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RESUMO 
 
 
 
 

 
 
 

A via microbiológica de produção de carotenóides de interesse comercial, quando 

comparada à contrapartida oriunda de síntese química, vem alcançando progressiva aceitação, 

expressa por uma duplicação do porte de mercado a cada quinquênio. De um modo geral, 

observa-se que os fungos apresentam um relevante potencial biotecnológico para a produção 

de carotenóides, uma vez que acumulam pigmentos durante o crescimento micelial. Neste 

trabalho a presença de astaxantina, β-caroteno e licopeno foi investigada em três espécies do 

Gênero Mucor (M. circinelloides, M. javanicus e M. racemosus) e duas espécies do Gênero 

Cunninghamella (C. bertholletiae e C. elegans). Através da análise espectrofotométrica   

(UV-visível) e por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) constatou-se que dentre as 

cinco amostras investigadas as concentrações tanto de astaxantina (19,8 µg/g) como de β-

caroteno (13,5 µg/g) foram mais altas no micélio de M. javanicus. O licopeno não foi 

detectado em nenhuma amostra. Surpreendentemente, a presença de astaxantina foi pela 

primeira vez observada em uma espécie de Mucor. O teor de astaxantina encontrado a partir 

de M. javanicus abriu perspectivas para a maximização dos rendimentos. Neste sentido, 

fatores, nutricionais e físicos, implicados no crescimento dos microrganismos e na produção 

de carotenóides, foram alterados e combinados através de planejamentos fatoriais completos e 

fracionários, buscando a localização da região de máxima produção. A otimização seqüencial 

do processo permitiu o aumento dos rendimentos de 145,9 para 1297,0 µg/L, confirmando o 

potencial de M. javanicus como fonte de astaxantina. 

 

Palavras chave: carotenóides, astaxantina, β-caroteno, licopeno, Mucor, Mucorales. 
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ABSTRACT 
 

 

 
 

 

Microbiological production, as opposed to chemical synthesis, of carotenoids for 

commercial purposes has become more and more widely accepted, having doubled its share 

of the market every five years. Generally speaking, it has been observed that fungi show 

significant biological potential for producing cartenoids, once pigments have accumulated 

during mycelial growth. In this paper the presence of astaxanthin, β-carotene and lycopene 

was investigated in three strains of the Mucor genus (M. circinelloides, M. javanicus and     

M. racemosus) and two strains of Cunninghamella (C. bertholletiae and C. elegans). Using 

spectrophotometric (visible-UV) and high-performance liquid chromatography (HPLC) 

analysis, it was ascertained that, of the five strains investigated, concentrations of both 

astaxanthin (19.8 µg/g) and β-carotene (13.5 µg/g) were higher in the M. javanicus mycelium. 

Lycopene was not detected in any of the samples. Surprisingly, this was the first time 

astaxanthin had been observed in a Mucor species. The level of astaxanthin concentration 

obtained from M. javanicus suggested that it might be possible to maximize its yield. To this 

end, nutritional and physical factors involved in the growth of microorganisms and carotenoid 

production were changed and combined using of factorial designs, aiming to locate the region 

where maximum production occurs. Sequential optimization of the process generated an 

increase in yield from 145.9 µg/L to 1297.0 µg/L, thereby confirming the potential of           

M. javanicus as a source of astaxanthin. 

 

 

Keywords: carotenoids, astaxanthin, β-carotene, lycopene, Mucor, Mucorales. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

 

Os carotenóides representam o mais importante e difundido grupo de pigmentos que 

ocorrem na natureza, dos quais mais de 600 variantes estruturais já foram elucidadas e 

caracterizadas a partir de bactérias, algas, fungos e plantas superiores, sendo também os 

responsáveis, na maioria das vezes, pelas cores atraentes das flores e dos frutos (Pfander, 

1992). 

Os carotenóides são pigmentos insolúveis em água e suas estruturas químicas 

consistem em uma longa cadeia poliênica alifática formada pela condensação de unidades de 

isopreno, sendo por isso também denominados de isoprenóides (Bramley e Mackenzie, 1992). 

Geralmente são tetraterpenóides (C40) formados por oito unidades isoprênicas e têm como 

principal característica uma série de duplas ligações conjugadas, responsável por suas 

propriedades e funções. A estrutura básica pode ser modificada de várias maneiras, como 

ciclização, migração de dupla ligação, introdução de grupos substituintes, hidrogenação 

parcial, desidrogenação, extensão ou encurtamento da cadeia, rearranjo, isomerização ou 

combinações dessas reações, resultando numa variedade de compostos, que são 

tradicionalmente citados por seus nomes triviais (Commission on Biochemical Nomenclature, 

1971, 1975). 

Carotenóides sintéticos têm sido empregados há muitos anos como corantes nas várias 

categorias industriais, principalmente na indústria de alimentos e de medicamentos (Krinsky, 

1990; Nelis e De Leenher, 1991; Johnson e Schroeder, 1995; Parajó et al., 1997; Jeong et al., 

2001). Geralmente esses corantes são produzidos comercialmente por síntese química; 
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entretanto, alimentos e aditivos alimentares a partir de processos biotecnológicos têm sido 

preferidos por consumidores em relação aos produzidos por tecnologias químicas, devido à 

sua origem natural e à baixa absorção dos carotenóides sintéticos (Vandamme, 1992; Fang e 

Cheng, 1993; Gong e Chen,1998). 

Com a recente substituição dos pigmentos sintéticos pelos carotenóides naturais, 

pesquisas têm sido efetuadas no sentido de viabilizar a produção destas substâncias através de 

fontes biológicas consideradas alternativas. Neste aspecto, merecem destaque, além dos 

diversos grupos de pigmentos extraídos de plantas, aqueles sintetizados por microrganismos, 

tais como bactérias, algas, fungos filamentosos e leveduras (Lampila et al., 1985; Wilson et 

al., 1997; Nelis e De Leenher, 1991; Johnson e Schroeder, 1995; Vázquez e Martin, 1998).  

A via microbiológica de produção de carotenóides de interesse comercial, quando 

comparada à contrapartida oriunda de síntese química, vem alcançando progressiva aceitação, 

expressa por uma duplicação do porte de mercado a cada quinquênio (Fontana et al., 2000). 

Entre as substâncias naturais sintetizadas pelos fungos, os carotenóides, também 

denominados de pigmentos acessórios, têm merecido destaque e de um modo geral, observa-

se que os fungos apresentam um relevante potencial biotecnológico para a produção de 

carotenóides, uma vez que acumulam pigmentos durante o crescimento micelial (Fraser et al., 

1996; Ruiz-Hidalgo et al., 1999).  

Os carotenos, especialmente, são os carotenóides que mais frequentemente ocorrem em 

fungos e podem ser encontrados nos filos Chytridiomycota e Zygomycota (antes 

Phycomycetes), onde predomina o β-caroteno. Já em Blastocladiales, γ-caroteno é o pigmento 

que se apresenta em maior quantidade. Em todos os Ascomycetes, exceto para Pezizales, os 

carotenóides encontrados são similares àqueles presentes nos Phycomycetes. Os 

Heterobasidiomycetes e os Deuteromycetes também produzem uma grande variedade de 

carotenóides (Bramley e Mackenzie, 1992). 
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Entre os grupos de fungos produtores de carotenos, atenção especial tem sido dada aos 

Zygomycetes, Classe que pertence ao Filo Zygomycota do Reino Fungi (Alexopoulos et al., 

1996). Dentro da referida Classe, merecem destaque os Mucorales, que estão representados 

por um grupo de seres sapróbios que utilizam material vegetal ou animal como substrato. Os 

Mucorales têm sido exaustivamente explorados em processos biotecnológicos em função de 

seu notável e rápido crescimento, reunindo organismos que despertam grande interesse em 

virtude de sua importância na indústria e na horticultura (Pelczar, 1996).  

Tendo em vista que as fontes naturais de caroteno competem comercialmente com os 

produtos sintéticos, e que a tecnologia das fermentações permite cultura de microrganismos 

em larga escala, bem como o controle dos possíveis fatores que possam influenciar na 

carotenogênese, as investigações atuais caminham no sentido de maximizar os rendimentos 

destes corantes (Vásquez e Martin, 1998; Parajó et al., 1998; Gong e Chen, 1998; Ramírez et 

al., 2001). Fatores nutricionais e físicos que podem promover ou interferir na indução da 

carotenogênese têm sido investigados (Fang e Cheng, 1993; Meyer et al., 1993; Meyer e Du 

Preez, 1994; Jeong et al., 2001). Contudo, na maioria das vezes esses fatores são analisados 

independentemente, o que não permite uma avaliação dos possíveis efeitos de interação entre 

os referidos fatores.  

Neste trabalho os fatores potencialmente importantes para o crescimento dos 

microrganismos e produção de pigmentos, tais como, composição dos meios de cultivo, 

temperatura, pH, aeração, cor e intensidade de luz utilizada na iluminação dos cultivos, foram 

alterados e combinados de acordo com planejamentos fatoriais completos e fracionários, na 

tentativa de otimizar o processo de produção (Box et al., 1978; Barros Neto et al., 2001).  

Considerando que o micélio de certos fungos filamentosos pode ser fonte viável de 

pigmentos carotenóides, este estudo foi motivado pela possibilidade de ser investigada mais 

uma fonte natural promissora, que poderá vir a tornar-se a base de uma produção em larga 
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escala. Neste sentido, espécies de Mucor e Cunninghamella (Mucorales) foram selecionadas 

para serem avaliadas como fonte de carotenóides sob condições de cultivo controladas e 

otimizadas através do emprego de métodos quimiométricos. Este estudo foi desenvolvido 

visando os seguintes objetivos: 

 

 Selecionar, entre os microrganismos investigados, o melhor produtor e o carotenóide de 

mais alto teor, para fins de otimização da produção; 

 

 Produzir e extrair carotenóides da massa micelial a partir do crescimento nos meios e 

condições determinadas por um planejamento fatorial fracionário, visando a seleção dos 

fatores mais importantes para a carotenogênese;  

 

 Identificar e caracterizar, fisico-quimicamente, os carotenóides isolados do microrganismo. 

 

 Analisar os efeitos principais e de interação entre os fatores investigados, sobre a produção 

de carotenóide; 

 

 Selecionar os fatores mais favoráveis para a produção após a triagem, e elaborar novos 

planejamentos com o intuito de maximizar a produção através de uma otimização sequencial, 

definindo a região de máxima produção e as condições otimizadas para a produção. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 

 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
 

 

 

Nos últimos anos tem havido uma demanda cada vez maior por carotenóides de fontes 

naturais (Nelis e De Leenher, 1991; Johnson e Schroeder, 1995). Para que essas fontes, que 

ocorrem naturalmente, possam competir comercialmente com os produtos sintéticos, 

intensificaram-se as investigações através do melhoramento genético de linhagens 

(Armstrong, 1997; Velayos et al., 1997; Miura et al., 1998; Ruiz-Hidalgo et al., 1999) e 

alterações das condições de crescimento (Lampila et al., 1985; Vázquez et al., 1997; Vázquez 

e Santos, 1998; Ramírez et al., 2001). Para que esses estudos sejam mais eficazes, é 

necessário compreender os mecanismos reguladores que controlam a formação destes 

pigmentos em resposta às mudanças ambientais e de desenvolvimento.  

A diversidade de estruturas, identificadas até agora, entre mais de 600 carotenóides, 

ressalta a complexidade dos caminhos biossintéticos e processos reguladores relacionados. 

Além das informações básicas acerca das características estruturais e das propriedades 

biológicas dos carotenóides, esta revisão procura descrever a atual compreensão da 

carotenogênese e seu controle em fungos, assim como discutir abordagens experimentais 

atuais e futuras que possam contribuir para aumentar o conhecimento na área de metabolismo 

e otimização da produção de carotenóides a partir de microrganismos. 
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1. CAROTENÓIDES  
 
 
1.1 Estrutura, nomenclatura e classificação  

 

As propriedades, ações e funções especiais exercidas pelos carotenóides estão 

intimamente ligadas às suas estruturas. A estrutura básica é de um tetraterpeno de 40 

carbonos, formado por oito unidades isoprenóides de cinco carbonos, ligados de tal forma que 

a molécula é linear e simétrica, porém com a simetria invertida no centro (Johnson e 

Schroeder, 1995) como ilustrado na Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estrutura básica (C40H56) de um caroteno (I) e sua ciclização (II). 

 

Este esqueleto básico pode ser modificado de inúmeras maneiras, como através de 

hidrogenação, desidrogenação, ciclização, encurtamento ou extensão da cadeia, migração de 

dupla ligação, isomerização, rearranjo, introdução de substituintes ou combinações destes 

processos, resultando em uma enorme diversidade de estruturas. Aproximadamente 600 

carotenóides naturais já foram isolados e caracterizados a partir de diferentes fontes (Pfander, 

1992; Johnson e Schroeder, 1995).  
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O aspecto estrutural distintivo é um sistema extenso de duplas ligações conjugadas, 

frequentemente referido como cadeia poliênica. Carotenóides hidrocarbonetos são 

coletivamente denominados de carotenos. A Figura 2 apresenta carotenos aciclícos (fitoeno, 

fitoflueno, ζ- caroteno, neurosporeno e licopeno) comumente detectados em alimentos de 

origem vegetal e, às vezes, em microrganismos (Rodriguez-Amaya, 1993; Johnson e 

Schroeder, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estrutura dos carotenos acíclicos. 
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A ciclização dos carotenóides ocorre somente nas extremidades, formando anéis β e ε. 

Assim, os carotenóides monociclícos β-zeacaroteno e γ-caroteno possuem anéis β, enquanto o 

α-zeacaroteno e o δ-caroteno têm anéis ε; o β-caroteno tem dois anéis β, enquanto o α-

caroteno apresenta um anel β e um anel ε como descrito por Rodriguez-Amaya (1993) e 

representado na Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estrutura dos carotenos cíclicos. 
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Os carotenóides que apresentam oxigênio em suas estruturas são genericamente 

conhecidos como xantofilas. Os substituintes oxigênicos mais comuns são grupos hidroxílicos 

e epóxidos, podendo ser também encontrados grupos aldeídos (CHO), ceto (C=O), carboxi 

(CO2H), carboximetoxi (CO2Me) e metoxi (OMe).  

Já os epoxicarotenóides são produtos iniciais da degradação de carotenóides, 

facilmente formados durante extração, isolamento e outras etapas de análise. Os 

apocarotenóides são os carotenóides que apresentam cadeia mais curta. A exemplo dos 

epoxicarotenóides, os apocarotenóides são também considerados produtos iniciais da 

degradação dos carotenóides (Mercadante, 1994; Britton, 1995; Mercadante et al., 1996). 

Plantas biossintetizam carotenóides, enquanto que animais são incapazes de realizar a 

biossíntese de carotenóides Diante disso, os animais limitam-se a acumular carotenóides a 

partir da dieta, sem modificação ou modificando-os ligeiramente, produzindo assim 

carotenóides típicos de animais, tais como cantaxantina, equinenona, tunaxantina e 

astaxantina (Rodriguez-Amaya, 1993) como apresentado na Figura 4. 

Carotenóides comuns possuem nomes triviais bem-estabelecidos, mas também existe a 

nomenclatura semi-sistemática recomendada pelo IUPAC (Commission on Biochemical 

Nomenclature, 1971, 1975), que descreve todas as estruturas pelo uso de sete diferentes 

grupos terminais (β, γ, ε, κ, φ, χ e ψ). Os grupos terminais da cadeia poliênica completamente 

insaturada e totalmente trans são usados para formar os nomes raízes do caroteno C40, por 

exemplo, caroteno β, β- e caroteno ψ, ψ-. Os nomes sistemáticos e triviais de alguns 

carotenóides são mencionados na Tabela 1. 
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Figura 4 - Estruturas de carotenóides típicos de animais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunaxantina

Astaxantina

Cantaxantina

Equinenona

HO

OH

OH
O

O
HO

O

O

O



 11

Tabela 1. Nomes triviais e sistemáticos de determinados carotenóides de acordo com 

Bramley e Mackenzie (1992). 

 
Nome trivial Nome sistemático 

Aleuraxantina 1’,16’-Didesidro-1’,2’-dihidro-β,ψ-caroten-21-ol 

Astaxantina 3,3’-Dihidroxi-4,4’-diceto-β-caroteno 

Cantaxantina 

α-Caroteno 

4,4’-Diceto-β-caroteno 

β,ε-Caroteno 

β-Caroteno β,β-Caroteno 

γ-Caroteno β,ψ-Caroteno 

ε-Caroteno ε,ψ-Caroteno 

δ-Caroteno 7,8,7’,8’-Tetrahidro-β,β-caroteno 

β-Criptoxantina 3-Hidroxi-β,β-caroteno 

3,4-Didesidrolicopeno 3,4-Didesidro-ψ,ψ-caroteno 

Equinenona β,β-Caroten-4-ona 

Licopeno ψ,ψ-Caroteno 

Licoperseno 7,8,11,12,15,7’,8’,11’,12’,15’-Decahidro-ψ-ψ-

caroteno 

Neurosporaxantina Ácido 4’-Apo-β-caroten-4’-óico 

Neurosporeno 7,8-Dihidro-ψ,ψ-caroteno 

Filipsiaxantina 1,1’-Dihidroxi-3,4,3’,4’-tetradesidro-1,2,1’,2’-

tetrahidro-ψ-ψ-caroteno-2,2’-diona 

Fenicoxantina 3-Hidroxi-β,β-Caroten-4,4’-diona 

Fitoeno 7,8,11,12,15,7’,8’,11’,12’-Octahidro-ψ-ψ-caroteno 

Fitoflueno 7,8,11,12,7’,8’-Hexahidro-ψ-ψ-caroteno 

Plectianaxantina 3’,4’-Didesidro-1’,2’-dihidro-β,ψ-caroteno-1’2’-diol

Rodoxantina 4’,5’-Didesidro-4,5’-retro-β,β-caroteno-3,3’-diona 

Rubixantina β,ψ-Caroten-3-ol 

7,8,11,12-Tetrahidrolicopeno 7,8,11,12-Tetrahidro-ψ,ψ-caroteno 

Torularodina Ácido 3’,4’-Didesidro-β,ψ-caroten-16’-óico 

Toruleno 3’,4’-Didesidro-β,ψ-caroteno 

α-Zeacaroteno 7’,8’-Dihidro-ε,ψ-caroteno 

β-Zeacaroteno 7’,8’-Dihidro-β,ψ-caroteno 

Zeaxantina β,β-Caroteno-3,3’-diol 
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As estruturas de todos os carotenóides conhecidos foram descritas primeiramente por 

Straub (1987), enquanto que os avanços na química de carotenóides foram publicados por 

Britton (1995). As estruturas de alguns carotenóides que são comuns ou exclusivos aos fungos 

(Bramley e Mackenzie, 1992; Johnson e Schroeder, 1995) são mostrados na Figura 5.  

 

 

 

Figura 5. Estruturas de alguns carotenóides que são comuns ou exclusivos de fungos.  
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1.2 Propriedades e funções biológicas dos carotenóides  

 
 
 

A Figura 6 resume as propriedades físico-químicas dos carotenóides. O sistema de 

ligações duplas conjugadas serve como o cromóforo responsável pela sua habilidade de 

absorver luz na região visível (Johnson e Schroeder, 1995), e consequentemente pelo seu 

poder corante, que é o papel mais aparente dos carotenóides. Pelo menos sete duplas ligações 

conjugadas são necessárias para que um carotenóide seja colorido, como no caso de ζ-

caroteno, que é amarelo pálido. Fitoeno e fitoflueno, com três e cinco duplas ligações 

conjugadas, respectivamente, não possuem cor. Quando o sistema conjugado é estendido, a 

cor também se intensifica; por exemplo, o licopeno, com 11 duplas ligações conjugadas, é 

vermelho. A ciclização coloca as duplas ligações, que se encontram dentro dos anéis, fora do 

plano da cadeia poliênica. Consequentemente, o γ-caroteno com uma dupla ligação conjugada 

localizada no anel é vermelho (ou laranja escuro), enquanto o β-caroteno, com duas destas 

ligações em anéis é laranja, embora ambos tenham 11 duplas ligações conjugadas, como o 

licopeno (Britton, 1995;  Mercadante et al., 1996). 

Estes compostos são responsáveis pelas cores atraentes de frutas (especialmente frutas 

tropicais) raízes, flores, peixes e crustáceos. Em crustáceos, como camarão e lagosta “in 

natura”, o carotenóide astaxantina existe como um complexo com proteína. A complexação 

deixa o carotenóide mais estável e estende a cor ao azul, verde ou púrpura. Com tratamento 

térmico, a desnaturação da proteína libera a astaxantina e sua cor vermelha se revela 

(Rodriguez-Amaya, 1993). 
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Figura 6. Propriedades físico-químicas dos carotenóides. Adaptação da figura editada por 

Rodriguez-Amaya, 1993.  
 

 

 

 

Além de achar-se popularizado o conceito de que os carotenóides são efetivamente 

saudáveis, lembrando o apelo do mercado cosmetológico, a cor também é uma característica 

importante para a indústria alimentícia, sendo a sensação da mesma de grande valor na 

motivação do consumidor durante a compra de determinados produtos (Mercadante e 

Rodriguez-Amaya, 1998). 
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As formulações comerciais de carotenóides são de dois tipos: extratos naturais e 

carotenóides sintéticos idênticos aos naturais. Urucum, paprika e açafrão vêm sendo usados 

por gerações. Os carotenóides predominantes destes extratos naturais são: bixina de urucum, 

capsantina e capsorubina de páprica, e crocetina de açafrão (Mercadante et al., 1996) 

apresentados na Figura 7. As estruturas são notavelmente diferentes daquelas de carotenóides 

comuns já mostradas nas figuras anteriores (2 a 5) 

 

Figura 7. Estruturas dos principais carotenóides de corantes naturais. 
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Além dos carotenóides que são constituintes inerentes de alimentos de origem vegetal, 

estes compostos podem também chegar até os alimentos indiretamente, através de rações ou 

podem ser incorporados como aditivos em produtos manufaturados.  

A utilização de microalgas, principalmente para ração animal, foi iniciada a partir de 

1970 e posteriormente culturas comerciais conquistaram o mercado na Austrália, Israel e 

E.U.A. (Nonomura, 1990). As pétalas de Tagetes erecta vêm sendo comercializadas, 

principalmente pelo México, para incorporação em rações para aves, já que a luteína, 

carotenóide principal das pétalas, é seletivamente acumulada pelas aves, colorindo a pele, a 

carne e a gema do ovo. O uso de carotenóides em aquacultura para conferir a coloração 

desejada em peixes, como Truta (Trutta trutta, Trutta fario) e Salmão (Salmo salar), tem 

recebido atenção cada vez maior (Johnson e An, 1991; Storebakken e No, 1992; Fang e 

Cheng, 1993). Para este fim, Krill e cascas de camarão, lagosta e outros crustáceos são 

utilizados, além de astaxantina sintética. 

Conforme descrito por Rodriguez-Amaya (1993) como corantes alimentícios, os 

carotenóides oferecem as seguintes vantagens: (1) são compostos naturais; (2) têm boa 

estabilidade na faixa de pH da maioria dos alimentos; (3) não são afetados por substâncias 

redutoras; (4) não são corrosivos; (5) alguns são precursores de vitamina A; (6) têm ação 

contra doenças degenerativas. As desvantagens citadas são: (1) custos mais altos em relação 

aos corantes azo; (2) faixa de coloração limitada; (3) susceptibilidade à degradação oxidativa; 

(4) limitada solubilidade em óleo e insolubilidade em água. As duas últimas constituíram os 

grandes obstáculos para a comercialização de carotenóides. Sendo lipofílicos, insolúveis em 

água e capazes de ligar-se com superfícies hidrofóbicas, os carotenóides são encontrados na 

natureza como soluções oleosas, dispersões coloidais ou complexados com proteínas; assim, 

ocorrem tanto em meios lipídicos como em meios aquosos. Os carotenóides são, portanto, 

comercializados como suspensões oleosas para alimentos à base de óleo, ou como emulsões 
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ou preparações coloidais dispersíveis em alimentos à base de água. Nestas formulações, os 

carotenóides são fisicamente estabilizados, embora antioxidantes possam ser adicionados 

(Mercadante e Rodriguez-Amaya, 1998). 

