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Introdução/Objetivos

Os carotenóides são compostos naturais, dos quais mais de 600 variantes estruturais

estão reportadas e caracterizadas, a partir de bactérias, algas, fungos e plantas superiores1.

Além de seu amplo uso como corantes, são utilizados devido a sua atividade pró-vitamínica A e

as propriedades que resultam em funções biológicas benéficas à saúde2.

As propriedades antioxidantes destes compostos fundamentam-se na sua estrutura,

principalmente no sistema de duplas ligações conjugadas3. Devido aos riscos do consumo de

antioxidantes sintéticos, as pesquisas com produtos naturais têm aumentado visando substituir

os antioxidantes sintéticos ou fazer associações entre eles que permitam reduzir os níveis de

seu emprego4.

As leveduras destacam-se pelo seu uso como fonte proteica, capacidade de

crescimento em substratos de baixo custo e alto teor de açúcar2, diferentes co-produtos podem

ser utilizados como substratos para o cultivo, como melaço, água de maceração de milho,

hidrolisados de leveduras, entre outros.

O objetivo deste trabalho será a determinação da atividade antioxidante de

carotenóides derivados de leveduras isoladas do meio ambiente bem como os de Phaffia

rhodozyma NRRL Y-17268, cultivados com diferentes co-produtos. O isolamento de micro-

organismos do meio ambiente contribui para o conhecimento da biodiversidade, e possibilita a

descoberta de leveduras com potencial para gerarem antioxidantes naturais. A associação de

co-produtos ao cultivo é uma estratégia promissora para diminuir custos de produção e agregar

valor a substratos diversos.

Metodologia

A P. rhodozyma NRRL Y-17268 e as leveduras isoladas do meio ambiente serão

primeiramente cultivadas em meio YM (3g/L de extrato de levedura, 3g/L de extrato de malte,

5g/L de peptona e 10g/L de glicose) a pH inicial 6,0, acrescidos de 10% de inóculo, a 25ºC,

180rpm por 168h5. Os co-produtos serão adicionados ao meio de cultivo para otimização da

produção de carotenoides. Os extratos carotenogênicos, previamente quantificados6, serão

testados pelos métodos: sequestro do radical livre DPPH (1,1-difenil-2-picril-hidrazila)4, captura

do radical ABST (2,2´-azinobis(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico))7 e redução do ferro8.
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Resultados esperados

Espera-se que seja possível obter ao menos um extrato carotenogênico com potencial

de inibir processos oxidativos.

Considerações Finais

Este trabalho também visa o embasamento para futura utilização de antioxidantes

microbianos.
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