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  INTRODUÇÃO: 
Atualmente, há um grande interesse mundial no 
desenvolvimento de processos para a produção de 
pigmentos de origem natural, visando substituir os 
corantes artificiais que têm sido largamente utilizados 
nas indústrias alimentícias, cosméticas e farmacêuticas 
(CHO et al., 2002). Corantes sintéticos são 
considerados prejudiciais porque foram relatadas 
reações alérgicas e de intolerância aos mesmos 
(MAPARI 2009). Em trabalhos anteriores foi isolada 
uma linhagem fúngica produtora de pigmento amarelo. 
A partir desse trabalho, busca-se realizar a 
bioprospecção de pigmento natural amarelo que possua 
característica necessária para sua utilização na 
indústria: sem toxicidade, estável a alterações de pH e 
temperatura e alta produtividade com baixo custo. 
  MATERIAL E MÉTODOS: 
O trabalho foi realizado no laboratório de microbiologia 
da UFRB e no laboratório de microbiologia do IFBaiano 
campus Santa Inês. Foi utilizado neste trabalho o 
pigmento obtido de um isolado fúngico endofítico 
(EARIM3A) da Caatinga brasileira. Para testar a 
resistência da cor do pigmento a alterações de 
temperaturas, alíquotas foram colocadas em tubos de 
ensaio e levadas ao processo de fervura a 100°C por 
30, e 60 minutos. Outros tubos foram levados para 
autoclave, por 20 minutos. Alíquotas foram congeladas 
a -20 °C, por 1 mês. Para testar a estabilidade da cor as 
alterações de pH, soluções alcoólicas do pigmento 
foram distribuídas em tubos de ensaio e tiveram seu pH 
ajustado para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. As amostras 
também foram testadas quanto sua exposição a luz UV. 
Para o teste antimicrobiano foram reativadas duas 
cepas bacterianas e foi analisado se houve formação de 
halo de inibição em torno dos discos contendo o 
pigmento. O isolado EARIM3A teve seu cultivo 
otimizado objetivando aumentar a produção do 
pigmento, por meio de planejamento experimental com 
três variáveis: rotação, temperatura e pH. Para o cultivo 
foi utilizado o meio BD. Nos tratamentos onde 
ocorreram a produção de pigmento foi realizada a 
extração com solventes e o peso seco deste. O 
rendimento foi calculado, 
 
 
 

Para verificar a ausência de toxinas, o extrato do 
pigmento amarelo foi enviado ao Laboratório de 
Análises Micotoxicológicas – LAMIC, na UFMS.  
  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
As análises de estabilidade dos pigmentos mostram que 
não ocorreram alterações significativas na cor. O extrato 
do pigmento amarelo não apresentou potencial de 
atividade antimicrobiana para bactérias Gram – 
negativas. No extrato do pigmento amarelo não foram 
encontrados traços das micotoxinas testadas. O Isolado 
EARIM3A produziu o pigmento amarelo em diferentes 
condições de cultivo: na faixa de pH (2,0 a 8,4); na 
temperatura de 24 °C a 30 °C; e foi capaz de produzir 
sem rotação, ou com rotação variando de 36 a 144 rpm. 
O pigmento foi produzido tanto no micélio quanto 
liberado no meio de cultura. A quantidade de pigmento 
obtido do micélio foi elevada em quase todos os ensaios 
em relação ao pigmento extracelular. A melhor 
produção do pigmento obtido do micélio foi na condição 
de pH 3,6, 24 °C e 36 rpm, referente ao ensaio 1, onde 
foi obtido o valor de 4,47 g de pigmento do micélio por 
litro de meio de cultura. 
  CONCLUSÃO: 
O pigmento mostrou ser estável a alterações na 
temperatura e na exposição a luz UV, e pH. A produção 
de pigmento amarelo pela linhagem de P. mallochii 
testada nesse trabalho é excelente, quando 
comparamos com a produtividade de outras linhagens e 
espécies disponíveis na literatura. 
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