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RESUMO 

Micro-organismos isolados de ambientes extremos são conhecidos pela capacidade de 
síntese de metabólitos e produtos, os quais são interessantes quanto a aplicações 
biotecnológicas e em pesquisas de produtos naturais marinhos. Em um cruzeiro 
oceanográfico realizado na Elevação do Rio Grande (30°S, 36°O), a bactéria 
Erythrobacter citreus LAMA 915 foi isolada a partir de amostras coletadas no oceano 
profundo. Posteriormente, teve seu genoma sequenciado, anotado e a informação 
genômica depositada em banco de dados. Mediante experimentos preliminares, foi 
constatado que esta bactéria é capaz de produzir carotenoides. Devido a sua 
importância, descobertas de raros ou novos carotenoides são de grande relevância, 
assim como os processos pelos quais são sintetizados. Nesse contexto, buscou-se 
explorar a produção de carotenoides por E. citreus LAMA 915, selecionando substratos 
de baixo custo como fonte nutricional, e avaliando possíveis aplicações para o produto 
gerado. Para tanto, foram exploradas as vias metabólicas disponíveis no genoma da 
bactéria, onde se determinou quais fontes de carbono tem capacidade de utilizar para 
seu desenvolvimento, e quais carotenoides tem capacidade de produzir. Foram 
selecionados substratos de baixo custo para o crescimento bacteriano, testado em 
microplaca de 96 poços e em frascos com 50 mL de volume. Os principais carotenoides 
produzidos pelo organismo foram identificados por espectrometria de massas 
(ESI/QTOF). Por último, foi avaliada a atividade antioxidante, pelo método do DPPH, e o 
fator de proteção solar do extrato celular bacteriano. Como resultado, foi verificado que 
a bactéria possui enzimas relevantes na degradação de lipídios e proteínas. A síntese de 
carotenoides pelo organismo é realizada pela via MEP/DOXP. Além disso, foram 
encontrados os genes crtBIYZWG, que permitem ao organismo a síntese de 
carotenoides da via biossintética da zeaxantina e de formas 2,2’-hidroxiladas destas 
moléculas. Os substratos que proporcionaram melhor desenvolvimento para a bactéria 
foram constituídos principalmente de lipídios e proteínas, como óleo residual 
proveniente da indústria de pescado e o hidrolisado de pescado solúvel. Os principais 
carotenoides identificados foram zeaxantina, caloxantina, nostoxantina, adonixantina, 
cantaxantina e sulfato de eritroxantina. Foi verificado que o extrato apresenta inibição 
de 50% do radical DPPH (IC50) na concentração de 62 µg/mL. No teste do fator de 
proteção solar, uma concentração de 1000 µg/mL conferiu FPS de 2,21. Como resultado 
final deste estudo, as vias de síntese de carotenoides no organismo estão agora 
elucidadas para utilização em trabalhos futuros integrando técnicas de engenharia 
metabólica. Ademais, a bactéria foi capaz de utilizar os substratos selecionados para seu 
desenvolvimento, os quais são promissores para emprego em processos de produção 
do organismo. A atividade testada com o extrato celular indica a presença de moléculas 
com elevada capacidade antioxidante, onde se sugere o aprofundamento do estudo 
com carotenoides não comuns, como sulfato de eritroxantina. Este trabalho elucidou 
uma pequena parte do imenso potencial que permeia a diversidade bacteriana de 
ambientes extremos. Ainda assim, permitiu elevar o conhecimento existente, 
contribuindo para o avanço de estudos em biotecnologia. 
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ABSTRACT 

Microorganisms that inhabit extreme environments are known for their capacity to 
synthesize metabolites and products, which are interesting due to the biotechnological 
applications and in research on marine natural products. During an oceanographic cruise 
conducted in the Rio Grande Rise region (30°S; 36°W), the deep-sea bacteria 
Erythrobacter citreus LAMA 915 was isolated and identified. Its genome was then 
sequenced and annotated, and the genomic information deposited in a public database. 
Through preliminary experiments, it was found that this bacterium is capable of 
producing carotenoids. Due to their importance, discoveries of rare or new carotenoids 
are of great relevance, as are the processes by which they are synthetized by organisms. 
In this context, this research explored the production of cartenoids by E. citreus LAMA 
915, selecting low cost substrates as nutritional sources, and evaluating potential 
applications for the generated product. To achieve this, we first explored the metabolic 
pathways available in the genome of the bacterium, determining which carbon sources 
it has the capacity to use for its development, and which carotenoids it has the ability to 
produce. Low cost substrates were selected for bacterial development and growth, 
tested in a 96-well microplate and in Erlenmeyer flasks. The major carotenoids produced 
by the organism were identified by mass spectrometry (ESI/QTOF). Lastly, two potential 
applications were evaluated for the bacterial cell extract: antioxidant activity, measured 
by the DPPH method, and the sun protection factor (SPF). As results, the bacterium was 
found to have relevant enzymes involved in lipid and protein degradation. Carotenoid 
synthesis by the organism is carried out by the MEP/DOXP pathway. Moreover, 
crtBIYZWB genes were found in the genome of the bacterium. This set of genes allows 
the synthesis of carotenoids from the zeaxanthin metabolic pathway and 2,2’-
hydroxylated forms of these molecules. Substrates that provided better bacterial 
development and growth were mainly composed of lipids and proteins, such as residual 
oil from the fish industry and soluble fish hydrolyzate. The pool of carotenoids identified 
was composed of zeaxanthin, caloxanthin, nostoxanthin, adonixanthin, canthaxanthin 
and erythroxanthin sulfate. It was found that the bacterial cell extract had an IC50 value 
of 62 µg/mL. In the SPF test, a concentration of 1000 µg/mL resulted in an SPF value of 
2,21. The main carotenoid synthesis pathways described in E. citreus LAMA 915 remain 
available for future works integrating metabolic engineering techniques. The low cost 
substrates selected in this work have proven to be promising for use in organism 
production processes. The activity tested with the cell extract indicates the presence of 
molecules containing high antioxidant capacity, where further studies are suggested 
with non-common carotenoids. This work elucidates a small part of the immense 
potential of the bacterial diversity of extreme environments contributing to the 
advancement of biotechnology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Micro-organismos constituem um componente indispensável em todos os 

ecossistemas. São fontes de nutrientes na base de redes alimentares. Tornam possíveis 

os ciclos do carbono, oxigênio, nitrogênio, entre outros, que tomam lugares em 

ambientes aquáticos e terrestres. Ao realizar os processos para sua manutenção, geram 

metabólitos e produtos relevantes para o ser humano, tais como antibióticos, alimentos 

fermentados, vitaminas, enzimas, entre outros produtos importantes (MADIGAN; 

MARTINKO; PARKER, 2004).  

 Comunidades microbianas podem ser encontradas nas mais diversas condições, 

não permanecendo limitadas a ambientes específicos, e sim se estendendo para locais 

que apresentam extremos de temperatura, pressão, salinidade e pH, depleção de 

nutrientes, ou outros fatores limitantes da vida habitual. Em ambientes extremos, a 

pressão exercida pelo nicho ecológico seleciona organismos mais adaptados a 

sobreviver nas condições nocivas à que estão expostos. Estes organismos são chamados 

de extremófilos (SILVA, 2014). Ao contrário dos não extremófilos, seu metabolismo 

continua funcional em condições extremas. Neste sentido, as propriedades das 

moléculas sintetizadas por esses organismos as tornam interessantes quanto a novas 

aplicações em processos biotecnológicos e de biocatálise, incluindo aplicação na 

agricultura, indústria química e farmacêutica (RADDADI et al., 2015; SARMIENTO; 

PERALTA; BLAMEY, 2015).  

