foram diluídas na proporção de 1:4 no 

caso dos extratos originais, de 1:50 no caso dos extratos concentrados 10X e 6,6X, e de 1:200 

no caso dos extratos concentrados à saída da evaporação 2, à saída da centrifugação 3 e à saída 

da evaporação 3 (ver figura 29), sendo de seguida filtradas (Milex-HV 0,45µm PVDF; 

Millipore, Billerica, USA). Injetou-se, posteriormente, 20 µL de cada amostra numa coluna de 

separação em fase reversa (Zorbax modelo 300SB-C18 5 µm, 4,6X250 mm da Agilent, Santa 

Clara, USA), a 40 ºC. 

 

2.4.3. Quantificação da proteína por uma modificação do método de Lowry  

Preparou-se uma curva de calibração com albumina de soro bovino (BSA; Sigma, St. 

Louis, USA) a partir de uma solução de concentração de 0,5 mg/mL, com quantidades 

crescentes, de 1 a 35 g, de proteína, num volume final de 250 L. Relativamente às amostras, 

pipetou-se um volume conhecido – entre 0 e 30 µL - de cada amostra para tubos do tipo 

Eppendorf e perfez-se com água até um volume final de 250 µL. Cada amostra foi preparada em 

triplicado.  

Adicionou-se 50 µL de desoxicolato de sódio 1% (m/v) (Sigma, St. Louis, USA) e, de 

seguida, 1 mL de ácido tricloroacético (TCA) a 10% (m/v). Agitou-se e deixou-se decorrer a 

reação de precipitação durante 10 min. Centrifugou-se a amostra  durante 5 min a 10.000 g, 

desprezando-se o sobrenadante. 
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Ao precipitado adicionou-se 1 mL de reagente C, resultante da mistura de 1 parte de 

reagente B com 100 partes de reagente A, solubilizou-se o precipitado e aguardou-se 10 min.  

A solução A é composta por carbonato de sódio deca-hidratado 2% (m/v), hidróxido 

de sódio 0,4% (m/v), tartarato de sódio bi-hidratado 0,1% (m/v) e SDS 1% (m/v). A solução B é 

composta por sulfato de cobre penta-hidratado 4% (m/v). 

Juntou-se 0,1 mL de reagente de Folin-Ciocalteau (Sigma, St. Louis, USA), diluído 

com água Milli-Q na proporção de 1:1. Agitou-se e deixou-se reagir a mistura num período 

entre 30 min (no mínimo) e 3 h (no máximo), na ausência de luz e com temperatura ambiente 

controlada a 25 ºC. 

As leituras foram feitas e  “cuve  es” de p  s  co co  percurso  p  co de 1 c   co  r  

o “br  co”   o qual o volume da solução proteica foi substituído pelos mesmos reagentes mas 

na ausência da proteína. Leram-se as absorvências a 750 nm num espectrofotómetro Shimadzu 

UV 2100 (Quioto, Japão), acoplado a um computador pessoal contendo o software UV-

2101/3101 PC PERSONAL para Microsoft Windows, onde foram tratados os dados. 

Segundo Lowry et al. (1951), a absorvência é uma função linear da concentração de 

proteína, entre 0,01 e 0,2 g/L de BSA. A extrapolação do valor da concentração proteica foi 

realizada com base nos parâmetros da reta obtida pelo método dos mínimos quadrados, a partir 

do valor mediano da absorvência referente aos triplicados de cada concentração de BSA. 

 

2.4.4. SDS-PAGE 

A eletroforese é um método através do qual se estuda o movimento de moléculas 

carregadas eletricamente, quando sujeitas a um campo elétrico, através de um gel como suporte. 

O método vulgarmente utilizado para a separação de proteínas em gel de poliacrilamida,SDS-

PAGE, do Inglês sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis, foi proposto por 

Laemmli (1970). 

Uma vez determinada a concentração proteica da amostra, pipetou-se o volume 

correspondente a 80 µg de proteína para tubos do tipo Eppendorf e precipitou-se a proteína em 

acetona a 4 ºC durante um período mínimo de 30 min. Seguidamente, centrifugou-se a 

suspensão durante 10 min, a 10000 g, numa centrífuga Himac modelo CTISRE. Fez-se uma 

diluição de 1:4 ao tampão de amostra para eletroforese  co pos o por 0 7%  v/v) de β-

mercaptoetanol, 2% (m/v) SDS, 8% (v/v), Tris-HCl 1 M, pH 6,8, 0,01% (m/v) m-cresol púrpura 

e 87% (v/v) glicerol). Adicionou-se 40 µL do referido tampão a cada amostra de maneira a 

solubilizá-la. Terminou-se a preparação das amostras aquecendo-as a 100 ºC durante 3 min em 

banho-maria.  
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Foram utilizados géis de poliacrilamida de 73 mm × 84 mm × 1,5 mm, compostos por 

gel de concentração e gel de separação. O gel de concentração é constituído por acrilamida 5% 

(m/v); N N’-metileno-bis-acrilamida (bisacrilamida) 0,13% (m/v); Tris-HCl 125 mM, pH 6,8; 

N,N,N’ N’-tetrametiletilenodiamina (TEMED) 0,05% (v/v) e persulfato de amónio (PSA) 0,1% 

(m/v) . O gel de separação é constituído por acrilamida 12,5% (m/v); bisacrilamida 0,1% (m/v); 

Tris-HCl 375 mM, pH 8,8; PSA 0,03 % (m/v); TEMED 0,03% (v/v). Após a colocação do gel 

de separação no molde, a sua superfície foi coberta com n-butanol saturado com água Milli-Q, 

para minimizar o contacto da superfície do gel em polimerização com o oxigénio atmosférico e 

para que esta ficasse regular. A polimerização do gel foi efetuada na estufa, durante 

aproximadamente 60 min, à temperatura de 25 ºC. Ao fim desse tempo, retirou-se a camada 

líquida do n-butanol saturado com água Milli-Q. Antes de ser colocado o gel de concentração, o 

interior do molde foi lavado com água Milli-Q e limpo com papel absorvente. Após a colocação 

do gel de concentração segue-se de imediato a colocação do ‘pente’ pretendido, sendo este que 

vai moldar os ‘poços’ de recepção d s   os r s. O pente permanece no molde até que a 

polimerização esteja concluída. Após a polimerização do gel de concentração, é retirado o pente 

e lavam-se os poços com o tampão do elétrodo do reservatório superior, tendo esta operação a 

finalidade de remover os resíduos de monómeros de acrilamida que não polimerizaram. 

Utilizou-se um aparelho de eletroforese vertical da Hoefer (São Francisco, USA). 

Preparou-se a solução tamponada catódica, constituída por Tris-HCl 25 mM, pH 8,3, glicina 

192 mM e SDS 0,1% (m/v), e a solução tamponada anódica, constituída pela mesma solução 

acrescida deacetato de sódio na concentração de 0,1 M. 

Após a colocação das amostras nos respetivos poços, no topo dos géis, sujeitou-se a 

montagem a uma tensão de 220 V e corrente constante de 70 mA por gel através de uma fonte 

de alimentação de eletroforese EPS 500/400 Pharmacia (São Francisco, USA). 

Uma vez terminada a corrida, os géis, contendo as moléculas separadas, foram 

fixados, mergulhando-os durante 20 min numa solução de TCA 10% (m/v). De seguida, as 

proteínas dos géis foram coradas, durante a noite, com uma solução constituída por Coomassie 

Brilliant Blue (CBB) R–250 0,25% (m/v), 2-propanol 25% (v/v) e ácido acético glacial 10% 

(v/v). Por fim, de maneira a retirar o excesso de corante e a produzir contraste entre as bandas 

de proteínas coradas e o gel envolvente, o gel foi descorado com uma solução de descoloração 

constituída por 2-propanol 25% (v/v) e ácido acético glacial 10% (v/v). A descoloração ocorre 

durante o tempo necessário para que sejam visíveis as bandas, correspondentes aos polipéptidos 

separados eletroforeticamente. Ambas as soluções são reutilizadas enquanto se mantiveram as 

características pretendidas. A solução descorante é filtrada através de carvão ativado, enquanto a 

solução corante é colocada novamente dentro do recipiente.  
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2.4.5. Western blotting e immunoblotting 

Retirou-se o gel das placas de vidro, depois de acabar a corrida de eletroforese, e 

colocou-se numa tina com tampão de transferência e agitou-se durante 15 min. Embeberam-se 

em tampão de transferência oito folhas de papel 3MM e a membrana de difluoreto de 

polivinildeno (Immobilion-PVDF), cortados à medida. A solução tampão de transferência é 

constituída por glicina 39 mM, Trizma base 48 mM, metanol 20% (v/v) e SDS 0,037% (m/v), 

possuindo este tampão um valor de pH igual a 8,3. 

Dispuseram-se e  “s  dw c ”   o e   rodo do  p re  o de e ec ro r  s erê c   se  -

seca Trans-Blot SD (Bio-Rad, Ricmond, USA), por ordem, quatro folhas de papel 3MM, 

membrana PVDF, gel de poliacrilamida e, finalmente, as restantes quatro folhas de papel 3MM. 

Entre a colocação de cada camada, foram cuidadosamente retiradas todas as bolhas de ar, 

fazendo pressão sobre cada uma delas com o auxílio de um tubo de ensaio. Colocou-se o 

eléctrodo superior e realizou-se a transferência durante 90 min a 15 V sem limite de 

amperagem. 

Para fixar as moléculas de proteína à membrana, colocou-se a mesma dentro de um 

copo cheio de água Milli-Q e aqueceu-se num microondas durante 10 min. 

De maneira a confirmar que ocorreu corretamente a transferência das proteínas do gel 

de eletroforese para a membrana, corou-se a membrana com uma solução de Ponceau S 

constituída por Ponceau S 0,2% (m/v), TCA 3% (m/v) e ácido sulfossalicílico 3% (m/v). Após a 

confirmação, o corante foi removido por lavagens sucessivas com água Milli-Q. 

Para a detecção por immunoblotting, incubou-se a membrana numa solução contendo 

137 mM de NaCl, 1,5 mM KH2PO4, 8,1 mM Na2HPO4, 2,7 mM KCl pH 7,4 (solução PBS) à 

qual foi adicionado 0,05% (m/v) de Tween e 3% (m/v) de leite em pó (Molico) (solução PBST 

0,05/3% de leite em pó) durante 1 h. De seguida, incubou-se a membrana com o primeiro 

anticorpo (anti-blad), diluído 1:500 em solução PBST 0,05/3% de leite em pó durante 1 h.  

O anticorpo anti-blad foi produzido em coelhos fêmea da Nova Zelândia através da 

injeção subcutânea do polipéptido blad extraído e isolado através de SDS-PAGE, a partir de 

cotilédones de L. albus com oito dias de idade de acordo com Ramos et al., (1997). Amostras de 

sangue foram recolhidas e deixaram-se coagular, recolhendo-se o soro que foi guardado a -70 

ºC. 

