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A astaxantina é classificada como um carotenóide da classe das xantofilas, amplamente distribuída em animais marinhos e aquáticos, sendo muito utilizada em formulações para aqüicultura e por suas propriedades antioxidantes é usado para a prevenção da rancidez, podendo também ser utilizada como corante alimentício devido a sua coloração avermelhada. Este carotenóide pode ser extraído de algas, bactérias e também de crustáceos como o camarão-rosa. Este crustáceo é amplamente capturado na região sul do Rio Grande do Sul, sendo que o seu processamento gera mais de 60 % de resíduo. O aproveitamento deste resíduo surge como uma alternativa a problemas de impacto ambiental, oriundos de seu despejo na Lagoa dos Patos, bem como uma fonte alternativa de recursos para as indústrias e pescadores locais, já que agrega um alto valor comercial. Os carotenóides possuem várias funções no corpo humano, sendo extremamente importante sua atividade como pró-vitamina A. Os objetivos do trabalho propõem o estudo dos parâmetros de extração adequados para obtenção do carotenóide astaxantina, utilizando como matéria-prima os resíduos provenientes da industrialização do camarão-rosa, e também será analisada sua estabilidade frente ao calor e a luz. Os resíduos provenientes da industrialização do camarão-rosa serão acondicionados com gelo dentro de monoblocos e assim transportados ao laboratório, onde serão submetidos à depuração e lavados com água destilada. Alíquotas desta matéria-prima serão submetidas à hidrólise pela ação de enzimas microbianas adequadas em um reator aberto com tempo, temperatura, pH, concentração do substrato e proporção enzima-substrato controlados. Logo após a enzima será inativada e os tecidos sólidos serão separados do hidrolisado cru utilizando prensa manual. O hidrolisado será submetido à centrifugação para separar os sólidos em suspensão, contendo astaxantina. Os sólidos serão submetidos à extração por meio de solventes apropriados envolvendo várias etapas de extração, controlando parâmetros como solventes escolhidos, tempo, temperatura, proporção de solvente, substratos e outros parâmetros de interesse. Será feito planejamento experimental para otimizar o processo de extração do carotenóide astaxantina. Pretende-se recuperar este carotenóide para utilizá-lo na formulação de alimentos para consumo humano direto.