 O ambiente marinho apresenta um leque de nichos ecológicos disponíveis para 

a vida microbiana (IMHOFF; LABES; WIESE, 2011). Desde as geleiras polares até fontes 

hidrotermais e afloramentos de lava, das profundas fossas abissais aos manguezais 

costeiros, e das águas oligotróficas dos oceanos abertos até plumas de rios carregadas 

de matéria orgânica. O habitat de um micro-organismo também pode ser limitado à 

superfície de outros organismos, como algas, peixes, corais, esponjas e carcaças de 

baleias no fundo oceânico (SUMIDA et al., 2016). Toda essa biodiversidade marinha 

resultante apresenta diferentes aspectos metabólicos, que oferecem grandes 

oportunidades para o futuro da pesquisa de produtos naturais marinhos e para a 

biotecnologia em geral. 
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Esforços significativos vêm sendo realizados na busca por novos compostos, 

levando pesquisadores a investigar os ambientes extremos, tais como o oceano 

profundo, como lugares propícios para coleta de bactérias incomuns. Enzimas isoladas 

de organismos dependentes de condições de baixa temperatura, por exemplo, têm sido 

utilizadas em aplicações industriais, parcialmente devido aos esforços em diminuir o 

consumo de energia com aquecimento, ou em condições em que o uso é principalmente 

realizado com água fria (VAN DEN BURG, 2003). Durante um cruzeiro oceanográfico para 

a Elevação do Rio Grande, localizada na parte sudoeste do Oceano Atlântico (30°S, 

36°O), diversas bactérias de mar profundo foram isoladas e identificadas (SILVA, 2013). 

Uma destas bactérias, a espécie Erythrobacter citreus LAMA 915, isolada de uma estação 

amostral a 3.600 metros de profundidade, teve seu genoma sequenciado, anotado e a 

informação genômica depositada para domínio público no banco de dados do National 

Center for Biotechnology Information (NCBI) (CABRAL, 2016). Por meio de cultivo 

laboratorial e observação fenotípica (Figura 1), foi constatado que E. citreus LAMA 915 

é capaz de produzir certos pigmentos, evidenciado pela sua coloração amarelada e 

experimentos preliminares de absorção em comprimentos de ondas específicos. Este 

fato atraiu interesse ao estudo desta espécie. 

 

Figura 1: Colônias de E. citreus LAMA 915. 
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A primeira espécie pertencente ao gênero Erythrobacter (erythrus: vermelho, 

bacter: bastão) foi identificada por Shiba e Simidu (1982). Como principais 

características, apresentava capacidade de crescer apenas em condição aeróbica, 

metabolizava compostos orgânicos e continha elevada quantidade de carotenoides. 

Esta espécie de bactéria marinha foi denominada de Erythrobacter longus. Desde então, 

22 novas espécies diferentes foram classificadas nesse grupo. Em quatro delas, foram 

determinados os carotenoides produzidos como sendo um conjunto de 

bacteriorubixantina, β-caroteno, zeaxantina, caloxantina, nostoxantina, rubixantina, 

fitoeno, neurosporeno, sulfato de eritroxantina, etc. (SUBHASH et al., 2013; TAKAICHI; 

SHIMADA; ISHIDSU, 1990, 1988; TAKAICHI et al., 1991; YOON et al., 2003; YURKOV et 

al., 1994; KOBLÍZEK et al., 2003). Dentre elas, também foi avaliada a espécie E. citreus, a 

qual apresentou composição pigmentar formada por alguns carotenoides em baixa 

concentração e um carotenoide principal, que conta em torno de 80% do total de 

pigmentos, este, até então não identificado (DENNER et al., 2002). 

Carotenoides formam uma classe de biomoléculas naturais de grande 

diversidade e relevância, sendo amplamente utilizados nas indústrias farmacêutica, 

cosmética e nutricional (BERMAN et al., 2015). Compreendendo mais de 800 tipos já 

identificados em plantas, algas e bactérias, possuem uma estrutura primordial comum, 

formada por um sistema de duplas ligações conjugadas em uma cadeia de carbonos. 

Podem apresentar formação de anéis nas extremidades da molécula, e formação de 

grupamentos, como carbonilas e hidroxilas, em determinados carbonos dos anéis 

(Figura 2) (CAZZONELLI, 2011; KHOO et al., 2011; RIVERA; CHRISTOU; CANELA‐

GARAYOA, 2014).  
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Figura 2: Exemplos de estruturas de carotenoides. 

 

 

 

Estas biomoléculas são metabólitos secundários pertencentes ao grupo dos 

terpenoides. Todas as moléculas deste grupo possuem uma unidade estrutural comum, 

o isopentenil difosfato (IPP), e o dimetilalilo difosfato (DMAPP). Ambas as moléculas 

podem ser obtidas por duas vias distintas, pela via do mevalonato ou pela via do 

metileritritol fosfato (MEP) ou do 1-deoxixilulose-5-fosfato (DOXP) (Figura 3) (FRANK; 

GROLL, 2017). Como ponto final dessa via, é formada uma molécula de geranilgeranil 

pirofosfato, que é necessária para a síntese do primeiro carotenoide, que pode então 

ser transformado nos demais (SHUMSKAYA; WURTZEL, 2013). Neste sentido, o 

entendimento da produção destes precursores pela bactéria é de grande importância 

para o emprego de técnicas de engenharia metabólica. 

 
Figura 3: Vias metabólicas de síntese de carotenoides em organismos. 
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O mercado de carotenoides cresce a cada ano, superando as expectativas 

mundiais, conforme relatórios publicados pela BCC Research entre 2008 e 2015. O 

mercado global de carotenoides foi avaliado em $766 milhões de dólares para o ano de 

2007, com expectativa de aumento para $919 milhões em 2015, uma taxa de 

crescimento anual de 2,3%. Em 2015, o valor do mercado foi estimado em $1,5 bilhões 

para o ano de 2014, com expectativa de crescimento para $1,8 bilhões em 2019 e taxa 

de crescimento de 3,9% ao ano. Dentre os carotenoides, β-caroteno, luteína, 

astaxantina e capsaxantina são os mais comercializados (BCC Reports, 2008, 2011, 

2015). Do total, é estimado que entre 76% a 90% dos carotenoides disponíveis no 

mercado têm origem sintética de indústrias químicas, e o restante tem origem natural 

de processos de extração de plantas ou de fermentação com organismos (BERMAN et 

al., 2015). Alguns carotenoides naturais disponíveis comercialmente produzidos por 

micro-organismos são astaxantina, produzido por empresas como, por exemplo, a 

Algalif (Astalíf™) e a AstaTec (Algastin®), a partir de cultivos de Haematococcus pluvialis; 

e β-caroteno, produzido pela empresa Lycored e DSM, a partir de culturas do fungo 

Blakeslea trispora. Outras empresas estão na fase de implantação do processo de 

produção, como no caso da Verdezyne, para produção de cantaxantina e luteína a partir 

de cultivos de leveduras, e da empresa Deinove, na produção de carotenoides utilizando 

Deinococcus. 

Carotenoides de origem natural podem trazer menos riscos à saúde quando 

comparados com carotenoides de origem sintética, além de serem mais aceitos pelos 

consumidores. Estas biomoléculas são conhecidas por possuir elevada atividade 

antioxidante (PORRA et al., 1997; SKIBSTED, 2012), apresentar atividade anti-

hipertensiva (RAFIEIAN-KOPAEI et al., 2016), anticâncer (NISHINO, 1998; TANAKA; 

SHNIMIZU; MORIWAKI, 2012), antifungal e antitumoral. São usados em suplementos 

alimentares (VENIL; ZAKARIA; AHMAD, 2013), para o tratamento de doenças 

cardiovasculares (VOUTILAINEN et al., 2006), aprimoramento do sistema imunológico 

(KIRTI et al., 2014), e são capazes de prover resistência contra exposição da radiação 

solar (TONG; LIGHTHART, 1997). 