Após a incubação com o primeiro anticorpo (anti-blad), lavou-se a membrana primeiro 

com uma solução contendo solução PBS à qual foi adicionada 0,1% (m/v) de Tween 20 

(solução PBST 0,1%) duas vezes, 5 min cada, em segundo lugar lavou-se com uma solução 
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contendo 1 M NaCl, 0,01 M Na2HPO4 e 0,5 % (m/v) Tween 20 (solução de sais) duas vezes, 5 

min cada, e finalmente com PBST 0,05/3% de leite em pó durante 15 min. 

Incubou-se a membrana com o segundo anticorpo, conjugado com a fosfatase alcalina 

(anti –IgG de coelho – Sigma, St. Louis, USA), diluído 1:1000 em PBST 0,05/3% de leite em 

pó. Posteriormente, lavou-se a membrana duas vezes, 5 min cada, com solução PBST 0,1%, em 

segundo lugar com solução de sais durante 10 min, seguidamente 3 vezes com solução PBST 

0,1% 5 min cada. Lavou-se com solução PBS uma vez durante 1 min. Finalmente, incubou-se 

com a solução tampão APB (alkaline phosphatase buffer) a pH 9,5 durante 5 min. 

A revelação das bandas foi feita recorrendo ao kit Supersignal West Pico 

Chemiluminescent da Pierce. 

As proteínas foram detetadas num Chemidoc da BioRad (Hercules, USA), ligado a um 

co pu  dor pesso   co  o so  w re I  ge L b™  o  w re  versão 3.0 p r  M croso   

Windows. 

 

2.4.6. Matéria seca 

A determinação da matéria seca foi realizada num analisador de humidade 

automático Sartorius, modelo MA 150 (Goettingen, Alemanha). 

Colocou-se aproximadamente 1 g de material biológico num prato de amostras, 

em alumínio, da Sartorius (Goettingen, Alemanha), espalhando-se o mais 

uniformemente possível. Ao colocar o prato no respetivo suporte do equipamento foi 

realizada a medição automática do peso inicial da amostra. As amostras foram 

aquecidas a 105 ºC até à estabilização do peso da amostra. O analisador assume 

automaticamente que o peso está estabilizado quando não deteta a sua variação durante 

5 s. A percentagem de matéria seca é calculada segundo a equação apresentada na 

figura 6. 

 

 

Figura 6: Fórmula de cálculo da matéria seca. 

As leituras foram realizadas em triplicado e os valores de matéria seca 

apresentados correspondem à média dos 3 valores obtidos. 
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3. Resultados e discussão 

 

3.1. Germinação e desenvolvimento das plântulas  

 

3.1.1. Efeito da desinfeção dos cotilédones, no rendimento da extração do 

polipéptido blad, colhidos de plântulas com 8 e 9 dias de idade  

Foram realizados testes com os extratos obtidos a partir de cotilédones com 8 e 9 dias 

de idade em duas modalidades distintas: colheram-se dois conjuntos de cotilédones sendo um 

deles desinfetado como descrito na secção 2.3.1.1e sementes não desinfectadas. Todos os 

extratos obtidos apresentam valores de concentração de proteína muito próximos. Os 

cotilédones não desinfetados do oitavo dia deram origem a um extrato que, apesar de se destacar 

ligeiramente dos restantes, ainda origina valores de proteína muito próximos. Tratando-se de 

extrações completamente independentes, podem ocorrer variações ligeiras que dependem de 

flutuações no teor de proteína de cada cotilédone, de variações ao nível do processamento 

manual de cada extrato e de erros experimentais. Na tabela 8 apresentam-se os teores de 

proteína total de extratos de cotilédones de plântulas ao oitavo e nono dia após o início da 

germinação que foram tratados com desinfetante e respetivos controlos sem desinfecção. 

 

Tabela 8: Teores de proteína total de extratos de cotilédones de plântulas ao oitavo e nono dia após o início da 

germinação que foram tratados com desinfetante e respetivos controlos sem desinfecção. A amostragem foi realizada 

em triplicado e os valores apresentados correspondem à média aritmética. 

 Oitavo dia Nono dia 

 Não desinfetados Desinfetados Não desinfetados Desinfetados 

Proteína (g/L) 4,0±0,2 4,4±0,1 4,3±0,1 4,3±0,1 

 

Na Figura 7 apresenta-se a análise por SDS-PAGE dos extratos correspondentes às quatro 

modalidades estudadas, a que se referem os dados apresentados na tabela 8. 
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Figura 7: Eletroforese em SDS-PAGE dos extratos de cotilédones de plântulas ao oitavo e nono dia após o início da 

germinação que foram tratados com desinfetante e respetivos controlos sem desinfecção. 1- Marcadores de massa 

molecular (kDa) LPM; 2 – Extrato de cotilédones com 8 dias após início da germinação sem desinfeção; 3 Extrato de 

cotilédones com 8 dias após início da germinação sem desinfeção; 4 - Extrato de cotilédones com 8 dias após início 

da germinação com desinfeção; 5 – Extrato de cotilédones com 9 dias após início da germinação sem desinfeção; 6 - 

Extrato de cotilédones com 8 dias após início da germinação com desinfeção. 

 

Os perfis e a espessura das bandas observadas no gel apresentado na Figura 7 

mantiveram-se inalterados nas quatro modalidades, pelo que se pode concluir que a desinfeção 

não acarreta quaisquer implicações a nível da disponibilidade da blad para extração. 

 

3.1.2. Efeito das lesões dos cotilédones na quantidade de blad disponível para 

extração 

O objetivo do processo industrial é a produção do bio-fungicida com um teor de 

proteína máximo. Desta forma, é necessário otimizar todas as fases do processo para que se 

obtenha o melhor resultado no produto final. 

A primeira etapa deste processo é a germinação das sementes e subsequente 

desenvolvimento das plântulas, para se proceder, seguidamente, à extração da substância ativa. 

As manipulações manuais e mecânicas e as condições ambientais a que os tremoços estão 

sujeitos durante e após o processo de germinação podem conduzir a alterações significativas nas 

quantidades de proteína extraível, o que se vai refletir, naturalmente, na eficiência do processo e 

na qualidade do produto final. Assim, este estudo está na primeira linha de trabalhos desta tese e 

teve como objetivo principal gerar dados e conclusões sobre o grau de automatização e 

manipulação a que os tremoços podem ser submetidos. As lacerações e o picar dos tremoços 

tentou mimetizar possíveis danos que podem ocorrer nos tremoços durante o processo 

industrial. 
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Em plântulas com oito dias de idade provocaram-se lesões em apenas um dos seus 

cotilédones e avaliou-se a evolução do teor de proteína disponível para extração ao longo do 

tempo. 

O teor de proteína extraível com uma solução aquosa contendo 10 mM de 

EDTAmanteve-se es  ve     s  od   d des “  cer dos” e “p c dos”      às 6    p s    esão. 

Decorridas 24 h observou-se um ligeiro decréscimo do teor de proteína na modalidade 

“p c dos” e u  decr sc  o    s  ce  u do     od   d de “  cer dos”. A d  ere ç  e  re  s 

duas modalidades às 24 h após lesão pode dever-se ao facto de, apesar dos cotilédones da 

 od   d de “p c dos” so rere  10 pu ções não perfurantes de lado a lado, os danos causados 

ao cotilédone não foram tão elevados como quando os cotilédones são lacerados com a unha, 

em que além da laceração, uma parte das células sofreu esmagamento. Verificou-se, ainda, que 

quando um dos cotilédones sofre uma lesão, o outro também vê o seu teor de blad disponível 

para a extração diminuir (tabela 9). 

Na tabela 9 encontram-se os valores de proteína para as diferentes modalidades 

testadas. 

Os géis de eletroforese em SDS-PAGE (Figuras 8 e 9) corroboraram este fato, 

observando-se uma menor intensidade na banda correspondente ao polipéptido blad, às 24 h, 

relativamente às anteriores. 

Observou-se também o desaparecimento de uma banda entre os 29 e 36 kDa dos 

extratos dos cotilédones colhidos 24 h após    esão     od   d de “  cer dos”. A  esão provoc   

assim, uma alteração no metabolismo que afeta ambos os cotilédones e não só o cotilédone 

lesionado. 

Os bagaços remanescentes das extrações anteriores foram ressuspensos numa solução 

de SDS a 1% (m/v), incubados durante 30 min, com agitação e temperatura controlada a 5 ºC, e 

originaram os teores de proteína que se encontram resumidos na tabela 10. 
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Tabela 9: Teores de proteína dos extratos de cotilédones intactos, de cotilédones com lesão e cotilédones de controlo 

que fazem par com os que sofreram lesão, da modalidade picados e modalidade lacerados, decorridos 1min, 5 min, 

30min, 1h, 2h, 4h, 6h e 24h após lesão. As amostras foram quantificadas em triplicado e os valores apresentados 

correspondem à sua média aritmética. 

  Modalidade picados 
Modalidade 

lacerados 

Extratos 
Tempo após 

lesão 

Concentração de 

proteína (mg/mL) 

Concentração de 

proteína (mg/mL) 

Controlo – par de cotilédones sem lesão 

 Co  ro o 0’) 
0 min 4,304±0,056 

Cotilédone com lesão (CL 1’) 

1 min 

4,974±0,061 4,024±0,082 

Cotilédone controlo que faz par com o que 

sofreu a lesão  CP r 1’) 
4,727±0,058 3,58±0,05 

Cotilédone com lesão (CL 5’) 

5 min 

3,606±0,098 4,542±0,047 

Cotilédone controlo que faz par com o que 

sofreu a lesão  CP r 5’) 
2,971±0,065 4,075±0,016 

Cotilédone com lesão (CL 30’) 

30 min 

4,599±0,037 3,849±0,064 

Cotilédone controlo que faz par com o que 

sofreu a lesão  CP r 30’) 
4,552±0,072 3,651±0,085 

Cotilédone com lesão (CL 1h) 

1 h 

4,573±0,046 4,922±0,1 

Cotilédone controlo que faz par com o que 

sofreu a lesão (CPar 1h) 
4,874±0,048 3,349±0,07 

Cotilédone com lesão (CL 2h) 

2 h 

5,121±0,081 4,665±0,039 

Cotilédone controlo que faz par com o que 

sofreu a lesão (CPar 2h) 
5,246±0,069 4,246±0,042 

Cotilédone com lesão (CL 4h) 

4 h 

4,590±0,064 4,067±0,067 

Cotilédone controlo que faz par com o que 

sofreu a lesão (CPar 4h) 
4,764±0,072 3,728±0,049 

Cotilédone com lesão (CL 6h) 

6 h 

4,750±0,043 3,732±0,03 

Cotilédone controlo que faz par com o que 

sofreu a lesão (CPar 6h) 
4,666±0,058 4,010±0,051 

Cotilédone com lesão (CL 24h) 

24 h 

3,164±0,076 2,172±0,052 

Cotilédone controlo que faz par com o que 

sofreu a lesão (CPar 24h) 
3,045±0,06 1,918±0,043 
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Figura 8: Eletroforese em gel de poliacrilamida em SDS-PAGE da modalidade Lacerados; alíquotas de 20 µL de 

extrato total. 1- marcadores LPM de massa molecular (kDa); 2 – Co  ro o 0’; 3-CL 1’; 4 - CP r 1’; 5-CL 5’; 6 - CPar 

5’; 7-CL 30’; 8 - CP r 30’; 9-CL 1h; 10 - CPar 1h; 11-CL 2h; 12 - CPar 2h; 13-CL 4h; 14 - CPar 4h; 15-CL 6h; 16 - 

CPar 6h; 17-CL 24h; 18 - CPar 24h. Consultar Tabela 9 para o significado das abreviaturas utilizadas. 