 A importância de carotenóides em alimentos vai além do seu papel como corante, 

sendo-lhes atribuídas funções e ações biológicas, das quais a mais conhecida, há bastante 

tempo, é a atividade pró-vitamínica A (Vandamme, 1992; Mayne, 1996). Dos mais de 600 

carotenóides agora conhecidos, apenas em torno de 50 têm estruturas passíveis de serem 

precursores de vitamina A (Woodall et al., 1997). Um anel β não substituído com uma cadeia 

poliênica de 11 carbonos é o requisito mínimo para que um carotenóide possa ter atividade 

vitamínica A. O β-caroteno é a pró-vitamina A mais importante, tanto em termos de 

biopotência (à qual é atribuída 100% de atividade) como pela sua larga ocorrência 

(Rodriguez-Amaya, 1993; Mayne, 1996).  

Estruturalmente, a vitamina A (retinol) é metade de β-caroteno com uma molécula 

adicional de água no fim da cadeia lateral. A conversão de um carotenóide pró-vitamínico A 

se dá de duas maneiras: clivagem central e clivagem assimétrica ou excêntrica.  No primeiro, 

considerado o mecanismo principal, o β-caroteno é dividido no meio, dando duas moléculas 

de retinal, que são posteriormente transformadas em retinol. Alternativamente, segmentos 

podem ser retirados de uma extremidade de β-caroteno, formando apocarotenóides e 

eventualmente retinal (Rodriguez-Amaya, 1993) como esquematizado na Figura 8. 
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Figura 8. Bioconversão de β-caroteno à vitamina A. 
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Outras atividades biológicas têm sido atribuídas mais recentemente aos carotenóides 

(Figura 9), como fortalecimento do sistema imunológico e diminuição do risco às doenças 

degenerativas como câncer, doenças cardiovasculares, degeneração macular e formação de 

cataratas (Mayne, 1996; Woodall et al, 1997; Fontana et al., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ações biológicas atribuídas aos carotenóides. Adaptação da Figura editada por 

Rodriguez-Amaya (1993). 
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Estes efeitos benéficos à saúde são independentes da atividade pró-vitamínica A e têm 

sido relacionados a propriedade antioxidante dos carotenóides, através da desativação de 

radicais livres e pelo sequestro do oxigênio singleto. A capacidade de carotenóides em 

sequestrar oxigênio singleto está ligada ao sistema de duplas ligações conjugadas, sendo a 

máxima proteção descrita para carotenóides com nove ou mais dessas duplas ligações 

(Mortensen et al., 1997, 2001). O licopeno, carotenóide acíclico, foi observado como mais 

efetivo que o β-caroteno, bicíclico (Di Mascio et al., 1989; Woodall et al., 1997; Gutteridge e 

Halliwell 2000). Em um sistema de radicais livres, astaxantina e cantaxantina, ambos com 

grupos carbonílicos conjugados, mostraram-se como melhores antioxidantes que β-caroteno e 

zeaxantina (Mortensen et al., 2001). 

Um exemplo convincente é a capacidade 250 vezes superior da astaxantina em 

combater radicais livres (espécies ativas do oxigênio) quando comparada com o α-tocoferol 

(Fontana et al., 2000; Naguib, 2000). A ocorrência de radicais livres refere-se ao oxigênio 

singleto (¹O2) e às ditas espécies reativas do oxigênio ou ERO(s): 

 

O2              1O2                     O2
-                 H2O2             OH• -                  H2O 

 

 Estas ERO(s) são geradas no curso do metabolismo normal, mas são intensificadas 

após exposição a xenobióticos, tais como os pesticidas;  seus efeitos maléficos clivam o DNA, 

peroxidam lipídios insaturados, alteram a atividade enzimática e despolimerizam 

polissacarídeos. O efeito global é o envelhecimento e a morte celular. Compostos naturais 

ricos em duplas ligações conjugadas atuam, por seu efeito antioxidante, na destruição destes 

radicais livres. Este é exatamente o efeito mais benéfico que os carotenóides da dieta ou de 

formulações medicamentosas podem desempenhar no organismo humano ou animal em geral, 

ou seja, o sequestro e a extinção de radicais livres (Mortensen et al., 2001). 
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 Medidas via fotoemissão indicam que a capacidade de sequestro de oxigênio singleto 

por parte de carotenóides e xantofilas é máxima para o licopeno, alta para astaxantina ou 

cantaxantina, intermediária para β-caroteno ou bixina e menor para luteína e crocina (Fontana 

et al., 2000). 

 A proteção conferida por carotenóides contra reações de fotossensibilização se baseia 

num mecanismo de transferência de energia, que devolve o oxigênio singleto a seu estado 

fundamental, o que é facilmente mensurável por espectroscopia de fotoemissão no 

infravermelho próximo (1270 nm), 
    

1O2 + Car                   3O2 +  3Car• , 

 

somada à capacidade que tem o carotenóide tripleto de dissipar a energia incorporada na 

forma de calor para o ambiente: 

 
3Car•                      Car + calor (energia térmica) 

 

Particularmente, muito maléfica é a geração de radicais peroxil a partir da reação entre 

as ERO(s) e os lipídios insaturados da arquitetura da membrana celular: 

 

R-COOH + OH•                     R-COO• + H2O 

 

Um carotenóide pode atuar sobre estes radicais, segundo diferentes mecanismos de reação, 

resultando na extinção do radical livre inicial peroxil segundo as seguintes reações: 
 

R-COO• + caroteno                     R-COOH + caroteno•    (a) 

R-COO• + caroteno                     R-COO-caroteno•     (b) 
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e paralelamente, sob uma pressão adequada de oxigênio, o curso das reações se completa 

como abaixo: 

 

Caroteno• + O 2                       Caroteno-O-O •      (c) 

Caroteno-O-O • + R-COO                        Produtos inativos   (d) 

 

A astaxantina, entre os carotenóides, revela-se como o mais eficiente seguestrador de 

radicais peroxil (dose efetiva média ou ED50 = 0,2 µM), seguida, em ordem decrescente de 

eficiência, por zeaxantina, cantaxantina, luteína, tunaxantina e β-caroteno (ED50 = 0,4 µM a 

1,0 µM), atuando o α-tocoferol, como composto referencial, ainda menos eficientemente 

(ED50 = 3,0 µM). Várias outras reações atestam a polivalência reacional protetora dos 

carotenóides, tais como a geração de radicais cátion  (Car•+) e sua dismutação (Car + Car 2+), 

adição (Car-OOR•) e simples doação de hidrogênio para inativar radical hidroxil (Fontana et 

al., 2000; Mortensen et al., 2001).  

Numerosos estudos epidemiológicos revelaram que indivíduos com consumo alto de 

frutas e verduras ricas em carotenóides têm menor risco a certos tipos de câncer, 

particularmente câncer de próstata, do pulmão, da cavidade oral, do estômago e do esôfago. 

Estudos também mostraram menor risco a doenças cardiovasculares, degeneração macular e 

cataratas em populações com dietas ricas em carotenóides (Jyocouchi et al., 1991; Rodriguez-

Amaya, 1993). Considerando que correlações epidemiológicas não demonstram 

especificamente causa e efeito e resultados com animais não são necessariamente 

extrapoláveis aos homens, estudos de intervenção, nos quais um grande número de pessoas 

ingerem suplementos de  β-caroteno, vêm sendo realizados. Os resultados, infelizmente, são 

contraditórios (Ballmer et al., 1994). Portanto, o uso de suplementos contendo altas doses de 
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β-caroteno é controvertido, mas o consumo de alimentos ricos em carotenóides é geralmente 

recomendado (Vandamme, 1992; Mayne, 1996; Mercadante e Rodriguez-Amaya, 1998). 

 

1.3 Degradação dos carotenóides  

 

Uma atmosfera de nitrogênio durante o isolamento, processamento e embalagem é 

usualmente necessária para anular o efeito altamente danoso do oxigênio sobre a cadeia 

poliênica dos carotenos mais lábeis, como o licopeno e β-caroteno. A inclusão de 

antioxidantes como BHT (Butylated Hydroxy Toluene), palmitato de ascorbila ou pirogalol é, 

por vezes, adotada como cautela protetora na fase final de formulações de preparações 

medicamentosas ou alimentares (Rodriguez-Amaya, 1993; Mercadante e Rodriguez-Amaya, 

1998). 

A cadeia poliênica, responsável pelas propriedades especiais e desejáveis dos 

carotenóides, é também causa da sua instabilidade, ou seja, susceptibilidade a isomerização e 

oxidação (Figura 10). As condições que conduzem a isomerização e oxidação existem durante 

preparo doméstico, processamento industrial e, principalmente, estocagem de alimentos 

Calor, luz e ácidos promovem a isomerização de carotenóides trans, a sua configuração usual 

na natureza, para a forma cis, com ligeira perda de cor e atividade biológica. A oxidação, 

principal causa da degradação de carotenóides, depende da disponibilidade de oxigênio, do 

tipo de carotenóide presente e do seu estado físico. É estimulada por luz, calor, metais, 

enzimas e peróxidos e é inibido por antioxidantes. Epoxicarotenóides e apocarotenóides são 

considerados produtos iniciais da oxidação. Fragmentações subsequentes resultam em uma 

série de compostos de baixo peso molecular, semelhantes àqueles formados na oxidação de 
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lipídeos. As consequências são perda de cor e de atividades biológicas, e desenvolvimento de 

sabor desagradável em alguns alimentos  (Rodriguez-Amaya, 1993). 

 No amadurecimento de frutas, curiosamente, a biodegradação de uma pequena parte 

dos carotenóides presentes é desejável, já que leva à formação de compostos voláteis, que 

contribuem para o aroma/sabor típico da fruta (Rodriguez-Amaya, 1993; Mercadante, 1994; 

Mercadante e Rodriguez-Amaya, 1998). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema demonstrativo da degradação de carotenóides. Adaptação da Figura 

editada por Rodriguez-Amaya (1993). 
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1.4  Análise físico-química dos carotenóides 

 

1.4.1 Isolamento  

 

Conforme descrito anteriormente, os carotenóides e outros polienos são instáveis 

quando expostos ao calor, luz, oxigênio, ácidos, e em alguns casos, bases.  Portanto, algumas 

precauções devem ser observadas durante o isolamento e purificação, para minimizar as 

perdas.  A produção de artefatos, como isômeros cis e produtos de oxidação, também deve ser 

evitada, para se ter certeza de que o carotenóide é estruturalmente idêntico ao originalmente 

presente no fungo ou em outras fontes alternativas do pigmento. Todos os procedimentos 

devem ser realizados o mais rápido possível, preferencialmente com luz fraca ou escuridão. A 

adição de antioxidantes no momento da extração pode ser benéfico e o armazenamento de 

amostras num ambiente inerte (nitrogênio ou argônio) numa temperatura de -20oC ou menos é 

fortemente recomendada (An et al., 1996; Yuan e Chen, 2000). 

 Carotenóides podem ser facilmente extraídos de micélio utilizando-se solventes 

lipídicos com uma forma de rompimento mecânico. Porém, a extração a partir de células 

leveduriformes é mais difícil e requer álcalis fortes para destruir as paredes celulares 

(Simpson et al., 1971; An et al., 1996; Ramírez et al., 2001). Solventes solúveis em água, 

como acetona e metanol, são altamente efetivos para amostras frescas. Após desidratação, o 

pigmento pode ser extraído com éter de petróleo, éter dietílico ou clorofórmio. A remoção de 

lipídeos saponificáveis do extrato é rotineiramente realizada, mas devem ser tomados 

cuidados para garantir que os carotenóides mantenham-se estáveis em relação aos álcalis 

utilizados (Davies, 1976; Britton, 1985, 1995; An et al., 1996; Yuan e Chen, 2000). 
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A separação de carotenóides em um extrato pode ser obtida por cromatografia  realizada com 

misturas de solventes com polaridades crescentes. A mistura é separada em frações por uma 

coluna cromatográfica com adsorventes tais como alumina, óxido de magnésio, sílica e 

celulose (Davies, 1976; Bramley e Mackenzie, 1992; Britton, 1995; Yuan e Chen, 2000).  

 

1.4.2 Identificação e quantificação  

 
 
1.4.2.1 Espectrofotometria UV-Vísível 
 
 

Todos os carotenóides absorvem fortemente a luz nas regiões visível ou UV do 

espectro. As posições de máxima absorvância e as estruturas finas do espectro são parâmetros 

convenientes para identificação experimental. Discussões detalhadas acerca dos efeitos das 

características estruturais e solventes sobre o  espectro de absorção de carotenóides podem ser 

encontradas em várias revisões (Davies, 1976; Britton, 1985; Lacker et al., 1999).  

A técnica de espectrofotometria para a quantificação de carotenóides é utilizado 

rotineiramente.  Tipicamente, a absorbância da solução carotenóide é determinada no λmax em 

um caminho ótico de 1 cm.  Sendo assim, utilizando-se o coeficiente de absorvância 

específica (A1%
1cm = E1%

1cm) para um carotenóide (Davies, 1976), a absorção em um 

comprimento de onda está relacionada ao “x” g de carotenóide em “y” ml da solução pela 

seguinte equação: 

 

x g = A y /(A1%
1cm x 100) 

 

Se A1%
1cm for desconhecido, um valor arbitrário de 2500 é geralmente tomado como uma 

aproximação (Tripathi et al., 1999; Fontana et al., 2000). 
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1.4.2.2 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

 

Vários autores vêm se dedicando a estabelecer uma metodologia adequada para a 

determinação de carotenóides utilizando CLAE, cujo limite de detecção se situa na faixa de 5 

a 10 µg de carotenóide por litro (Mercadante, 1994; Mercadante e Rodriguez-Amaya, 1998; 

Fontana et al., 2000).  

O método permite análises rápidas, rotineiras e quantitativas em nível de nanograma, e 

também a recuperação da amostra (Mercadante, 1994; Mercadante e Rodriguez-Amaya, 

1998). Durante a análise por CLAE tanto as colunas de fase normal como de fase reversa 

podem ser utilizadas (Bramley e Mackenzie, 1992) conforme visto na Tabela 2. 

No entanto, ainda existem controvérsias em consequência da composição complexa e 

diversificada dos carotenóides. A primeira grande dificuldade para a quantificação de 

carotenóides por CLAE é a existência de poucos padrões comerciais e a pureza incerta dos 

disponíveis. Craft et al. (1990) observaram que a pureza de um padrão de β-caroteno 

proveniente de quatro fornecedores variou de 7,1 a 82,9 %. Outro problema verificado é a 

rápida degradação dos padrões após abertura da embalagem selada conforme observado por 

Rodriguez-Amaya (1993). Craft et al. (1990) sugeriram que precauções especiais, devem ser 

tomadas para a obtenção e construção das curvas de calibração, como por exemplo 

purificação dos padrões imediatamente antes da análise. 

Diante das dificuldades expostas acima, não é surpresa que em alguns estudos não 

tenha sido realizada a quantificação ou que os resultados tenham sido fornecidos em 

porcentagens relativas como observado por Daood et al. (1989). Para que os dados possam ser 

realmente úteis em pesquisas, as concentrações absolutas dos carotenóides são 

imprescindíveis (Wilberg e Rodriguez-Amaya, 1995). 
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Tabela 2. Separação dos carotenóides por CLAE de acordo com Bramley e Mackenzie (1992). 

Condições experimentais  

Pigmentos Coluna Solvente Fluxo (ml/min)

 

Carotenos 

 

Sperisorb ODS, 5 µm 

 

ACN: isocrático 

 

2,0 

Carotenos Nucleosil 10, C18 MeOH/H2O (2:1) 40% 

THF/ACN (1:1) 60% 

isocrático 

1,5 

Carotenos Altex C18 30% 2Pol /70% (90%) 

ACN para 55% 2Pol/45% 

(90% ACN); gradiente  

0,67 

Carotenos Ultrasphere ODS, 5 µm 2Pol/ACN/H2O 

(30:63:7); isocrático 

0,67 

Carotenóides Lichrosorb RP8, 10 µm MeOH/ACN (25:75) /H2O; 

gradiente 

1,7 

Carotenóides Spherisorb ODS 5 µm ACN/MeOH/2Pol 

(85:10:5); isocrático 

0,8 

Carotenóides Chromosil C18, 10 µm Acetona/H2O (9:1) e 

ACN/2Pol/H2O 

(200:228:13); isocrático 

1,5 

Carotenóides Spherisorb S5 ODS ACN/THF 92: 8 1,0 

Carotenóides Zorbax ODS, 5 µm EtAc em ACN/H2O (9:1); 

gradiente 

-- 

Xantofilas Zorbax C18 Acetona/H2O (75:25) e 

acetona/MeOH ou (75:25); 

gradiente 

1,0 

Legenda: ACN: acetonitrila, MeOH: metanol; 2Pol: 2-propanol; EtAc: acetato de etila e THF: tetrahidrofurano 
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Entre outras técnicas de caracterização, a CLAE tem sido um dos métodos mais 

utilizado na separação, identificação e quantificação de carotenóides microbianos. Este fato 

pode ser constatado em vários estudos onde a CLAE foi usada para a caracterização de 

carotenóides provenientes de Blakeslea trispora (Kim et al., 1996, 1997; Jeong et al., 2001), 

de Mucor circinelloides (Fraser et al., 1996; Velayos et al., 1997; Ruiz-Hidalgo et al., 1999; 

Navarro et al., 2001), de Phycomyces blakesleeanus (Hsu et al., 1990; Bejarano e Cerda-

Olmedo, 1992), de Phaffia rhodozyma (Fang e Cheng, 1993; Meyer e Du Preez, 1994; Parajó 

et al., 1998; Vázquez et al., 1997; Fang e Wang, 2002), assim como das algas, Dunaliella 

salina (Hart e Scott, 1995; Wilson et al., 1997) e Haematococcus pluvialis (Gong e Chen, 

1998; Tripathi et al., 1999). 

 

1.4.2.3  Espectrometria de Massas (EM) 

 

O espectro de massas de carotenóides, mesmo quando em quantidades muito 

pequenas, na faixa de 10-20 µg, exibem padrões de fragmentação característicos e, com 

poucas exceções, revelam os íons moleculares (Lacker et al., 1999). 

A espectrometria de massas por impacto de elétrons é o método tradicional e continua 

sendo o método de ionização preferido para carotenóides. A grande maioria dos carotenóides 

apresenta o pico do íon molecular e consequentemente a massa molecular. Entretanto, para se 

determinar inequivocamente a fórmula molecular é necessário um instrumento de alta 

resolução (Britton e Young, 1993). 

 Como o perfil de fragmentação dos carotenóides induzido por impacto de elétrons e os 

produtos de sua decomposição térmica não podem ser usualmente separados, o perfil como 

um todo é chamado de espectro de massas do carotenóide. Uma característica do espectro da 

maioria dos carotenóides é o grande número de picos intensos na região de massas baixas e a 
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escassez de picos ao redor do pico do íon molecular. Como consequência, os picos 

característicos, mesmo aqueles de baixa intensidade, podem ser claramente reconhecidos 

nesta região. Por outro lado, a maioria dos picos presentes na região de massas baixas 

possuem pequeno significado estrutural, pois a intensidade relativa desses picos é similar para 

a maioria dos carotenóides (Vetter et al., 1971; Lacker et al., 1999). 

 Fragmentações características têm sido utilizadas para diagnosticar alguns aspectos 

estruturais. Algumas delas fornecem informações primárias sobre a cadeia poliênica e outras 

sobre grupos funcionais ou grupos terminais dos carotenóides.  

 

a) Fragmentações da cadeia poliênica central 

 

Todos os carotenóides sofrem reações nas quais a cadeia poliênica central é dobrada e 

em seguida apresenta partes eliminadas. As mais estudadas foram as perdas de tolueno (92 

unidades de massa – u.m.) e de m-xileno (106 u.m.). Perdas similares de 70 e 158 u.m. 

ocorrem frequentemente, mas os íons produzidos são de baixa intensidade e, portanto, de 

pouca utilidade na interpretação dos espectros. As eliminações de tolueno e m-xileno são 

consideradas como características dos carotenóides em geral, embora ainda se desconheça a 

extensão da ionização proveniente da molécula original e da eliminação térmica (Enzell e 

Back, 1995). 

 

b) Fragmentações de grupos funcionais e terminais 

 

A presença de grupos funcionais nos carotenóides é indicada por fragmentações 

características, além das fragmentações comuns como a eliminação de água. Os modos de 

fragmentação que resultam da presença de um determinado grupo funcional não são, 
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normalmente, influenciados pelo comprimento da cadeia conjugada e pela presença do outro 

grupo terminal. Entretanto, a grande diferença de estabilidade entre dois grupos terminais 

pode dificultar a detecção de picos pertencentes ao grupo mais estável (Enzell e Back, 1995). 

Extensivas listas de grupos terminais e seus fragmentos, característicos, foram reportadas em 

trabalhos sobre EM de carotenóides (Vetter et al., 1971; Enzell e Back, 1995). 

Algumas técnicas novas de ionização como bombardeamento rápido de átomos e 

ionização química têm sido aplicadas ultimamente. A combinação CLAE-EM está começando 

a ser explorada (Enzell e Back, 1995; Lacker et al., 1999). 

Os poucos trabalhos que aplicaram EM usaram a técnica na elucidação de estruturas 

de alguns carotenóides provenientes de alimentos (Mercadante, 1994; Mercadante e 

Rodriguez-Amaya, 1998). Por outro lado, ainda é desconhecida a aplicação de EM na 

caracterização de carotenóides microbianos. 

 

1.4.2.4 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (NMR) 

 

A Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (NMR) também pode ser 

utilizada como uma técnica de caracterização aplicada aos carotenóides (Englert, 1985) e 

carotenoproteínas (Hoischen et al., 1998), especialmente para a determinação da localização 

de ligações duplas cis. 
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2. CAROTENOGÊNESE EM FUNGOS 

 

Os carotenóides não são ubíquos em fungos, apesar de terem sido detectados em 

aproximadamente 200 espécies. A inspeção de outras, cerca de 130, tem mostrado que elas 

não possuem carotenóides (Goodwin, 1992; Bramley e Mackenzie, 1992; Johnson e 

Schroeder, 1995). Tipicamente, carotenóides em fungos podem ser encontrados em 4 

subdivisões (Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina e Deuteromycotina). 

 

2.1 Ocorrência e distribuição  

 
A ocorrência de carotenóides em fungos não é completamente compreendida.  

Entretanto, o envolvimento de carotenóides na fotoproteção da célula fúngica já foi sugerido 

por vários pesquisadores (Ruddat e Garber, 1983; Will e Scovel, 1990; Young e Lee, 1991), 

assim como a possibilidade desses isoprenóides participarem da via biossintética e serem 

metabolizados a ácido trispórico, hormônio sexual, em Mucorales (Austin et al., 1970; 

Jayaram et al., 1979; Bramley e Mackenzie, 1992, Armstrong et al. 1993).  

 De acordo com Johnson e Schroeder (1995) os carotenóides, especialmente os 

carotenos β- e γ-, são os carotenóides mais frequentemente detectados em fungos. Os 

Phycomycetes mostram uma distribuição mais limitada, predominando o β-caroteno, exceto 

em Blastocladiales, onde o γ-caroteno é o pigmento principal.  Em todos os Ascomycetes, 

exceto nos Pezizales, os carotenóides são semelhantes aos encontrados em Phycomycetes, ou 

seja, apenas carotenóides. Porém, Neurospora crassa e Neurospora sitophila também contêm 

tolureno, 3,4-didesidrolicopeno, apocarotenóide e neurosporanxantina (Dembitsky, 1992).  Os 

Pezizales são de interesse particular, já que eles contêm vários carotenóides exclusivos de 
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fungos, tais como β,γ-caroteno, filipsianxantina, aleuriaxantina e plectaniaxantina (Andrewes 

e Starr, 1976; Bjornland, 1990). 

Os Heterobasidiomycetes são caracterizados pela presença de carotenos, como 

detectados em algumas espécies de Ustilago e no caso quando ocorrem xantofilas, elas 

contêm grupos hidroxil no C-3, como exemplo, β-criptoxantina, rubixantina, e zeaxantina 

(Will et al., 1984). 

 De acordo com Bjornland (1990) Hymenomycetes mostra um padrão diferente, já que 

os pigmentos principais são cetocarotenóides, tais como cantaxantina em Cantharellus spp., 

astaxantina e equinenona em Pencophora spp. e Sphaerobolus stellatus. Contudo, em 

algumas espécies de Cantharellus o neurosporeno é acumulado, já que a etapa final de 

desidrogenação até o licopeno permanece bloqueada (Goodwin, 1992). 

 Os Deuteromycetes contêm, relativamente, uma certa variedade de carotenóides, 

incluindo rodoxantina e apocarotenóides, como neurosporaxantina, torularodina (Johnson e 

Schroeder, 1995). É interessante notar que leveduras vermelhas, como Phaffia rhodozyma, 

acumula astaxantina com isômeros (3R, 3’R) configuração oposta à astaxantina proveniente 

da microalga Haematococcus pluvialis (Andrewes et al., 1976; Margalith, 1999).  