 Por exemplo, no contexto de sua aplicação como antioxidante, carotenoides têm 

capacidade de desativar radicais livres e formas reativas de oxigênio. Em organismos 

vivos, radicais livres e formas energizadas de oxigênio são naturalmente gerados 
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durante processos metabólicos, os quais podem ser nocivos aos constituintes celulares 

por possuírem atividade oxidativa (KRUTMANN, 2000; STAHL; SIES, 2003), gerando 

formas oxidadas de biomoléculas que podem desencadear uma série de doenças. Um 

efeito que pode ser citado é o estresse oxidativo causado nos tecidos da mácula e da 

retina, um dos processos relacionados à Degeneração Macular Relacionada à Idade, que 

ocasiona em diminuição e até perda da visão (MOZAFFARIEH; SACU; WEDRICH, 2003; 

SNELLEN et al., 2002). Na retina, os carotenoides luteína e zeaxantina são conhecidos 

por atuarem na desativação de moléculas oxidativas, além de filtrar luz azul 

(fotoproteção) e estabilizar membranas celulares. Dessa forma, uma dieta com 

alimentos ricos nestes carotenoides têm sido associado à diminuição dos riscos dessa 

doença (SEDDON et al., 1994; WU et al., 2015). Além destes, β-caroteno, vitaminas C e 

E, e zinco foram associados com a diminuição dos riscos em pessoas idosas (VAN 

LEEUWEN et al., 2005). 

 Com relação à prevenção de doenças relacionadas ao câncer, carotenoides 

naturais parecem ter eficiência em sua prevenção, atuando na inibição da formação, 

indução de apoptose e supressão de proliferação de células cancerígenas (CHUYEN; 

EUN, 2017), além de causar modulação imunológica e influenciar na sinalização de 

hormônios (TANAKA; SHNIMIZU; MORIWAKI, 2012). Como exemplo, Nishino e 

colaboradores (NISHINO et al., 2009) verificaram redução significativa na incidência de 

tumores entre camundongos tratados com α-caroteno, β-caroteno, luteína, licopeno, β-

criptoxantina, zeaxantina e fucoxantina, comparados com camundongos que não 

receberam tratamento.  Ainda, o efeito de uma dieta suplementada em β-criptoxantina 

e outros carotenoides resultou em 81% de inibição na incidência de câncer de fígado 

(NISHINO et al., 2009). Em outro trabalho, Zhang e colaboradores (ZHANG et al., 2011) 

verificaram que os carotenoides β-caroteno, astaxantina, capsaxantina e bixina inibiram 

a proliferação de células de linhagem eritroleucêmica humana (K562), atuando na 

diminuição da viabilidade celular, na elevação da expressão de PPARϒ e induzindo 

apoptose, em uma maneira dependente da dose (1 a 50 µM) e do tempo de exposição.  

Dada a sua grande significância, é interessante conhecer a composição do 

conjunto de pigmentos produzidos por organismos, o que pode levar a descoberta de 

novos ou raros carotenoides, assim como os processos em que são sintetizados. Micro-

organismos são considerados excelentes produtores de carotenoides (KIRTI et al., 2014; 
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TULI et al., 2015) (Tabela 1). Além de sintetizarem tipos diferentes, conseguem produzi-

los em relativa grande quantidade. A produção de β-caroteno por Blakeslea trispora foi 

quantificada em aproximadamente 45 mg por grama de biomassa seca, após oito dias 

de cultivo em reator (NANOU; ROUKAS; PAPADAKIS, 2012). Em outro trabalho, foi 

avaliada a produção de luteína por Chlorella protothecoides, que alcançou valor de 

5,35 mg de luteína por grama de biomassa seca do organismo (SHI; CHEN, 2002).  A 

produção de zeaxantina por Flavobacterium multivorum foi quantificada em 1,77 mg 

por litro de cultivo no sistema controle, chegando a um rendimento de 10,65 mg/L, 

quando incrementada a fonte nutricional (BHOSALE; LARSON; BERNSTEIN, 2004). Como 

comparação, de acordo com a Tabela Brasileira de Composição de Carotenoides em 

Alimentos (2009), a fruta buriti (Mauritia vinífera) contém a maior quantidade de β-

caroteno dentre as frutas analisadas, com valor de 0,364 mg do carotenoide por grama 

de peso seco da fruta, além de apresentar rendimento de 0,02 mg de zeaxantina por 

grama. Ainda nessa lista, a abóbora (Cucurbita moschata) é apresentada com 

rendimento de 0,235 mg de β-caroteno por grama de peso seco. Um dos alimentos com 

maior quantidade de luteína apresentado na tabela foi uma mistura de folhas de 

cebolinha e salsa, com 0,110 mg do carotenoide por grama de peso seco. Isso mostra o 

potencial para uso em processos industriais que micro-organismos apresentam como 

produtores de carotenoides. 

Carotenoides de micro-organismos extremófilos também têm sido identificados, 

como bacterioruberina, bisanhidrobacterioruberina, trisanhidrobacterioruberina 

identificados nas halofílicas Halococcus morrhuae e Halobacterium salinarium, e os 

carotenoides zeaxantina, thermozeaxantina e thermobiszeaxantina identificados na 

termofílica Thermus filiformis (MANDELLI et al., 2012). Em outro trabalho, foi 

identificado um carotenoide produzido por Deinococcus radiodurans, uma bactéria de 

cor vermelha com radioresistência a raios X, que foi denominado de deinoxantina 

(LEMEE et al., 1997). A diversidade de extremófilos oferece oportunidades para a 

identificação de uma variedade de pigmentos e enzimas. Grande parte dos organismos 

permanece desconhecida, factível de se conhecer e explorar, assim como as moléculas 

que produzem permanecem a serem descritas e avaliadas quanto as suas potenciais 

aplicações.  
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Tabela 1: Exemplos de carotenoides produzidos por bactérias. 

Carotenoide Espécie Filo Referência 

Zeaxantina 

Paracoccus zeaxanthinifaciens  Proteobacteria (BERRY et al., 2003) 

Sphingomonas natatoria DSM 3183T  Proteobacteria (THAWORNWIRIYANUN et al., 2012) 

Synechocystis sp. strain PCC 6803  Cyanobacteria (LAGARDE; BEUF; VERMAAS, 2000) 

Flavobacterium multivorum  Bacteroidetes (BHOSALE; LARSON; BERNSTEIN, 2004) 

astaxantina 

Paracoccus haeundaensis  Proteobacteria (LEE et al., 2004) 

Agrobacterium aurantiacum  Proteobacteria (YOKOYAMA; IZUMIDA; MIKI, 1994) 

Sphingomonas sp. ATCC 55669  Proteobacteria (MA et al., 2016) 

Altererythrobacter ishigakiensis NBRC 
107699 

 Proteobacteria (SHI et al., 2016) 

cantaxantina 

Bradyrhizobium sp.  Proteobacteria (LORQUIN; MOLOUBA; DREYFUS, 1997) 

Dietzia natronolimnaea HS-1   Actinobacteria (GHARIBZAHEDI; RAZAVI; MOUSAVI, 2015) 

Gordonia jacobaea  Actinobacteria (VEIGA-CRESPO et al., 2012) 

 

 

Além dos carotenoides, outras biomoléculas como antibióticos, vitaminas, 

enzimas, etc., produzidas por bactérias nativas, tem seu uso parcialmente ditado pela 

necessidade de produção em larga escala que sustente a demanda do mercado, em um 

sistema economicamente viável. Estes desafios do processo produtivo estão sendo 

superados com a utilização de novas tecnologias, que visam aumentar a produção da 

molécula de interesse pelo organismo (GUSTAVSSON; LEE, 2016; MATA-GÓMEZ et al., 

2014; NIGAM; LUKE, 2016). Como por exemplo, a aplicação de ferramentas de 

engenharia metabólica nas vias de síntese, tanto na via final como nas vias anteriores 

responsáveis pela formação de precursores (MA; DENG; LIU, 2015). Para tanto, pode ser 

realizada a remoção (nocaute) de genes envolvidos em vias competidores de substratos 

específicos, empregando a ferramenta CRISPR (BARRANGOU et al., 2007; CONG et al., 

2013; JINEK et al., 2012), ou o foco poderia ser no aumento da produção dos cofatores 

necessários à via de interesse, e também na super-expressão de enzimas limitantes da 

via (MA; DENG; LIU, 2015; VENIL; ZAKARIA; AHMAD, 2013). Tais técnicas aplicadas a 

micro-organismos tornam viável a produção em larga escala de produtos naturais, 

especialmente com a elucidação das vias metabólicas e sua otimização (WANG et al., 

2016).  A utilização de hospedeiros, como Escherichia coli, para a síntese de 

biomoléculas tem sido utilizada há décadas, por fornecer uma alternativa eficiente de 

produção quando comparado à produção utilizando espécies nativas. Desde então, os 

esforços têm sido focados na otimização da produção de maneira sistemática e 
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combinatória, pelo nocaute e expressão de genes endógenos e exógenos, e investigação 

de precursores e cofatores das vias metabólicas (LIN; JAIN; YAN, 2014). 