 

 

Figura 9: Eletroforese em gel de poliacrilamida em SDS-PAGE da modalidade Picados; alíquota de 20 µL de extrato 

total. 1- marcadores LPM de massa molecular (kDa); 2 – Co  ro o 0’; 3-CL 1’; 4 - CP r 1’; 5-CL 5’; 6 - CP r 5’; 7-

CL 30’; 8 - CP r 30’; 9-CL 1h; 10 - CPar 1h; 11-CL 2h; 12 - CPar 2h; 13-CL 4h; 14 - CPar 4h; 15-CL 6h; 16 - CPar 

6h; 17-CL 24h; 18 - CPar 24h. Consultar Tabela 9 para o significado das abreviaturas utilizadasa. 

 

Os valores de proteína apresentados na tabela 10 foram obtidos pelo método de 

Lowry, modificado por Bensadoun e Weinstein (1976), já que o SDS utilizado na extracção 

total da proteína impediu a quantificação por HPLC em fase reversa (RP-HPLC). A separação 

das proteínas por RP-HPLC baseia-se na ligação hidrofóbica das moléculas do soluto da fase 

móvel aos ligandos hidrofóbicos imobilizados na fase estacionária (Aguilar, 2004). O SDS 

utilizado envolve as moléculas e isola as regiões hidrofóbicas, impedindo a ligação seletiva 
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destas aos ligandos imobilizados na coluna de separação e, consequentemente, a quantificação 

da proteína por RP-HPLC.  

Verificou-se que o valor de proteína total correspondente ao bagaço, resultante da 

extração do par de cotilédones que não sofreu qualquer lesão, é semelhante à extraída do bagaço 

dos cotilédones do par que sofreu a lesão, e manteve-se relativamente constante até às 24 h após 

a lesão. Ou seja, às 24 h verificou-se uma diminuição da proteína solúvel dos extratos mas não 

se verificou o aumento da proteína total extraída dos bagaços respetivos. Também se verificou 

que a proteína dos extratos dos bagaços de tremoços que não sofreram lesão (controlo) foi 

superior ao dos restantes tremoços que sofreram lesão. 

O efeito das lesões exerceu, assim, um efeito mais imediato a nível da proteína 

solúvel. Apenas passadas 24 h é que se torna sensível ao efeito da lesão. 

As figuras 10 e 11 mostram os géis SDS-PAGE dos extratos dos bagaços. Na 

 od   d de “  cer dos”  o per    e espessur  d s b  d s       -se semelhante. Na modalidade 

“p c dos”   s b  d s dos poços 2  5  12  e 18   prese     u    e or espessur  que  s 

restantes, o que se deverá a erro experimental. 

Sob o ponto de vista industrial, estas observações permitem concluir que as plântulas 

de tremoceiro devem ser processadas num prazo inferior a 24 h ou, quando tal não for possível, 

o processo de congelação deverá ser realizado de um modo rápido e eficiente, sob pena de se 

perder proteína contida nos cotilédones das plântulas, que sofrem lesões durante o seu 

manuseamento. 
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Tabela 10: Teores de proteína total resultantes da extracção dos bagaços correspondentes à extracção anterior com 

soluçãode SDS a 1% (m/v). As amostras foram quantificadas em triplicado e os valores apresentados correspondem à 

sua média aritmética. 

  Modalidade picados Modalidade lacerados 

Bagaços correspondentes aos extratos Tempo após 

lesão 

Concentração de 

proteína (mg/mL) 

Concentração de 

proteína (mg/mL) 

Controlo – par de cotilédones sem lesão 

 BCo  ro o 0’) 
0 min 4,699±0,164 

Cotilédone com lesão (BCL 1’) 

1 min 

4,358±0,357 3,988±0,323 

Cotilédone de controlo que faz par com o 

que sofreu a lesão  BCP r 1’) 
4,336±0,238 3,744±0,342 

Cotilédone com lesão (BCL 5’) 

5 min 

3,975±0,16 3,718±0,249 

Cotilédone de controlo que faz par com o 

que sofreu a lesão  BCP r 5’) 
4,131±0,233 3,797±0,159 

Cotilédone com lesão (BCL 30’) 

30 min 

3,692±0,351 3,608±0,069 

Cotilédone de controlo que faz par com o 

que sofreu a lesão  BCP r 30’) 
3,504±0,276 4,323±0,455 

Cotilédone com lesão (BCL 1h) 

1 h 

3,488±0,212 3,598±0,150 

Cotilédone de controlo que faz par com o 

que sofreu a lesão (BCPar 1h) 
3,596±0,131 3,956±0,108 

Cotilédone com lesão (BCL 2h) 

2 h 

4,187±0,097 3,667±0,104 

Cotilédone de controlo que faz par com o 

que sofreu a lesão (BCPar 2h) 
3,596±0,140 3,818±0,219 

Cotilédone com lesão (BCL 4h) 

4 h 

3,714±0,224 4,131±0,337 

Cotilédone de controlo que faz par com o 

que sofreu a lesão (BCPar 4h) 
3,285±0,123 3,434±0,124 

Cotilédone com lesão (BCL 6h) 

6 h 

3,669±0,103 4,109±0,210 

Cotilédone de controlo que faz par com o 

que sofreu a lesão (BCPar 6h) 
4,642±0,281 4,853±0,045 

Cotilédone com lesão (BCL 24h) 

24 h 

3,538±0,173 3,850±0,084 

Cotilédone de controlo que faz par com o 

que sofreu a lesão (BCPar 24h) 
3,2131±0,100 4,098±0,241 
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Figura 10: Eletroforese em SDS-PAGE extratos totais dos bagaços da modalidade picados, alíquotas de 10 µL. 1- 

marcador de massa molecular (kDa) LPM; 2 – BCo  ro o 0’; 3-BCL1’; 4 - BCP r 1’; 5- BCL5’; 6 - BCP r 5’; 7- 

BCL30’; 8 - BCP r 30’; 9- BCL1h; 10 - BCPar 1h; 11- BCL2h; 12 - BCPar 2h; 13- BCL4h; 14 - BCPar 4h; 15- 

BCL6h; 16 - BCPar 6h; 17- BCL24h; 18 - BCPar 24h; Consultar Tabela 10 para o significado das abreviaturas 

utilizadasa. 

 

 

 

Figura 11: Eletroforese em SDS-PAGE extratos totais dos bagaços da modalidade lacerados, alíquotas de 10µL. 1- 

marcador de massa molecular (kDa) LPM; 2 – Co  ro o 0’; 3-BCL1’; 4 - BCP r 1’; 5- BCL5’; 6 - BCP r 5’; 7- 

BCL30’; 8 - BCP r 30’; 9- BCL1h; 10 - BCPar 1h; 11- BCL2h; 12 - BCPar 2h; 13- BCL4h; 14 - BCPar 4h; 15- 

BCL6h; 16 - BCPar 6h; 17- BCL24h; 18 - BCPar 24h; Consultar Tabela 10 para o significado das abreviaturas 

utilizadasa. 
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3.1.3. Efeito das lesões na vizinhança dos cotilédones lacerados e na presença de 

tremoços amargos, analisado em termos de proteína total solúvel dos extratos 

Dispuseram-se misturas de tremoços de variedade energy e de tremoços de 

caraterísticas amargas de acordo com o esquema da Fig. 3. Ao sexto dia de desenvolvimento 

induziram-se lesões num dos cotilédones de um conjunto de plântulas presentes na posição 1 

(ver Fig. 3, página 36). Ao oitavo e décimo dia de desenvolvimento colheram-se cotilédones de 

plântulas de tremoçeiro de variedade energy de cada uma das posições indicadas na Fig. 3. Para 

despistar o possível efeito do tempo de congelação dos cotilédones, na disponibilidade para 

extração da proteína total solúvel de blad, as amostras de cotilédones foram colhidas em 

duplicado, sendo um do duplicados congelado em azoto líquido e o outro congelado numa arca 

congeladora vertical (-20 ºC). 

Nas figuras 12 e 13 estão esquematizados os valores de proteína total solúvel obtidos 

na extração de cotilédones presentes em cada uma das posições (relativas à esquematização da 

Fig. 3) para os cotilédones de plântulas de tremoceiro da variedade Energy colhidos com 8 dias 

de idade (48 h após a laceração de um conjunto de cotilédones na posição 1), correspondendo a 

Fig. 12 às amostras congeladas na arca vertical e a Fig. 13 às amostras de cotilédones 

congeladas em azoto líquido. Nas figuras 14 e 15 apresentam-se os teores de proteína total 

solúvel de cotilédones de plantas de 10 dias de idade (96 h após a laceração de um conjunto de 

cotilédones na posição 1, correspondendo a Fig. 14 às amostras congeladas na arca vertical e a 

Fig. 15 às amostras de cotilédones congeladas em azoto líquido. 

Globalmente observa-se que os valores de proteína ao oitavo dia são superiores 

relativamente ao décimo dia (figuras 12 e 13 comparadas com as figuras 14 e 15). Durante a 

germinação, a concentração em proteína das sementes diminui devido à absorção de grandes 

quantidades de água que provoca um efeito de diluição das diferentes moléculas. No período de 

desenvolvimento subsequente o crescimento está inicialmente dependente da metabolização das 

substâncias de reserva presentes, pelo que se observa o decréscimo da concentração de proteína 

à medida que a plântula se desenvolve. 
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Figura 13: Concentrações de proteína total solúvel dos extratos resultantes da extração de cotilédones colhidos ao 

oitavo dia de desenvolvimento (48 h após laceração ao 6º dia); congelados em azoto líquido. As amostras foram 

quantificadas em triplicado e os valores apresentados correspondem à sua média aritmética. 