 Os líquens, os quais são associações simbióticas entre fungos (frequentemente 

Ascomycetes) e algas verdes ou cianobactérias, apresentam uma ampla diversidade de 

carotenóides, como luteína, epóxidos, α-caroteno, zeaxantina. Entretanto, a maioria dos 

carotenóides provenientes de líquens estão presentes em baixas concentrações (≤ 100 µg/g) 

(Dembitsky, 1992; Johnson e Schroeder, 1995). 

Considerando a localização celular, os carotenóides em fungos são encontrados 

predominantemente em forma de gotículas lipídicas, sendo que apenas quantidades mínimas 

encontram-se associadas a membranas (Cerdá-Olmedo e Avalos, 1994). No mutante C115 de 

Phycomyces, 98% do β-caroteno foi encontrado na forma de gotículas oleosas e o restante foi 
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detectado em frações de membranas (Bejarano e Cerdá-Olmedo, 1992). Um estudo com 

Neurospora crassa relatou que neste Ascomycete, a síntese e o armazenamento ocorrem em 

diferentes componentes celulares, pois os esferossomos funcionam principalmente para 

armazenar carotenóides que foram formados no retículo endoplasmático (ER) (Murillo e 

Cerdá-Olmedo, 1976; Cerdá-Olmedo e Avalos, 1994). Em contraste, em Blakeslea trispora 

ocorrem carotenóides somente na parede celular (Kim et al., 1996; Jeong et al., 2001).  

 

2.2 Biossíntese 

 

Durante os últimos 35 anos, estudos extensivos têm estabelecido as características 

gerais da formação de carotenóides em plantas superiores, algas, bactérias e fungos (Ruddat e 

Garber 1983; Jones e Porter, 1986; Misawa et al., 1995, Margalith, 1999; Bramley e 

Mackenzie, 1992; Sandmann, 1994; Johnson e Schroeder, 1995). O caminho a partir do acetil-

CoA até os carotenos cíclicos é bem caracterizado, mas as etapas posteriores que levam a 

formação de xantofilas e apocarotenóides são bem menos compreendidas. A Figura 11 

apresenta um diagrama proposto para a biossíntese de carotenóides (Margalith, 1999). 

 

2.2.1 Formação e insaturação do fitoeno 

 

A biossíntese até fitoeno pode ser dividida em três etapas:  (a) a formação de 

isopentenil pirofosfato (IPP), (b) conversão de IPP para geranil geranil pirofosfato (GGPP), e 

(c) a condensação de duas moléculas de GGPP para formar fitoeno, o qual é o precursor da 

maioria dos carotenóides (Bramley, 1993). 
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Figura 11. Diagrama geral da via de biossíntese de carotenóides. 
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a) Formação de IPP  (isopentenil pirofosfato) 

 

O IPP é um composto com cinco carbonos, do qual todos os isoprenóides são derivados.  

É formado a partir de acetil-CoA via uma sequência de seis etapas enzimáticas (Figura 12).  

As enzimas que catalisam a conversão de acetil-CoA até IPP são citosólicas, com a exceção 

de 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzimaA (HMG-CoA) redutase, que foi detectada em 

mitocôndrias de leveduras, como no caso de Saccharomyces cerevisiae (Casey et al., 1992).   

 

b) Conversão de IPP para geranil geranil pirofosfato (GGPP) 

 

Na sequência de alongamento de cadeia de C5 (IPP) até C20 (GGPP) as etapas são 

catalisadas por preniltransferases, cujos números e atividades catalíticas variam de um 

organismo para outro. A principal proteína é farnesil pirofosfato (FPP) sintetase, que usa IPP 

mais geranil pirofosfato (GPP) como substrato, mas não IPP mais FPP.  A preniltransferase 

menor (GGPP sintetase) pode usar IPP mais GPP ou IPP mais FPP como substratos (Bramley 

e Mackenzie, 1992). A GGPP sintetase de uma linhagem M1 de Phycomyces blakesleeanus 

foi purificada, tendo apresentado uma subunidade de peso molecular correspondente a 30.000, 

recebendo apenas IPP e farnesil pirofosfato (FPP) como substratos para a formação de GGPP. 

Surpreendentemente, a atividade da enzima na linhagem M1 (um mutante carS) mostrou-se 

quatro vezes mais elevada do que a atividade da linhagem selvagem (Bejarano e Cerdá-

Olmedo, 1992; Bramley, 1993). 
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Figura 12. Via proposta para a biossíntese de GGPP a partir de acetil-CoA, de acordo com 

Davies (1977).   
 

 

 

 

 

 

 

HO COSCoA

CO2H

Acetil-CoA

O
COSCoA Acetil-CoA2

Acetoacetil-CoA

HMG-CoA

CO2H

CH2OHHO

C6 1
2

3

4

5

MVA MVAP

HO CH2O

CO2H

P ATP PP

CO2H

CH2OHO

MVAPP

ATP CO2

CH2O    PP

IPPDMAPP

CH2O    PPC5

C10 CH2O    PP

CH2O    PP
C15

C20 CH2O    PP

GPP

PPP

GGPP



 38

c) Formação de fitoeno a partir da condensação de duas moléculas de GGPP 

 

Esta é a primeira etapa, propriamente dita, exclusiva para a biossíntese de carotenóides, 

onde ocorre uma condensação completa de duas moléculas de GGPP para formar fitoeno. Já é 

reconhecido que o prefitoeno pirofosfato (PPPP) é o único intermediário entre GGPP e 

fitoeno. A insaturação de fitoeno ocorre numa sequência detalhada de reações para formar 

fitoflueno, ζ-caroteno, neurosporeno, e licopeno, que possuem respectivamente, 5, 7, 9 e 11 

ligações duplas conjugadas (Goodwin, 1993; Britton et al., 1995) (Figura 13). Os mecanismos 

da remoção de hidrogênio ainda não foram elucidados (Bramley, 1993). 

A existência de 3,4-desidrolicopeno, mas não de um neurosporeno isomérico, como 

(3,4-desidro-7’,8’,11’,12’-tetrahidrolicopeno), em Neurospora crassa e Gibberella fujikuroi, 

sugere a existência de uma elevada especificidade do substrato para a remoção de hidrogênios 

de C-3 e C-4; talvez a enzima envolvida na conversão de licopeno para seu derivado 3,4-

desidro seja diferente daquela que é responsável pelas outras desidrogenações em Neurospora 

(Avalos e Schrott, 1990; Candau et al., 1991; Marano et al., 1993). 
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Figura 13. Formação de licopeno a partir da insaturação do fitoeno. 
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2.2.2 Reações de ciclização 

 

Carotenos mono e bicíclicos são caracteristicamente encontrados em muitos fungos, 

especialmente nos Phycomycetes e Ascomycetes. Os anéis terminais alicíclicos mais comuns 

são ou β- (β-caroteno, γ-caroteno) ou ε- (α-caroteno), enquanto que β, γ-caroteno, descrito em 

Caloscypha fulgens por Hallenstet et al. (1977), constitui um exemplo raro de um caroteno 

contendo um anel γ. 

Existem evidências experimentais consistentes para mostrar que os anéis β e ε são 

formados independentemente, apesar do provável precursor comum (Mehta e Cerda-Olmedo, 

1999). Conhece-se menos sobre a biossíntese do anel α, mas a quiralidade de β, γ-caroteno, 

que é oposta aos carotenóides com anéis ε, indica que enzimas diferentes devem ser 

necessárias para sua formação (Feofilova et al., 1995). Supõe-se também que durante a 

biossíntese o anel α seja formado independentemente do anel β (Armstrong e Hearst, 1996). 

Existem várias rotas para a formação de carotenos cíclicos (Figura 14), que ocorre 

dependendo da insaturação ser concluída antes ou após a ciclização (Bramley e Mackenzie, 

1992). 
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Figura 14. Esquema geral proposto para a biossíntese de carotenos cíclicos, editada por 

Bramley e Mackenzie (1992). 
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2.2.3 Formação de xantofilas 

 

A introdução das funções oxigenadas nos carotenos ocorre em várias etapas de 

insaturação e/ou ciclização, e a grande variedade de xantofilas encontrada em fungos 

impossibilita a descrição de um caminho geral. A maioria das xantofilas provenientes de 

fungos contém grupos terminais cíclicos, embora a filipsianxantina seja uma exceção. Sua via 

biossintética é desconhecida, mas talvez possa ter mecanismos similares aos de formação de 

cetocarotenóides estruturalmente relacionados em algumas bactérias (Armstrong, 1997). 

 Alguns caminhos têm sido sugeridos para a formação de determinadas xantofilas de 

fungos. A torularodina, característico de leveduras vermelhas, é provavelmente formado a 

partir de toruleno por uma série de oxidações, via torularodinaldeído. A neurosporaxantina 

pode ser formada pela oxidação de toruleno ou γ-caroteno, sendo o último o mais provável, de 

acordo com os estudos de Goodwin (1993). 

 O caminho para a formação de astaxantina a partir de β-caroteno em                   

Phaffia rhodozyma foi proposto inicialmente por Andrewes et al. (1976). O β-caroteno é 

convertido a equinenona, e então hidroxilado até transformar-se em 3-hidroxiequinenona, que 

é oxidado para formar foenicoxantina, seguido pela hidroxilação em C-3 (Vandamme, 1992). 

A configuração 3R, 3’R de astaxantina de Phaffia, que é oposta à configuração das outras 

fontes, indica uma especificidade estereoquímica enzimática diferente nesta levedura 

(Andrewes et al., 1976; Margalith, 1999).  

A Figura 15 ilustra a rota de biossíntese da astaxantina em Haematococcus pluvialis 

adaptada por Fraser et al. (1997). A biossíntese de equinenona e cantaxantina 

presumivelmente ocorre pela oxidação de β-caroteno, do mesmo modo que ocorre na 

formação destes mesmos carotenóides no invertebrado marinho Artemia salina, 

primeiramente, descrito por Davies, (1970).  
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A formação de xantofilas típicas das plantas superiores, como, zeaxantina, β-

criptoxantina, rodoxantina, ainda não foi bem investigada em fungos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Via biossintética da astaxantina de acordo com Fraser et al. (1997). 
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2.2.4  Inibidores da biossíntese de carotenóides 

 

Sabe-se que muitos compostos químicos inibem a carotenogênese em fungos.  Eles 

podem ser divididos em dois grandes grupos. O primeiro seria formado por aqueles que 

causam o acúmulo de mais pigmentos saturados, tipicamente fitoeno e fitoflueno, e o  

segundo conteria aqueles que inibem a ciclização (Bramley e Mackenzie, 1992) (Tabela 3). O 

objetivo principal dos estudos com tais inibidores seria ajudar na elucidação da biossíntese de 

carotenóides.  Neste sentido, é importante observar que eles não são efetivos como inibidores 

em todos os organismos e que existe até mesmo uma variação na resposta de alguns fungos ao 

mesmo composto. No entanto, eles podem ser usados mais pragmaticamente, como um meio 

para os microrganismos produzirem carotenóides insaturados ou acíclicos, que estejam em 

níveis muito baixos sob condições normais de crescimento (Mehta e Cerdá-Olmedo, 1999). 

Os inibidores que causam o acúmulo de mais carotenóides saturados constituem um 

grupo de compostos que podem ser bem representados pelo inibidor clássico da 

carotenogênese, a difenilamina (Tabela 3, item a). A difenilamina provoca o acúmulo de 

fitoeno em Phycomyces blakesleeanus, e nesse caso o efeito é reversível, sugerindo que a 

difenilamina inibe a atividade enzimática da fitoeno desidrogenase (Ruiz-Hidalgo et al., 

1997). Uma variedade de compostos bifenil também são considerados inibidores (Bramley e 

Mackenzie, 1992). 

Bramley et al. (1984) observaram que a fluridona e uma variedade de 

fenoxibenzamidas (Tabela 5, item a) inibem a desidrogenação de fitoeno, causando o acúmulo 

de referido carotenóide a partir da síntese de β-caroteno em Phycomyces (Hsu et al., 1990; 

Bramley, 1993).  

 Ainda, nesta categoria de agentes, existem aqueles que demonstram a 

imprevisibilidade da ação de inibidores sobre a carotenogênese em fungos. Como exemplo, o 
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2-(4-clorofenil) trimetilamina (CPTA) que para Verticillium agaricinium inibe o metabolismo 

de fitoeno (Valadon e Mummery, 1974), enquanto que em vários outros fungos ele causa o 

acúmulo de licopeno (Hsu et al., 1990; Mehta e Cerdá-Olmedo, 1999). Também o β-ionona 

inibe a formação de carotenóides coloridos em espécies de Rhodotorula, enquanto tem uma 

ação estimuladora de carotenogênese em Mucorales (Kim et al., 1996, 1997; Jeong et al., 

2001). 

No segundo grupo de inibidores, denominados de inibidores ciclase, os mais 

conhecidos por promover uma ciclização são a nicotina e o CPTA (Tabela 3, item b). 

Tipicamente, eles promovem o acúmulo de licopeno e, algumas vezes, conjuntamente, 

acumulam pequenas quantidades de carotenos monocíclicos, como β-zeacaroteno. Compostos 

estruturalmente relacionados ao CPTA demonstraram efeito semelhante em Blakeslea 

trispora (Mehta e Cerdá-Olmedo, 1999; Jeong et al., 2001) e uma variedade de outros 

compostos nitrogenados foram efetivos em Phycomyces blakesleeanus (Hsu et al., 1990). A 

presença de CPTA no meio de crescimento de um mutante carA de Phycomyces resultou em 

um aumento no conteúdo de licopeno e α-caroteno desta linhagem, que normalmente produz 

quantidades mínimas destes carotenóides (Murillo, 1980; Hsu et al., 1990; Mehta e Cerdá-

Olmedo, 1999).  
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Tabela 3. Agentes inibidores da síntese de carotenóides em fungos como descrito 

por Bramley e Mackenzie (1992)  
 

COMPOSTO                                                                          ORGANISMO 

(a) Acúmulo de carotenóides mais saturados 

Difenilamina Allomyces spp. 

 Blakeslea trispora 

 Epicoccum nigrum 

 Neurospora crassa 

 Phycomyces blakesleeanus  

 Rhodotorula gracilis 

 Verticillium albo-atrium  
CPTA Verticillium agaricinum 

9-Fluorenona  Phycomyces blakesleeanus  
 Verticillium agaricinum 

2-Metil-heptanona Phycomyces blakesleeanus  
 Rhodotorula glutinis 
 Verticillium agaricinum 
 Verticillium albo-atrium 

2-Hidroxibifenil Rhodotorula mucilaginosa 

β-Ionona Rhodotorula glutinis 

 Rhodotorula rubra 

Fluridona, difunon, alquil fenoxibenzamidas Phycomyces blakesleeanus  
  
(b) Acúmulo de licopeno  

CPTA Blakeslea trispora 

 Phycomyces blakesleeanus  

 Rhodotorula spp. 

Nicotina Phycomyces blakesleeanus  
 Verticillium agaricinum 
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2.2.5 Regulação da biossíntese  

 

Vários estímulos ambientais alteram os perfis qualitativos e quantitativos dos 

carotenóides em fungos (Tabela 4). Adicionalmente, o isolamento de mutantes de fungos 

filamentosos revelou uma grande quantidade de genes que regulam a síntese de carotenóides, 

porém ainda não foi possível explicar completamente, em nível molecular, os eventos 

precisos que ocorrem durante as várias transições.  

 

 

Tabela 4 . Agentes estimuladores da carotenogênese em fungos  
 
 

Agente Organismo 
β-Ionona Mucorales 
Retinol + derivados Mucorales 

Ftalato dimetil Phycomyces spp. 
Ácido trispórico Mucorales 

Fenóis Phycomyces spp. 

Luz Vários 

pH Phycomyces spp. 

Condições de crescimento Vários 

Produtos cítricos Blakeslea trispora 
Fosfato inorgânico Blakeslea trispora 
F- Blakeslea trispora 
Cu2+ Blakeslea trispora 
Penicilina Blakeslea trispora 
Surfactantes Vários 

Derivados de piridina Blakeslea trispora 
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a) Regulação pela luz 

 

O papel da fotorregulação na biossíntese de carotenóides já foi relatado em muitas 

espécies de fungos. Em alguns casos, a luz aumenta o conteúdo de carotenóides no micélio, 

como mostrado em Phycomyces (Corrochano e Cerdá-Olmedo, 1992; Campuzano et al., 

1994; Ruiz-Hidalgo et al., 1997) e Phaffia rhodozyma (Meyer e Du Preez, 1994). Em outros, 

como Neurospora crassa, apenas pequenas quantidades de fitoeno são formadas na ausência 

de luz (Schmidhauser et al., 1990). 

 De acordo Bramley e Mackenzie (1992) a cinética da fotorregulação em fungos 

geralmente segue duas etapas. A primeira, denominada “fase luz”, depende de luz, mas 

independe da temperatura, além de, tipicamente, apresentar curta duração. Esta fase é seguida 

por uma etapa luz-independente durante a qual, provavelmente, ocorre a biossíntese de 

carotenóides. Entre estas duas fases provavelmente existe um período de latência, e a duração 

deste varia entre espécies. Entretanto, tudo indica que as referidas fases da carotenogênese em 

determinados microrganismos não seguem o mesmo padrão, ou seja, as duas etapas podem ser 

dependentes de luz como observado em mutantes de Phaffia rhodozyma (Meyer e Du Preez, 

1994). A produção máxima de astaxantina obtida a partir da referida levedura foi observada 

quando as culturas foram iluminadas continuamente, sendo a concentração final do 

carotenóide determinada através do tempo total de iluminação. Da mesma forma a produção 

de carotenóides a partir de Mucor circinelloides e Phycomyces blakesleeanus foi induzida 

com iluminação contínua (Ruiz-Hidalgo et al., 1999).   

 A identidade do fotorreceptor, mediador durante a biossíntese de carotenóides, tem 

sido motivo de investigações prolongadas durante muitos anos (Ruddat e Garber, 1983; Rau, 
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1983,1985; Bramley e Mackenzie, 1992; Johnson e Schroeder, 1995). Existem muitas 

evidências da participação de flavoproteínas como candidatas a fotorreceptores. Por outro 

lado, acredita-se que a tradução do sinal de luz seja mediada por reações redox e na 

possibilidade de que dois fotorreceptores distintos possam existir em fungos que exibem uma 

resposta bifásica diante da fotocarotenogênese, como acontece para Neurospora crassa 

(Schrott, 1981; Schmidhauser et al., 1990) e Phycomyces blakesleeanus (Jayaram et al., 1979; 

Hsu et al., 1990; Corrochano e Cerdá-Olmedo, 1992; Ruiz-Hidalgo et al., 1997). 

De acordo com Bramley e Mackenzie (1992) independentemente da natureza do 

fotorreceptor, a origem das enzimas fotoinduzíveis e o nível metabólico em que ocorreria a 

fotorregulação não foram completamente esclarecidos na carotenogênese em fungos. 

Considerando o efeito de indução de enzimas carotenogênicas pela luz, relativamente poucos 

sistemas in vitro fotorregulados estão disponíveis a partir de fungos. Entretanto, algumas 

informações foram obtidas através de Neurospora crassa, Aspergillus giganteus, Gibberella 

fujikuroi e Phycomyces  blakesleeanus.  

Para analisar as enzimas carotenogênicas, especificamente, GGPP e PPPP, os 

carotenóides fitoeno e licopeno, marcados com C14 foram inoculados em extratos celulares de 

Aspergillus giganteus e os resultados mostraram que as enzimas que catalisam as conversões 

de PPPP para β-caroteno estão totalmente ausentes em células crescidas no escuro, entretanto 

são induzidas sob iluminação (El-Jack et al., 1987). Em Neurospora crassa a luz ativou a 

geranilgeranil pirofosfato (Nelson et al., 1989) e induziu a produção da enzima fitoeno 

desidrogenase (Schmidhauser et al., 1990). 

Em Rhodotorula minuta, a síntese de 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A (HMG-

CoA) redutase, enzima importante na via carotenogênica, mostrou-se estritamente 

fotorregulada. Contudo as enzimas que convertem fitoeno para carotenóides coloridos não são 

fotoinduzíveis na mesma levedura (Tada et al., 1982, 1990). 
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No nível metabólico, estudos com inibidores da transcrição e tradução revelaram que a 

fotorregulação afeta a transcrição, como foi observado em Fusarium aquaeductuum (Rau, 

1983) e Aspergillus giganteus (El-Jack et al., 1987). Na presença de luz provavelmente 

ocorreu envolvimento da “síntese de novo” de RNAm na regulação da produção de 

carotenóides a partir de Fusarium (Mitzka-Schnabel et al., 1984). O desbloqueio da repressão 

da transcrição de genes carotenogênicos em Neurospora crassa mostrou-se controlado pela 

concentração intracelular de AMPc. Comprovavelmente a luz causa uma diminuição nos 

níveis de AMPc, aliviando a repressão da transcrição do gene carotenogênico e 

consequentemente, favorecendo a via biossintética para carotenóides (Kritsky et al., 1982; 

Carattoli et al., 1994). 

 
 

 
b) Regulação pelas condições de crescimento  

 

Existem numerosos relatos na literatura que mostram que mudanças na taxa de 

crescimento, idade da cultura, constituintes do meio, especialmente fontes de carbono e 

nitrogênio, assim como aeração, entre outros fatores, afetam o conteúdo de carotenóides em 

fungos (Vázquez et al., 1997; Parajó et al., 1998; Tripathi et al., 1999). 

Estudos realizados pela primeira vez Phycomyces blakesleeanus (Garton et al., 1951) e 

em seguida para Epicoccum nigrum (Foppen e Gribanovski-Sassu, 1969) sugeriram que o 

acúmulo de carotenóides em fungos geralmente ocorre quando cessa o crescimento, ou 

quando as taxas de crescimento mostram-se limitadas pelos estoques de nutrientes. Alguns 

anos depois, as evidências mostraram que a produção final de carotenóides em Phycomyces 

(linhagem selvagem) é dependente da taxa de carbono e nitrogênio do meio, enquanto que a 

conidiogênese está associada com a presença de carotenóides, como visto em Neurospora 

crassa (Carattoli et al., 1994).  
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Fraser et al. (1996) observaram que em função da concentração da fonte de carbono 

dois mutantes de Mucor circinelloides (MS1 e MS9) produziram uma maior quantidade de 

carotenóide durante a fase estacionária de crescimento. Após a avaliação entre o perfil de 

acumulação desses carotenóides e as curvas de crescimento, Fraser et al. (1996) sugeriram 

que estes isoprenóides provavelmente são formados como metabólitos secundários em   

Mucor circinelloides.  

Contrariamente, durante o crescimento de Phycomyces blakesleeanus os carotenóides 

começaram a ser produzidos exatamente no início da fase exponencial (Bramley e Davies, 

1975). O perfil cinético da produção de astaxantina também foi avaliado a partir de  mutantes 

de Phaffia rhodozyma (Fang e Cheng, 1993). Os resultados mostraram que a linhagem CBS-

6938 não apresentou crescimento associado com a produção do pigmento, entretanto a 

formação de astaxantina esteve associada diretamente com o crescimento para o mutante 

NCHU-FS301, mesmo quando esse mutante foi cultivado em meios modificados. 

Vázquez et al. (1997) descreveram o perfil de produção de astaxantina a partir de 

Phaffia rhodozyma, onde os rendimentos foram favorecidos quando a levedura foi cultivada 

em meio contendo xilose como fonte de carbono. Outros trabalhos investigaram a 

incorporação de fontes de carbono de baixo custo, tais como caldo de cana e bagaço de milho, 

nos meios de cultura a serem empregados na produção de carotenóides por via microbiológica 

(Fontana et al., 1996).  

O pH do meio de produção constitui mais um outro fator comprovadamente 

importante na obtenção de carotenóides. Kim et al. (1996) observaram que a produção de β-

caroteno a partir de Blakeslea trispora foi estimulada de maneira significativa sob fortes 

condições alcalinas.  