Um exemplo de otimização da produção de moléculas alvo em hospedeiros foi 

realizado por Zhao e colaboradores (2013a), onde modificaram as vias metabólicas da 

biossíntese de carotenoides em uma cepa de E. coli mutante, visando aumentar a 

síntese dos precursores e cofatores elevando a produção de β-caroteno. A produção foi 

aumentada em 3,5 vezes quando modificada a via dos precursores e em 3,4 vezes 

quando modificada a dos cofatores. Modulando a síntese de ATP, a Via das Pentoses 

Fosfatadas (PPP) e o Ciclo do Ácido Cítrico (TCA), elevou a produção em 21%, 17% e 39%, 

respectivamente, e quando combinados os módulos TCA e PPP ocorreu um efeito 

sinérgico de 64% de aumento. A melhor cepa obtida apresentou produção de 2,1g/L de 

β-caroteno, com rendimento de 60 mg/g de peso seco celular (ZHAO et al., 2013a). De 

forma semelhante, foi utilizada uma técnica de canalização dos substratos utilizados 

para a síntese de zeaxantina, alcançando um valor máximo de produção de 43,46 mg/L 

quando expressados os genes licopeno-β-ciclase crtY e β-caroteno-3-hidroxilase crtZ 

(LIN; JAIN; YAN, 2014).  

Outra estratégia para o incremento da produção foi realizada por integração de 

genes biossintéticos de xantofilas (crtEBIYZW) diretamente no cromossomo de uma E. 

coli, ao invés da utilização de plasmídeos. A produção de astaxantina alcançou valor de 

1,4 mg/g de peso seco celular (LEMUTH; STEUER; ALBERMANN, 2011). Em outro 

trabalho, os autores criaram uma linhagem de E. coli com uma via metabólica para 

produzir C50-astaxantina, uma molécula de astaxantina com 50 carbonos, que até então 

não foi identificada naturalmente. Diferentemente do processo natural onde a estrutura 

basal dos carotenoides é formada pela união de duas moléculas contendo 20 carbonos, 

nessa bactéria foram introduzidos, mutados e selecionados genes capazes de utilizar 

substratos específicos da molécula contendo 25 carbonos, formando assim uma 

estrutura de 50 carbonos. Este processo foi chamado pelos autores de filtração 

metabólica, como uma estratégia para implementação de uma via sintética, não natural 

(FURUBAYASHI et al., 2015). 

Técnicas de engenharia metabólica também foram utilizadas para o incremento 

da produção de violaceína e deoxiviolaceína, dois terapêuticos com ação contra células 

tumorais. Algumas bactérias são conhecidas como produtoras destes compostos, 
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entretanto, a produção por cepas naturais é ineficiente devido à baixa produtividade, 

além de apresentarem casos de infecção em humanos. Rodrigues e colaboradores 

(2013) aplicaram técnicas de engenharia metabólica ampla e sistemática em cepas de E. 

coli, para aumentar a produção destas moléculas. No processo foram expressos os genes 

da via biossintética de violaceína (vioABCE e vioD), identificados os gargalos na produção 

de precursores, principalmente triptofano, e alteradas as rotas de suporte e do 

metabolismo central de carbono, elevando o suprimento de blocos de construção. A 

produtora básica E. coli dvio-1 foi capaz de produzir 180 mg/L de deoxiviolaceína em 

frascos de cultura, após consequentes transformações, a cepa final E. coli Vio-4 foi capaz 

de acumular 710 mg/L de violaceína, obtida com 99,8% de pureza (RODRIGUES et al., 

2013).  

Todos estes exemplos demonstram como ferramentas de engenharia metabólica 

podem ser utilizadas para elevar a produtividade de moléculas de interesse por 

bactérias, tornando possível e viável a produção em escala industrial. Entretanto, estas 

técnicas são dependentes do conhecimento das vias de metabólicas dos organismos, 

para saber o que são capazes de sintetizar e como pode ser direcionado o fluxo 

metabólico. Também se faz importante compreender outros processos, distintos 

daquele de síntese do produto de interesse, como as vias metabólicas de como os 

organismos obtêm energia e nutrientes.  

Em associação às técnicas de engenharia metabólica, a viabilização do processo 

de produção pode ser alcançada com a utilização de substratos residuais e de baixo-

custo, como fontes nutricionais para o crescimento dos organismos cultivados 

(GUSTAVSSON; LEE, 2016; MOHAN et al., 2016). Além da redução dos custos do 

processo produtivo, a utilização de resíduos é uma opção ambientalmente adequada, 

por evitar que estes resíduos sejam descartados no ambiente. Isto se deve ao fato de 

que as bactérias apresentam ampla diversidade metabólica, sendo capazes de utilizar 

subprodutos ou resíduos para seu desenvolvimento, e, paralelamente, produzir uma 

gama de moléculas de interesse (MATA-GÓMEZ et al., 2014; SALIHU et al., 2012). 

Pode-se citar como exemplo o trabalho de Takahashi e colaboradores (2017). No 

trabalho, glicerol residual da produção de biodiesel foi utilizado como substrato 

nutricional para o crescimento de bactérias marinhas produtoras de 

polihidroxialcanoatos (PHA). Foram selecionadas bactérias marinhas produtoras 
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isoladas de amostras de água e sedimento entre a superfície e 5.500 m de profundidade. 

Em cultivo, as cepas LAMA 677 e LAMA 685 alcançaram produtividade de 0,3 mg/Lh e 

2,4 mg/Lh de polímero, respectivamente (TAKAHASHI et al., 2017). Em outro trabalho, 

foi realizada a produção de carotenoides por Sporidiobolus pararoseus, utilizando 

glicerol, milhocina e água de arroz parboilizado. Foi alcançada uma produção máxima 

de 843 µg/L de carotenoides (396 µg/L de β-caroteno). Além disso, a quantidade de 

carbono orgânico e nitrogênio do resíduo foram reduzidos em 76% em um tempo de 9 

horas de bioprodução (VALDUGA et al., 2014). 

 Para dominar o processo de produção de uma molécula de interesse por um 

organismo é necessário conhecer como ele se desenvolve, saber seus principais 

requerimentos nutricionais e determinar as vias de síntese do produto em questão. 

Além disso, a exploração de meios para reduzir os custos da produção, como a avaliação 

de fontes nutricionais de baixo custo ou residuais, se faz necessária. Nesse contexto, o 

grupo de pesquisa de Genética Molecular Aplicada e Biotecnologia da Universidade do 

Vale do Itajaí (UNIVALI), tem trabalhado na prospecção de bactérias marinhas quanto a 

aplicações biotecnológicas. Este trabalho dá continuidade às pesquisas desenvolvidas 

pelo grupo, mais especificamente, no caso de E. citreus LAMA 915, a qual foi identificada 

e teve seu genoma sequenciado e caracterizado pelo grupo (SILVA, 2014; CABRAL, 

2016). No presente trabalho, espera-se explorar a produção de carotenoides, 

entendendo como eles são sintetizados pela bactéria. Clarificar as vias metabólicas de 

síntese destas moléculas, assim como determinar os principais pigmentos produzidos, 

dando ênfase a produção empregando substratos de baixo custo e/ou subprodutos, 

além de avaliar potenciais aplicações para o produto gerado. Como resultado destas 

ações, são descritas as principais vias e os genes envolvidos na síntese de carotenoides 

no organismo alvo, para experimentos futuros envolvendo técnicas de engenharia 

genética e superprodução. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Explorar a produção de carotenoides pela bactéria marinha de profundidade 

Erythrobacter citreus LAMA 915, utilizando substratos residuais de baixo custo como 

fonte nutricional e avaliar potenciais aplicações para o produto gerado. 