 

Tabuleiro B  Tabuleiro A 

Posição 7 

Proteína: 5,3±0,05 

g/L 

Posição 5 

Proteína: 

4,24±0,04 g/L 

 Posição 3 

Proteína: 5,22±0,05 

g/L 

Posição 1 

Proteína (cotilédone lacerado): 

4,87±0,06 g/L 

Proteína (cotilédone intacto de uma 

plântula cujo outro cotilédone foi 

lacerado): 4,00±0,05 g/L 

Proteína (par de cotilédones de 

plântula intacta): 5,64±0,06 g/L 

Posição 8 

Proteína: 4,45±0,03 

g/L 

Posição 6 

Proteína: 

4,81±0,06 g/L 

 Posição 4 

Proteína: 5,65±0,05 

g/L 

Posição 2 

Proteína: 4,26±0,06 g/L 

Figura 12: Concentrações de proteína total solúvel dos extratos resultantes da extração de cotilédones colhidos ao 

oitavo dia de desenvolvimento (48 h após laceração ao 6º dia); congelados na arca vertical. . As amostras foram 

quantificadas em triplicado e os valores apresentados correspondem à sua média aritmética. 

Tabuleiro B  Tabuleiro A 

Posição 7 

Proteína: 4,66±0,03 

g/L 

Posição 5 

Proteína: 4,94±0,06 g/L 

 Posição 3 

Proteína: 6,29±0,06 g/L 

Posição 1 

Proteína (cotilédone 

lacerado): 5,51±0,04  g/L 

Proteína (cotilédone intacto 

de uma plântula cujo outro 

cotilédone foi lacerado): 

5,12±0,05  g/L 

Proteína (par de cotilédones 

de plântula intacta): 

5,93±0,07  g/L 

Posição 8 

Proteína: 4,14±0,04  

g/L 

Posição 6 

Proteína: 4,68±0,05  

g/L 

 Posição 4 

Proteína: 4,81±0,06 g/L 

Posição 2 

Proteína: 4,11±0,04  g/L 
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Figura 14: Concentrações de proteína total solúvel dos extratos resultantes da extração de cotilédones colhidos ao 

décimo dia de desenvolvimento (96 h após laceração ao 6º dia); congelados na arca vertical. As amostras foram 

quantificadas em triplicado e os valores apresentados correspondem à sua média aritmética. 

 

 

 

Figura 15: Concentrações de proteína total solúvel dos extratos resultantes da extração de cotilédones colhidos ao 

décimo dia de desenvolvimento (96 h após laceração ao 6º dia); congelados em azoto líquido. As amostras foram 

quantificadas em triplicado e os valores apresentados correspondem à sua média aritmética. 

Tabuleiro B  Tabuleiro A 

Posição 7 

Proteína: 2,99±0,06  

g/L 

Posição 5 

Proteína: 0,93±0,05  

g/L 

 Posição 3 

Proteína: 1,39±0,04  

g/L 

Posição 1 

Proteína (cotilédone lacerado): 

1,74±0,06  g/L 

Proteína (cotilédone intacto de uma 

plântula cujo outro cotilédone foi 

lacerado): 0,89±0,04 g/L 

Proteína (par de cotilédones de 

plântula intacta): 1,28±0,04  g/L 

Posição 8 

Proteína: 0,99±0,05  

g/L 

Posição 6 

Proteína: 1,82±0,07  

g/L 

 Posição 4 

Proteína:2,97±0,06  

g/L 

Posição 2 

Proteína: 1,79±0,05  g/L 

 

 

 

Tabuleiro B  Tabuleiro A 

Posição 7 

Proteína: 1,8±0,05  

g/L 

Posição 5 

Proteína: 1,96±0,05  

g/L 

 Posição 3 

Proteína: 2,56±0,06  

g/L 

Posição 1 

Proteína (cotilédone lacerado): 

1,17±0,06  g/L 

Proteína (cotilédone intacto de uma 

plântula cujo outro cotilédone foi 

lacerado): 0,74±0,04  g/L 

Proteína (par de cotilédones de 

plântula intacta): 2,98±0,07  g/L 

Posição 8 

Proteína: 1,92±0,06  

g/L 

Posição 6 

Proteína: 1,62±0,04  

g/L 

 Posição 4 

Proteína: 2,5±0,02 

g/L 

Posição 2 

Proteína: 1,3±0,05  g/L 
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Os cotilédones lacerados apresentam, com exceção dos colhidos 96 h após a lesão, 

valores de proteína total solúvel inferiores aos extratos de tremoços cujos cotilédones não 

sofreram qualquer lesão. Também se verifica que os cotilédones que fazem par com os 

cotilédones lesionados deram origem a extratos cuja concentração de proteína era inferior aos 

extratos dos cotilédones lesionados.  

Não é clara a existência de uma tendência definida de incremento da concentração de 

proteína relacionada com o aumento da percentagem de plântulas derivadas de tremoços 

amargos na vizinhança das plântulas derivadas de tremoços da variedade Energy. Não obstante, 

os valores mais elevados de proteína extraída observam-se quando plântulas derivadas de 

tremoços Energy têm: 

a) na sua vizinhança 70% de plântulas derivadas de tremoços amargos, no caso das 

amostras de cotilédones congelados na arca, e  

b) quando têm na sua vizinhança 50% de plântulas derivadas de tremoços 

amargos, no caso das amostras de cotilédones congeladas em azoto líquido. 

A congelação em azoto não trouxe melhorias, tal como se pode observar comparando 

os resultados da modalidade em que os cotilédones foram congelados na arca vertical com os 

resultados em que os cotilédones foram congelados em azoto líquido imediatamente após a sua 

colheita. Seria de esperar que uma congelação lenta exerceria um efeito negativo ao nível da 

degradação dos compostos presentes em solução, no entanto tal não se observa nos resultados. 

A presença efetiva de blad foi determinada recorrendo à sua deteção por anticorpo 

especí  co por “Wes er  B o ”. N    gur  16 apresenta-se a membrana PVDF após a 

transferência, com as bandas coradas com Ponceau S. 
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Figura 16: Membrana Immobilon-PVDF corada com Ponceau S. 1- Marcadores de massa molecular (kDa) LPM; 2- 

Par de cotilédones 8ºdia (arca); 3- Cotilédone de controlo 8ºdia (arca); 4- Cotilédone lacerado 8ºdia (arca); 5 - Par de 

cotilédones 8ºdia (N2); 6- Cotilédone de controlo 8ºdia (N2); 7 - Cotilédone lacerado 8ºdia (N2); 8 - Par de cotilédones 

10º dia (arca); 9 - Cotilédone de controlo 10º dia (arca); 10 - Cotilédone lacerado 10º dia (arca); 11 - Par de 

cotilédones 10º dia (N2); 12 - Cotilédone de controlo 10º dia (N2); 13 - Cotilédone lacerado 10º dia (N2); 

  

Verifica-se que a transferência se deu corretamente em todas as bandas com exceção 

no caso dos cotilédones lacerados, colhidos ás 96 h após lesão e congelados em azoto líquido. 

Na figura 17 apresenta-se o “Wes er  B o ” d   e br    u    z  do co o so d  os 

anticorpos anti-blad produzidos em coelho. 

 

Figura 17: “Wes er  B o ” d   e br    utilizando como sonda os anticorpos anti-blad produzidos em coelho. 1: Par 

de cotilédones 8ºdia (arca); 2: Cotilédone de controlo 8ºdia (arca); 3: Cotilédone lacerado 8ºdia (arca); 4: Par de 

cotilédones 8ºdia (N2); 5: Cotilédone de controlo 8ºdia (N2); 6: Cotilédone lacerado 8ºdia (N2); 7: Par de cotilédones 

10º dia (arca); 8: Cotilédone de controlo 10º dia (arca); 9: Cotilédone lacerado 10º dia (arca); 10: Par de cotilédones 

10º dia (N2); 11: Cotilédone de controlo 10º dia (N2); 12: Cotilédone lacerado 10º dia (N2); 

 

Em todas as linhas do gel, com exceção da banda na posição 1, o anticorpo identificou 

o polipéptido blad confirmando a sua presença. Também se verifica que as bandas das posições 
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2 e 12 se encontram parcialmente reveladas. Este padrão pode significar que apesar de a 

transferência se ter realizado corretamente, inclusive para as proteínas da posição 12, o reagente 

de revelação pode não ter sido suficiente para corar toda a membrana. A posição 12 da 

membrana já tinha dado um fraco resultado na revelação com Ponceau S. 

 

3.2. Estudos preliminares para o desenvolvimento do processo de produção de um 

extrato concentrado rico em proteína blad e para a pré-formulação do produto 

O objetivo do processo de produção da CEV, SA é a obtenção de um extrato rico no 

polipéptido blad, cuja eficácia como fungicida na agricultura seja máxima. Desta forma, as fases 

seguintes do desenvolvimento experimental desta tese tiveram como objetivo, numa primeira 

fase, otimizar algumas as etapas do processo de produção à escala laboratorial e, depois, efetuar 

estudos de pré-formulação do produto para melhorar as suas características físico-químicas. 

3.2.1 Separação dos resíduos celulares 

Os constituintes solúveis presentes nos cotilédones de plântulas de tremoceiro (2,5 kg) 

foram submetidos a um processo de extração, como descrito na secção 2.2.2.1. O extracto 

resultante apresenta-se como uma fina suspensão verde de resíduos celulares. Contudo, ao 

centrifugar a mistura, submetendo-a a uma força de aproximadamente 10000 g, não se obtém a 

separação desejada, permanecendo os resíduos em suspensão. Com o objetivo de se produzir um 

extrato clarificado, o extrato de cotilédones de plântulas de tremoceiro foi liofilizado e 

reconstituído com água de maneira a ficar com um décimo do volume do extrato original, sendo 

de seguida centrifugado, filtrado e fracionado termicamente.  

O material centrifugado, aproximadamente 7 L, foi liofilizado e reconstituído com 700 

mL de água de modo a obter uma solução dez vezes concentrada que ainda apresentava a 

suspensão verde (10XV). Após filtração através de filtros de 10 µm, 5 µm, 2 µm, e 1 µm da 

mistura 10XV, os resíduos mantiveram-se em suspensão, não passando a mistura em filtros de 

0,45 µm. 

Incubando a mistura a 60 ºC em banho-maria durante 3 h os detritos solidificaram e 

foi possível separar facilmente por centrifugação, tendo-se obtido uma solução límpida de cor 

âmbar (10XC).  

Na Figura 18 pode observar-se os diferentes aspetos visuais que o extrato foi 

apresentando à medida que sofreu o processo de clarificação. 
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Figura 18: Aspeto visual dos diferentes passos de processo do extrato; 1- Extrato original; 2- Extrato liofilizado 

reconstituído numa concentração de 10X; 3 - Bagaço resultante da centrifugação do extrato concentrado 10X 

incubado em Banho-Maria; 4- Extrato Clarificado concentrado10X. 

