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INTRODUÇÃO
Os carotenóides são geralmente tetraterpenóides de 40 átomos de

carbono, de coloração amarela, laranja ou vermelha. Estão amplamente
distribuídos na natureza, encontrados em tecidos fotossintetizantes e também
em partes não fotossintéticas de plantas, aves, certos peixes e crustáceos.
Estes pigmentos têm despertado a curiosidade dos cientistas devido as suas
relevantes funções e ações. Alguns exemplos de carotenóides são: licopeno,
astaxantina, luteína, β e α- caroteno, entre outros (SILVA & MERCADANTE,
2002; MULLER, RODRIGUEZ - AMAYA & LOURENÇO 2003; AMBRÓSIO,
2006; LINS, 2006;GOMES, 2007).

A bioprospecção de microrganismos é uma importante atividade da
microbiologia industrial, possibilitando a descoberta de microrganismos com
alto potencial para a produção de bens de interesse da indústria química,
alimentícia, farmacêutica e agrícola (ZENI, 2009).

O Brasil detenha cerca de 20% da biodiversidade mundial, e o Rio
Grande do Sul possui 8 áreas consideradas prioritárias, ecossistemas
diferenciados totalizando 82.000 km2 (BIODIVERSIDADE, 2009).

Atualmente, há um grande interesse em encontrar espécies de
microrganismos ainda não catalogados que sejam produtores de insumos de
interesse a indústria de alimentos em particular(GOLDBECK, 2008).O objetivo
do trabalho é isolar e selecionar cepas de leveduras silvestres produtoras de
carotenóides a partir da biodiversidade presente em amostras ambientais
coletadas em dois ecossistemas distintos, geograficamente próximos a FURG.

METODOLOGIA

Serão coletadas amostras da biodiversidade contida em solos, flores,
folhas e frutos presentes no Litoral Médio e no Escudo Sul-Rio-Grandense.

Estas serão transferidas para erlenmeyers contendo 20 mL de meio
Extrato de Malte e Levedura (YM) e incubadas a 30ºC por 48h. Após serão
inoculadas em ágar YM a 30ºC por 120h. As colônias que apresentarem
coloração entre amarelo e vermelho serão transferidas para ágar YM inclinado
e incubadas a 30ºC até crescimento satisfatório. Estas leveduras serão
reisoladas, pelo método de estrias de esgotamento em ágar YM (30ºC por
72h).

As leveduras serão mantidas em ágar GYMP inclinado, com e sem óleo
mineral, bem como após cultivos iniciais serão armazenadas em glicerol (20%)
a -18ºC.

O inóculo será preparado em erlenmeyers de 500mL contendo 90mL de
YM, e adicionado de 10mL de cultivo, sendo incubado a 150rpm, 25°C por
tempo necessário para concentração celular atingir 1x108 células.mL-1.

A bioprodução de carotenóides será realizada através de cultivos em
erlenmeyers de 500mL com 153mL do meio de produção YM a pH inicial de
6,0, acrescidos de 10% de inóculo (17mL), sendo as condições operacionais do
processo 25ºC, 150rpm por 168h.



Serão coletadas amostras a cada 24h para acompanhamento da
biomassa através de método espectrofotométrico, pH e a concentração de
carotenóides totais será feita pela ruptura das células com dimetilsulfóxido e
extração dos pigmentos com éter de petróleo, sendo medida absorbância a
474nm utilizando o coeficiente de absortividade de 2100.

RESULTADOS ESPERADOS

Através da bioprospecção de microrganismos em ecossistemas que
podem conter uma diversidade de cepas espera-se isolar novas leveduras
silvestres que se destaquem quanto à produção de carotenóides totais.
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