2.2. Objetivos Específicos 

a) Reconhecer nos dados genômicos os genes associados às vias metabólicas de 

utilização de fontes de carbono e síntese de carotenoides; 

b) Selecionar substratos residuais de baixo custo que viabilizem a melhor condição de 

crescimento para a bactéria; 

c) Determinar os principais carotenoides sintetizados por E. citreus LAMA 915; 

d) Avaliar a atividade antioxidante e o fator de proteção solar do extrato celular 

bacteriano. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 A fim de conduzir os processos de coleta de dados e análises indicadas nos 

objetivos, o fluxograma de atividades foi dividido em quatro etapas (Figura 4). A primeira 

etapa (4.1) consistiu em explorar as vias metabólicas descritas no genoma de E. citreus 

LAMA 915, onde se determinou quais fontes de carbono a bactéria potencialmente é 

capaz de utilizar e que pigmentos tem capacidade de sintetizar. Na segunda etapa (4.2) 

foi avaliado o crescimento e produção de carotenoides em diferentes fontes de carbono, 

primeiramente realizado em microplaca e posteriormente em frascos Erlenmeyer. A 

terceira etapa (4.3) compreendeu a caracterização dos pigmentos produzidos (extração, 

purificação e caracterização), onde se determinou os principais carotenoides 

sintetizados pela bactéria. Por último (4.4) foram avaliadas como potenciais aplicações 

para o extrato celular obtido da bactéria, o fator de proteção solar e a atividade 

antioxidante. 
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Figura 4: Fluxograma das atividades realizadas no desenvolver do trabalho. 

 

 

3.1. Reconhecimento dos genes associados às vias metabólicas de utilização 
de fontes de carbono e síntese de carotenoides 

 Antes de iniciar os testes práticos e analíticos de avaliação do crescimento em 

diferentes fontes de carbono, e identificação dos carotenoides produzidos por E. citreus 

LAMA 915, foi considerado a utilização de ferramentas de bioinformática na exploração 

dos dados genômicos disponíveis da bactéria, dessa forma, direcionando um norte nas 

avaliações seguintes. Neste sentido, a análise do genoma proporcionaria uma base 

informativa sobre a possível capacidade de assimilação das fontes de carbono utilizadas 

para o desenvolvimento bacteriano, assim como para os carotenoides capazes de ser 

sintetizados pela bactéria. Para tanto, foi realizada a busca por genes associados a estas 
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vias metabólicas preditas a partir da análise de genoma do organismo, disponível para 

domínio público na base de dados do National Center for Biotechnology Information 

(NCBI) (BENSON et al., 2013) (Accession: NZ_JYNE00000000).  

Para identificar os genes e enzimas associados às vias metabólicas de interesse, 

dentro do conjunto que fazem parte do genoma do organismo, foram utilizados os 

nomes e siglas destes genes como referência disponíveis nos bancos de dados Kyoto 

Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) (KANEHISA; GOTO, 2000). Utilizando o 

serviço Rapid Annotation using Subsystem Technology (RAST) (AZIZ et al., 2008), que 

agrupa os genes e enzimas pela função que desempenham, foi possível obter 

informações sobre o metabolismo dos substratos pela bactéria, como por exemplo, a 

degradação de proteínas, o Ciclo do Ácido Cítrico, bem como a síntese da estrutura 

primária dos carotenoides. Ainda, a ferramenta SEED Viewer (OVERBEEK et al., 2005) foi 

também utilizada para selecionar enzimas relevantes aos processos metabólicos da 

bactéria. 

Em particular aos genes e enzimas das vias de síntese de carotenoides, foi 

utilizada a ferramenta Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) (ALTSCHUL et al., 1990) 

do NCBI (BENSON et al., 2013), cruzando informações de sequências de aminoácidos de 

enzimas conhecidas por atuarem na síntese de carotenoides, com a informação 

disponível de E. citreus LAMA 915. Clusters foram identificados utilizando o serviço do 

antiSMASH (BLIN et al., 2013; MEDEMA et al., 2011; WEBER et al., 2015) e visualizados 

quando citado pelo software SnapGene®. Alinhamentos entre as sequências de 

proteínas foram realizados empregando a ferramenta Clustal Omega (SIEVERS et al., 

2011) do European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI), e a ferramenta Constraint-based 

Multiple Alignment Tool (COBALT) (PAPADOPOULOS; AGARWALA, 2007) do NCBI, para 

observar as regiões conservadas entre as proteínas. Os domínios conservados nas 

proteínas foram verificados utilizando o banco de dados Conserved Domain Database 

(CCD) (MARCHLER-BAUER et al., 2015) do NCBI. 

Para avaliar a semelhança das estruturas de enzimas envolvidas na produção de 

carotenoides, foi utilizada a predição de modelos de estruturas disponível do Protein 

Homology/analogY Recognition Engine V 2.0 (Phyre2) (YATES et al., 2015) e do Swiss-

Model (ARNOLD et al., 2006). Neste caso, a informação de uma enzima chave disponível 

em bancos de dados genômicos, conhecida por sua atividade foi inserida no programa. 
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O modelo tridimensional da estrutura desta enzima chave foi predito e comparado com 

o modelo predito de uma enzima de E. citreus LAMA 915, utilizando as ferramentas do 

programa Swiss-PDB Viewer (GUEX; PEITSCH, 1997). 

 

3.2. Avaliação de diferentes fontes de carbono e nutrientes para o cultivo de E. 
citreus LAMA 915 

 3.2.1. Avaliação do crescimento da bactéria em microplaca 

 Visando selecionar quais substratos proporcionam melhor desenvolvimento da 

bactéria, foi realizada uma etapa de triagem em microplaca de 96 poços. Os cultivos 

foram realizados utilizando como base meio de cultivo Marinho Mineral Mínimo (MMM) 

(BAUMANN; BAUMANN; MANDEL, 1971), composto apenas por sais, o qual não 

apresenta uma fonte nutricional para o desenvolvimento da bactéria. No MMM foram 

acrescidos os diferentes substratos, estes empregados como fontes de carbono e 

nutrientes para o crescimento do organismo. Estes substratos foram avaliados em 

concentrações de 0,5% (0,005 mL ou g de substrato em 1 mL de MMM), alguns 

substratos em específico foram utilizados em concentração de 25% (25% substrato, 25% 

água destilada e 50% MMM), 50% (50% substrato e 50% MMM) e 100% (100% 

substrato, sem MMM). Não foram adicionados emulsificantes aos substratos.  

O inóculo utilizado foi obtido de um cultivo da bactéria em meio padrão Caldo 

Marinho (ZOBELL, 1941). Após um período de dois dias de incubação, as células contidas 

em 2 mL deste cultivo foram coletadas por centrifugação e o sobrenadante descartado. 

Estas células foram lavadas com 1,5 mL de solução salina (0,85% NaCl), o conjunto 

centrifugado e o sobrenadante descartado novamente (este processo foi repetido três 

vezes), dessa forma, foram obtidas as células da bactéria sem meio de cultivo padrão 

Caldo Marinho. Em diferentes tubos Eppendorf foram inseridos 950 µL de cada meio de 

cultivo previamente autoclavado (MMM e substrato) e 50 µL de inóculo (E. citreus LAMA 

915 em solução salina). Para cada poço da microplaca, foram adicionados 200 µL de 

cultura inoculada (MMM e substrato, com inóculo). Cada substrato foi testado em 

quatro repetições (quatro poços). Em paralelo, foram avaliados os substratos sem a 

presença do inóculo (branco da amostra, em quatro repetições), para observar os 
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efeitos da incubação no substrato e possíveis contaminações. A temperatura de 

incubação foi de 30 °C em agitação de 200 rotações por minuto (rpm). 