 

Segundo Edwards et al. (1975) subindo a temperatura de extratos com clorofila a 60 

°C durante 20 s e depois baixando a 45 °C, forma-se um coagulado proteico de origem 

cloroplástica, remanescendo em solução a fração proteica citoplásmica, podendo ser separada 

por centrifugação. Formam-se coagulados proteicos de origem citoplásmica fazendo subir a 

temperatura aos 80 ºC. 

Chango et al. (1995) estudaram o fracionamento térmico nas proteínas solúveis de 

sementes de uma variedade doce de L. albus e de uma variedade amarga de L. luteus. O 

aquecimento através de vapor de água (100 ºC) durante 10 min reduzia a solubilidade da 

proteína em 54% relativamente ao extrato original. O aquecimento a 50 ºC durante 10 min 

originava proteína desnaturada e a temperaturas inferiores a proteína permanecia solúvel. No 

entanto, o extrato após coagulação a 100 °C ainda apresentava uma considerável quantidade de 

proteína solúvel, cerca de 37% em relação à proteína do extrato original. 

As perdas de proteína estimadas por RP-HPLC resultantes da aplicação deste processo 

à mistura 10XV foram de 12% (m/m). O rendimento de extrato clarificado obtido foi de 73,6% 

(v/v) do volume de extrato 10XV.  

 

3.2.2. Compatibilidade da blad com agentes tensioativos 

Este ensaio de pré-formulação teve como objetivo avaliar se existiriam alterações na 

blad, ou no extrato proteico que a contém, na presença de um agente tensioativo. Como agentes 

tensioactivos foram testados o poloxamer 188 (F-68) (0,1% v/v), o polissorbato 20 (0,1% v/v) e 

o polissorbato 80 (0,1% v/v). 

O extrato concentrado e clarificado através do método de fracionamento térmico, 

obtido através do procedimento descrito no ponto 2.3.2.3., foi formulado com a adição de 

diferentes agentes tensioativos. 

1 2 3 4 
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A amostra à qual se adicionou 0,1% (v/v) polissorbato 80 (P80) apresentou turvação e 

uma perda de 10% (m/m) no teor de proteína determinada por quantificação em RP-HPLC. Os 

restantes agentes tensioativos adicionados e as amostras controlo permaneceram limpas e não 

apresentaram diminuição no rendimento em proteína. Com base nos resultados deste estudo de 

pré-formulação escolheu-se como tensioativo a usar na matriz de formulação 0,1% (v/v) 

polissorbato 20 (P20). 

 

3.2.3. Determinação da concentração ótima do produto 

Extratos de cotilédones de plântulas de tremoço foram liofilizados (Figura 19) e 

reconstituídos com diferentes volumes de água de maneira a apresentarem volumes finais 35, 40 

e 50 vezes menores que o volume de extrato original (35X, 40X e 50X concentrados, 

respectivamente). 

Escolheu-se a concentração de 35X para concentração do produto formulado por ser, 

das três hipóteses testadas, a que apresentou o melhor equilíbrio entre fluidez e concentração de 

proteína. O produto concentrado 50X apresentou uma grande viscosidade e um manuseamento 

difícil. O extrato concentrado 40X ainda se apresentou demasiado viscoso para os testes 

subsequentes (Figura 20). 

 

 

Figura 19: Extratos clarificados liofilizados 
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Figura 20: Aspeto geral dos extratos clarificados concentrados: 1- Extrato clarificado liofilizado; 2- Extrato 

reconstituído concentrado 35X; 3- Extrato reconstituído concentrado 40X; 4- Extrato reconstituído concentrado 50X 

 

A viscosidade elevada do extrato formulado concentrado 35X não permitiu a sua 

filtração através de filtros de porosidade 0,2 µm e, como tal, não pôde ser esterilizado, pelo que 

se fez o enchimento dos recipientes para os testes subsequentes sem que os extratos estivessem 

esterilizados. 

 

 3.2.4. Testes de stresse à matriz de formulação 

 3.2.4.1 Efeito da agitação e do pH da mistura 

Extratos concentrados 35X em volume, foram formulados com cada uma das 

formulações candidatas apresentadas na Tabela 4 (ver página 23). Procurou-se acertar o pH de 

cada uma das amostras ao valor de pH da formulação pretendido. As amostras enriquecidas com 

as formulações candidatas foram agitadas num vortex durante 4 h à temperatura ambiente, de 

acordo com o procedimento exposto nos pontos 2.3.2.6. 

Apesar do pH de todas as soluções tampão de formulação terem sido previamente 

acertados ao valor desejado, o extrato concentrado 35X revelou um elevado poder tampão, o 

que forçou a que o pH de todas as formulações se mantivesse estável a 6,8. Este valor manteve-

se relativamente estável ao longo dos testes de stresse e para as três temperaturas testadas. 

Todas as formulações permaneceram visivelmente límpidas e apresentaram 

concentrações de proteína comparáveis antes e depois da agitação. 

 

1 2 3 4 
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 3.2.4.2 Efeito da temperatura 

Os extratos formulados, preparados de acordo com o ponto 2.3.2.6., foram 

armazenados a 4 ºC, 25 ºC ou 40 ºC, sendo avaliado, ao longo de 8 semanas, o teor de proteína 

imediatamente após a diluição à concentração original de cada um dos extratos concentrados 

formulados. 

Na figura 21 apresentam-se as diferenças, em percentagem, relativas à concentração 

da proteína inicial, ao longo do tempo, dos extratos armazenados a diferentes temperaturas. 

Observaram-se poucas diferenças no conjunto de todas as pré-formulações em estudo às três 

temperaturas. No entanto, verifica-se que em todas temperaturas de armazenagem existe uma 

acentuada diminuição na percentagem de recuperação do teor em proteína entre a quarta e a 

oitava semana de armazenamento, a qualquer temperatura.  

 

Figura 21: Avaliação da recuperação dos teores em proteína dos extratos concentrados formulados após a sua diluição 

à concentração original. A estabilidade no teor em proteína dos extratos após 8 semanas de armazenamento a 4ºC, 

25ºC e 40ºC foi analisada por RP-HPLC e os valores foram determinados numa base percentual em relação aos teores 

de proteína original (tempo 0). Cada linha do gráfico representa uma modalidade de formulação diferente, 

apresentada na tabela 6, indicada na legenda do gráfico. 

 

Para se validar o resultado anterior, foram efetuadas leituras de absorvência a 280 nm, 

pois este comprimento de onda é representativo da absorção das proteínas. A leitura da 

absorvência a 280 nm mostrou pouca diferença em todas as formulações armazenadas a 4 °C e 

25 ºC e um aumento na absorção a 280 nm nas amostras armazenadas a 40 ºC (Figura 22). Este 
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aumento pode estar relacionado com o escurecimento das amostras, quando armazenadas a 40 

ºC, observado logo após uma semana de armazenamento (Figura 23). 

 

 

Figura 22: Avaliação da estabilidade dos extratos concentrados formulados após oito semanas de armazenamento a 4 

ºC, 25 ºC e 40 ºC analisado por A280. Cada linha do gráfico representa uma modalidade de formulação diferente, 

apresentada na tabela 6, indicada na legenda do gráfico. 

 

 

 

Figura 23: Comparação da alteração de cor dos extratos concentrados formulados após uma semana de 

armazenamento às temperaturas de 4 ºC 40ºC, sendo que a 4 ºC o extrato apresentava uma cor igual ao tempo 0. 

 

Para se determinar se algum dos tratamentos efectuados ao extratos concentrados 

formulados provocava alterações na qualidade da proteína blad, as amostras foram submetidas a 

electroforese em SDS-PAGE. O padrão eletroforético de todas as amostras (Figura 24) não 

revelou diferenças entre as formulações, o que indica que, apesar das amostras não terem sido 

esterilizadas antes do seu enchimento nos frascos de armazenamento, a contaminação bacteriana 

não é um fator relevante mesmo a 40 ºC. 
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Figura 24: Análise da estabilidade da fração proteica total dos extratos concentrados formulados após oito semanas de 

armazenamento a 4ºC, 25ºC e 40ºC por eletroforese em SDS-PAGE. As amostras foram colocadas na mesma posição 

em todos os géis e encontra-se descrita a correspondência entre cada linha e a amostra na legenda do gráfico. 

 

A reanálise do teor em proteína da modalidade C4N armazenada a 4 ºC, 25 ºC e 40 ºC, 

selecionada aleatoriamente para confirmação dos resultados, realizada por RP-HPLC numa 

coluna Zorbax 300SB-C18, 4.6 x 150 mm, 3.5 µm, nova, revelou que, as áreas totais dos picos 

se mantiveram próximos ao longo do tempo (figura 25), pelo que as perdas de proteína 

registadas anteriormente se poderão dever a uma análise em uma coluna envelhecida. Nesta 

determinação não se fez reta de calibração tendo-se apenas comparado a área total dos 

cromatogramas. 
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Figura 25: Valores das áreas totais da reanálise da modalidade C4N por RP-HPLC numa coluna Zorbax 300SB-C18, 

4,6X150 mm, 3,5µm 
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A análise qualitativa dos cromatogramas obtidos em RP-HPLC na reanálise (Figura 

26) da modalidade C4N mostra uma mudança no perfil mais acentuada nas amostras 

armazenadas a 40 ºC.  
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Figura 26:Cromatogramas da reanálise da modalidade C4N por RP-HPLC numa coluna Zorbax 300SB-C18, 4,6 x 

150 mm, 3.5 µm. As linhas no gráfico representam as amostras armazenadas a temperaturas e tempos de 

armazenagem diferentes como indicado na legenda do gráfico. 

 

A área total dos picos referente às amostras armazenadas nas três temperaturas de 

armazenamento permaneceu similar. No entanto, a sobreposição dos cromatogramas utilizados 

na produção dos números da figure 26 revela alteração no perfil ao longo do tempo que é mais 

pronunciado a 40 ºC. 

A reanálise por RP-HPLC de todas as amostras armazenadas a 40 ºC ao final de oito 

semanas de armazenamento comparadas com os valores referentes ao tempo 0, revelou valores 

próximos de áreas totais (Tabela 11). A comparação qualitativa dos cromatogramas obtidos não 

revela diferenças significativas (Figura 27). 
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Tabela 11: Comparação da área total dos picos de t=0 com as áreas dos picos dos extratos a  t=8 semanas 

armazenados 40ºC, reanalisados por RP-HPLC numa coluna Zorbax 300-C18, 4,6X150mm, 3,5µm 

Formulação t = 0 

(mAU*s) 

40°C, 8 semanas 

(mAU*s) 

Controlo 3837 3893 

C4N 4354 4078 

C4 3503 4122 

C5N 4050 3725 

C5 3921 4015 

P6N 4162 3750 

P6 3809 4163 

P7N 3828 3955 

P7 3422 3793 

P7R 4231 4175 

P8N 4626 4323 

P8 3982 3834 

 

Figura 27: Cromarogramas das amostras no t= 0 e t=8 semanas, armazenados a 40ºC analisados por RP-HPLC numa 

coluna Zorbax 300SB-C18, 4.6 x 150 mm, 3.5 µm. As linhas do gráfico representam as diferentes amostras como 

assinalado na legenda. 