Considerando os trabalhos que investigaram condições que favorecem a produção de 

carotenóides a partir de diferentes microrganismos, resumidamente, a literatura registra 
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estudos variando os valores da agitação (Dandekar e Modi, 1980; Johnson e Lewis, 1979; 

Meyer e Du Preez, 1994; Parajó et al., 1998), da temperatura (Candau et al., 1991; Fraser et 

al., 1996), do pH (Johnson e Lewis, 1979; Fraser et al., 1996; Kim et al., 1996,1997; Parajó et 

al., 1997), do tempo de cultivo (Candau et al., 1991; Ruiz-Hidalgo et al., 1999), da 

intensidade e cor de luz utilizada para a fotoindução (Meyer e Du Preez, 1994; Fraser et al., 

1996; Wilson et al., 1997; Ruiz-Hidalgo et al., 1999), assim como variando a fonte de 

carbono principal incorporada no meio de cultivo (Fang e Cheng, 1993; Fraser et al., 1996; 

Vázquez et al., 1997; Parajó et al., 1998).  

 
 
c) Regulação por bioindutores e agentes químicos 

 
 
Pesquisas subsequentes abordando a ordem Mucorales constataram o aumento da 

produção de β-caroteno quando linhagens (+) e (-) foram cruzadas, levando à observação de 

que o ácido trispórico age na regulação da carotenogênese (Govind e Cerdá-Olmedo, 1986; 

Hsu et al., 1990; Corrochano e Cerdá-Olmedo, 1992; Armstrong, 1997). Embora o 

mecanismo preciso de controle pelo ácido trispórico ainda não esteja completamente 

elucidado, um aumento na síntese de RNA foi observado em Blakeslea trispora, quando 

adicionou-se o ácido trispórico, e concomitantemente uma elevação nos níveis de AMPc 

ocorreu em culturas cruzadas. Contudo, não está claro se o envolvimento de ácido trispórico 

na carotenogênese está diretamente ligado ao sistema mediado por AMPc ou se são processos 

independentes (Armstrong e Hearst, 1996). 

Uma variedade de agentes que alteram a biossíntese de carotenóides em fungos. Em 

alguns casos, nenhum modo de ação foi averiguado detalhadamente, e sabe-se que estes 

efeitos podem ser de uma natureza indireta.  Porém, a estimulação da formação de 

carotenóides em Blakeslea por fosfato, Cu2+, fluoreto e penicilina está comprovadamente 
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ligada ao aumento dos níveis intracelulares de prenil pirofosfato, ou pela inibição de 

fosfatases, ou pelo aumento na atividade de MVA quinase (Desai e Modi, 1977; Govind et al., 

1982; Stamellos et al., 1992). Não foi demonstrado, no entanto, se as concentrações normais 

destes intermediários limitam ou não a produção. 

 Vários compostos imitam o mecanismo detectado para a fotoindução da biossíntese de 

carotenóides, como os efeitos estimulantes de ρ-cloromercuribenzoato, antimicina A e 

peróxido de hidrogênio (An e Johnson, 1990; Hsu et al, 1990; Feofilova et al., 1995). 

Suspeita-se que o modo de ação desses estimuladores seja o mesmo que o da luz, uma vez que 

o efeito de quimioindução encontrou-se associado à fotoindução em Fusarium aquaeductuum 

(Mitzka-Schnabel et al., 1984; Jacklin et al., 2000). 

 
 
2.3 Genes carotenogênicos 

 

Apesar de muitas espécies de fungos sintetizarem uma ampla variedade de 

carotenóides, apenas um número limitado tem sido usado em estudos mutacionais, sendo os 

principais trabalhos realizados com Gibberella fujikuroi (Avalos e Schrott, 1990), Neurospora 

crassa (Schmidhauser et al., 1990, 1994) e Phycomyces blakesleeanus (Eslava e Alvarez, 

1996; Ruiz-Hidalgo et al., 1999). Normalmente, os mutantes que participam do metabolismo 

de carotenóides são facilmente reconhecidos pelas suas diferenças de cor, quando comparados 

com a linhagem selvagem (Ruiz-Hidalgo et al., 1997). Estes mutantes, geralmente, resultam 

de alterações de uma enzima diretamente envolvida na via carotenogênica (genes estruturais) 

ou de outro componente celular com interações reguladoras (genes reguladores). Esses dois 

tipos de mutantes podem ser distinguidos através de análise quantitativa e qualitativa de seus 

respectivos carotenóides, através do perfil bioquímico enzimático, através das preparações de 

extratos celulares, ou ainda a partir das respostas a conhecidos agentes reguladores (luz, 
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compostos químicos, entre outros).  Estudos complementares e de mapeamento identificam o 

número e distribuição de genes envolvidos em fungos (Peters e Caddick, 1994; Haas e 

Marzluf, 1995). 

 

2.3.1 Genes estruturais 

 
Alguns mutantes de fungos apresentam lesões em enzimas carotenogênicas 

específicas. Estes mutantes possuem níveis de carotenóides semelhantes aos dos tipos 

selvagens mas, são caracterizados e diferenciados por acumularem produtos intermediários 

antes da etapa de bloqueio (etapa final). Estes mutantes têm auxiliado na elucidação dos 

caminhos biossintéticos de carotenóides, na natureza das enzimas participantes e no 

isolamento de genes codificadores (Carattoli et al., 1994; Navarro et al., 1995, 2001). 

Mutações nas etapas anteriores ao farnesil pirofosfato (FPP) provavelmente serão letais e as 

posteriores podem formar um precursor para esteróides (Bejarano e Cerdá-Olmedo, 1992), 

como também para a biossíntese de carotenóides.  

  A insaturação sequencial de fitoeno para licopeno envolve uma série de quatro 

desidrogenações e levanta a possibilidade de mais quatro desidrogenases discretas, uma 

específica para cada etapa (Mehta e Cerdá-Olmedo, 1995; 1999). Porém, dos mutantes 

isolados até agora parece mais provável que uma única enzima, a fitoeno desidrogenase, seja 

responsável por catalisar todas as quatro etapas (fitoeno até licopeno) em fungos com a 

possível exceção do Ustilago violacea (Will et al., 1984). De acordo Bramley e Mackenzie 

(1992) os padrões de carotenos acumulados por linhagens brancas e coloridas de Ustilago 

violacea têm sido interpretados como resultado de lesões em três genes distintos, cada um 

codificando uma desidrogenase diferente, que são as seguintes: fitoeno desidrogenase 
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(fitoeno-neurosporeno), neurosporeno desidrogenase (neurosporeno-licopeno) e                  

cis-β-zeacaroteno desidrogenase (β-zeacaroteno-γ-caroteno). 

Apesar dos estudos extensivos com Gibberella fujikuroi (Avalos e Schrott, 1990) e 

Neurospora crassa (Schmidhauser et al., 1990, 1994), nenhum mutante reconhecível que 

possa acumular licopeno foi identificado. No caso de Phycomyces blakesleeanus foram 

isolados mutantes que acumulam licopeno (Mehta e Cerdá-Olmedo, 1999). Também parece 

provável que uma única enzima ciclase seja responsável pela conversão de licopeno para      

β-caroteno em fungos (Cunningham et al., 1993; Eslava e Alvarez, 1996).  

 
 
2.3.2 Genes reguladores  

 

Mutantes defeituosos em algumas funções reguladoras com relação à carotenogênese 

produzem níveis reduzidos ou elevados de carotenóides em comparação com a linhagem 

selvagem, ou não respondem aos agentes externos. O sistema mais estudado até o presente 

momento foi proveniente de Phycomyces blakesleeanus (Bejarano e Cerdá-Olmedo, 1992; 

Campuzano et al., 1994; Eslava e Alvarez, 1996; Ruiz-Hidalgo et al., 1997; 1999). A 

biossíntese de carotenóides neste microrganismo é controlada pelo produto final, β-caroteno, 

luz e vários compostos químicos. Estudos com tais mutantes têm sido de grande auxílio, 

especialmente na tentativa de compreender os mecanismos reguladores envolvidos (Avalos et 

al., 1993; Garre et al., 1994; Ruiz-Hidalgo et al., 1999). 

Os genes estruturais, carB e carR, codificam as enzimas fitoeno desidrogenase e 

licopeno ciclase, respectivamente. Quando a síntese de β-caroteno é inibida geneticamente 

por uma mutação carB ou carR (Cerdá-Olmedo e Avalos, 1994), ou quimicamente por 

difenilamina ou CPTA (Candau et al., 1991; Feofilova et al., 1995), a síntese total de 

carotenóides é bastante aumentada. Também, em situações parcialmente inibidas, os níveis de 
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β-caroteno permaneceram constantes até mesmo com os níveis de intermediários elevados 

(Cerdá-Olmedo e Bejarano, 1992; Cerdá-Olmedo e Avalos, 1994). Tais experimentos 

corroboraram com a conclusão de que a concentração de β-caroteno produzido regula a 

própria síntese do carotenóide. Dois grupos de mutantes, recessivos para os genes carS ou 

carD, acumularam grandes quantidades de β-caroteno em comparação a linhagem selvagem e 

a introdução do gene carS em mutantes carB não estimulou a síntese de fitoeno e ainda 

observaram-se a incapacidade de inibidores químicos em aumentar a produção geral de 

carotenóides em mutantes carS (Avalos et al., 1992, 1993).  

Como já descrito anteriormente, a luz estimula a biossíntese de carotenóides em 

Phycomyces blakesleeanus (Corrochano e Cerdá-Olmedo, 1992; Ruiz-Hidalgo, 1997) e 

alguns mutantes já identificados foram bloqueados neste efeito. Estes incluem os mutantes 

carB, carR, carA, carRA e carS, e os mutantes duplos carBcarR e carAcarS (Eslava e Cerdá-

Olmedo, 1974; Lopez-Diaz e Cerdá-Olmedo, 1980; Mehta e Cerdá-Olmedo, 1995, 1999; 

Ruiz-Hidalgo et al., 1997). 

Mutantes superprodutores de Gibberella fujikuroi que acumulam carotenóides, e pelo 

menos sob certas condições de crescimento, acumulam também giberelinas e esteróis, foram 

isolados (Avalos e Cerdá-Olmedo, 1987; Avalos e Schrott, 1990; Cerdá-Olmedo e Avalos, 

1994). 

Finalmente, uma quantidade de genes reguladores foram identificados, e hoje se sabe 

que seus produtos interagem mediando a regulação da via biossintética de carotenóides a 

partir de β-caroteno, luz, compostos químicos e estimulação sexual. Adicionalmente, alguns 

destes produtos gênicos possuem papel em mais de um caminho estimulador (Linden et al., 

1994; Funtikova et al., 1998; Navarro et al., 1995, 2001).  
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3. CAROTENOGÊNESE: AVANÇOS E PERSPECTIVAS  

 

A compreensão completa da biossíntese de carotenóides em fungos e sua regulação 

dependem do isolamento e caracterização das proteínas e genes responsáveis pela formação 

desses isoprenóides. As enzimas estão ligadas às membranas, sendo difícil, mas não 

impossível,  purificá-las. Contudo, pelo número de investigações, certamente muito em breve 

as enzimas responsáveis pela biossíntese de carotenóides serão purificadas através de técnicas 

modernas de purificação protéica. As proteínas reguladoras quase sempre estão presentes em 

quantidades muito pequenas e portanto necessitam de ensaios adequados para serem 

identificadas (Misawa et al., 1995; Ruiz-Hidalgo et al., 1997, 1999). 

Uma rota óbvia para o isolamento do gene carotenogênico seria selecionar bibliotecas 

de expressão de DNA genômico ou DNAc apropriadas, com anticorpos preparados para 

proteínas carotenogênicas. Esta tarefa pode ser simplificada pela possibilidade, pelo menos 

em certos casos, de isolar RNAm quando a carotenogênese for induzida pela luz e compostos 

químicos. Outra alternativa seria identificar clones do DNAc ou DNA genômico que 

codifiquem as proteínas carotenogênicas pela complementação de diferentes mutantes.  

Um pré-requisito para tal abordagem é o desenvolvimento de sistemas de 

transformação eficientes e vetores adequados para clonagem em fungos de interesse 

industrial. Tal sistema foi inicialmente desenvolvido para Neurospora crassa (Carattoli et al., 

1994) e, não surpreendentemente, foi usado para o isolamento de genes (Schmidhauser et al., 

1994; Misawa et al., 1995; Velayos et al., 1997; Miura et al., 1998; Ruiz-Hidalgo et al., 1999; 

Navarro et al., 1995, 2001).  

Obviamente, à medida que diferentes genes carotenogênicos se tornam disponíveis, 

aumentam as possibilidades de utilizá-los como sondas heterólogas para genes equivalentes 

de outras espécies. Esta abordagem vem sendo usada em laboratório, para identificar genes 
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que codificam a fitoeno desidrogenase a partir de Phycomyces blakesleeanus ((Iturriaga et al., 

1992; Velayos et al., 1997), e também a licopeno ciclase proveniente de Phycomyces 

blakesleeanus (Cunningham et al., 1993; Eslava e Alvarez, 1996; Mehta e Cerdá-Olmedo, 

1999). Algumas investigações relataram a expressão heteróloga de genes provenientes de 

Phycomyces blakesleeanus, que codifica a enzima fitoeno desidrogenase, em Mucor 

circinelloides (Velayos et al., 1997; Ruiz-Hidalgo et al., 1999). 

 Este é um período promissor para a aplicação de técnicas modernas de RNA 

recombinante nos estudos sobre carotenogênese e sua regulação, e certamente nos fornecerá 

inúmeras respostas. O conhecimento da estrutura e propriedades de enzimas carotenogênicas 

será de valor fundamental para várias categorias industriais, principalmente para as indústrias 

alimentícia, farmacêutica e agroquímica (Johnson e Schroeder, 1995). Os genes isolados 

oferecem potencial biotecnológico para desenvolver fontes comercialmente aceitáveis para a 

maximização da produção de carotenóides a partir de vias microbiológicas que possam ganhar 

o mercado consumidor (Fontana et al., 1996; Parajó et al., 1998; Tripathi et al., 1999). 

Conforme reportado por Fontana et al. (2000), dentre os carotenóides mais 

intensamente oxigenados, que podem ser obtidos por via microbiana, destacam-se a 

astaxantina (3,3’- dihidroxi - 4,4’- diceto-β-caroteno), presente na levedura róseo-alaranjada 

Phaffia rhodozyma (Xanthophyllomyces dendrorhous), e a cantaxantina (4,4’-diceto-β-

caroteno), pigmento das plumas do Flamingo (Phoenicopterus ruber ruber), e do 

“champignon” (Cantharellus cinnaharinus). Somente para o par astaxantina e cantaxantina, o 

mercado internacional alcançou no ano 2000 a notável cifra de US$ 150 milhões, dada sua 

crescente absorção pelas atividades industriais de aquacultura (“fish farming”) e avicultura. 

Os fungos podem ser fontes úteis de carotenóides para aplicações tanto científicas 

quanto comerciais. Do ponto de vista comercial, os carotenóides de fungos devem ser 

produzidos com poucos gastos e em grandes quantidades, ou ainda, o microrganismo deve ser 
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fonte exclusiva de um único pigmento, seja naturalmente ou via melhoramento genético. As 

investigações científicas devem ser centralizadas sobre fungos facilmente cultiváveis, que 

tenham mostrado habilidade de produzir uma quantidade relativamente abundante de 

carotenóide. 

Por outro lado, a grande quantidade de carotenóides naturalmente produzidos tem 

motivado muitas tentativas de suplementar ou alterar o meio de crescimento para fungos 

filamentosos em busca do aumento da produção de carotenóides. Os resultados destes 

esforços com Mucorales foram revisados inicialmente por Lampila et al. (1985) e mais 

recentemente a carotenogênese microbiológica por descrita por outros pesquisadores (Johnson 

e Schroeder, 1995; Armstrong, 1997). Apesar de transcorrido tanto tempo, podemos afirmar 

que esta abordagem ainda continua, basicamente, muito empírica, e portanto existe pouca 

compreensão dos mecanismos envolvidos na regulação da produção. 

Finalmente, alguns exemplos representativos de fontes de carotenóides foram 

mencionados nesta revisão. Contudo, após todas as investigações aqui descritas e 

considerando alguns fatores que são reconhecidos como variáveis que influenciam na 

produção de carotenos e carotenóides acredita-se que a produção por via microbiológica possa 

ser otimizada. 
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Abstract 

 

Five filamentous fungus strains (Mucor circinelloides, Mucor javanicus, Mucor 

racemosus, Cunninghamella bertholletiae, Cunninghamella. elegans) were screened for the 

presence of astaxanthin, β-carotene and lycopene. Only M. circinelloides and M. javanicus 

showed mycelium pigmentation after 72 and 48 h of cultivation, respectively. Astaxanthin 

predominated in the mycelia of M. javanicus, which exhibited larger astaxanthin and β-

carotene concentrations (19.8 µg.g-1 13.5 µg.g-1, respectively) than M. circinelloides           

(5.3 µg.g-1 and 6.8 µg.g-1). Production of astaxanthin by the genus Mucor is believed to be 

reported here for the first time. The kinetics of astaxanthin production by M. javanicus is 

consistent with a growth semi-associated mechanism, where astaxanthin may be produced and 

accumulated as a secondary metabolite. 

 

 

Key words: carotenoids, astaxanthin, lycopene, β-carotene, Mucorales. 
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Introduction 
 

Carotenoids constitute a family of terpenoid pigments which are widely distributed in 

nature. Some 600 chemically distinct carotenoids have been nutritional studies have shown 

that carotenoids possess various beneficial effects on human health. Lycopene and 

astaxanthin, for example, are known to act as free-radical scavengers (Mortensen et al. 2001). 

Carotenoids are lipo-soluble photopigments (yellow, orange, or red) synthesized by bacteria, 

fungi, algae and plants (Goodwin and Britton 1988, Nelis and Leenher 1991; Kull and 

Pfander 1995). 

In addition to their well-known use as food colorants, and to enhance immune 

responses (Jyocouchi et al. 1991). There is, moreover, increasing evidence that these 

carotenoids protect against certain kinds of cancer (Mayne 1996). Carotenoid pigments have 

also been exploited for industrial use, mainly as food or feed supplements. One such example 

is β-carotene, a precursor of vitamin A in mammals (Krinsky 1989). Astaxanthin, responsible 

for the color of salmon, lobster and other fish and sea food species, has being attracting 

increasing attention (Johnson and An 1991). Animals acquire carotenoids from their food. 

Carotenoid-rich plant preparations, such as paprika and saffron, have long been used in most 

human societies. Commercially purified carotenoids are normally obtained through chemical 

synthesis (Nelis and Leenher 1991), but the current fashion of avoiding chemical food 

additives tends to favor biological production rather than chemical synthesis. In the last few 

years research has been conducted to extract carotenoids from microbial sources (Johnson and 

An 1991). Microbial carotenogenesis includes that performed by bacterial species of 

Corynebacterium, Mycobacterium and Brevibacterium, mutant yeasts of Rhodotorula and 

molds of the Mucorales order (Choanephora, Phycomyces and Blakeslea), as reported by 

Lampila et al. (1985).  



 76

Fungi provide an enormous variety of carotenoids. Many members of the 

Zygomycetes, including the Mucor species, produce carotenoids (Cerdá-Olmedo and Avalos 

1994). Why carotenoid pigments occur in fungi is not fully understood, but a plausible 

explanation would be related to the fact that these isoprenoids are implicated in 

photoprotection and metabolized to the sex hormone trisporic acid in the Mucorales. Trisporic 

acids are produced upon mating and are supposed to stimulate carotenogenesis. Carotenoid 

structural analogs have been shown to mimic the actions of the trisporic acids. The structures 

of these two types of stimulator have in common an ionone ring and a hydrocarbon side chain 

(Bramley and Mackenzie 1991). 

The genes responsible for the synthesis of carotenoids such as lycopene, β-carotene, 

and astaxanthin have been isolated from the epiphytic Erwinia species and the marine bacteria 

Agrobacterium aurantiacum and Alcaligenes sp. strain PC-1, and their functions have been 

elucidated (Misawa et al. 1995). The first substrate of the encoded enzymes for carotenoid 

synthesis is farnesyl pyrophosphate (FPP), which is the common precursor for the 

biosynthesis of numerous isoprenoid compounds such as sterols, hopanols, dolicols and 

quinones (Miura et al. 1998). Some yeasts like Candida utilis apparently accumulate a large 

amount of ergosterol in the cell during the stationary phase, which potentially makes them 

large producers of carotenoids through redirection of the carbon flux for ergosterol 

biosynthesis into the nonendogenous pathway for carotenoid synthesis via FPP (Miura et al. 

1998). It is plausible, therefore, that some biosynthetic route for carotenoid production may be 

occurring in Mucorales, warranting a study to investigate this possibility. 

In this work we report on a screening of three strains of Mucor and two strains 

Cunninghamella for production of astaxanthin, β-carotene and lycopene. The strain with the 

highest astaxanthin yields was also submitted to a study to determine its kinetic production 

parameters. 
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Materials and methods 

 

Microorganisms  

 
Three strains of Mucor genus (M. circinelloides IAM 6080, M. javanicus IFO 4570 

and M. racemosus NHL 11569) and two strains of Cunninghamella genus (C. bertholletiae 

IFM 46987 and C. elegans IFM 46109) were selected for carotenoid screening. The strains 

were obtained from the live collection of the Research Center for Patogenic Fungi and 

Microbial Toxicoses (Chiba University, Japan) and maintained at 4 oC on potato dextrose agar 

(DIFCO, USA).  

 
 
Inoculum preparation and culture conditions 

 
The spores were harvested from cultures grown for 5-7 d at 25 oC, in Petri dishes 

containing potato dextrose agar. A stock suspension was prepared and adjusted to 1.0 x 107 

spores/mL, using a haemocytometer for counting. The suspension was used at 5% (v/v) to 

obtain the preinoculum, produced at 25 oC for 24 h on a reciprocal orbital shaker (Incubator 

Shaker C24, New Brunswick Scientific, NJ, USA) at 150 strokes/min in Erlenmeyer flasks 

containing 100 ml of the medium Sabouraud liquid (Oxoid, LTD, Basingstoke, England, UK). 

One milliliter samples of the preinoculum were used to produce the inoculum in Erlenmeyer 

flasks containing 100 mL of the synthetic medium proposed by Hesseltine and Anderson 

(1957) modified by Andrade et al. (2000). This medium contains, per liter of distilled water, 

60 g D-glucose, 3.0 g L-asparagine, 0.008 mg thiamine, 0.50 g potassium phosphate and 0.25 

g magnesium sulphate, at pH 5.5. The flasks were incubated at 25oC on a reciprocal orbital 
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shaker at 150 strokes/min for 120 h. The mycelia were harvested by filtration through a 

silkscreen nylon filter. Fermentation was followed by determination of biomass. 

The biomass was lyophilized (Freeze Dry, Freezone 4.5, LABCONCO) for 24 hours 

and kept under vacuum until constant weight. The lyophilisates were weighed to determine 

cell growth and analyzed for the three carotenoids. The pH was measured with a glass-

electrode pH meter in the culture supernatant during cultivation. The amount of glucose in the 

media was estimated by the Glucose Oxidase Method, according to Hanson and Phillips 

(1981). 

 

Extraction and analysis of the carotenoids 

 
The lyophilisates were cut into small pieces, homogenized in hexane:methanol (1:1, 

v/v) and shaken at 30oC for 24 h until they became colorless (Kim et al., 1996). A hexane 

phase containing carotenoids was obtained by addition of distilled water followed by 

centrifugation. The carotenoid amounts in the hexane phase were determined by UV-visible 

spectrophotometry and confirmed by HPLC. 

The carotenoid concentrations were calculated through the equation provided by An et 

al. (1989), using the special extinction coefficient E1%
1cm = 2500 (Davies, 1976). The 

spectrophotometric measurements were recorded on a Beckman DU7500 spectrophotometer. 

Carotenoid amounts were quantified against authentic astaxanthin, β-carotene and lycopene 

samples as external standards (Sigma Chemical, Co., St. Louis, Mo., USA).  

Each sample also was subjected to high-performance liquid chromatography (HPLC) 

in a chromatograph using a stainless steel Nova-Pak C18 3.9 mm x 150 mm reversed phase 

column (Waters Association, USA). Elution was performed with an isocratic solvent of 

Acetonitrile:chloroform:methanol:water (60:25:10:5, v/ v/v) at the operating flow-rate of  0.5 
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mL/min, as described by Fontana et al. (2000). Carotenoid spectral absortion was measured at 

471 nm with a Hewlett Packard Model 1050 (USA) absorbance detector (UV-visible). All 

analyses were carried out at the Departamento de Química Fundamental, Universidade 

Federal de Pernambuco (Brazil). 

 

Chemicals and reagents 

 
Authentic astaxanthin, β-carotene and lycopene utilized as analytical standards and 

acetonitrile, chloroform and methanol (HPLC grade) were obtained from Sigma Chemical Co. 