 Os diferentes substratos utilizados no teste de desenvolvimento/crescimento da 

bactéria estão sumarizados na Tabela 2. Com base na análise do genoma da bactéria, 

com relação à sua capacidade de assimilação de substâncias orgânicas, foram 

selecionados como substratos residuais de baixo custo aqueles com alto teor de 

proteínas e lipídios. Água da Produção de Pescado, Óleo da Produção de Pescado, Soro 

de Leite e Óleo de Cozinha foram os substratos residuais avaliados. Hidrolisado de 

Pescado é um subproduto obtido a partir de músculo de pescado, que passou por 

processo de hidrólise enzimática, e separada apenas a parte solúvel. Este subproduto 

foi disponibilizado pelo Laboratório de Bioquímica da UNIVALI. Demais substratos foram 

obtidos comercialmente. O crescimento foi monitorado periodicamente por meio da 

avaliação da densidade celular (Densidade Óptica 𝜆 = 600 nm; equipamento utilizado: 

Espectrofotômetro Infinite 200 PRO NanoQuant), comparando ao cultivo estéril (branco 

da amostra). Também foi realizado o cultivo utilizando Caldo Marinho, este utilizado 

como referência, por ser um meio completo em que o desenvolvimento/crescimento da 

bactéria ocorre com facilidade. A avaliação foi repetida em três blocos independentes, 

para verificar a reprodutibilidade do teste. 
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Tabela 2: Fontes de carbono utilizadas no teste de cultivo em microplaca para avaliação do 
desenvolvimento/crescimento de E. citreus LAMA 915. 

Substrato Constituição principal Origem Concentração no teste 

Gelatina proteína comercial 0,5% 
Caseína proteína comercial 0,5% 

Caseína Hidrolisada proteína comercial 0,5% 
Extrato de Carne proteína comercial 0,5% 

Tween 20 lipídio comercial 0,5% 
Tween 40 lipídio comercial 0,5% 
Tween 60 lipídio comercial 0,5% 

Óleo de Soja lipídio comercial 0,5% 
Óleo de Cozinha lipídio residual 0,5%; 25%; 50% e 100% 

Glicose carboidrato comercial 0,5% 
Frutose carboidrato comercial 0,5% 

Galactose carboidrato comercial 0,5% 
Lactose carboidrato comercial 0,5% 

Água da Produção de Pescado proteína e lipídio residual 0,5%; 25%; 50% e 100% 
Óleo da Produção de Pescado proteína e lipídio residual 0,5%; 25%; 50% e 100% 

Soro de Leite proteína e lipídio residual 0,5%; 25%; 50% e 100% 
Hidrolisado de Pescado proteína e lipídio - 0,5% 

 
Água da Produção de Pescado foi obtida da empresa de processamento de pescados Gomes da Costa; 
Óleo da Produção de Pescado foi obtido da empresa de processamento de pescados Camil; 
Soro de Leite foi obtido de um pequeno produtor durante o processo de fabricação de queijo; 
Óleo de Cozinha foi obtido após processo de fritura de alimentos; 
Hidrolisado de Pescado é um hidrolisado de resíduos de pescado provindos de indústrias de processamento, 
cedido pelo professor Dr. Marcos Luiz Pessatti, do Laboratório de Bioquímica da UNIVALI. 

  

3.2.2. Avaliação do crescimento da bactéria em frascos Erlenmeyer 

 Uma vez avaliada a capacidade de E. citreus LAMA 915 se desenvolver em 

diferentes meios de cultura no teste em microplaca, a etapa seguinte consistiu na 

avaliação do seu crescimento em um volume de meio de cultura superior, visando a 

produção de maior massa de células. Nesse contexto, os substratos ou subprodutos que 

proporcionaram melhor desenvolvimento/crescimento do micro-organismo avaliados 

anteriormente foram utilizados em um segundo cultivo, com volume de 50 mL. Os 

escolhidos foram: Hidrolisado de Pescado (Bruto e Solúvel), Óleo da Produção de 

Pescado, Água da Produção de Pescado e Soro de Leite.  

A bactéria foi cultivada em frascos Erlenmeyer de 250 mL, contendo 50 mL de 

meio de cultivo composto de MMM acrescido dos diferentes substratos, em uma 

concentração de 25% (25% substrato, 25% água destilada e 50% MMM). Para cada 

substrato foi realizada uma curva de crescimento contendo sete pontos, em triplicata, 

avaliados separadamente para evitar contaminações. Após cada avaliação o conteúdo 

dos frascos foi descartado. Como controle, foram avaliados em paralelo frascos 
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contendo apenas o meio de cultivo, sem inóculo. Além disso, foi realizada uma curva de 

crescimento em Caldo Marinho, utilizado como referência. O crescimento foi 

monitorado por meio da elevação da densidade celular (Densidade Óptica 𝜆 = 600 nm) 

em espectrofotômetro (Biospectro - SP22).  

 Simultaneamente ao monitoramento do crescimento foi avaliado o conteúdo de 

carotenoides produzidos pela bactéria presente nos cultivos. Para isso, foram retiradas 

alíquotas de 2 mL dos cultivos em cada ponto avaliado anteriormente e colocadas em 

tubos Eppendorf, mantidos no escuro e em congelador até a extração dos carotenoides. 

A extração consistiu nos seguintes passos: as células presentes na alíquota de 2 mL 

foram coletadas por centrifugação (centrífuga Eppendorf; força centrífuga relativa 6.700 

rcf). Destas células foi extraído seu conteúdo celular por meio de rompimento e adição 

de 1,5 mL dos solventes metanol e acetona (marca Dinâmica; padrão de pureza P.A.), 

em proporção de 50% metanol para 50% acetona. O rompimento celular foi realizado 

após adição dos solventes por agitação, seguido de banho ultrassônico (Sanders Medical 

– SoniClean 2; 40KHz) por 5 minutos, e permanência em repouso por duas horas no 

congelador. O conjunto foi centrifugado e o sobrenadante contendo os carotenoides, 

em volume de aproximadamente 1,5 mL, foi coletado e acondicionado em tubos 

Eppendorf, em congelador (-20 °C) e no escuro. O conteúdo de carotenoides extraído 

das células da bactéria foi determinado por espectrofotometria (Biospectro - SP22), e o 

resultado expresso como valores de absorbância medida em comprimento de onda de 

450 nm, comparando ao valor obtido do cultivo de referência contendo Caldo Marinho. 

 

3.3. Caracterização dos carotenoides produzidos por E. citreus LAMA 915 

 3.3.1. Produção e obtenção do extrato celular bacteriano 

 Para obtenção de grande quantidade de células de E. citreus LAMA 915, foi 

realizado o seu cultivo em dois frascos Erlenmeyer de 2 litros utilizando Caldo Marinho 

como meio de cultura. As condições de cultivo implementadas para a obtenção das 

células bacterianas foram: 400 mL de Caldo Marinho por frasco, 8 mL de inóculo, 

incubação em temperatura de 30 °C, agitação de 200 rpm (TECNAL Incubadora 

Refrigerada com Agitação TE-421). Após um período de 48 horas de cultivo, as células 

contidas no meio de cultura dos dois frascos foram precipitadas por centrifugação 
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(marca Eppendorf - 5810R V8.4; 10.000 rcf; 10 min), e o sobrenadante contendo o meio 

de cultura sem células foi descartado. As células coletadas foram congeladas e 

posteriormente liofilizadas (Liofilizados Jouan LP3) a fim de se obter o peso seco celular.  

 Com as células liofilizadas, iniciou-se o processo de rompimento destas para 

obtenção do extrato celular, onde ficaram contidos os carotenoides produzidos pela 

bactéria. A metodologia utilizada é semelhante à descrita por Valduga e colaboradores 

(VALDUGA et al., 2009) e por Ruivo e colaboradores (2014), com algumas modificações. 

A extração do conteúdo celular foi realizada utilizando uma solução dos solventes 

metanol e acetona (marca Dinâmica, padrão P.A.; 50:50, volume:volume), e o 

rompimento das células foi obtido por sonicação do conjunto células/solvente durante 

5 minutos (Sonics e Materials – Vibra Cell VC 100). Após processo de sonicação, o 

conjunto foi deixado em repouso por meia hora (em congelador, -20 °C, no escuro). 

Depois desse período, o conjunto células/solvente foi centrifugado (10.000 rcf; 10 min). 