Deste modo, as diferenças obtidas inicialmente ter-se-ão devido à utilização de uma 

coluna de separação cromatográfica já comprometida. Os extratos concentrados demonstraram 

uma boa estabilidade durante as 8 semanas a temperaturas de armazenamento até 40 ºC, não 

tendo sido observados indícios de precipitação ou alteração química da proteína. Mesmo não 

tendo sido feito o enchimento dos extratos concentrados formulados em ambiente estéril, estes 

não apresentaram sinais de alteração microbiológica.  
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Independentemente da formulação, o produto não apresentou alterações a diferentes 

temperaturas, com exceção do escurecimento observado a 40 ºC e do alargamento dos picos dos 

cromatogramas das amostras armazenadas a 40 ºC. O elevado poder tampão do extrato 

concentrado 35X também contribuiu para a ausência de diferenças entre as diferentes 

formulações. O produto pode, portanto, ser armazenado à temperatura ambiente sem o risco de 

degradação da proteína. 

 

3.3. Formulação do produto final 

O extrato proteico de L. albus pretende ser comercializado como um fungicida 

“verde” e  co o      os  djuv   es  d c o  dos    su   or u  ção  erão de obedecer   es e 

perfil. Os adjuvantes alternativos testados são seguros para o consumo humano e amigos do 

ambiente, podendo ser utilizados em formulações aprovadas para agricultura biológica nos 

USA. 

Testaram-se diferentes combinações de agentes tensioativos, de origem não sintética, 

na formulação de extratos concentrados. Os resultados que se seguem correspondem ao 

procedimento descrito no ponto 2.3.2.7. 

O agente tensioativo B apresentou melhor desempenho como molhante e dispersante 

enquanto o agente tensioativo A melhorou o efeito de penetração. Na tabela 12 estão 

discriminados os valores de tensão superficial de cada um dos extratos formulados após serem 

diluídos de 1:200 em água. 

Tabela 12: Tensão superficial de cada formulação após a amostra ser diluída de 1:200 em água. A tensão superficial 

foi quantificada em triplicado e os valores apresentados correspondem à sua média aritmética. A, B e C 

correspondem aos três agentes tensioativos em estudo. 

Amostra Diluição 
Tensão Superficial 

(mN/m) 

PROBLAD  

 

1:200 

56,8±0,1 

 

PROBLAD + 20% (m/m) A 52,7±0,1 

 

PROBLAD + 20% (m/m) B 

 

29,0±0,1 

PROBLAD + 20% (m/m) C 28,5±0,1 

PROBLAD + 10% (m/m) A + 

10%(m/m) B 

34,6±0,1 

PROBLAD +10% (m/m) A + 10% 

(m/m) C 

35,6±0,1 

 

PROBLAD + 10% (m/m) C +10% 

(m/m) B 

29,3±0,1 
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Todas as formulações candidatas, com exceção da PROBLAD + 20% (m/m) A que 

manteve uma tensão superficial próxima da amostra de controlo, originaram a diminuição da 

tensão superficial do extrato concentrado diluído de 1:200. A formulação candidata que 

apresentou menor tensão superficial foi PROBLAD + 20% (m/m) C. 

De maneira a prevenir a formação de espuma quando se misturam os agentes 

tensioactivos e para quebrar rapidamente as bolhas de ar formadas durante a diluição do 

produto, foi necessário adicionar um agente anti-espuma. Optou-se por um agente anti-espuma à 

base de silicone. 

O resultado do teste à capacidade molhante e dispersante, de cada uma das 

formulações candidatas, está resumido na tabela 13.  

No momento em que se pipetaram as gotículas da amostra de controlo na fita de PTFE 

não se observou o espalhamento das gotículas pelo que o diâmetro das gotículas húmidas foi 

sempre superior ao das gotículas após secagem.  

As formulações PROBLAD+20% (m/m) A e PROBLAD+20% (m/m) B apresentaram 

um ligeiro aumento dos diâmetros após secagem (melhor no caso da formulação 

PROBLAD+20% (m/m) B) enquanto a formulação candidata PROBLAD+20% (m/m) C 

apresentou um aumento mais pronunciado no diâmetro das gotículas. No caso das formulações 

candidatas em que se combinaram pares de agentes tensioativos o efeito de dispersão não foi 

relevante. Do conjunto das formulações candidatas a formulação PROBLAD+20% (m/m) C foi 

a que apresentou um maior espalhamento após aplicação e secagem. 

Tabela 13: Diâmetros (mm) das gotículas de extratos. A cada extrato foi adicionada uma das formulações candidatas, 

colocada a gotícula na fita de PTFE, e medido o seu diâmetro antes e depois de secarem. As gotículas foram 

pipetadas em triplicado e os valores apresentados correspondem média aritmética dos diâmetros. 

Amostra 1µL 

húmida 

5µL 

húmida 

10µL 

húmida 

1µL seca 5µL seca 10µL seca 

PROBLAD 1,7±0,1 2,2±0,1 3,3±0,1 0,9±0,1 1,9±0,1 2,2±0,1 

PROBLAD 

+20% (m/m) A 

1,7±0,1 2,2±0,1 3,3±0,1 1,0±0,1 2,1±0,1 2,4±0,1 

PROBLAD 

+20% (m/m) B 

1,4±0,1 2,6±0,1 3,6±0,1 1,6±0,1 3,2±0,1 3,8±0,1 

PROBLAD 

+20% (m/m) C 

1,7±0,1 2,6±0,1 3,6±0,1 1,7±0,1 3,2±0,1 4,1±0,1 

PROBLAD + 10% (m/m) A 

+10% (m/m) B 

1,7±0,1 2,6±0,1 3,6±0,1 1,3±0,1 2,6±0,1 3,6±0,1 

PROBLAD +10% (m/m) A 

+10% (m/m) C 

1,6±0,1 2,6±0,1 3,7±0,1 1,4±0,1 2,6±0,1 3,7±0,1 

PROBLAD 

+ 10% (m/m) C +10% (m/m) B 

1,6±0,1 2,8±0,1 3,8±0,1 1,6±0,1 3,2±0,1 3,8±0,1 
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Deste trabalho observou-se que quanto maior o espalhamento e o diâmetro atingido 

pela gotícula, mais rápida foi a sua secagem devido ao aumento da área superficial, apesar de 

ser difícil determinar precisamente o momento em que as gotículas estavam completamente 

secas. 

O agente tensioativo C foi o que apresentou melhores resultados a nível laboratorial. 

Contudo, os resultados são apenas válidos para as condições laboratoriais e não é possível 

extrapolar estes resultados para o comportamento do produto em condições de aplicação no 

campo, já que o elevado número de variáveis que ocorrem no campo pode implicar diferenças a 

nível da atividade do produto. É importante referir que os extratos formulados com o agente 

tensioativo B apresentaram turvação uma semana após a adição. 

Deste modo, escolheu-se como formulação do produto 20% (m/m) de tensioativo C e 

0,1% (m/m) de composto anti-espuma. 

 

3.4. “Scaling up” do processo de produção 

 

3.4.1. Concentração do extrato por evaporação 

Um extrato de plântulas de tremoceiro foi sujeito ao processo de evaporação, 

reduzindo o volume de extrato a um décimo do volume de extrato inicial. O procedimento 

correspondente a este ensaio encontra-se descrito no ponto 2.3.3.1, do capítulo dos Materiais e 

métodos. 

Na figura 28 está representado o fluxograma da evaporação de 20 kg de extrato. Os 

valores de proteína foram obtidos pelo método de método de Lowry modificado por Bensadoun, 

A. e Weinstein, D. (1976) e correspondem a amostras da massa total de extrato processado.  

 Figura 28: Balanço de massas da concentração de 20 kg de extrato por evaporação  

M extrato – massa de extrato à entrada da evaporação; M10XV – massa de extrato concentrado; P – teor de 

proteína; M H2O – massa de água evaporada; MS – teor em matéria seca. 
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O tempo médio de residência no evaporador do produto foi de 65 min e a temperatura 

média do produto durante o processo foi de 41,7 ºC. 

No início do processo de evaporação de cada batch ocorreu a formação de espuma o 

que levou a alguma perda de material para o condensador. Esta espuma foi controlada através da 

redução do vácuo em cerca de 10 kPa e posterior diminuição lenta e gradual da pressão até 4 

kPa. A tendência para a formação de espuma de alguns materiais é um fator importante no 

processo de evaporação e condiciona a escolha do tipo de evaporador a utilizar. A espuma 

formada na solução a evaporar acompanha o percurso do vapor, levando à sua saída do sistema 

com consequentes perdas na produção (Geankoplis, 2003). 

Ao longo do batch de evaporação a temperatura do produto também oscilou de um 

modo regular. Após estabilização da evaporação, isto é, depois de se estabilizar o vácuo e a 

temperatura de aquecimento nos valores pré-definidos e deixar de se verificar a formação de 

espuma, verificou-se uma subida gradual da temperatura do extrato ao longo da corrida. Uma 

vez que o extrato de alimentação ao evaporador é diluído, portanto, de baixa viscosidade, 

obtêm-se coeficientes de transferência de calor relativamente elevados no início do processo de 

evaporação. À medida que a operação unitária avança, a solução torna-se gradualmente mais 

concentrada e mais viscosa, forçando a descida do coeficiente de troca de calor. Isto implica a 

necessidade de se criar turbulência ao no líquido a evaporar, de maneira a evitar que o 

coeficiente se torne demasiado baixo (Geankoplis, 2003). 

O rendimento de proteína obtido em percentagem foi de 98,7%. Como tal, a 

evaporação mostrou ser uma boa alternativa à concentração do extrato por liofilização a nível da 

unidade piloto. 

 

3.4.2. Otimização do fracionamento térmico 

Um extrato concentrado 10X em volume foi sujeito a aquecimento a 60 ºC, em banho-

maria, durante períodos de tempo crescentes. Os resultados apresentados correspondem à 

metodologia exposta no ponto 2.3.3.2 do capítulo de Materiais e métodos. 

Na Tabela 14 estão descritos os resultados do ensaio de otimização do banho-maria. 
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Tabela 14: Efeito de diferentes períodos de residência de extratos 10 X concentrados em banho-maria a 60 ºC na 

recuperação de proteína após centrifugação para separação do material coagulado. As amostras foram quantificadas 

em triplicado e os valores apresentados correspondem à sua média aritmética. 

  

Como se observa na tabela, à medida que se aumentou o tempo de residência em 

banho-maria a percentagem de extrato recuperado após centrifugação foi diminuindo. 