(St. Louis, MO., USA). All other reagents were of analytical grade. 

 

Kinetic studies 

 
The strain with the largest overall carotenoid production was selected, and the 

predominant carotenoid in this strain was identified as astaxanthin. The kinetic parameters of 

carotenoid production by this strain were studied by monitoring growth, glucose consumption, 

astaxanthin production and pH, during 120 hours of cultivation. The specific growth rate (µ) 

was determined from the slope of a semi-logarithmic plot of cell mass concentration (g.L-1) 

against time. The yield (YX/S) and the astaxanthin yield (YP/S) are defined as YX/S = (Xf – 

Xi)/(Si – Sf) and YP/S = (Pf – Pi)/(Si – Sf), respectively, where Xi, Si and Pi are the initial cell, 

substrate, and total astaxanthin concentrations (g.L-1), and Xf, Sf and Pf are the final cell, 

substrate, and total astaxanthin concentrations (g.L-1), following Fang and Cheng (1993). 
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Results and discussion 

 

Screening of fungal strains for carotenoid production 

 
The screening results of the five strains for carotenoid production are shown in Figure 

1. Among the five strains, only Mucor circinelloides and Mucor javanicus showed mycelium 

pigmentation after 72 and 48 h of cultivation, respectively. The mycelia of Mucor javanicus, 

however, showed a more intense orange-yellow pigmentation than the mycelium of M. 

circinelloides. 

  The chemical structures of the dyes investigated here are presented in Figure 2. 

Generally, the colors produced by these carotenoids vary from yellow through orange up to 

bright red, and are the result of the multiplicity of conjugated double bonds present in their 

chemical structures (Britton 1995). Under the screening conditions, the pigment formed in the 

mycelia varied from yellow to orange. 

 Each of the three structural variants was characterized by UV/visible 

spectrophotometry, through their maximum absorption wavelengths (λmax) in the 300 - 600 

nm range. The spectra obtained were compared to those found in the literature (Britton 1995; 

Johnson and Schroeder 1995), giving a first indication of carotenoid identity (Figure 3). The 

quantitative analysis was confirmed by HPLC. Each peak was identified by a comparison of 

its retention time with that of the standard compound, and confirmed by the corresponding 

peak area, when co-injected with each standard compound. The chromatogram obtained from 

the Mucor javanicus and Mucor circinelloides mycelia showed peaks corresponding to 

astaxanthin and β-carotene. Lycopene, the third carotenoid investigated, was not detected 

after growth of the two microorganisms in the culture conditions adopted in this work.  
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Astaxanthin predominated in the Mucor javanicus mycelia. The concentrations of 

astaxanthin and β-carotene (19.8 µg.g-1 and 13.5 µg.g-1, respectively ) were higher in this 

strain than in Mucor circinelloides (5.3 µg.g-1 and 6.8 µg.g-1). This explains why Mucor 

javanicus mycelia were more intensely pigmented than those of Mucor circinelloides. 

The principal carotene found in fungi and many non-photosynthetic prokaryotes is β-

carotene (Bramley and Mackenzie 1992). For Zygomycetes, and for Mucorales in particular, 

β-carotene is normally the predominant pigment, which makes the presence of astaxanthin in 

Mucor javanicus rather surprising.  

Since the carotenoids are a terpenoid family of pigments of great economic interest, 

their biochemical and regulatory aspects have been extensively investigated in different 

microorganisms, including the fungi Neurospora crassa, Phycomyces blakesleeanus, 

Blakeslea trispora e Gibberella fujikuroi (Avalos et al. 1992). Phycomyces blakesleeanus has 

been used as a model for carotenogenesis studies in Mucorales, because of the variety of 

colored mutants available and also the development of modern recombinant DNA techniques 

(Velayos et al. 1997; Ruiz-Hidalgo et al. 1999). 

Ruiz-Hidalgo (1990) suggested that the basic features of the carotenoid pathway, 

including photocarotenogenesis, are similar in Phycomyces and Mucor. Subsequent research, 

however, indicated that the negative end-product regulation by β-carotene shown by 

Phycomyces is either absent or very different in Mucor (Velayos 1994; Navarro et al. 1995). 

Taking into account these observations, Velayos et al. (1997) genetically combined the 

advantages of the two organisms and were able to isolate and characterize mutant Mucor 

circinelloides strains with upset carotenoid pathways. Among these mutants, two strains 

producing β-carotene were isolated (CBS27749 and MS9), with yields between 45 and 551 

µg.g-1, depending upon the cultivation conditions.  
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Although the media and growth conditions employed in this work are too different to 

warrant a direct comparison, the yields of β-carotene reported here are significantly lower 

than those obtained by Velayos et al. (1997) and other researchers. Velayos et al. (1997) also 

isolated mutants of Mucor circinelloides producing other carotenoids such as phytoene and 

lycopene. To our knowledge, however, the production of astaxanthin by the genus Mucor is 

reported here for the first time. 

It should be stressed that astaxanthin is a xanthophyll, and that the introduction of 

oxygenated functions into carotenes occurs at various stages of desaturation and/or 

cyclization. Moreover, the description of a general pathway is difficult, in view of the large 

variety of xanthophylls found in fungi. Almost all fungal xanthophylls contain cyclic end 

groups. Phillipsiaxanthin is an exception (Bramley and Mackenzie 1992). Its biosynthetic 

pathway is unknown, but it may be similar to the formation of the structurally related 

ketocarotenoids in purple nonsulfur bacteria (Bramley and Mackenzie 1992; Armstrong 

1997). 

In all organisms forming cyclic carotenoids, two molecules of geranylgeranyl 

pyrophosphate form phytoene. In most carotenogenic organisms phytoene is desaturated to 

lycopene via phytofluene, ζ-carotene and neurosporene. Typically, lycopene undergoes 

cyclization to form β-carotene via monocyclic γ-carotene (Bramley 1993).  

Although β-carotene is oxidized to xanthophylls in some fungi such as Gibberella 

fujikuroi (Avalos and Schrott 1990), there is little information about astaxanthin biosynthesis 

by the Mucor species, probably due to the lack of data on mutants from Mucor genus 

producing astaxanthin. However, studies with other microorganisms producing astaxanthin 

have been used as a basis to propose possible biosynthetic pathways to form this carotenoid. 

An example is the biosynthetic route initially proposed by Andrewes et al. (1976) for 

astaxanthin formation from β-carotene in Phaffia rhodozyma. According to this model, β-
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carotene is first converted to echinenone, which is subsequently hydroxylated to 3-

hydroxyechinenone without passing through the canthaxanthin formation step. 3-

Hydroxyechinenone is then transformed to phenicoxanthin, followed by hydroxylation at C-3, 

which yields astaxanthin.  

This has been further corroborated by Margalith (1999), who suggested a biosynthetic 

route for astaxanthin production in Haematococcus pluvialis (adapted from Fraser et al. 

1997), in which both echinenone and canthaxanthin occur by oxidation of β-carotene. The 

presence of small amounts of echinenone (one keto group) and canthaxanthin (two keto 

groups) indicates a pathway from β-carotene to astaxanthin involving these ketocarotenoids 

prior to hydroxylation at the 3 and 3’ carbons, according to Grung et al. (1992). Although the 

biosynthesis of ketocarotenoids in Haematococcus has not been fully elucidated, it is widely 

assumed that the early steps of carotenogenesis, including the conversion of mevalonate to 

phytoene and the desaturation process up to β-carotene, follow a pathway similar to that 

found in other oxygenic carotenogenic organisms (Armstrong and Hearst 1996).  

Taking into account the literature data on the biosynthetic route of astaxanthin and 

considering that β-carotene is normally the major pigment in Mucorales, we can suggest that a 

deviation in the route presumably occurs, in which the final product β-carotene would be 

available for conversion into echinenone and canthaxanthin for astaxanthin formation (Figure 

4). This alternative route would explain the predominance of astaxanthin and the small yields 

of β-carotene in the mycelium of Mucor  javanicus.    
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Kinetics of astaxanthin formation by Mucor javanicus 

 
The growth of Mucor javanicus followed a standard pattern, presenting a lag phase in 

the first 8 h of cultivation, followed by an exponential phase (8-72 h) and a stationary phase 

after 72 h. Glucose consumption was growth-associated and astaxanthin production reached 

the maximum level with pH reduction (Figure 5). The pH decreased during carotenoids 

synthesis, after which it stayed practically constant up to the end of fermentation. The low pH 

values observed at the end are probably due to metabolite accumulation resulting from D-

glucose degradation. 

Figure 5 shows that astaxanthin started forming in the second day (48 h) and reached a 

maximum after 96 h of cultivation, while the exponential growth phase stopped after 72 h. 

The values of the specific growth rate (µ) and the specific astaxanthin productivity (qP) 

indicate that the kinetic profile for astaxanthin production by Mucor javanicus is semi-

associated to growth (mixed kinetics), as observed for other fermentative processes (Sinclair 

and Cantero 1990).  

To evaluate the efficiency of the selected microorganism for carotenoid production 

under the tested conditions, the following responses were determined: yield factor for biomass 

on glucose consumed (Yx/s), yield factor for astaxanthin on glucose consumed (Yp/s), yield 

factor for astaxanthin on biomass (Yp/x), volumetric productivity (Qp) and maximum specific 

growth rate (µx). The results are shown in Table 1. 

A pattern not associated to growth was found in Sporobolomyces roseus (Bobkova 

1965) and Rhodotorula glutinis (Vecher and Kulikova 1968), where carotenoid production 

occurred only after yeast growth had stopped. Similar results were obtained by Fraser et al. 

(1996) for two Mucor circinelloides mutants (MS1 and MS9), for which the largest 

carotenoid amount was observed during the stationary growth phase. Conversely, during 
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cultivation of a Phaffia rhodozyma mutant (NCHU-FS301) carotenoid production started 

exactly at the beginning of the exponential growth phase, indicating that astaxanthin 

formation was directly associated to growth (Fang and Cheng 1993). 

Fraser et al. (1996), after evaluating the profiles of carotenoid accumulation with 

respect to growth, supported the view that these isoprenoids are secondary metabolites in 

Mucor circinelloides. As our results on the production kinetic profile are very similar to those 

of Fraser et al. (1996), we believe that in Mucor javanicus astaxanthin can be produced and 

accumulated as a secondary metabolite, since the largest yield was observed only after the 

exponential growth phase.  

 
 
Conclusion 

 
Mucor javanicus has been observed to produce astaxanthin as the predominant 

carotenoid, among the five filamentous fungi strains investigated. This is apparently the first 

report on the production of astaxanthin by the genus Mucor. The amounts produced are 

inferior to those reported in the literature for other microorganisms, but the growth conditions 

were different.  The conditions used in this study could serve as the starting point for an 

optimization study on the use of filamentous fungi growth for large scale carotenoid 

production.  
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     Table 1. Kinetic parameters for astaxanthin production by Mucor javanicus. Values shown 

are averages of two replicate experiments.  

 

Parameters     

Maximum specific growth rate  µ máx.(h-1) 0.038  0.041  

Yield factor for biomass on glucose consumed  Yx/s (g.g-1) 0.12 0.14  

Yield factor for astaxanthin on glucose consumed  Yp/s (µg.g-1) 2.59  2.63  

Yield factor for astaxanthin on biomass  Yp/x (µg.g-1) 19.0  20.7  

Volumetric productivity   Qp (µg L.h-1) 1.26  1.18  
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Figure 1. Results of the screening for the presence of pigmentation in mycelia of filamentous 

fungi: (1) Cunninghamella bertholletiae (IFM 46987), (2) Cunninghamella elegans (IFM 

46109), (3) Mucor racemosus (NHL 11569), (4) Mucor circinelloides (IAM 6080) and (5) 

Mucor javanicus (IFO 4570). 
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      Figure 2. Chemical structures of the three carotenoids investigated in the five strains of 

filamentous fungi.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 93

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

300 350 400 450 500 550 600

Wavelength (nm)

A
bs

or
ba

nc
e

Astaxanthin

B-carotene

Lycopene

M. circinelloides

M. javanicus

 
 

 

 

 

Figure 3. Visible absorption spectra of the pigments isolated from the M. circinelloides and 

M. javanicus strains, and of authentic astaxanthin, β-carotene and lycopene (Sigma Chemical, 

Co., St. Louis, Mo., USA). 
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Figure 4. Suggested pathways for astaxanthin biosynthesis in Mucor javanicus. 
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Figure 5. Production of astaxanthin by Mucor javanicus (IFO 4570) grown in the synthetic 

medium of Hesseltine and Anderson (1957) modified by Andrade et al. (2000). 
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Seleção de fatores potencialmente importantes para a 
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 Mucor javanicus (IFO 4570) 
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Resumo   

 

Sete fatores foram investigados quanto à sua influência sobre a produtividade de astaxantina 

(3,3’-dihidroxi-β,β-caroteno-4,4’-diona) por Mucor javanicus (IFO 4570): a fonte principal 

de carbono, o tempo de cultivo, a temperatura, a agitação, o pH inicial do meio, a cor e a 

intensidade da luz à qual as culturas foram submetidas. De acordo com os resultados de um 

planejamento fatorial 27-3, todos os fatores apresentaram efeitos principais positivos, embora 

confundidos com várias interações. A cor e a intensidade da luz mostraram-se como os fatores 

mais importantes, seguidos do pH. Estes resultados constituem o ponto de partida para um 

processo de otimização baseado apenas nos fatores mais significativos. 

 

 

Palavras chave: carotenóides, astaxantina, Mucor javanicus, Mucorales 
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1. Introdução 
 

A astaxantina (3-3’- dihidroxi-β-β-caroteno-4,4’-diona) foi isolada pela primeira vez 

em 1938 a partir de lagostas, e atualmente, dentre os carotenóides intensamente oxigenados,  é 

considerada um dos mais importantes pigmentos, dada a sua crescente absorção pelas 

atividades industriais (Fang e Cheng, 1993).  

Em termos tecnológicos, a astaxantina, como a maioria dos carotenóides, continua 

sendo importante como agente corante. Devido à baixa absorção dos pigmentos sintéticos e a 

crescente preocupação quanto aos efeitos alérgicos e possíveis propriedades carcinogênicas 

dos corantes artificiais, os carotenóides e outros corantes naturais obtidos a partir de processos 

biotecnológicos estão ganhando a preferência dos consumidores, especialmente na Europa 

(Jyocouchi et al., 1991; Johnson e Schroeder, 1995).  

Compostos naturais ricos em duplas ligações conjugadas atuam, por seu efeito 

antioxidante, no seqüestro de radicais livres (Halliwell e Gutteridge, 1996). A capacidade da 

astaxantina em combater espécies ativas do oxigênio é 100-500 vezes superior à do α-

tocoferol (Naguib, 2000). Desta forma a astaxantina é um eficiente antioxidante, podendo ser 

incorporado na dieta para diminuir o risco de doenças degenerativas, como o câncer, doenças 

cardiovasculares, degeneração macular e formação de cataratas (Mayne, 1996). 

O uso da astaxantina na aquacultura, para conferir a pigmentação desejada a peixes 

como truta e salmão, tem atraído cada vez mais atenção (Johnson e An, 1991; Storebakken e 

No, 1992). Para este fim, Krill e cascas de camarão, lagosta e outros crustáceos são utilizados, 

além de astaxantina produzida comercialmente por síntese química.  

A presença da astaxantina tem sido reportada em vários grupos de microrganismos, 

como bactérias (Mycobacterium lacticola ou Brevibacterium spp), algas (Haematococcus 

pluvialis, Neochloris wimmeri ou Chamydomonas nivalis) e fungos (Peniophora spp., 
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Phycomyces blakesleeanus e Blakeslea trispora) incluindo as  leveduras (Phaffia rhodozyma e 

Rhodotorula minuta), conforme descrito na literatura (Johnson e An, 1991; Nelis e De 

Leenher 1991; Johnson e Schroeder, 1995).  

Nos últimos anos, diversos trabalhos publicados relataram alguns fatores que podem 

afetar a produção de astaxantina durante o crescimento de microrganismos. Dentre eles, os 

fatores nutricionais (fontes de carbono e nitrogênio) e os fatores físicos (pH, temperatura, 

aeração,  intensidade, tempo de exposição e cor da luz utilizada na iluminação das culturas), 

que podem influenciar na fotoindução e nos resultados da carotenogênese (Johnson e Lewis, 

1979; Meyer e Du Preez, 1994). 

Recentemente constatou-se através de um “screening” a produção de astaxantina a 

partir do crescimento de Mucor javanicus (Andrade et al., 2002). Considerando que a 

carotenogênese nos fungos pode ser influenciada por diversos fatores com variados graus de 

importância, neste trabalho utilizou-se um planejamento fatorial fracionário para realizar uma 

triagem dos vários fatores potencialmente importantes com o objetivo  de selecionar os mais 

significativos dentre eles, para fins de posterior maximização dos rendimentos. 

 

2. Material e métodos 

 

2.1 Microrganismo 

 

A produção de astaxantina foi estudada a partir da amostra de Mucor javanicus IFO 

4570, procedente do Research Center for Pathogenic Fungi and Microbial Toxicoses (Chiba 

Universiy, Japão). A amostra foi mantida em meio Batata-Dextrose-Ágar (BDA, Oxoid Ltd, 

Basingstoke, England, UK) à temperatura de 4°C.  
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2.2 Meios e condições de crescimento 

 

O inóculo utilizado para o crescimento em meio líquido foi obtido a partir de culturas 

em meio BDA após 5 dias de incubação a 25 °C. A contagem de esporos foi realizada em 

Câmara de Neubauer e o inóculo foi padronizado em 107 esporos/ mL. Para a preparação do 

pré-inóculo, 5 mL da suspensão de esporos foi adicionada em frascos de Erlenmeyer de 250 

mL contendo 100 mL do meio Sabouraud líquido (Oxoid, Basingstoke, UK).  Os frascos 

foram incubados a 25°C durante 24 horas, sob agitação orbital de 150 rpm (Incubator Shaker 

C24, New Brunswick Scientific, NJ, USA). 

Para obtenção da massa micelial, 1 mL do pré-inóculo (5%, v/v) foi adicionado em 

frascos de Erlenmeyer de 250,0 mL contendo 100,0 mL do meio de cultura descrito por 

Andrade et al. (2000), que apresenta a seguinte composição: 60,0 g/L de D-Glicose; 3,0 g/L 

de L-Asparagina, 0,5 g/L de Fosfato de Potássio,  0,25 g/L de Sulfato de Magnésio, 0,008 

mg/L de Tiamina, pH 5,5. A fonte de carbono principal e as condições de cultivo foram 

variadas de acordo com o planejamento descrito na Tabela 1. 

Dentre os fatores considerados potencialmente importantes para a produção de 

astaxantina, sete foram escolhidos para o estudo preliminar: carboidrato (açúcar) adicionado 

ao meio de cultura como fonte de carbono principal, temperatura, aeração, pH, tempo de 

cultivo, cor e intensidade da luz utilizada na iluminação das culturas. Esses fatores foram 

estudados nos níveis especificados na Tabela 1.  

As culturas foram iluminadas, continuamente, com “Leds” (Light Emitting Diodes, 1.0 

mm x 0.5 mm x 0.5 mm) de cores distintas (azul e vermelho), que foram adaptados sobre os 

frascos durante o processo fermentativo, com a intensidade da luz controlada através de um 

medidor de potência ligado a um sensor (Ophir Optionics LTD, Peabody, MA, USA).  
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2.3 Quantificação do crescimento 

 

As culturas foram filtradas em filtro de nylon (silkscreen, 120F) e a massa micelial foi 

lavada com água destilada. Os micélios foram liofilizados durante 24 horas em Liofilizador 

(Freeze Dry, Freezone 4.5, LABCONCO) e posteriormente mantidos em dessecador a vácuo 

(Marconi, Mod. 058) até peso constante, para determinação do peso seco.  

 

2.4 Extração de astaxantina 

 
 

Para a extração do carotenóide, o micélio anteriormente liofilizado foi macerado, 

homogeneizado em solução contendo hexano e metanol (1:1, v/v) e mantido sob agitação 

(100 rpm) à temperatura de 30oC durante 24 horas, conforme descrito por Kim et al., (1996). 

A fase hexano, contendo a astaxantina, foi separada através de centrifugação (Centrífuga 

Fisher Scientific) a 2000 rpm durante 10 minutos. A fração final foi analisada por 

espectrofotometria (UV-visível) e cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE).  

 

2.5 Análise físico-química da astaxantina 

 

 A concentração de astaxantina foi calculada usando-se o coeficiente de extinção de 

2500 mM cm-1 (480 nm) de acordo com Tripathi et al. (1999). As determinações 

espectrofotométricas foram realizadas em um espectrofotômetro Beckman DU7500. A 

astaxantina foi quantificada usando-se um padrão comercial (Sigma Chemical Co., St. Louis, 

MO., USA). 

Para a análise cromatográfica os extratos em hexano foram rotaevaporados a vácuo 

(Quimis, Mod. Q-219) e o resíduo solubilizado na mesma fase móvel selecionada para a 
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eluição. A astaxantina foi identificada e quantificada através de CLAE em um cromatógrafo 

(Waters Association, USA) utilizando-se uma coluna de fase reversa (3,9 mm x 150 mm, 

Stainless steel Nova-Pak C18, Waters Association, USA). A eluição foi realizada em sistema 

de solvente isocrático composto por metanol e acetonitrila (9:1 v/v), com fluxo de 

1mL/minuto, conforme descrito por Meyer e Du Preez (1994). A absorção da astaxantina foi 

medida em 480 nm através de um detector UV-visível (HP Série 1050, Hewlett Packard, 

USA). As análises foram definidas a partir do uso de um padrão externo de astaxantina 

(Sigma Chemical Co., St. Louis, MO., USA). Todos os reagentes analíticos utilizados 

(acetonitrila, metanol e hexano) apresentavam grau cromatográfico (Sigma-Aldrich Chemical, 

USA). As análises foram realizadas na Central Analítica do Departamento de Química 

Fundamental da Universidade Federal de Pernambuco, Brasil (DQF/UFPE).  

 

2.6 Construção do planejamento fatorial fracionário  

 

No planejamento elaborado neste trabalho procurou-se estabelecer os níveis, inferior e 

superior, de todos esses fatores de forma a varrer as faixas registradas na literatura (Johnson e 

Lewis, 1979; Fang e Cheng, 1993;  Meyer e Du Preez, 1994;  Fraser et al., 1996; Kim et al., 

1996; Vázquez et al., 1997; Wilson et al. 1997; Parajó et al., 1998, Ruiz-Hidalgo et al. 1999). 

Inicialmente foram especificados os níveis inferior e superior da faixa de variação de cada um 

dos sete fatores. Esses níveis foram escolhidos de acordo com estudos que investigaram 

condições que favorecem a produção de carotenóides em diferentes microrganismos. 

Para construir a matriz de planejamento, os níveis inferior e superior foram 

substituídos por –1 e +1, respectivamente, o que torna os valores dos níveis no ponto central 

todos iguais a zero. Decidiu-se realizar dezesseis ensaios (mais o ponto central), e para isso 

escolheu-se o planejamento fracionário 27-3 apresentado na Tabela 1, cujos níveis foram 
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definidos da seguinte maneira: as quatro primeiras colunas da matriz correspondem a um 

planejamento fatorial completo (24) nos fatores M (açúcar utilizado como fonte de carbono no 

meio de cultura), A (agitação), T (temperatura de cultivo), P (pH inicial). Os ensaios 

correspondem a todas as combinações possíveis dos níveis inferior e superior desses quatro 

fatores, dispostos em ordem padrão (Barros Neto et al., 2001). Os níveis correspondentes às 

outras 3 colunas, t (tempo de cultivo), I (intensidade da luz) e C (cor da luz) foram gerados a 

partir do produto dos níveis do planejamento 24, através das equações t = MATP, I = MAT e 

C = MAP. Os 17 ensaios foram realizados em ordem aleatória e em duplicata. 

 

3. Resultados e discussão 

 

As análises espectrofotométricas e os cromatogramas das amostras obtidos por 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) permitiram a caracterização da astaxantina. 

Os picos foram identificados através da comparação entre os tempos de retenção das amostras 

e o padrão comercial de astaxantina, e a quantificação foi confirmada considerando as áreas 

integradas dos picos. Os resultados obtidos para os 17 ensaios são apresentados na Tabela 2.  