O sobrenadante, que apresentava forte coloração amarela devido à presença dos 

carotenoides, foi coletado e armazenado em congelador (-20 °C), ao abrigo da luz. Este 

processo foi repetido até que as células precipitadas ou o sobrenadante não 

apresentassem mais coloração evidente. As células precipitadas sem coloração foram 

descartadas ao final do processo de extração. As frações de sobrenadante armazenado 

foram unidas em um único frasco e evaporadas em rotaevaporador (Fisatom 803; 40 °C, 

em baixo vácuo) até obtenção do extrato, o qual foi acondicionado sob vácuo em frasco 

contendo sílica gel (para retenção da umidade), no escuro e em congelador (-20 °C) 

(HOSTETTMANN et al., 2008). 

 3.3.2. Purificação e caracterização dos carotenoides 

 O extrato do conteúdo celular de E. citreus LAMA 915, obtido no item anterior, 

foi fracionado por meio de técnicas cromatográficas para obtenção de frações contendo 

os carotenoides em forma mais pura, para posterior análise. A purificação, ou 

fracionamento dos compostos presentes no extrato, foi primeiramente realizada por 

meio de cromatografia de coluna aberta utilizando sílica gel (Macherey – Nagel; 60) 

como fase estacionária, conforme metodologia adaptada de Takaichi e Shimada 

(TAKAICHI; SHIMADA, 1992) e de Takaichi e Maoka (TAKAICHI; MAOKA, 2015). A sílica 

empacotada na coluna apresentava volume de retenção com dimensões de 16 cm de 
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comprimento por 2 cm de diâmetro. O extrato celular da bactéria foi inserido no topo 

da coluna e um gradiente de diferentes solventes foi empregado na separação 

(Hexano:acetona 80:20 a 0:100; acetona:metanol 95:05 a 0:100; v:v), como apresentado 

na Figura 5. As frações foram coletadas na base da coluna em frascos com volume 

aproximado de 10 mL, que quando cheios, eram trocados por novos frascos, 

sucessivamente. As frações coletadas nos frascos foram unidas por semelhança, 

observada através do acompanhamento por cromatografia de camada delgada, 

utilizando uma lâmpada de luz UV (254 e 365 nm) e como revelador uma solução de 

anisaldeído sulfúrico (YUNES; CECHINEL-FILHO, 2014). O solvente presente nas frações 

foi evaporado em uma capela de exaustão, em temperatura ambiente e no abrigo da 

luz, obtendo-se dessa forma os compostos contidos nas frações.  

 

Figura 5: Gradiente de solventes utilizado na cromatografia de coluna aberta. 

 

 

 As frações obtidas foram levadas ao Laboratório Nacional de Biociências (LNBio), 

que faz parte do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), em 

Campinas, São Paulo. Em laboratório, foram injetadas em um equipamento de 

Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência (Waters ACQUITY UPLC) onde foi realizada a 

separação dos compostos presentes na fração por meio de uma coluna cromatográfica 

C18 (Waters BEH; 1,7 µm de poro; 2,1 X 100 mm). Os solventes utilizados nesta etapa 

foram água, acetonitrila, acetonitrila acrescida com 2% de ácido fórmico e metanol, 

empregando um gradiente por tempo de corrida de 12 minutos, como apresentado na 

Figura 6.  
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Figura 6: Gradiente de solventes utilizado no equipamento UPLC.  

 

 

Após separação pela coluna, os compostos presentes nas frações foram 

analisados em um espectrômetro de massas, para obter os valores de suas massas 

moleculares e padrões de fragmentação. Neste caso, foi utilizado um Espectrômetro de 

Massas com Ionização por Eletrospray (MS-ESI) e analisador de massas do tipo 

Quadrupolo e Tempo de Voo (QTOF) (modelo Impact Bruker; em modo positivo; energia 

de fragmentação 20.0-50.0 eV). Os resultados dos espectros de massas dos compostos 

que passaram pelo analisador foram registrados e posteriormente visualizados no 

programa Bruker DataAnalysis 4.3. Os compostos foram identificados por meio da 

verificação de suas massas moleculares e padrões de fragmentação, comparando com 

bancos de dados disponíveis, como o MassBank (HORAI et al., 2010), o METLIN (SMITH 

et al., 2005) e o LipidBank (WATANABE; YASUGI; OSHIMA, 2000), além de resultados 

obtidos por outros autores em bibliografia especializada, como no “Carotenoids: 

Handbook” (BRITTON; LIAAEN-JENSEN; PFANDER, 2004). A ferramente MetFrag 

(RUTTKIES et al., 2016) foi utilizada com o intuito de predizer potenciais padrões de 

fragmentação com base nos valores de massas e intensidades obtidos com Bruker 

DataAnalysis 4.3. 
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3.4. Avaliação de potenciais aplicações para os carotenoides 

 3.4.1. Avaliação do potencial como bloqueador de raios UV 

 Para a determinação do Fator de Proteção Solar (FPS), o extrato total do 

conteúdo celular de E. citreus LAMA 915 contendo os carotenoides foi diluído em 

metanol a concentrações estabelecidas (1000, 200, 20, 2 e 0,2 µg/mL). As análises das 

amostras foram realizadas em triplicata em espectrofotômetro (Infinite 200 PRO 

NanoQuant), e a absorbância das soluções foi medida em comprimentos de ondas 

definidos (𝜆 = 290 a 320, a cada 5 nm). Para o cálculo, foi utilizada a Equação 1, conforme 

Mansur e colaboradores (1986) modificado de Sayre e colaboradores (1979), 

empregando o Fator de Correção de 10, e as ponderações dos valores relativos de 

EE(𝜆)*i(𝜆) conforme indicado por Velasco e colaboradores (2011). O valor de FPS 

avaliado por essa metodologia in vitro, é equiparável com valores de FPS obtidos 

empregando método in vivo, como descrito na literatura citada. 

𝐹𝑃𝑆 = 𝐹𝐶 ∗ ∑ 𝐸𝐸(𝜆) ∗ 𝑖(𝜆) ∗ 𝐴𝑏𝑠(𝜆)

320

290

 

Equação 1: FPS = Fator de Proteção Solar; FC = Fator de Correção (igual a 10); EE(𝜆) = Efeito 
Eritematógeno da radiação solar; i(𝜆) = intensidade da luz solar; Abs(𝜆) = leitura 
espectrofotométrica da absorbância. 

 

 3.4.2. Avaliação do potencial antioxidante pelo método do DPPH 

 A avaliação da atividade antioxidante pelo método do 2,2-difenil-1-picrilhidrazil 

(DPPH) foi realizada conforme Brand-Willians e colaboradores (1995), adaptada em uma 

microplaca de 96 poços. O extrato total do conteúdo celular de E. citreus LAMA 915 

contendo os carotenoides foi diluído sequencialmente em metanol e água destilada a 

concentrações determinadas (322, 201, 115, 40, 12, 5 e 1 µg/mL). Um volume de 150 µL 

de cada diluição do extrato foi depositado em cada poço da microplaca contendo 150 µL 

de solução de DPPH 0,004%. Em paralelo, foi conduzido o branco da amostra 

(absorbância do extrato do conteúdo celular da bactéria sem o DPPH), por meio da 

solubilização de 150 µL de cada diluição do extrato em 150 µL de água destilada. Como 

controle (absorbância da solução de DPPH sem o extrato celular da bactéria), foram 

solubilizados 150 µL de solução de DPPH em 150 µL de água destilada. A avaliação da 

atividade antioxidante de cada diluição, do branco e do controle, foi realizada em 
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triplicata e o experimento repetido duas vezes. Como padrão, foi utilizada uma solução 

de ácido ascórbico em concentrações conhecidas.  

Após homogeneização das soluções, a microplaca foi incubada no escuro à 

temperatura ambiente durante um período de 18 horas. Durante o tempo de incubação, 

foi determinada a redução da absorbância na região visível do radical DPPH° (𝜆 = 517 

nm) no tempo de 0,5; 1; 2; 5,7 e 18 horas de incubação, em espectrofotômetro (Infinite 

200 PRO NanoQuant). O percentual de inibição do radical DPPH° nas amostras foi 

calculado por meio da Equação 2. Tal percentual corresponde à quantidade de DPPH° 

consumida pelo antioxidante. A atividade foi comparada por meio da obtenção da curva 

padrão de ácido ascórbico, analisado nas mesmas condições. 