Visualmente observou-se um ligeiro aumento de turvação com menores tempos de residência no 

banho-maria. Por outro lado, também se observou um progressivo escurecimento do extrato 

clarificado à medida que se aumentou o tempo de residência. Períodos de banho-maria 

inferiores a 1 h não permitiram a separação por centrifugação dos resíduos celulares.  

Relativamente aos teores de proteína obtidos, observa-se um ligeiro decréscimo à 

medida que aumentou o tempo de residência no banho. Também se observou a mesma 

tendência ao nível da matéria seca. Ou seja, à medida que se aumenta o tempo de residência no 

banho-maria obtém-se uma ligeira melhoria na clarificação do extrato e um decréscimo ténue na 

recuperação de proteína. 

Tendo em conta as observações efetuadas optou-se por fracionar termicamente os 

extratos concentrados 10X em banho-maria durante 1 h a 60 ºC, rentabilizando o tempo de 

processamento a nível da unidade piloto. Fica, no entanto, em aberto, a possibilidade de se 

estudar no futuro o binómio tempo-temperatura onde a variável em estudo será a temperatura. 

É importante referir que durante o decorrer dos ensaios e desenvolvimento do trabalho 

experimental desta tese, verificou-se que concentrando o extrato apenas 6,5 vezes na primeira 

evaporação, (em substituição das 10X resultantes dos ensaios de clarificação do produto, 

obtidos nesta secção do trabalho) a centrifugação e separação do material coagulado se deu de 

um modo mais eficaz, passando a ser este o valor assumido como fator de concentração da 

evaporação 1 e, como tal, foi com este valor de concentração que se prosseguiu o trabalho. 

 

 Alimentação do Banho-maria Saída da Centrifugação 2 Percentagem de 

extrato 

recuperado % 

(m/m) 
 Massa 

(kg) 

Proteína 

%(m/m) 

Matéria seca 

%(m/m) 

Massa 

(kg) 

Proteína 

%(m/m) 

Matéria seca 

%(m/m) 

Banho-maria 1h 10,7 

2,506±0,06 11,73±2,7 

8,8 2,12±0,03 10,64±2,0 82,2 

Banho-maria 2h 10,7 8,5 2,117±0,05 10,7±1,7 79,4 

Banho-maria 3h 5,5 4,2 2,053±0,05 10,44±2,3 76,4 
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3.4.3. Determinação do momento de formulação e separação de material insolúvel 

cristalino 

Um extrato de plântulas de tremoço foi evaporado, fracionado termicamente e 

centrifugado, obtendo-se um extrato clarificado concentrado 6,5X (extrato 6,5XC) em volume. 

O extrato foi de seguida separado em três lotes. O primeiro lote foi novamente evaporado e, no 

final deste processo adicionaram-se os agentes formulantes determinados na secção 3.3. deste 

capítulo O extrato clarificado concentrado 6,5X pertencente ao segundo lote foi formulado e de 

seguida evaporado. O terceiro lote de extrato 6,5XC foi sujeito a um segundo processo de 

evaporação e refrigerado a 5 ºC durante a noite para permitir a formação de cristais de material 

insolúvel, sendo estes seguidamente separados por centrifugação. O extrato concentrado sem 

cristais (S/CR) foi formulado e de seguida sujeito a um terceiro processo de evaporação. Os 

resultados apresentados correspondem ao procedimento caraterizado no ponto 2.3.3.3 do 

capítulo dos materiais e métodos. 

Na figura 29 encontra-se esquematizado o fluxograma relativo ao ensaio. 

O extrato resultante da modalidade 1 apresentou-se muito viscoso e não foi possível 

atingir a concentração de proteína desejada no produto final. A formulação após a concentração 

final implica que o extrato tem de ser evaporado em excesso de modo a compensar o efeito de 

diluição resultante da adição dos agentes de formulação. À medida que se aumenta o nível de 

concentração, quer por aumento do tempo de residência no evaporador, quer por aumento da 

própria concentração, as perdas de rendimento vão incrementando. Este facto leva a que não 

seja possível obter um produto concentrado com o teor de proteína pretendida. A modalidade 2 

já permitiu a obtenção de um extrato concentrado com o teor de proteína adequado, embora o 

produto ainda se apresentasse muito viscoso e de difícil manuseamento. 
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Num processo de evaporação, à medida que a água vai sendo removida da solução, as 

concentrações dos solutos aumentam, podendo ser ultrapassado o limite de solubilidade dos 

solutos ou parte deles, dando origem à formação de cristais. Nalguns casos, a formação destes 

Figura 29: Fluxograma relativo ao ensaio de determinação do momento de formulação e separação do material insolúvel cristalino. 

Morig. – Massa em kg do extrato centrifugado à entrada da primeira evaporação; MH20 – Massa de água, em kg evaporada; M6,5vx – 

massa do extrato após a primeira evaporação, concentrado 6,5 vezes; M6,5C- massa do extrato após a primeira evaporação, 

concentrado 6,5 vezes e centrifugado; Mcoag- massa do material coagulado por fracionamento térmico; P – teor em proteína; MS – 

teor em matéria seca; Mapp- massa de cristais formados no extrato refrigerado a 5 ºC; MadjC – massa de adjuvante de formulação C 

adicionado; Mae – massa de agente anti-espuma adicionado; Mcc – massa de extrato concentrado; MCCFF- massa do extrato 

concentrado final. 
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cristais pode limitar o máximo de concentração que se pode obter por evaporação. Geralmente, 

a solubilidade aumenta com a temperatura, originando-se cristais à medida que a solução 

concentrada arrefece até à temperatura ambiente (Geankoplis, 2003). De fato, verificou-se que é 

possível obter um produto mais fluido que o obtido na modalidade 2 se, antes de ser formulado, 

o extrato for sujeito a uma segunda evaporação com o propósito de se ultrapassar o limite de 

solubilidade de algumas moléculas presentes. 

Neste processo decidiu-se concentrar mais 4 vezes o extrato clarificado concentrado 

6,5X por ser um fator de concentração que apresentou um teor de proteína já próximo do final 

desejado e porque ainda originava um extrato suficientemente fluido para permitir uma eficaz 

separação, após refrigeração do extrato a 5 ºC durante a noite, do material insolubilizado 

cristalino, por centrifugação. Por outro lado, quando a concentração de proteína do extrato à 

saída da centrifugação 3 é próxima do valor final pretendido, a evaporação 3 será um processo 

rápido, onde se fará apenas o acerto dos teores de proteína e agentes da formulação pretendidas, 

com pequenos desvios devido às perdas de rendimento. 

Desta forma, a modalidade 3 foi a que apresentou melhores resultados, dando origem 

a um extrato suficientemente fluido e com um teor de proteína dentro dos limites pretendidos. 

 

3.4.4. Adição suplementar de EDTA 

 3.4.4.1. Adição suplementar de EDTA, Teste 1 

A presença de EDTA em soluções de globulinas (como é o caso da blad), é essencial 

uma vez que previne a formação de ligações entre os iões alcalino-terrosos que podem 

encontrar-se em solução, especialmente os iões de cálcio e magnésio, os quais originam super-

estruturas moleculares de várias moléculas de proteína unidas pelos iões. Na presença de EDTA 

(ou outro agente quelante) os iões são quelatizados, impossibilitando-os de se formarem 

ligações com as proteínas, ficando estas estáveis e em solução.  

Um extrato de plântulas de tremoçeiro foi evaporado de maneira a que o extrato 

resultante apresentasse um volume 6,5 vezes menor que o volume de extrato original. O extrato 

obtido foi dividido em três lotes. Todos eles foram centrifugados e clarificados após a técnica de 

fracionamento térmico em banho-maria e evaporados até um fator de redução de volume de 4 

vezes, permitindo-se, de seguida, a formação de cristais de material insolubilizado, por 

refrigeração a 5 ºC durante a noite. Este material foi separado por centrifugação e ao extrato 

obtido foram adicionados os agentes de formulação. Finalmente, os três lotes foram sujeitos a 

uma terceira evaporação. Durante este processo, a um dos lotes foi adicionado 10mM de EDTA 
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ao extrato concentrado à saída da primeira evaporação (denominando-se 6,5XV) e a outro, 

adicionou-se 10mM de EDTA ao extrato concentrado clarificado, à saída de segunda 

centrifugação (denominando-se 6,5XC) (Figura 4, do capítulo dos Materiais e métodos). Um 

dos lotes foi processado sem qualquer adição suplementar de EDTA. Os resultados apresentados 

correspondem ao ensaio referido no ponto 2.3.3.4.1. 

Na figura 30 encontra-se esquematizado o fluxograma relativo ao teste de adição extra 

de EDTA, Teste 1. 

Todas as hipóteses resultaram em extratos com teor de proteína adequado. A adição 

extra de EDTA nos dois casos deu origem a extratos com maior teor de proteína do que o 

controlo. Contudo, a adição de 10mM de EDTA ao extrato concentrado 6,5XC deu origem ao 

extrato com maior teor de proteína. 

O rendimento em proteína, dado por percentagem do teor de proteína/teor de massa de 

produto, do processo de clarificação por banho-maria sem adição de EDTA foi de 54,7% 

enquanto o rendimento do extrato concentrado 6,5XV enriquecido com EDTA foi de 42,4%. 

Esta diferença poderá dever-se ao facto de o EDTA não ser precipitado no aquecimento do 

banho-maria e removido na centrifugação, resultando num aumento da matéria seca e, por 

conseguinte, na diminuição da proporção relativa entre proteína e restantes componentes do 

extrato. 

Comparando os rendimentos em proteína do extrato depois da evaporação 2 com 

adição de EDTA ao extrato concentrado 6,5XC com o controlo, verifica-se que a evaporação no 

extrato controlo teve um rendimento de 97,9% enquanto a adição de EDTA resultou num 

rendimento de 93,5%. 

Apesar do aparente pior desempenho dos processos em que se adicionou EDTA 

relativamente ao processo de controlo, os extratos finais (após a evaporação 3) apresentaram 

maiores teores de proteína e percentagens de matéria seca semelhantes. Com o aumento da 

concentração do extrato mais importante se torna o papel do EDTA na preservação da proteína 

no estado solúvel. 
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Figura 30: Esquema de resultados do teste de adição extra de EDTA, Teste 1. Abreviaturas: P- proteína (% m/m); MS- 

matéria seca (% m/m); Morig- massa de extrato de plântulas de tremoço; M10XV- massa de extrato concentrado 10 vezes; M10XC- 

massa de extrato clarificado concentrado 10 vezes; MApp- massa de extrato à saída da segunda evaporação; MCs/CR- Massa de 

extrato após separação do material insolúvel; MCCFF- massa de extrato concentado final formulado. 
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 3.4.4.2. Adição suplementar de EDTA, Teste 2 

O extrato de plântulas de tremoceiro foi evaporado de maneira a que o extrato 

resultante apresentasse um volume 6,5 vezes menor que o volume de extrato original. O extrato 

obtido foi dividido em três lotes. Todos eles foram clarificados através da técnica de 

fracionamento térmico, evaporados num fator de redução de volume de 4X, de seguida 

refrigerado, permitindo-se a formação de cristais de material insolubilizado e centrifugado. Ao 

extrato obtido foram adicionados os agentes de formulação. Finalmente, os três lotes foram 

sujeitos a uma terceira evaporação. Durante este processo, a um dos lotes foi adicionado 10mM 

de EDTA ao extrato concentrado à saída da segunda evaporação e a outro, adicionou-se 10mM 

de EDTA ao extrato concentrado clarificado, à saída de terceira centrifugação (ver Figura 5, 

Materiais e métodos). Um dos lotes foi processado sem qualquer adição suplementar de EDTA. 

