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Biotecnologia 

SELEÇÃO DE SUBSTRATOS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE 

PIGMENTOS DE FUNGOS DOS GÊNEROS Penicillium E Cladosporium 

Kathiane Rebouças de Souza1; Fernanda Adrielle da Silva Rocha1; Thiago Fernandes de Sousa1; Gilvan 
Ferreira da Silva2; Hector Henrique Ferreira Koolen1. 

1
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2
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Resumo: Os fungos são organismos capazes de produzir substâncias orgânicas que interagem com a luz, e que 
emitem cores. Diversas destas cores chamam a atenção das indústrias de produtos alimentícios, uma vez que são 
componentes naturais, e possuindo menor toxidez que os derivados sintéticos atualmente utilizados. Estas 
substâncias podem derivar do metabolismo secundário de diversos gêneros de fungos. Dentre os diversos tipos de 
pigmentos produzidos por fungos, destacam-se as naftoquinonas, as antraquinonas e as azafilonas. Sendo algumas 
destas empregadas na culinária asiática há séculos. Sendo assim, este estudo teve como objetivo, a avaliação da 
influência de diferentes fontes de carbono na produção de pigmentos naturais excretados por cepas Amazônicas de 
Penicillium e Cladosporium por meio da técnica de cultivo OSMAC (One Strain Many Active Compounds). Neste 
estudo foram utilizados três fungos: 020, 027 e 007. Estes foram cultivados em meios tradicionais como BDA, ISP2, 
Czapeck, Extrato de carne e Sabouraud, além de meios alternativos como o feito por meio de decocção com resíduos 
de cachos de pupunha e banana e de cascas de macaxeira. A identificação molecular dos isolados foi feita com base 
na região 28S do rDNA. O cultivo durou 21 dias, em seguida os fungos foram filtrados em 2 porções: caldo e micélio, 
sendo estes posteriormente acrescidos de Acetato de Etila e Metanol, respectivamente. Após filtrado, o solvente 
contendo os metabólitos foi evaporado. Os extratos foram identificados através da técnica de LC-MS/MS utilizando-
se um espectrômetro de massas modelo TSQ Quantum access. Como resultados, observou-se que todos os fungos 
são capazes de sintetizar pigmentos nos meios clássicos, entretanto apenas Penicillium sp. (020) mostrou-se capaz 
de sintetizar seus pigmentos novamente em um meio de cultura alternativo, sendo apenas possível isto no meio de 
rejeitos de cachos de pupunha suplementado com glicose. As análises de sequenciamento permitiram a 
identificação de duas, das três linhagens estudadas como sendo P. funiculosum e C. sphaerospermum. Já as análises 
de LC-MS/MS evidenciaram a diversidade de metabólitos produzidos, tanto nos meios clássicos, bem como nos 
meios alternativos. As identificações dos compostos presentes nos extratos produzidos estão em andamento. Até 
então, os resultados aqui obtidos, indicam o uso de rejeitos da produção de alimentos Amazônicos como uma fonte 
para a produção de moléculas de interesse por meio de processos fermentativos.   
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