O Histograma dos rendimentos de astaxantina, apresentado na Fig.1, mostra que as 

respostas se acumularam em três grupos distintos. O primeiro, formado pela maioria dos 

ensaios, representa teores de astaxantina que atingiram valores inferiores a 300 µg/L. O 

segundo grupo é composto por três ensaios que apresentaram rendimentos médios que 

variaram entre 500 e 700 µg/L.  O terceiro grupo, embora representado por um único ensaio 

(o de número 16, realizado na presença de luz azul), destacou-se por apresentar o maior teor 

de astaxantina, aproximadamente 840 µg/L.  
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A análise formal de um planejamento fatorial com dois níveis inicia-se com o cálculo 

dos efeitos principais e de interação entre os fatores investigados. Cada efeito é dado por uma 

combinação linear das respostas, 

 

∑=
n

i
ii yaE

8
1

                         (1) 

 

onde yi é a resposta média observada no ensaio i e o coeficiente ai é +1 ou –1 (o ponto central 

não é levado em conta no cálculo dos efeitos). Para os efeitos principais ai tem o mesmo sinal 

algébrico do ensaio i na Tabela 1. Para os efeitos de interação o sinal de ai é dado pelo 

produto dos sinais dos fatores envolvidos na interação correspondente (Barros Neto et al., 

2001). Como exemplo, o efeito de interação entre os fatores T (temperatura de cultivo) e P 

(pH inicial), é calculado da seguinte forma: 

 

TP = [+ (18,5) + (571,6) + (517,5) + (8,2) - (19,8) - (165,7) - (148,4) - (38,7) - (242,1)   - 

(76,8) - (106,9) - (265,1) + (668,8) + (7,1) + (18,9) + (839,7) ] / 8  ≅  198,3 

 

Cada ensaio realizado em duplicata fornece uma estimativa da variância do rendimento, com 

um grau de liberdade (Box et al., 1978; Barros Neto et al., 2001). 

 

2'22 )()( iiiii yyyys −+−= , (2) 

 

onde yi e '
iy são os dois valores da resposta observados no ensaio i, e 2/)( '

iii yyy +=  é a sua 

média. A média dos dezesseis valores 2
is  correspondentes aos ensaios realizados com 
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repetições é uma estimativa da variância de uma resposta individual, com dezesseis graus de 

liberdade. A variância de um efeito para este planejamento é estimada por 

 

V(efeito) = s²/8                                  (3) 

 

onde s² é a estimativa conjunta, com 16 graus de liberdade, da variância da resposta de um 

ensaio. O erro padrão de um efeito é dado pela raiz quadrada de V (efeito). Os efeitos 

calculados a partir dos rendimentos de astaxantina são dados na Tabela 3, juntamente com 

seus erros padrão. 

O planejamento 372 −
IV  corresponde a 1/8 do planejamento completo 27, e por isso 

mesmo só produziu 24 observações independentes, que são as respostas dos 16 ensaios. Como 

o planejamento completo tem, entre média e efeitos, 27 = 128 parâmetros, quando foram 

usadas as 16 observações para estimar esses parâmetros, um total de 128/16 = 8 efeitos 

ficarão confundidos em cada contraste, calculado de acordo com a equação (1). As interações 

de ordem mais alta encontram-se confundidas com os efeitos principais e também com as 

interações de dois fatores, como demonstrado na Tabela 4, onde foram consideradas 

desprezíveis as interações de três ou mais fatores. 

Todos os contrastes correspondendo aos efeitos principais são positivos, embora com 

valores bastante diferentes. Isto significa que, em princípio, as condições mais favoráveis à 

produção de astaxantina são aquelas em que todos os sete fatores estão em seus níveis 

superiores. Há, entretanto, uma hierarquia na importância dos fatores, que pode ser 

visualizada no gráfico normal dos contrastes (Fig. 2). Os valores mais significativos 

correspondem à cor da luz (C), à sua intensidade (I), e ao contraste TP, que na verdade é a 

soma das interações TP e IC. Como I e C são justamente os dois efeitos principais de maiores 

contrastes, podemos supor que o alto valor do contraste TP seja devido principalmente à 
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interação entre os fatores I e C. Isto é confirmado pelo gráfico tridimensional da Fig. 3, onde 

observa-se claramente que o rendimento aumenta quando a luz vermelha é trocada pela azul, 

mas que esse fenômeno é muito mais significativo quando a intensidade está no seu nível 

superior. Os melhores resultados, destacados com um símbolo diferente, são obtidos 

justamente com a luz azul na intensidade maior (ensaio 16). Observa-se também que o efeito 

da luz vermelha com baixa intensidade é equivalente a não se ter luz nenhuma (situação 

representada pelo ponto central). 

Os demais contrastes, com a possível exceção do pH, se ajustam bem à reta que passa 

pela origem do gráfico normal, confirmando a relativa falta de importância dos fatores 

correspondentes 

Em termos quantitativos, a mudança da luz vermelha para azul durante o processo 

fermentativo resultou em um aumento médio de 390,5 µg de astaxantina por litro de meio 

fermentado na produção do carotenóide, enquanto a mudança da intensidade da luz de 2,0 

para 6,0 µmol.m-2.s-1 proporcionou um aumento médio de 245,8 µg de astaxantina/L .  

A interação entre esses dois efeitos também pode ser visualizada na Fig. 4, juntamente 

com a influência do pH. O aumento do pH de 4,5 para 6,5 tende a aumentar o rendimento de 

astaxantina, exceto quando se usa a luz vermelha de baixa intensidade. Além disso, as duas 

melhores respostas encontradas foram obtidas quando o microrganismo cresceu na presença 

da luz azul, independentemente dos níveis da intensidade da luz. 

O papel da fotorregulação na biossíntese de carotenóides foi relatada em várias 

espécies de fungos. Alguns microrganismos não fotossintéticos produzem somente traços de 

pigmentos carotenóides, quando crescidos no escuro (Tada e Shiroishi, 1982), sugerindo que a 

luz possa estimular a carotenogênese em fungos. Em alguns casos, a luz induz o aumento do 

conteúdo de carotenóides coloridos no micélio, como já foi, entre outros, mostrado em 

Phycomyces blakesleeanus (Jayaram et al., 1979) e Phaffia rhodozyma (Meyer e Du Preez, 
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1994). O efeito oposto, ou seja, a redução da carotenogênese pela presença de luz, foi 

observado em Blakeslea trispora (Sutter, 1970).  

Neste trabalho verificou-se que o uso da luz mais intensa de cor azul foi o principal 

responsável pelo aumento na produção de astaxantina. 

A luz azul tem vários efeitos sobre os fungos, tais como alterações nos caminhos 

biossintéticos da respiração, incluindo o desvio da via das pentoses de Embden-Meyerhof, 

síntese de pigmentos e morfogênese (Gressel, 1980). De acordo com Ruyters (1984), um 

grande número de enzimas, incluindo enzimas fotossintéticas envolvidas na degradação de 

carboidratos são influenciadas pela luz azul. A luz azul influencia na velocidade máxima de 

reações, indicando um efeito sobre as sínteses de proteínas e aumento do “carbohydrate 

breakdown” em Chlorella vulgaris (Kowallik, 1982) e Dunaliella spp. (Ruyters et al., 1984).  

A luz azul induziu a carotenogênese em Phycomyces (Jayaram et al., 1979), Fusarium 

(Langfeulner e Rau, 1975) e em  Aspergillus giganteus (El Jack et al., 1988). Contrariamente, 

a luz de cor vermelha foi incapaz de induzir a formação de β-caroteno em Aspergillus 

giganteus. Da mesma forma para Haematococcus pluvialis, a luz azul também mostrou ser 

mais efetiva na estimulação da carotenogênese do que a luz vermelha (Kobayashi et al., 

1992).  

Em Phaffia rhodozyma, a luz azul foi primariamente a responsável pela foto-indução e,  

ainda que com a presença de luz verde tenha-se observado um certo acúmulo de pigmentos, 

com a luz vermelha a produção reduziu significativamente. Durante o crescimento dessa 

levedura a luz azul não somente aumentou substancialmente o conteúdo de astaxantina, como 

também reduziu acentuadamente a produção de biomassa (Meyer e Du Preez,1994). 

A identidade do fotorreceptor, mediador da biossíntese de carotenóides, não está 

completamente esclarecida. Acredita-se na participação de flavoproteínas como candidatas a 

fotorreceptores e que a tradução do sinal de luz seja mediada por reações redox, ocorrendo  
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ainda a possibilidade de que dois fotorreceptores distintos possam existir em fungos que 

exibem uma resposta bifásica diante da fotocarotenogênese, como observado em Neurospora 

crassa (Schrott, 1981) e Phycomyces blakesleeanus (Jayaram et al., 1979). An e Johnson 

(1990) reportaram que a produção de carotenóides a partir de um mutante Phaffia rhodozyma 

foi inibida pela luz azul na presença de um agente mutagênico (antimicina A) conhecido 

como bloqueador de citocromo b. A inativação da ação da luz azul sobre a carotenogênese, 

sugeriu a participação do citocromo b como um provável fotoreceptor. 

De acordo com Bramley e Mackenzie (1991), independentemente da natureza do 

fotorreceptor, duas perguntas ainda não se encontram completamente respondidas a respeito 

da fotocarotenogênese em fungos. Primeiro, quais seriam as enzimas fotoinduzíveis, e 

segundo, em que nível metabólico ocorreria a fotorregulação. Entretanto, considerando o 

efeito de indução de enzimas carotenogênicas, algumas informações foram obtidas através de 

Aspergillus giganteus, Gibberella fujikuroi, Phycomyces blakesleeanus e Neurospora crassa. 

Schmidhauser et al. (1990) reportaram que a luz induz a produção de fitoeno desidrogenase 

(gene al-1) em N. crassa. Nelson et al. (1981) demonstraram que a luz azul ativou o produto 

geranilgeranil pirofosfato sintetase em Neurospora crassa. 

No estudo enzimático da via carotenogênica, os carotenóides fitoeno e licopeno, 

marcados com C14 e inoculados em extratos celulares de Aspergillus giganteus mostraram que 

enzimas que catalisam as conversões de prefitoeno pirofosfato (PPPP) para β-caroteno estão 

totalmente ausentes em células crescidas no escuro, mas são fotoinduzidas sob iluminação 

(El-Jack et al., 1987). Em Rhodotorula minuta, Tada et al. (1990) observaram que a síntese de 

3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A (HMG-CoA) redutase, enzima importante na síntese de 

carotenóides, foi regulada estritamente pela luz, mas as enzimas que convertem fitoeno para 

carotenóides coloridos não são fotoinduzíveis na mesma levedura.  
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A nível metabólico, estudos in vivo com inibidores da transcrição e tradução 

mostraram que a fotorregulação afeta a transcrição, conforme observado em Aspergillus 

giganteus (El-Jack et al., 1987) e, após a exposição de luz, há evidências do envolvimento da 

“síntese de novo” de RNAm na regulação da produção de carotenóides a partir de Fusarium 

(Mitzka-Schnabel et al., 1984). O desbloqueio da repressão da transcrição de genes 

carotenogênicos em Neurospora crassa mostrou-se controlado pela concentração intracelular 

de AMPc. A luz causa uma diminuição nos níveis de AMPc, que alivia a repressão da 

transcrição do gene carotenogênico, favorecendo a via biossintética de carotenóides (Kritsky, 

1982). 

Por outro lado, analisando a relação entre crescimento celular, teores do carotenóide e luz, 

observa-se que a produção máxima de astaxantina demonstrada em mutantes de Phaffia 

rhodozyma foi obtida quando as culturas foram iluminadas continuamente por luz, sendo a 

concentração final do carotenóide determinada através do tempo total de iluminação (Meyer e 

Du Preez, 1994). Quando as culturas foram iluminadas continuamente, o aumento do 

conteúdo de carotenóides foi acompanhado da diminuição da concentração de biomassa. 

Similarmente, neste trabalho os resultados descritos com culturas iluminadas 

continuamente mostraram que a maior quantidade de astaxantina não corresponde 

proporcionalmente aos valores de biomassa, como observado na Fig. 5. Os ensaios (2, 3, 13 e 

16) mostram poucas diferenças entre os valores atribuídos para as biomassas, entretanto os 

teores de astaxantina apresentaram diferenças bastante significativas, sendo que entre os 

ensaios 3 e 16 os teores aumentaram de 517,5 para 839,7 µg de astaxantina/L, 

respectivamente. 

Como a astaxantina (C40H52O4) é uma molécula rica em carbono, provavelmente uma 

estimulação na produção deste carotenóide certamente pode levar a um redirecionamento de 

carbono disponível para a síntese de biomassa conforme os estudos de Meyer e Du Preez 
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(1994). Isto explicaria a diminuição no conteúdo de biomassa ao mesmo tempo que ocorre o 

aumento dos rendimentos de astaxantina. 

An e Johnson (1990) reportaram a diminuição de biomassa e também da produção de 

astaxantina a partir de mutantes de Phaffia rhodozyma crescidos na presença de altas 

intensidades de luz. A luz em altas intensidades pode oxidar as cadeias químicas da 

carotenóides, diminuindo os rendimentos dos mesmos. Seria uma explicação para o 

decréscimo da biomassa enquanto o conteúdo da astaxantina permanece constante ou diminui 

na presença de altas intensidades de luz. Ainda, a diminuição da taxa de crescimento máximo 

específico pode ser devido aos efeitos adversos da luz em altas intensidades sobre os 

mecanismos fisiológicos da célula.  

Os resultados aqui descritos mostraram que as duas melhores respostas encontradas 

foram obtidas quando o microrganismo cresceu na presença da luz azul, independentemente 

dos níveis usados para a intensidade da luz. Provavelmente existe uma faixa ótima de 

intensidade de luz ideal para maximizar a produção de pigmento, portanto os valores ideais 

mostraram-se dependentes das condições de cultivo, coincidindo com as constatações de 

Meyer e Du Preez (1994). 

Estas observações contribuem para motivar novas investigações, onde serão testados 

outros valores para os fatores intensidade de luz e tempo de cultivo, fixando-se a cor azul para 

a luz e mantendo-se o pH em 6,5. O pH deve ser fixado em 6,5 por que esse nível favorece o 

aumento do rendimento de astaxantina quando a luz é mantida na cor azul. Como para os 

outros fatores os efeitos não apresentaram diferenças muito significativas quando os mesmos 

foram testados nos níveis inferior ou superior, os critérios de escolha podem ser outros. Como 

exemplo, para o açúcar usado como fonte de carbono principal do meio deve-se preferir a 

sacarose, pois apresenta um custo mais baixo do que a xilose. A agitação e a temperatura 

devem ser estabelecidas em 120 rpm e 25ºC, respectivamente, conforme as condições citadas 
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na literatura para a produção de carotenóides a partir de alguns mutantes de Mucor (Fraser et 

al., 1996; Ruiz-Hidalgo et al., 1999) e também para reduzir os custos. 

Neste sentido, esta sendo desenvolvida uma nova investigação na qual a intensidade de 

luz (azul) e o tempo de cultivo serão avaliados através de planejamentos fatoriais completos 

em dois níveis (2²).  

Concluindo, dentre as sete variáveis de partida, ficou constatado que somente três (cor 

da luz, intensidade e pH) parecem afetar significativamente a produção de astaxantina. Por 

causa da complexidade do sistema de produção de astaxantina por via microbiológica seria 

difícil prever, a priori, quais as variáveis que influenciariam mais na produção. Conhecendo 

agora quais são os fatores mais significativos, torna-se possível introduzir novas variáveis, ou 

alterar os níveis dos fatores já estudados, em busca de obter melhores respostas. Como os 

resultados mostraram que a luz azul e a intensidade são fatores promissores, sugere-se a 

realização de mais ensaios na mesma região, estudando melhor a influência do tempo de 

cultivo, que é um fator de grande importância para a viabilidade econômica no processo 

industrial.  
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Tabela 1. Planejamento fatorial fracionário 27-3 usado para uma triagem de 7 fatores 

na produção de astaxantina a partir de Mucor javanicus. 
 

                Níveis dos Fatores 

Ensaio Ma  Ab Tc Pd te If Cg

1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 -1

2 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1

3 -1 +1 -1 -1 -1 +1 +1

4 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1

5 -1 -1 +1 -1 -1 +1 -1

6 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1

7 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1

8 +1 +1 +1 -1 -1 +1 -1

9 -1 -1 -1 +1 -1 -1 +1

10 +1 -1 -1 +1 +1 +1 -1

11 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1

12 +1 +1 -1 +1 -1 -1 +1

13 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1

14 +1 -1 +1 +1 -1 -1 -1

15 -1 +1 +1 +1 -1 -1 -1

16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

17* 0 0 0 0 0 0 0

         
       Legenda:  

aAçúcar utilizado (g/L): sacarose no nível –1; glicose no nível 0; xilose no nível +1.             
bAgitação (RPM): 120 no nível –1; 150 no nível 0; 180 no nível +1. 
cTemperatura (oC): 22 no nível –1; 25 no nível 0; 28 no nível +1.  
dpH: 4,5 no nível –1; 5.5 no nível 0; 6.5 no nível +1.  
eTempo de cultivo (Horas): 24 no nível –1; 60 no nível 0; 96 no nível +1.  
fIntensidade da luz (µmol.m-2.s-1): 2,0 no nível –1; ausente no nível 0; 6,0 no nível +1.  
gCor da luz: vermelha no nível –1; ausência de luz no nível 0; azul no nível +1.  

        *Ponto central 
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Tabela 2. Respostas obtidas a partir do planejamento fatorial fracionário 27-3 da Tabela 

1, cujos ensaios foram realizados em ordem aleatória e em duplicata (x  e x ‘).  
 

 Biomassa (g/L) Astaxantina (µg/L) Astaxantina (µg/g) 

Ensaios x x’ média x x’ média x x’ média

1 3,5 3,1 3,3 18,9 18,0 18,5 5,4 5,8 5,6 

2 14,8 16,0 15,4 503,2 640,0 571,6 34,0 40,0 37,0 

3 14,1 15,5 14,8 473,8 561,1 517,5 33,6 36,2 34,9 

4 4,7 3,9 4,3 8,5 7,8 8,2 1,8 2,0 1,9 

5 4,8 5,2 5,0 17,8 21,8 19,8 3,7 4,2 3,9 

6 9,4 10,2 9,8 157,0 174,4 165,7 16,7 17,1 16,9 

7 8,9 9,5 9,2 137,1 159,6 148,4 15,4 16,8 16,1 

8 5,5 6,5 6,0 35,8 41,6 38,7 6,5 6,4 6,4 

9 10,8 12,0 11,4 210,6 273,6 242,1 19,5 22,8 21,2 

10 6,2 7,2 6,7 74,4 79,2 76,8 12,0 11,0 11,5 

11 7,9 8,5 8,2 94,8 119,0 106,9 12,0 14,0 13,0 

12 11,2 12,6 11,9 244,2 286,0 265,1 21,8 22,7 22,3 

13 14,4 13,6 14,0 673,9 663,7 668,8 46,8 48,8 47,8 

14 3,9 3,3 3,6 6,2 7,9 7,1 1,6 2,3 1,9 

15 4,4 3,8 4,1 17,2 20,5 18,9 3,9 5,4 4,6 

16 12,9 11,5 12,2 851,4 828,0 839,7 66,0 72,0 69,0 

17 8,5 7,9 8,2 9,4 6,7 8,1 1,1 0,8 0,9 
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Tabela 3. Efeitos principais e de interação calculados a partir dos rendimentos de 

astaxantina apresentados na Tabela 2. 

 

Fator Rendimento de Astaxantina (µg/L) 

Média            232,1 ± 5, 8 

Efeitos principais   

M (Açúcar)                        29, 0 ± 11, 6 

A  (Agitação)                        21, 6 ± 11, 6 

T (Temperatura)                        12, 6 ± 11, 6 

P (pH)                         92,1 ± 11, 6 

t (Tempo de cultivo)                         44,0 ± 11, 6 

I (Intensidade)                      245, 8 ± 11, 6 

C (Cor da luz)                      390, 5 ± 11, 6 

Interação de dois fatores  

PC                         61, 0 ± 11, 6 

AI                        19, 8 ± 11, 6 

AC                          3, 0 ± 11, 6 

Mt                          8, 0 ± 11, 6 

MI                        24, 5 ± 11, 6 

MC                        37, 3 ± 11, 6 

At                        21, 7 ± 11, 6 

IC                       198,3 ± 11, 6 
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Tabela 4. Confundimento entre os efeitos principais e as interações de dois fatores 

calculados de acordo com o planejamento fracionário 27-3. 

 

M (Açúcar)   

A (Agitação)   

T (Temperatura) TC  

P ( pH) TI  

t (Tempo) TC PI 

I (Intensidade) Pt  

C (Cor) Tt  

MA TI PC 

MT AI  

MP AC  

Mt   

MI AT  

MC AP  

At   

TP   
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                  Fig. 1. Histograma construído a partir das respostas obtidas na Tabela 2. 
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Fig. 2. Gráfico normal dos valores dos contrastes calculados a partir dos dados fornecidos na 

Tabela 3.  
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Fig. 3. Produtividade em função da cor e da intensidade da luz. Os pontos em vermelho 

correspondem ao ensaio 16. As unidades originais para a astaxantina e a intensidade luminosa 

são µg/L e µmol.m-2.s-1, respectivamente 
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         Fig. 4. Variação da resposta média com os níveis da cor, da intensidade e do pH. 
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Fig. 5. Relação entre a biomassa e a produção de astaxantina. 
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Resumo 

 
Após a triagem de sete fatores envolvidos na carotenogênese por Mucor javanicus, observou-

se num estudo anterior que o tempo de cultivo e a intensidade da luz usada na iluminação das 

culturas mereciam uma investigação mais detalhada. Neste trabalho usou-se planejamentos 

fatoriais de dois níveis no tempo de cultivo e na intensidade da luz deslocados de forma 

seqüencial até atingir-se a região de máxima produtividade. Através de um planejamento em 

estrela as condições de máximo rendimento foram identificados como sendo 77,2 horas o 

tempo de cultivo, com uma intensidade luminosa de 3,34 µmol.m-2.s-1. Nesse ponto, o 

rendimento previsto pelo modelo foi de 1297,0 µg/L, correspondendo a uma melhoria de 

cerca de 2200% em relação ao ponto de partida, que foi  confirmada por ensaios repetidos sob 

as mesmas condições. A astaxantina otimizada a partir de uma espécie de Mucor é um fato 

novo e constitui os primeiros passos para uma produção em maior escala. 

 

Palavras chave: astaxantina, carotenóides, Mucor javanicus, planejamento fatorial. 
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1. Introdução 

 
O ceto carotenóide astaxantina (3,3’- dihidroxi - 4,4’- diceto-β-β’-caroteno-4,4’-diona) 

é um dos carotenóides economicamente mais importantes, devido às suas propriedades 

biológicas, sendo um precursor da vitamina A (Gobantes et al., 1998) e um antioxidante mais 

eficiente do que o β-caroteno e a vitamina E (Johnson e An, 1991). A astaxantina pode ser 

obtida por síntese química ou por métodos biotecnológicos. A levedura Phaffia rhodozyma e a 

microalga Haematococcus pluvialis são fortes candidatas para a produção em larga escala de 

astaxantina (Yuan e Chen, 2000; Lim et al., 2002). Enquanto os efeitos das condições de 

crescimento sobre a produção de astaxantina a partir de Phaffia rhodozyma e Haematococcus 

pluvialis têm sido estudados por um número considerável de pesquisadores, pouco se sabe 

sobre a produção de astaxantina por fungos filamentosos. Desta forma, espécies de Mucor não 

tem sido descritas pela capacidade de produzir astaxantina durante o crescimento (Johnson e 

Schroeder, 1995). Entretanto, recentemente Andrade et al. (2002) observaram a habilidade de 

Mucor javanicus para  acumular astaxantina no micélio quando cultivado no meio e nas 

condições de crescimento descritas por Andrade et al. (2000). 

A grande quantidade de carotenóides naturalmente produzidos pela via microbiológica 

tem motivado muitas tentativas de suplementar ou alterar o meio e as condições de 

crescimento, em busca do aumento da produção. Os resultados destes esforços para fungos 

filamentosos foram revisados inicialmente por Lampila et al. (1985) e mais recentemente a 

carotenogênese microbiológica foi descrita por Johnson e Schroeder, (1995) e Armstrong 

(1997). 