Os resultados apresentados correspondem ao ensaio referido no ponto 2.3.3.4.2. 

O melhor resultado, em termos de concentração proteica foi obtido quando se 

adicionou EDTA após a separação do material insolúvel, ou seja à saída da terceira 

centrifugação.  

Comparados os dois testes de adição de EDTA suplementar, verifica-se que quando 

mais tardiamente se adiciona o EDTA, maior o teor de proteína é obtido no extrato final. 

O rendimento em proteína por massa de produto final após a terceira evaporação sem 

e com adição de EDTA ao extrato concentrado sem cristais foi de 79,3% e 96,53% 

respetivamente. O rendimento da terceira evaporação no caso em que se adicionou 10mM de 

EDTA ao extrato concentrado 6,5XC foi de 94,44%. Os valores elevados de rendimento em 

proteína obtidos, devem-se ao facto de se tratar de processos com tempos de residência no 

evaporador muito curtos, dado que as quantidades de água a evaporar são relativamente 

pequenas, e o processo ocorrer a temperaturas baixas. 

Verifica-se, portanto, que a adição de EDTA durante o processo é vantajosa do ponto 

de vista dos teores de proteína no produto final. Do ponto de vista operacional a adição de 

EDTA ao extrato concentrado 6,5XC é a mais vantajosa em relação às outras duas situações 

pois a viscosidade do extrato concentrado 6,5XV (antes da centrifugação para separação dos 

materiais coagulados) impede a dissolução eficiente do EDTA, o que não se verifica no caso do 

extrato concentrado 6,5XC clarificado. Deste modo, adotou-se como procedimento corrente, a 

nível da unidade piloto, a adição de 10mM de EDTAao extrato concentrado 6,5XC clarificado. 
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Figura 31: Fluxograma do ensaio de adição extra de EDTATeste 2 Abreviaturas: P- proteína (% m/m); MS- 

matéria seca (% m/m); Morig- massa de extrato de plântulas de tremoço; M10XV- massa de extrato concentrado 10 vezes; 

M10XC- massa de extrato clarificado concentrado 10 vezes; MApp- massa de extrato à saída da segunda evaporação; MCs/CR- 

Massa de extrato após separação do material insolúvel; MCCFF- massa de extrato concentado final formulado.  
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3.5. Influência das variedades de L. albus no desempenho do processo 

Como descrito no capítulo introdutório a diferença entre as variedades amargas e 

doces de L. albus está relacionada com o nível de alcaloides da semente. A presença de 

alcaloides nos extratos finais de blad, param serem comercializados como fungicida, iria trazer 

complicações acrescidas nos processos de certificação uma vez que estes são considerados 

como moléculas tóxicas se o seu consumo for elevado. Desta forma, as sementes com que a 

empresa CEV trabalha são apenas variedades doces. No entanto, dentro das variedades doces 

poderão existir algumas mais aptas para a germinação controlada que se pretende e cujos 

rendimentos em proteína poderão ser mais elevados com menores problemas a nível do 

processo. 

No decorrer da otimização deste processo, três variedades de tremoceiro doces, 

Rumbo, Amiga e Energy, foram germinadas e crescidas durante oito dias para se ensaiarem as 

suas aptidões para o processo. Fizeram-se extrações de cada uma delas. Cada um dos extratos 

foi evaporado, reduzindo o seu volume 6,5X, fracionado térmicamente e centrifugado. Aos 

extratos clarificados concentrados 6,5X adicionou-se 10mM de EDTA e de seguida foram 

sujeitos a uma segunda evaporação. Após um período de refrigeração, para permitir a formação 

de cristais de material insolubilizado, estes foram separados por centrifugação. Ao extrato 

obtido adicionaram-se os agentes de formulação e, de seguida, a mistura foi sujeita a um 

terceiro processo de evaporação.  

Cada quilograma de sementes das variedades Rumbo, Amiga e Energy deu origem a 

5,4 kg, 3,8 kg e 2,7 kg, respetivamente, de plântulas germinadas. As sementes secas da 

variedade Rumbo são as que apresentam maior calibre e as da variedade Energy de menor, 

mantendo-se essa proporção no caso das sementes germinadas. Assim, para se obter a mesma 

quantidade de plântulas terão que ser germinadas quantidades diferentes em função da 

variedade. Portanto, a escolha da variedade a utilizar terá que ter em conta este fator importante 

do ponto de vista económico e logístico para a produção em grande escala. 

O comportamento das diferentes variedades face ao processamento a que são sujeitas 

também revelou diferenças. Na extração, mantendo a proporção entre massa de tremoço 

germinado e quantidade de solução 10 mM EDTA (3 kg de sementes germinadas para 7,5 L de 

solução), obtiveram-se os valores referidos na Tabela 15. 
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Tabela 15: Comparação do rendimento em proteína total dos processos de extração de sementes germinadas de 

tremoços das variedades Energy, Rumbo e Amiga. As amostras foram quantificadas em triplicado e os valores 

apresentados correspondem à sua média aritmética. 

Variedade L de extrato/kg de semente germinada Proteína (%) (m/m) 

Energy 1,7 0,47%±0,1 

Rumbo 2,62 0,58%±0,1 

Amiga 3,04 0,77%±0,2 

 

A diferença obtida em termos de volume de extrato produzido deriva de maior massa 

de bagaço separado durante a centrifugação. Os tremoços Energy são os que dão origem a maior 

quantidade de bagaço e menor quantidade de proteína, possivelmente devido ao arrastamento 

desta pelo bagaço. 

A concentração dos extratos de cada uma das variedades até à obtenção de um produto 

final concentrado também evidencia diferenças em função da variedade de semente utilizada. 

Com extratos da variedade Energy não foi possível obter concentrados formulados com 20% 

(m/m) de proteína. Com a variedade Rumbo conseguiu-se obter extratos concentrados com 20% 

(m/m) de proteína apenas ocasionalmente. O valor médio da concentração final de proteína, 

para esta variedade, é de 17,73%±2,8. Com a variedade Amiga conseguiu-se concentrar o 

extrato até 20% (m/m) de proteína de um modo mais regular, sendo o valor médio obtido de 

19,85%±1,6. No que respeita aos balanços de massa, foram necessários 71,5 kg de extrato de 

tremoço Rumbo para produzir 1 kg de extrato concentrado, enquanto foram necessários 67,6 kg 

de extrato de tremoço Amiga para produzir 1 kg de extrato concentrado. 

Em suma, a variedade Amiga revelou ser a mais apta à utilização na produção de 

extrato concentrado rico em proteína, já a variedade Energy será de evitar. A variedade Rumbo 

origina tremoços germinados de maior tamanho relativamente às outras duas variedades, no 

entanto, a sua extração e transformação em extrato concentrado apresenta um comportamento 

intermédio, não oferecendo garantias suficientes de que irá originar um extrato concentrado com 

a concentração de proteína pretendida de 20% (m/m).  
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4. Conclusões 

As lesões ao nível dos cotilédones de sementes de tremoço germinadas conduziram ao 

decréscimo da concentração em blad disponível para extração. Este fato traduz-se, na prática, na 

necessidade de manusear com algum cuidado o material germinado tomando precauções para 

evitar alterações à integridade das sementes germinadas e na importância de evitar a 

acumulação de material congelado em stock. Isto é, é recomendável a extração e processamento 

imediato das plântulas após a fase de germinação. A desinfeção, que tem como propósito a 

redução da carga microbiana responsável por parte da degradação do material biológico, não 

afetou a disponibilidade da proteína para extração. Por outro lado, a disponibilidade da proteína 

de tremoços doces para extracção foi potenciada pela presença de tremoços amargos. 

A transformação de extratos aquosos de sementes germinadas de tremoços em extratos 

concentrados ricos em proteína revelou-se possível após a clarificação dos extratos por 

fracionamento térmico. Os extratos concentrados revelaram uma boa resistência a fatores de 

stresse como a agitação e temperatura, e um elevado poder tampão. A utilização de agentes 

tensioactivos de origem não sintética deu provas de ser uma boa opção na formulação do 

produto concentrado, o que permitiu manter o conceito de biofungicida de origem não sintética. 

À escala piloto, a concentração por evaporação mostrou ser uma boa alternativa à 

concentração por liofilização à escala laboratorial. 

A produção à escala piloto de extratos concentrados com 20% (m/m) de proteína foi 

realizada com sucesso mediante um conjunto definido de passos. Os tremoços germinaram 

durante oito dias, e foram extraídos com uma solução 10 mM EDTA durante três horas em 

condições de refrigeração. O extrato foi concentrado 6,5 vezes em volume e de seguida foi 

fracionado termicamente a 60 ºC durante uma hora. A centrifugação do extrato fracionado 

durante 30 min a 1900 g originou um extrato clarificado que foi enriquecido com 10 mM 

EDTA. De seguida foi concentrado quatro vezes o seu volume e repousou durante a noite em 

ambiente refrigerado a 5 ºC, tendo sido centrifugado durante 20 min a 1900 g, 4 ºC. 

Determinou-se a concentração de proteína deste extrato concentrado e adicionou-se uma 

quantidade de agente tensioactivo C e anti-espuma tal que, após uma terceira evaporação, o 

produto apresentasse um teor de proteína de 20% (m/m), 20% (m/m) de surfatante C e 0,1% 

(m/m) de anti-espuma. Este é o método de produção seguido atualmente na Consumo em verde, 

SA. 

Os conhecimentos e o produto alcançados abriram caminho a estudos futuros. Por um 

lado, torna-se importante o acompanhamento da eficácia do produto produzido segundo este 
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processo e com esta formulação em estudos de campo. Por outro, é conveniente realizar o 

estudo das propriedades reológicas do produto em função das condições de processo a que o 

extrato é sujeito, por forma a obter um produto de características homogéneas. É também 

importante continuar a procura de variedades de L. albus mais adequadas à produção de extratos 

concentrados, a otimização das operações unitárias aplicadas no processo e o estudo e 

implementação de sistemas de qualidade que permitam a melhoria contínua do produto. 
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