Vários trabalhos têm reportado estudos dos fatores físicos (pH, temperatura, aeração, 

cor e intensidade de luz utilizada para promover a fotoindução da carotenogênese) e fatores 

nutricionais (fontes de carbono e nitrogênio) que possam promover ou interferir na produção 
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de astaxantina (Fang e Cheng, 1993; Meyer e Du Preez, 1994; Vásquez e Martin, 1998; 

Parajó et al., 1998; Gong e Chen, 1998; Ramírez et al., 2001; Jeong et al., 2001). Contudo, na 

maioria das vezes esses fatores são analisados independentemente, sem uma metodologia 

apropriada, não permitindo a avaliação dos efeitos de interação entre os mesmos. O ideal seria 

usar planejamentos fatoriais (Box et al., 1978; Haaland, 1989; Barros Neto et al., 2001) que 

podem fornecer subsídios acerca dos fatores mais comprovadamente implicados na 

maximização da produção e de suas possíveis interações. 

A maioria dos estudos de otimização empregam a metodologia de superfície de 

resposta (Response Surface Methodology / RSM). Entretanto as abordagens usadas pelos 

autores para selecionar as variáveis para RSM não são bem entendidas. Geralmente, os fatores 

são escolhidos sem estudos prévios que investigam a influência que os mesmos possam ter 

sobre o comportamento do microrganismo; eliminando muitos dos quais poderiam ser 

interessantes para a produção. Além disso, o uso seqüencial dos planejamentos 

freqüentemente é ignorado como observado por Ramírez et al. (2001). 

A metodologia de superfícies de resposta (Response Surface Methodology) é uma 

técnica de otimização baseada em planejamentos fatoriais que apresenta duas etapas distintas, 

modelagem e deslocamento, que devem ser repetidas tantas vezes quantas forem necessárias, 

com o objetivo de atingir uma região ótima da superfície investigada. A modelagem é feita 

ajustando-se modelos simples (em geral, lineares ou quadráticos) a respostas obtidas com 

planejamentos fatoriais ou com planejamentos fatoriais ampliados. O deslocamento se dá 

sempre ao longo do caminho de máxima inclinação de um determinado modelo, que é a 

trajetória na qual a resposta varia de forma mais pronunciada (Myers e Montgomery, 1995; 

Barros Neto et al., 2001). 

 

 



 128

Neste estudo reportamos a otimização das condições de cultivo para Mucor javanicus 

(IFO 4570) na maximização da produção de astaxantina, usando planejamentos fatoriais 

seqüenciais. Inicialmente, num estudo anterior Andrade et al. (2001) realizaram uma triagem 

dentre sete fatores potencialmente importantes para a produção de astaxantina. Com um 

planejamento fracionário (27-3) foi possível identificar os dois fatores que mereceriam um 

estudo mais detalhado (a intensidade da luz e o tempo de cultivo), bem como identificar os 

níveis mais favoráveis das outras cinco variáveis (o pH, a agitação, a temperatura, a fonte 

principal de carbono e a cor da luz usada na iluminação dos cultivos).  

  Neste trabalho, foram usados planejamentos fatoriais de dois níveis na intensidade e 

no tempo de cultivo, deslocados de forma seqüencial até ser atingida a região de máxima 

produtividade. Nessa região o planejamento é ampliado para uma forma em estrela, com o 

qual é possível descobrir as condições de máxima produtividade. Entre o ponto de partida e o 

ponto final da otimização, a produtividade foi multiplicada por um fator de dez. 

 
 
 
2. Materiais e métodos  

 

2.1 Microrganismo 

 

A maximização da produção de astaxantina foi estudada a partir da amostra de Mucor 

javanicus IFO 4570, procedente do Research Center for Pathogenic Fungi and Microbial 

Toxicoses (Chiba Universiy, Japão). A amostra foi mantida em meio Batata Dextrose Ágar, 

BDA (Oxoid LTD, Basingstoke, England, UK) à temperatura de 4°C.  
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2.2 Meios e condições de crescimento 

 

O inóculo utilizado para o crescimento em meio líquido foi obtido a partir de culturas 

em meio BDA, após 5 dias de incubação a 25 °C. A contagem de esporos foi realizada em 

Câmara de Neubauer e o inóculo foi padronizado em 107 esporos/ mL. Para a preparação do 

pré-inóculo, 5 mL da suspensão de esporos foi adicionada em frascos de Erlenmeyer de 250 

mL contendo 100 mL do meio Sabouraud líquido (Oxoid LTD, Basingstoke, England, UK).  

Os frascos foram incubados a 25°C durante 24 horas, sob agitação orbital (150 rpm) em 

bioshaker (C24, New Brunswick Scientific, NJ, USA). 

Para obtenção da massa micelial, 1 mL do pré-inóculo (5%, v/v) foi adicionado em 

frascos de Erlenmeyer de 250,0 mL contendo 100,0 mL do meio de cultura descrito por 

Andrade et al. (2000), no qual a glicose foi substituída por sacarose (60,0 g/L de sacarose; 3,0 

g/L de asparagina, 0,5 g/L de fosfato de potássio,  0,25 g/L de sulfato de magnésio, 0,008 

mg/L de tiamina) e pH ajustado para 5,5 (± 0,1). Os frascos foram incubados a 25 oC, sob 

agitação orbital (120 rpm) em bioshaker. O tempo de cultivo e a intensidade da luz foram 

estabelecidos de acordo com o planejamento descrito nas várias etapas da Tabela 1, onde 

também são mostradas as respostas obtidas. 

Conforme determinado anteriormente (Andrade, et al., 2001), as culturas foram 

iluminadas, continuamente, com “Leds” (Light Emitting Diodes, 1.0 mm x 0.5 mm x 0.5 mm) 

de cor azul, que foram adaptados sobre os frascos durante o processo fermentativo, com a 

intensidade da luz controlada através de um medidor de potência ligado a um sensor (Ophir 

Optionics LTD, Peabody, MA, USA). O pH foi fixado em 6,5 já que no nível superior 

mostrou que favorece o aumento do rendimento de astaxantina quando a luz é mantida na cor 

azul. Como os outros fatores não apresentaram diferenças significativas quando os mesmos 

foram testados nos níveis inferior ou superior, o açúcar usado como fonte de carbono 
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principal do meio foi a sacarose, pois apresenta um custo mais baixo do que a xilose. A 

agitação e a temperatura foram estabelecidas em 120 rpm e 25ºC, respectivamente, conforme 

as condições citadas na literatura (Fraser et al., 1996; Ruiz-Hidalgo et al., 1999). 

 

2.3 Quantificação do crescimento celular 

 

As culturas foram filtradas em filtro de nylon (Silkscreen) e a massa micelial foi 

lavada com água destilada. Os micélios foram liofilizados durante 24 horas em Liofilizador 

(Freeze Dry, Freezone 4.5, LABCONCO) e posteriormente mantidos em dessecador a vácuo 

(Marconi, Mod. 058) até peso constante, para determinação do peso seco.  

  

2.4 Extração de astaxantina 

 

Para a extração do carotenóide, o micélio anteriormente liofilizado foi macerado, 

homogeneizado em solução contendo hexano e metanol (1:1, v/v) e mantido sob agitação 

(100 rpm) à temperatura de 30oC durante 24 horas, conforme descrito por Kim et al., (1996). 

A fase hexano, contendo a astaxantina, foi separada através de centrifugação (Centrífuga 

Fisher Scientific) a 2000 rpm durante 10 minutos. A fração final foi analisada por 

espectrofotometria (UV-visível) e cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE).  

 

2.5 Caracterização físico-química da astaxantina  

 

 A concentração de astaxantina foi calculada usando-se o coeficiente de extinção de 

2500 mM cm-1 (480 nm) de acordo com a literatura (Davies, 1976; Tripathi et al., 1999). As 

determinações espectrofotométricas foram realizadas em um espectrofotômetro Beckman 
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DU7500. A astaxantina foi quantificada usando um padrão de astaxantina (Sigma Chemical 

Co., St. Louis, MO.,USA). 

Para a análise cromatográfica os extratos em hexano foram rotaevaporados a vácuo 

(Quimis, Mod. Q-219) e o resíduo solubilizado na mesma fase móvel selecionada para a 

eluição. A astaxantina foi identificada e quantificada em cromatógrafo (Waters Association, 

USA) utilizando-se uma coluna de fase reversa (3,9 mm x 150 mm, Stainless steel Nova-Pak 

C18, Waters Association, USA). A eluição foi realizada em sistema de solvente isocrático 

composto por metanol e acetonitrila (9:1 v/v), com fluxo de 1mL/minuto, conforme descrito 

por Meyer e Du Preez (1994). A absorção da astaxantina foi medida em 480 nm através de 

um detector UV-visível (HP Série 1050, Hewlett Packard, USA). As análises foram definidas 

a partir do uso de um padrão externo de astaxantina (Sigma Chemical Co., St. Louis, 

MO.,USA). Todos os reagentes analíticos utilizados (acetonitrila, metanol e hexano) 

apresentavam grau cromatográfico (Sigma-Aldrich Chemical,USA). As análises foram 

realizadas na Central Analítica do Departamento de Química Fundamental da Universidade 

Federal de Pernambuco, Brasil (DQF/UFPE).  

 

2.6 Reagentes químicos e padrão 

 

Todos os reagentes analíticos utilizados (acetonitrila, metanol e hexano) apresentavam 

grau cromatográfico (Sigma-Aldrich Chemical,USA). A astaxantina (3,3–Dihidroxi-β,β-

caroteno-4, 4’-diona) utilizado como padrão foi adquirido da Sigma Chemical CO. (St. Louis, 

MO., USA).  
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2.7 Construção dos planejamentos fatoriais  

  

Os resultados de um planejamento fatorial fracionário 27-3 nos fatores (o pH, a 

agitação, a temperatura, a fonte principal de carbono e a cor da luz usada na iluminação dos 

cultivos) permitiram concluir-se que dentre estes apenas dois, a intensidade da luz e o tempo 

de cultivo, mereciam um estudo mais detalhado (Andrade et al., 2001). Os demais foram 

fixados nos seguintes níveis: o pH em 6,5, a agitação em 120 rpm, a temperatura em 25ºC, a 

sacarose como fonte principal de carbono. 

 

Etapa I : Primeiro planejamento fatorial completo (22) 

 

Este planejamento foi realizado nos níveis descritos na Tabela 1: 2,0 e 6,0 µmol.m-2.s-1 

para a intensidade de luz e 24 e 96 horas para o tempo de cultivo em torno de um ponto 

central (4,0 µmol.m-2.s-1 e 60 horas). Todos os ensaios foram realizados em ordem aleatória e 

em duplicata. 

 

Etapa II : Segundo planejamento fatorial completo (22)  

 

A análise dos resultados obtidos na etapa I apontou para a necessidade de uma melhor 

investigação da região situada em torno do ponto central. No segundo planejamento, portanto, 

foram escolhidos os níveis 3,0 e 5,0 µmol.m-2.s-1 para a intensidade de luz e 48 e 72 horas 

para o tempo de cultivo.  
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Etapa III : Ensaios adicionais em torno das melhores respostas 

 
 Com os resultados da segunda etapa, considerou-se necessário realizar os três ensaios 

adicionais mostrados nas três últimas linhas da Tabela 1. 

  

 

3. Resultados e discussão  

 
 
 O gráfico tridimensional da Fig. 1 ilustra os resultados obtidos nas 3 etapas realizadas 

seqüencialmente. A escala da produtividade da astaxantina é logarítmica, para melhor 

visualização. É evidente que os melhores resultados são obtidos na região, indicada por uma 

elipse, situada em torno do ponto central. Decidiu-se, conseqüentemente, tentar ajustar a esta 

região um modelo quadrático, através do qual seria possível identificar as condições de 

máximo rendimento. Para isto utilizou-se o planejamento em estrela cujos níveis e respectivos 

resultados estão na Tabela 2. Alguns dos ensaios desse planejamento correspondem a ensaios 

já realizados na etapa III da fase de deslocamento. O ajuste de um modelo quadrático 

completo aos dados da Tabela 2 resultou na equação 

 

 

y = 1292,7 - 88,5t - 380,2 t2 - 15,8 I -  61,3 I2 + 72 It  (1) 

 

 

Onde y representa o rendimento de astaxantina, e t e I são o tempo e a intensidade luminosa, 

respectivamente, codificados. Os coeficientes em negrito são estatisticamente significativos 

no nível de 95% de confiança. A análise da variância do modelo ajustado está na Tabela 3.  
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 Pode-se observar que o modelo ainda apresenta uma certa falta de ajuste, mas isto 

provavelmente pode ser atribuído a uma subestimativa do erro puro, levando-se em conta que 

os experimentos foram feitos em condições de laboratório, onde o controle é muito mais 

rigoroso do que numa linha de produção industrial. 

 Derivando-se a equação (1), descobriu-se que o ponto de máximo corresponde a          

t = - 0,136 e I = - 0,209 (em unidades codificadas), como ilustram as curvas de nível da Fig. 

2. Nas unidades originais, estes valores correspondem a um tempo de iluminação de 77,2 h, 

com uma intensidade de 3,34 µmol.m-2.s-1. Nesse ponto, o modelo prevê um rendimento de 

1297 µg/L. Para confirmar essa previsão, realizou-se quatro novos ensaios nessas condições, 

obtendo os rendimentos de 1305,8, 1285,3, 1295,0  e 1290,7 µg/L, em excelente concordância 

com a previsão do modelo. Esses valores finais correspondem a uma melhoria de cerca de 

2200% em relação ao ponto de partida da etapa I (Tabela 1), onde o rendimento era da ordem  

de 60 µg/L no nível mais baixo. 

Desta maneira, a otimização seqüencial conduziu a um aumento dos rendimentos de 

145,9 (Andrade et al., 2002) para 1297,0 µg/L. Mesmo assim, o conteúdo otimizado de 

astaxantina proveniente de Mucor javanicus parece baixo quando comparado com as outras 

fontes naturais comercialmente promissoras, como no caso da levedura Phaffia rhodozyma. A 

produção de astaxantina a partir de Phaffia rhodozyma aumentou de 2800 para 5200 µg/L 

após a otimização de determinadas condições de crescimento (temperatura, agitação e 

nutrientes) como descrito por Parajó et al. (1998a). Os rendimentos também variaram entre 

1990 e 4600 µg/L quando a referida levedura foi cultivada em meios suplementados com 

diferentes nutrientes (Parajó et al., 1998b). 

Ramírez et al. (2001) a partir de Phaffia rhodozyma (strain 25-2) obtiveram em relação 

as condições iniciais um aumento de 92% de astaxantina (8100 µg/L) através de uma 
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otimização seqüencial, onde as variáveis (pH, temperatura, concentração do inóculo, fontes de 

C e N) foram investigadas partindo de um planejamento fatorial 25 . 

Geralmente no desenvolvimento de um processo otimizado para a produção comercial 

de produtos microbianos dois aspectos são usualmente considerados para a melhoria dos 

rendimentos. Primeiro, o efeito das condições operacionais que possam favorecer o 

crescimento do organismo e em segundo lugar a seleção de nutrientes (fontes de carbono e 

nitrogênio) incorporados ao meio de cultivo. Neste trabalho, os efeitos de ambos os aspectos 

na produção de astaxantina foram avaliados. 

As condições obtidas neste estudo constituem os primeiros passos para uma maior 

produção. Entretanto, no caso da produção de astaxantina em larga escala outros fatores 

importantes, além das condições operacionais, devem ser considerados, tal como a 

incorporação de substâncias conhecidas como indutoras da carotenogênese nos meios de 

cultivo.  

Previamente o uso de um biosurfactante (Span 20) considerado um indutor da 

carotenogênese (Kim et al., 1997) foi testado nas condições aqui otimizadas e observou-se 

que os rendimentos aumentaram significativamente (32%) ou seja, a produção de astaxantina 

a partir de Mucor javanicus foi aumentada de 1297,0 para 1901,7 µg/L.  

Embora a produção de astaxantina por via microbiana não seja um fato inédito, visto 

que a literatura reporta muitos organismos considerados fontes potenciais para a produção de 

astaxantina (Johnson e An, 1991; Yuan e Chen, 2000), este estudo relata pela primeira vez, de 

acordo com o nosso conhecimento, a obtenção de astaxantina por uma espécie de Mucor e a 

otimização da sua produção.  
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Tabela 1. Planejamentos fatoriais usados seqüencialmente para o deslocamento até a 

região de máxima produtividade de astaxantina por Mucor javanicus. Todos os ensaios 

foram feitos em duplicatas. Os símbolos entre parênteses indicam os níveis inferior (-), 

superior (+) e central (0). 

 

 Fatores Respostas 

Ensaios 

 
Intensidade de   

Luz (µmol.m-2.s-1) 

 

Tempo de 
Cultivo (Horas) 

Rendimento de      

Astaxantina (µg/L) 

Rendimento 

médio (µg/L) 

Etapa I      

        1 2,0 (-) 24 (-) 46,5 67,0 56,8 

2 6,0 (+) 24 (-) 63,9 57,0 60,5 

3 2,0 (-) 96 (+) 858,0 781,0 819,5 

4 6,0 (+) 96 (+) 477,0 512,0 495,0 

 5 4,0 (0) 60 (0) 939,0 884,0 912,0 

Etapa II      

1 3,0 (-) 48 (-) 810,0 774,8 792,4 

2 5,0 (+) 48 (-) 264,7 308,0 286,4 

3 3,0 (-) 72 (+) 1199,5 1278,0 1238,8 

4 5,0 (+) 72 (+) 704,0 626,0 665,0 

Etapa III      

1 2,5 (-) 60 (0) 554,2 490,0 522,1 

2 2,5 (-) 84 (+) 961,8 902,1 931,9 

3 4,0 (0) 84 (+) 1105,0 1138,0 1121,5 
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Tabela 2. Planejamento em Estrela para estudo da região em torno do máximo. Os valores dos 

fatores estão dados em suas unidades originais (tempo em horas e intensidade luminosa em 

µmol.m-2.s-1) e também codificados de acordo com as equações                   

6
78−

=
tempot  e 

5,0
5,3−

=
eIntensidadI . Os ensaios 3 e 4 são os mesmos da Etapa III. 

Ensaio t I Tempo Intensidade
 

Astaxantina (µg/L) 
 

 
1 

 
0 

 
0 

 
78 

 
3,5 

 
1302,8 

 
1282,6 

 

 

2 -1 1 72 4,0 1254,6 1238,6  

3 1 -1 84 3,0 1012,3 993,2 933,5 

4 1 1 84 4,0 1105,0 1138,0  

5 -1 -1 72 3,0 1199,5 1278,0  

6 - 2  0 69,5 3,5 893,7 913,2 820,7 

7 0 2  78 4,2 1153,5 1171,7 1055,9 

8 2  0 86,5 3,5 885,3 863,1 810,5 

9 0 - 2  78 2,8 1265,8 1254,3 1198,6 
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Tabela 3. Análise da variância para o ajuste do modelo quadrático completo dos dados da 

Tabela 2. As contribuições significativas estão em negrito. 

                                       

 
 

SQ 
 

g.l. 
 

MQ 
 

F 
 

p 

      
t 40802,9 1 40802,9 22,5 0,0003 

t2 228915,5 1 228915,5 126,3 0,0000 

I 1301,2 1 1301,2 0,7 0,4111 

I2 5949,5 1 5949,5 3,3 0,0916 

It 11488,0 1 11488,0 6,3 0,0246 

Falta de ajuste 138597,3 3 46199,1 25,5 0,0000 

Erro puro 25382,9 14 1813,1   

SQ total 616610,8 22    
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Fig. 1. Planejamentos seqüenciais em busca da região de máxima produtividade. A escala da 

astaxantina é logarítmica. As unidades originais para a astaxantina e a intensidade luminosa 

são µg/L e µmol.m-2.s-1, respectivamente 
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Fig. 2. Curvas de nível da Eq. 1 (y = 1292,7 - 88,5t - 380,2 t2 - 15,8 I -  61,3 I2 + 72 It), 

ajustada aos resultados do planejamento em estrela da Tabela 2. O tempo e a intensidade estão 

em unidades codificadas de acordo como as equações da Tabela 2. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

 

 

Dentre os carotenóides pesquisados e as amostras de fungos filamentosos avaliadas, o teor 

de astaxantina encontrado a partir de Mucor javanicus abriu perspectivas para maximizar a 

sua produção; 

 

A astaxantina formada a partir de Mucor javanicus provavelmente é um metabólito 

secundário, tendo em vista que o perfil cinético da produção deste carotenóide apresentou-

se semi-associado ao crescimento; 

 

Embora várias espécies do gênero Mucor tenham sido reportadas como produtoras de 

carotenóides, surpreendentemente até o presente momento em nenhum estudo a presença 

de astaxantina havia sido relatada em Mucor; 

 

A triagem inicial das variáveis envolvidas na carotenogênese permitiu a seleção de dois 

fatores potencialmente importantes, os quais tiveram seus níveis variados em busca da 

maximização dos rendimentos de astaxantina; 

 

Através do emprego dos planejamentos fatoriais seqüenciais foi possível atingir a 

otimização (o ponto ótimo) da produção de astaxantina a partir de Mucor javanicus; 

 

O rendimento máximo de astaxantina obtido a partir de Mucor javanicus foi inferior ou, no 

máximo, equivalente às fontes naturais consideradas promissoras. O ineditismo deste 

estudo está na obtenção de astaxantina e na otimização da sua produção, pela primeira vez 

reportada para uma espécie de Mucor.  
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1. Normas  utilizadas para a redação dos trabalhos 

(Capítulos II, III e IV) 
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They should have an Abstract but should not be divided into Introduction, Materials and methods, Results, and Discussion sections. Minireviews are brief, 

stimulating commentaries of limited scope that provide a novel synthesis or appraisal of research results or theories. They should be written in a style 

suitable for a general rather than a specialist readership, should not exceed 2–6 printed pages, should possess an abstract, and may or may not have section 

headings. Like minireviews, reviews should be focused and of general, current interest, but they provide a somewhat more comprehensive, although not 

exhaustive treatment. Both types of review should contain a carefully selected bibliography and both are subject to the usual editorial process (see below). 

Letters—The Journal also provides a forum for points of view or opinions on topical microbiological matters or on issues raised in papers that have been 

published in the Canadian Journal of Microbiology. These letters should be less than 500 words and contain no illustrations and no more than five 

references. They are reviewed by the Editorial Board but do not undergo the normal review process. Letters that take issue with published papers will be 

faxed to the author of the paper concerned with an invitation to reply. Upon receipt of that reply, both letters will be either approved and published together, 

or rejected. 

In co-operation with the Canadian Global Change Program, the Canadian Journal of Microbiology welcomes submissions by authors of appropriate 

manuscripts dealing with microbial processes and global change. Authors are encouraged to include and formally cite the data sets on which their work is 

based. To preserve and make these data sets widely accessible, extensive data sets will be handled and maintained as Supplementary Material as defined 

below. 

It is not the Canadian Journal of Microbiology’s policy to publish papers that merely report a new DNA sequence plus some computer analyses of the data. 

However, we encourage you to include other data, such as complementation studies and functional studies of the expressed gene(s). For sequence papers to 

be considered, the authors must submit any new sequences to a database and provide an accession number with the manuscript (see below "Submission of 

data to databases"). 

Submission of data to databases — Authors of manuscripts reporting nucleic acid sequences must submit the relevant data to either the GenBank, EMBL, or 

DDBJ databases, whichever is most convenient. Data can be submitted by e-mail or on diskette. Details regarding submission can be obtained from the 

relevant databases. Electronic mail addresses are as follows: 

 

GenBank: gb-sub@ncbi.nlm.nih.gov  

EMBL: datasubs@embl-heidelberg.de  

DDBJ: ddbjsub@ddbj.nig.ac.jp  

The mailing address for GenBank is as follows: 

 

GenBank Submissions  

National Center for Biotechnology Information  

Bldg. 38A, Room 8N-803  

8600 Rockville Pike  

Bethesda, MD 20894, U.S.A.  

The accession number of the sequence must be applied for before publication. 

 

The editorial process 

Authors must submit their manuscript and illustrations to 

Dr. J.J. Germida or Dr. H.G. Deneer  

Department of Soil Science  

University of Saskatchewan  

51 Campus Drive  

Saskatoon, SK S7N 5A8  

Canada  

 

International authors sending manuscripts to the Editorial Office via courier, please indicate on the shipment a monetary value of $10CAN (this amount 

represents the average assembly and packaging cost per submission package).  

Reviewers are asked to evaluate the quality and significance of the work and to provide general and specific recommendations. Upon receipt of the reviews 

members of the Editorial Board add their own evaluation. The Editor’s decision will be one of (i) to accept, (ii) to request a revision with or without further 
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peer review, or (iii) to reject with or without an invitation to resubmit the paper as a new submission after the addition of new data and (or) significant 

rewriting. It is the policy of the Journal to allow 1 month for authors to complete revisions. Authors will be reminded once and if there is no response, the 

manuscript will be considered withdrawn. A high priority is placed on expediting this editorial process, which on average requires less than 10 weeks for 

first return to author. 

There are no page charges for publication in the Canadian Journal of Microbiology. 

 

Submission requirements 

Authors must submit the following: the original manuscript, three duplicate copies, an electronic version on diskette or CD, one set of original figures or 

photomechanical transfers (PMTs) and three sets of high-quality photocopies, and in the case of photographs, four sets identical in quality (see Illustrations). 

All manuscripts must include line numbers. A covering letter should formally submit the paper for publication in the Journal and should confirm compliance 

with the requirements given below under Ethics, Conflict of Interest, and Use of Experimental Animals. To facilitate the review process, the author(s) must 

also provide two preprints of any relevant papers that have been submitted, are in press, or have been recently published. This is especially important if such 

papers are referred to in the manuscript. 

Scientific merit and originality are the two most desirable qualities of any paper. In addition, papers must be clearly and concisely written in good English or 

French. Authors whose native language is not English or French should consult someone fluent in English or French prior to submission of the manuscript. 

 

Ethics 

In submitting a manuscript to the Journal the author(s) affirms that an identical or substantially similar report has not been published elsewhere nor is it in 

the process of being considered or published elsewhere. Authors must identify any material, figures, or tables that have been previously published. Prior 

publication of some content may be acceptable, but a failure to make a full disclosure is considered to be a breach of scientific ethics. Where appropriate, 

written permission from the holder of the copyright must be submitted with the manuscript. The corresponding author must also affirm that all of the authors 

have read and approved of the manuscript. 

 

By publishing in the Journal, the authors agree that any plasmids, viruses, and living materials, such as microbial strains and cell lines newly described in 

the paper, are available from a national collection or will be made available in a timely fashion and at a reasonable cost to members of the scientific 

community for noncommercial purposes. 

 

 

Conflict of interest 

Submitted manuscripts should include full disclosure of funding sources for the research. When an author has received financial support from a company for 

the research described in a paper, that fact should be declared in the Acknowledgements section. If an author has a personal financial involvement with a 

company that has an interest in marketing or using a product of the research reported, this involvement should be declared in an appropriate footnote to the 

title. This does not apply to authors who disclose their company affiliation by reporting the address where part or all of the research was carried out. The 

letter of transmission should include an explanation of any real or perceived conflicts of interest that may arise during the peer review process. Failure to 

disclose such conflicts may lead to refusal of a submitted manuscript. 

 

 

Use of experimental animals 

Experiments on animals should employ the most humane methods on the smallest number of appropriate animals required to obtain valid results. In 

infectious disease investigations, the appropriate guideline is that “in the face of distinct signs that such processes are causing irreversible pain or distress, 

alternative endpoints should be sought to satisfy both the requirements of the study and the needs of the animal.” Authors who describe experiments with 

animals must include a statement in the Materials and methods section which indicates (i) that animals were cared for in accordance with approved 

guidelines such as the Guide to the Care and Use of Experimental Animals (Vol. 1, 2nd ed., 1993, and Vol. 2, 1984, available from the Canadian Council 

for Animal Care, Constitution Square, Tower 2, Suite 315, 350 Albert St., Ottawa, ON K1R 1B1, Canada) or the Guide for the Care and Use of Laboratory 

Animals (1996, published by the National Academy Press, 2101 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20055, U.S.A.); and (ii) that their use of animals 

was reviewed and approved by the appropriate animal care review committee at the institution(s) where the experiments were carried out. 

 

 

The manuscript 

Publication is facilitated if the authors very carefully check the symbols, abbreviations, and technical terms for accuracy, consistency, and readability and 

ensure that manuscripts and illustrations meet the requirements outlined below. NRC Research Press maintains the right to preserve the technical quality of 

the Journal. Authors are requested to refer to a recent issue of the Journal for details of layout, especially for tables and reference lists. 

 

General format — All parts of the manuscript, including footnotes, tables, captions for illustrations, and references should be typewritten, double-spaced, on 

one side only of white 8.5 × 11 in. paper, with margins of 1 in. Use capital letters only when the letters or words should appear in capitals in the printed 

paper. Double-sided copies are not acceptable. Each page of the manuscript should be numbered and each line on each page should also be numbered. 

Tables and captions for illustrations should be on separate pages and placed after the text. 
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Spelling should follow that of Webster’s Third New International Dictionary or the Oxford English Dictionary. Authors are responsible for consistency in 

spelling. Authors are encouraged to have their manuscripts proofread by a colleague for grammar, style, and clarity. 

Abbreviations, nomenclature, and symbols for units of measurements should conform to international recommendations. Metric units should be used or 

metric equivalents should be given and the use of SI units (Système international d’unités) is required. This system is explained in the Metric Practice Guide 

(2000) published by CSA International (178 Rexdale Blvd., Toronto, ON M9W  1R3, Canada). As a general guide for biological terms, The CBE Manual 

for Authors, Editors, and Publishers: Scientific Style and Format (6th edition, 1994) published by the Council of Biology Editors, Inc., Chicago, IL 60603, 

U.S.A., is recommended. For enzyme nomenclature, Enzyme Nomenclature (1992): Recommendations of the Nomenclature Committee of the International 

Union of Biochemistry and Molecular Biology (Academic Press, San Diego, Calif.) should be followed. Abbreviations and contractions of the names of 

substances, procedures, etc., must be defined the first time they occur. Symbols and unusual or Greek characters should be identified clearly; superscripts 

and subscripts should be legible and carefully placed, and they should be explained by marginal notes when necessary. 

The title page of the manuscript should have only the title, the authors’ names, the authors’ affiliations, and any necessary footnotes. The authors’ addresses 

must be the institution(s) where the work was done. Please group each address with the respective authors’ names. Do not separate names and addresses. All 

authors’ present addresses, if different, should be footnoted for correspondence and reprints. For correspondence and reprints, the address, telephone and fax 

numbers, and e-mail address of the corresponding author must be indicated in a footnote. It is essential that the title be clear, concise, and informative of the 

paper. Running titles are not published. 

Authorship — An author should have made a substantial contribution to the overall design and execution of experiments; therefore, all authors are 

considered equally responsible for the entire contents of the paper. Individuals who merely provided assistance such as strains or reagents, but were not 

involved in the intellectual process, should be recognized in the Acknowledgements section. 

An Abstract of not more than 200 words, typed on a separate page, is required. Where possible, the use of abbreviations should be avoided in the abstract. 

References should not be included unless they are absolutely necessary and complete bibliographic information is given. Authors who can submit abstracts 

in both fluent English and fluent French are encouraged to do so. Authors should provide three to five key words, which should be placed directly below the 

abstract. 

Footnotes to material in the text should not be used unless they are unavoidable, but their use is encouraged in Tables. Where used in the text, footnotes 

should be designated by superscript Arabic numerals in serial order throughout the manuscript except in Tables. Each footnote should be placed at the 

bottom of the manuscript page where reference to it is made. 

Writing numbers — In long numbers the digits should be separated into groups of three, counted from the decimal marker to the left and right. The separator 

should be a space and not a comma, period, or any other mark, e.g., 25 562 987 and not 25,562,987. The decimal marker should be a point, e.g., 0.1 mL and 

not 0,1 mL. The decimal point in all numbers between 1 and –1, except 0, must be preceded by a 0. The sign × should be used to indicate multiplication, 

e.g., 3 × 106 and not 3·106. 

Equations must be set up clearly in type, triple-spaced. They should be identified by numbers in square brackets placed flush with the left margin. In 

numbering, no distinction is made between mathematical and chemical equations. Routine structural formulae can be typeset and need not be submitted as 

figures for direct reproduction, but they must be clearly depicted. 

References — The author is responsible for verifying each reference against the original article. Each reference must be cited in the text, using the surnames 

of the authors and the year, for example, (Green 1970) or Green and Brown (1981). Depending on the sentence construction, the names may or may not be 

in parentheses, but the year always is. If there are three or more authors, the citation should give the name of the first author followed by et al. (e.g., Green et 

al. 1969). If references occur that are not uniquely identified by the authors’ names and year, use a, b, c, etc., after the year, for example, Green 1983a, 

1983b; Green and Brown 1978a, 1978b, for the text citation and in the reference list. 

The reference list must be double-spaced and placed at the end of the text. References must be listed in alphabetical order according to the name of the first 

author and not numbered. References with the same first author are listed in the following order. (i) Papers with one author only are listed first in 

chronological order, beginning with the earliest paper. (ii) Papers with dual authorship follow and are listed in alphabetical order by the last name of the 

second author. (iii) Papers with three or more authors appear after the dual-authored papers and are arranged chronologically. 

References should follow the form used in current issues of the Journal. The names of serials are abbreviated in the form given in CASSI (Chemical 

Abstracts Service Source Index, Chemical Abstracts, P.O. Box 3012, Columbus, OH 43210, U.S.A.) or in Serial Sources for the BIOSIS Previews® 

Database (BioSciences Information Service, Philadelphia, PA 19103, U.S.A.). In doubtful cases, authors should write out the name of the serial in full. 

Abstracts, theses, or dissertations, work not yet published (i.e., in press), as well as letters to the editor, personal communications, and unpublished data are 

all allowed in the reference list as exemplified below: 

Waite, R.T., and Wood, D.O. 1991. Isolation of the Rickettsia prowazekii gyrA gene. 

Gen. Meet. Am. Soc. Microbiol. 91st, 1991. Abstr. D-160. p. 105.  

Wang, I.K. 1991. 6-Methylsalicylic acid polyketide synthetase: enzyme purification and gene cloning. Ph.D. thesis, The University of Calgary, Calgary, 

Alta. 

Brown, M.C., and Johnson, L.W. 1991. A new method of cell breakage. J. Gen. Microbiol. In press. 

Romesburg, H.C., and Mohai, P. 1991. Letter. Can. J. For. Res. 21: 1297–1298. 

Brown, M.C. 1995. (University of Alberta.) Personal communication. 

Brown, M.C., and Johnson, L.W. 1995. (University of Alberta.) Unpublished data.  

For electronic citations, the following format should be followed: 

ablonski, S. 1999. Online multiple congenital anomaly/mental retardation (MCA/MR)  
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syndromes [online]. U.S. National Library of Medicine, Medical Subject Headings Section. Available from 

http://www.nlm.nih.gov/mesh/jablonski/syndrome_title.html [updated 28  

September 2000; cited 8 March 2001].  

Tables should be numbered with Arabic numerals, have a brief title, and be referred to in the text. Each table must be on a separate page. Vertical rules 

should not be used. A copy of the Journal should be consulted to see how tables are set up and where the lines in them are placed. Column headings and 

descriptive matter in tables should be brief. Footnotes in tables should be designated by symbols (*, †, ‡, §, ll, ¶, #) or superscript lower case italic letters. 

Descriptive material not designated by a footnote may be placed under a table as a Note. 

Appendices — Figures and tables used in an appendix should be numbered sequentially but separately from those used in the main body of the paper, for 

example, Fig. A1, Table A1, etc. 

Supplementary material — The National Research Council of Canada maintains a depository in which supplementary material such as extensive tables or 

data, detailed calculations, and coloured illustrations may be placed. Authors wishing to use it should submit their completed work for examination by the 

Editors and mark the part to be considered for deposition. For some papers, the Editors may suggest that portions be placed in the depository. When material 

is deposited, this is indicated by a footnote to an appropriate part of the paper. Photocopies of material in the depository may be obtained from the 

Depository of Unpublished Data, CISTI, National Research Council of Canada, Ottawa, ON K1A 0R6, Canada. 

Nomenclature of microorganisms — Authors are required to use currently accepted names for microorganisms as indicated in International Code of 

Nomenclature of Bacteria in 1990. A new name is not validly published until a note containing the name is also published in the International Journal of 

Systematic Bacteriology. Microorganisms and viruses should be given strain designations consisting of letters (usually two) followed by serial numbers. It is 

generally advisable to use the worker’s initials or a descriptive symbol of locate or laboratory. Each new isolate will then be given a new (serial) designation 

(AB1, AB2, etc.). Genotypic and phenotypic symbols should not be included. 

Genetic nomenclature 

Bacteria — The use of genotypic and phenotypic designations should follow the recommendations of Demerec et al. (Genetics, 54: 61–74, 1966). (i) 

Phenotypic designations must be used when mutant loci have not been identified or mapped. Phenotypic designations generally consist of three-letter 

symbols, not italicized, with the first letter capitalized. Superscript letters may be used (e.g., Strs for streptomycin sensitivity). (ii) Genotypic designations 

are composed of three-letter locus symbols written in lower case italics. Wild-type alleles are indicated by positive superscripts (e.g., his+). If several loci 

control related functions, they are distinguished by italicized capital letters following the gene symbols (e.g., hisA, hisB). Mutation sites are indicated by 

putting the serial isolation numbers (allele numbers) after the locus symbol. Deviations from normal use should be defined. For more detailed information 

about the symbols in current use, consult reviews by Bachmann (Microbiol. Rev. 47: 180–230, 1983) for Escherichia coli K-12; Sanderson and Roth 

(Microbiol. Rev. 52: 485–532, 1988) for Salmonella spp.; and Henner and Hoch (Microbiol. Rev. 44: 57–82, 1980) for Bacillus subtilis. 

Viruses — In the genetic nomenclature of bacterial viruses (bacteriophages), no distinctions are made between genotype and phenotype. Genetic symbols 

may be one, two, or three letters. 

Transposable elements and plasmids — Nomenclature of transposable elements (transposons, Mu) should follow Campbell et al. (Gene, 5: 197–206, 1979), 

and for plasmids, should follow Novick et al. (Bacteriol. Rev. 40: 168–189, 1976). 

Illustrations 

Provide photographic reproductions, laser printouts, or the original artwork (no larger than 8.5 x 11 in.) of each illustration. Provide the original set of 

illustrations and three sets of copies for review purposes. 

Each figure or group of figures should be planned to fit, after appropriate reduction, into the area of either one or two columns of text. The maximum 

finished size of a one-column illustration is 8.8 x 23.9 cm (3.5 x 9.4 in.) and that of a two-column illustration is 18.2 x 23.9 cm (7.2 x 9.4 in.). The figures 

(including halftones) must be numbered consecutively in Arabic numerals, and each one must be referred to in the text and must be self-explanatory. All 

terms, abbreviations, and symbols must correspond with those in the text. Only essential labelling should be used, with detailed information given in the 

caption. Each illustration must be identified by the figure number and the authors’ names on the back of the page or in the left-hand corner, well away from 

the illustration area. 

Line drawings should be made with black India ink or computer-generated in black on high-quality white paper or other comparable material. For computer-

generated graphics, supply a laser print at the highest resolution available. Photocopies are not acceptable. 

All lines must be sufficiently thick (0.5 points minimum) to reproduce well, and all symbols, superscripts, subscripts, and decimal points must be in good 

proportion to the rest of the drawing and large enough to allow for any necessary reduction without loss of detail. Avoid small open symbols; these tend to 

fill in upon reproduction. Lettering produced by dot matrix printers or typewriters, or by hand, is not acceptable. The same font style and lettering sizes 

should be used for all figures of similar size in any one paper. 

Maps must have very clear, bold patterns and must show longitudes and latitudes (or UTM coordinates) and a scale. All place names and geographic 

features on Quebec maps must be in French only, with proper accents and capitalization. 

Photographs should be continuous tone on glossy paper. Prints must be of high quality, on glossy paper, with strong contrast. The copies for reproduction 

should only show essential features, be trimmed, and mounted on thin flexible white bristol board with no space between those arranged in groups. A 

photograph, or group of them, should be planned to fit into the area of either one or two columns of text with no further reduction. Electron micrographs or 

photomicrographs should include a scale bar directly on the print. The best results will be obtained if the authors match the contrast and density of all 

figures arranged as a single plate. 

 

Color illustrations will be at the author’s expense. Further details on prices are available from the Managing Editor of the Journal. 
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NRC Research Press prefers the submission of electronic illustration files for accepted manuscripts and will use these electronic files whenever possible. If 

electronic files are not available, paper versions of the figures will be scanned. Note that the scanner will easily reproduce flaws (e.g., correction fluid, 

smudges). Submission of noncontinuous (screened) photographs and scanned illustrations printed out on laser printers is not recommended as moirés 

develop; a moiré is a noticeable, unwanted pattern generated by rescanning or rescreening an illustration that already contains a dot pattern. 

Preparation of electronic illustration files 

Authors must supply electronic graphic files and high-quality hard-copy originals. Electronic files (i.e., figure number and figure content) should match the 

originals. On the disk label, identify (i) the software application and version; and (ii) file name(s), size, and extension. If you have compressed your files, 

indicate what compression format was used. PC or Macintosh versions of True Type or Type 1 fonts should be used. Do not use bitmap or nonstandard 

fonts. Electronic graphics can be accepted on the following disks: 3½-in. disks, 100 MB Zip cartridge, and CD-ROM. 

All figures should be submitted at their final published size. For figures with several parts (e.g., a, b, c, d, etc.) created using the same software application, 

assemble them into one file rather than sending several files. 

Remember that the more complex your artwork becomes, the greater the possibility for problems at output time. Avoid complicated textures and shadings, 

especially in vector illustration programs; this increases the chance for a poor-quality final product. 

Bitmap (raster) files — Bitmaps are image files produced using a grid format in which each square (or pixel) is set to one level of black, colour, or grey. A 

bitmap (rasterized) file is broken down into the number of pixels or picture elements per inch (ppi). Pixels per inch is sometimes referred to as dots per inch 

(dpi). The higher the resolution of an image, the larger the number of pixels contained within the rectangular grid. 

The proper resolution should be used when submitting bitmap artwork. The minimum requirements for resolution are 600 dpi for line art and finelines (line 

art with fine lines or shading), 300 dpi for halftones and colour, and 600 dpi for combinations (halftones with lettering outside the photo area). 

All colour files submitted must be as CMYK (cyan, magenta, yellow, and black). These colours are used in full-colour commerical printing. RGB graphics 

(red, green, and blue; colours specifically used to produce an image on a monitor) will not print correctly. 

Vector files — Vector files are image files produced using elements such as lines and shapes. Typically these files are used for line drawings. 

Bitmaps inside vector files — Bitmaps can be imported into vector/draw applications only for the purpose of adding and overlaying information, lines, text, 

etc. Bitmaps should not be resized, cropped, rotated, or otherwise manipulated after importing. 

The preferred graphic application of NRC Research Press is CorelDraw! For other applications that can be used, see electronic graphics list at 

http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/cgi-bin/ps/rp2_prog_e?cjm_graphics_e.html. 

The publication process 

Once the paper has been accepted, subsequent correspondence should be with NRC Research Press, National Research Council of Canada, Ottawa, ON 

K1A 0R6, Canada. 

Submission of electronic copy — Authors are requested to submit the final accepted manuscript only, both in hardcopy format and on disk. Text files and 

figure files should be submitted on separate disks. All disks must be labelled clearly with the authors’ names. Text (including tables) should be provided 

both in a word-processing format (WordPerfect or Microsoft Word is preferable, IBM compatible or Macintosh) and as an ASCII file. Please identify the 

word-processing software, version number, and type of computer used (IBM or Macintosh). For figures, see the section "Preparation of graphic files." 

Include a statement in the letter accompanying the manuscript that the electronic version exactly matches the final hard copy version. 

Permission to reprint — Whenever a manuscript contains material (tables, figures, charts, etc.) that has been previously published and, hence, is protected 

by copyright, it is the obligation of the author to secure written permission from the holder of the copyright to reproduce the material for both the print and 

electronic formats. These letters must accompany the submitted manuscript. 

Galley proofs — A galley proof, illustration proofs, the copy-edited manuscript, and a reprint order form are sent to the corresponding author. Galley proofs 

must be checked very carefully, as they will not be proofread by NRC Research Press, and must be returned within 48 hours of receipt. The proof stage is 

not the time to make extensive corrections, additions, or deletions, and the cost of changes introduced at the proof stage and deemed to be excessive will be 

charged to the author. Questions concerning galley proofs should be addressed to Jacqueline Costigan (613-993-9038; fax: 613-952-7656; e-mail: 

jacqueline.costigan@nrc-cnrc.gc.ca). 

Reprints — If reprints are desired, the reprint order form must be filled out completely and returned with payment (cheque, credit card number, purchase 

order number, or journal voucher) together with the corrected proofs and manuscript. Orders submitted after the Journal has been printed are subject to 

considerably higher prices. The Journal does not provide free reprints, and reprints are not mailed until a purchase order number or payment is received. 

Copyright transfer — All authors are required to complete a copyright transfer form assigning all rights to NRC. Copyright transfer forms are available from 

the Editor, in the first issue of each volume, or on the web site of NRC Research Press. 

Requests for permission to reproduce or republish the paper, in whole or in part, should be sent to NRC Research Press. 
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Guide for Authors 

Submission of Papers 
Authors are requested to submit their original manuscript and figures with two copies to
one of the Editors: Papers from the Americas: Dr S. C. Ricke, Department of Poultry
Science, 101 Kleberg Center, Texas A&M University, College Station, TX 77483-2472,
USA; Papers from the Rest of the World: Dr P. Hobson, 4 North Deeside Road, Aberdeen,
AB15 7PL, UK. 
 
Submission of a paper implies that it has not been published previously, that it is not under
consideration for publication elsewhere, and that if accepted it will not be published elsewhere in
the same form, in English or in any other language, without the written consent of the publisher.
All papers should be written in English. 

Types of Contributions 
Original papers; review articles; case studies; short communications; reports of
conferences and meetings; book reviews; letters to the editors, forthcoming meetings. 
Manuscript Preparation 
General: Manuscripts must be typewritten, double-spaced with wide margins on one side of white paper.
Good quality printouts with a font size of 12 or 10 pt are required. The corresponding author should be
identified (include a fax number and e-mail address). Full postal addresses must be given for all co-authors.
Authors should consult a recent issue of the journal for style if possible. An electronic copy of the paper
should accompany the final version. The Editors reserve the right to adjust style to certain standards of
uniformity. Authors should retain a copy of their manuscript since we cannot accept responsibility for
damage or loss of papers. Original manuscripts are discarded one month after publication unless the
Publisher is asked to return original material after use.  
Abstracts: Each paper should be provided with an Abstract of about 100-150 words, reporting
concisely on the purpose and results of the paper. Abstracts should include no more than 10
keywords which reflect the entries the authors would like to see in an index. 
Text: Follow this order when typing manuscripts: Title, Authors, Affiliations, Abstract, Keywords,
Main Text, Acknowledgements, Appendix, References, Vitae, Figure Captions and then Tables. Do not
import the Figures or Tables into your text. The corresponding author should be identified with an
asterisk and footnote. All other footnotes (except for table footnotes) should be avoided. 
Units: The SI system should be used for all scientific and laboratory data; if, in certain instances, it is
necessary to quote other units, these should be added in parentheses. Temperatures should be given
in degrees Celsius. The unit 'billion' (109 in America, 1012 in Europe) is ambiguous and must not be
used. 
Symbols: Abbreviations for units should follow the suggestions of the British Standards publication
BS 1991. The full stop should not be included in abbreviations, e.g. m (not m.), ppm (not p.p.m.),
'%' and '/' should be used in preference to 'per cent' and 'per'. Where abbreviations are likely to
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cause ambiguity or not be readily understood by an international readership, units should be put in
full. 
References: All publications cited in the text should be presented in a list of references following the
text of the manuscript. In the text refer to the author's name (without initials) and year of publication
(e.g. "Since Peterson (1993) has shown that..." or "This is in the agreement with results obtained
later (Kramer, 1994)"). For three or more authors use the first author followed by "et al.", in the text.
The list of references should be arranged alphabetically by authors' names. The manuscript should be
carefully checked to ensure that the spelling of authors' names and dates are  
exactly the same in the text as in the reference list. 
 
References should be given in the following form: 
Deka, G.C., 1987. Physical, chemical and pulping characteristics of hybrid Salix clones. PhD thesis,
Faculty of Forestry, University of Toronto. 
Gandini, A., 1992. Polymers from renewables resources. In: Aggraval, S. L., Russo, S. (Eds.),
Comprehensive Polymer Science. Pergamon Press, Oxford, (Chapter 10). 
Hobson, P.N., 1969. Growth of mixed cultures and their biological control. In: Meadow, P.M., Pirt S.J.
(Eds.), Microbical Growth. Proc 9th Symp Soc Gen Microbiology. Cambridge University Press, London,
pp. 43-64 
Vassileva, M., Azcon, R., Barea, J.-M., Vassilev, N., 1999. Effect of encapsulated cells pf Enterobacter
sp on plant growth and phosphate uptake. Bioresource Technol 67 (3), 229-232. 
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