 

% 𝐼𝑛𝑖𝑏𝑖çã𝑜 𝑑𝑜 𝐷𝑃𝑃𝐻° = [(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 − 𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎)/𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒] ∗ 100 

Equação 2: Amostra = Absorbância das amostras (Amostra + DPPH°); Controle = Absorbância do 
controle negativo (DPPH°). 
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4. RESULTADOS 

4.1. Genes associados às vias metabólicas preditas a partir da análise 
genômica 

4.1.1. Genes envolvidos na utilização de fontes de carbono orgânicas 

Para dar início a identificação de enzimas relevantes no metabolismo de E. 

citreus LAMA 915 foi utilizado o programa RAST (AZIZ et al., 2008), onde foi possível 

visualizar os genes pertencentes ao genoma da bactéria agrupados em subsistemas. 

Estes subsistemas se referem ao nível do metabolismo em que se enquadram as enzimas 

presentes na bactéria, que foram comparadas por meio de algoritmos do programa com 

outras enzimas de função conhecida disponíveis em bancos de dados. Dessa forma, foi 

possível aferir onde, possivelmente, tal enzima participa no metabolismo do organismo. 

Como exemplo, a Figura 7 representa o gráfico de distribuição das categorias de 

subsistemas para a bactéria, com a contagem de enzimas com tal característica. É 

apresentada a divisão do metabolismo de proteínas (Protein Metabolism) com 187 

enzimas detectadas, seguindo para degradação de proteínas (Protein degradation) com 

30 enzimas identificadas. Dentro dessa aba, as enzimas foram separadas nos 

subsistemas de aminopeptidases, novamente degradação de proteínas, 

metalocarboxipeptidases, etc. Utilizando a ferramenta SEED Viewer (OVERBEEK et al., 

2005) foram selecionadas as enzimas relevantes no processo do metabolismo de 

substâncias orgânicas, como proteínas, lipídios e carboidratos. 
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Figura 7: Representação dos subsistemas em que estão agrupadas as enzimas identificadas no genoma de 
E. citreus LAMA 915. Adaptado de SEED Viewer 2.0. 

 
 

 

 

 

No metabolismo de proteínas, foram encontradas enzimas envolvidas nas 

categorias de aminopeptidases (4 enzimas), degradação de proteínas (4), 

metalocarboxipeptidases (2), proteassoma bacteriano (5), serina endopeptidase (1), 

proteólise bacteriana (3) e ômega peptidases (1). Os resultados estão agrupados na 

Tabela 3. A diferença entre o número de enzimas mostrado nas abas do SEED Viewer e 

os apresentados na tabela abaixo é causada pela repetição de algumas enzimas em 

subsistemas diferentes. 
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Tabela 3: Enzimas relacionadas ao metabolismo de proteínas encontradas em E. citreus LAMA 915, 
agrupadas conforme sua característica em subsistemas, utilizando a ferramenta SEED Viewer. EC: 
Enzyme Comission number. 

Subsistemas Papel funcional Abreviação EC 

M
et

ab
o

lis
m

o
 d

e 
P

ro
te

ín
as

 

D
eg

ra
d

aç
ão

 d
e 

P
ro

te
ín

as
 

Aminopeptidase 

cytosol aminopeptidase PepA 3.4.11.1 

membrane alanine aminopeptidase PepN 3.4.11.2 

xaa-pro aminopeptidase  PepP 3.4.11.9 

peptidase B PepB 3.4.11.23 

Degradação de 
Proteínas 

asp-X dipeptidase Asp-X 3.4.19.5 

dipeptidyl carboxypeptidase Dcp 3.4.15.5 

leucyl/phenylalanyl-tRNA--protein transferase Aat 2.3.2.6 

arginine-tRNA-protein transferase Ate 2.3.2.8 

Metalocarboxipep
tidases 

D-alanyl-D-alanine carboxypeptidase DacA 3.4.16.4 

muramoyltetrapeptide carboxypeptidase Mur4Pep 3.4.17.13 

Proteassoma 
Bacteriano 

ATP-dependent hsl protease ATP-binding subunit HslU hslU/BS-ClpY  

ATP-dependent protease HslV hslV/ClpQ 3.4.25.- 

ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit ClpP 3.4.21.92 

ATP-dependent Clp protease ATP-binding subunit ClpX ClpX  

ATP-dependent protease La Tipe I LonI 3.4.21.53 

Serine 
Endopeptidase 

prolyl endopeptidase ProXxx 3.4.21.26 

Proteólise em 
Bactéria 

ATP-dependent Clp protease adaptor protein ClpS ClpS  

ATP-dependent Clp protease ATP-binding subunit ClpA ClpA  

clpb protein ClpB  

Ômega Peptidases isoaspartyl aminopeptidase IsoAsp 3.4.19.5 

 

 

Além das anotações disponíveis nos subsistemas do RAST, utilizando a lista de 

proteínas anotadas no banco de dados do NCBI (BENSON et al., 2013) foram 

encontradas no genoma de E. citreus LAMA 915 outras enzimas associadas a função 

proteolítica, como proteases e peptidases (Tabela 4). Embora as proteínas listadas na 

tabela não tenham sua atividade testada na prática, a comparação com enzimas de 

outros organismos com função conhecida, realizada pelos algoritmos do NCBI, permite 

predizer que elas têm associação com tal atividade. Deve-se ter em consideração que 

estas enzimas podem estar relacionadas aos processos metabólicos internos da 

bactéria, não necessariamente estando envolvidas no processo de degradação e 

assimilação de moléculas do meio exterior. Por outro lado, a presença de 

aminopeptidases, carboxipeptidases, dipeptidases e endopeptidases, que são enzimas 

envolvidas na quebra de proteínas, permite especular a capacidade de E. citreus LAMA 

915 em utilizar substratos constituídos de proteínas para seu crescimento celular. 

 

 



 

42 
 

Tabela 4: Lista de enzimas com atividade de protease e peptidase encontradas em E. citreus LAMA 915, da 
lista de proteínas do banco de dados NCBI. 

 Accession Length Product name 

Peptidase KNH01706.1 577 aminopeptidase 

Peptidase WP_050600757.1 462 aminopeptidase 

Peptidase WP_050601406.1 883 aminopeptidase N 

Peptidase WP_050601650.1 601 aminopeptidase P family protein 

Protease KNH00690.1 789 ATP-dependent clp protease atp-binding protein 

Protease KNH03417.1 433 ATP-dependent protease 

Protease WP_050599210.1 186 ATP-dependent protease subunit HslV 

Protease WP_050601113.1 154 ATP-dependent zinc protease 

Protease KNH00676.1 446 carboxyl-terminal protease 

Peptidase KNH01143.1 762 dipeptidyl peptidase IV 

Peptidase WP_050599454.1 475 L,D-transpeptidase 

Peptidase WP_050599413.1 339 L,D-carboxypeptidase 

Protease WP_050601679.1 473 metalloprotease TldD 

Peptidase KNH02342.1 705 peptidase 

Peptidase KNH02591.1 380 peptidase 

Peptidase KNH02621.1 169 peptidase 

Peptidase KNH01623.1 333 peptidase a2 

Peptidase KNH00929.1 473 peptidase c69 

Peptidase KNH02408.1 979 peptidase m16 

Peptidase KNH01197.1 435 peptidase m20 

Peptidase KNH02405.1 202 peptidase m22 

Peptidase KNH00682.1 372 peptidase m23 

Peptidase KNH00832.1 576 peptidase m28 

Peptidase KNH01100.1 327 peptidase m48 family protein 

Peptidase WP_050599923.1 492 peptidase M48 Ste24p 

Peptidase KNH02351.1 517 peptidase s1 

Peptidase KNH02293.1 501 peptidase s10 

Peptidase KNH01330.1 557 peptidase s41 

Protease KNH02875.1 513 protease 

Protease KNH02866.1 455 putative exported protease 

Peptidase WP_050601446.1 446 S41 family peptidase 

Peptidase WP_050599601.1 684 S9 family peptidase 

Protease WP_050600186.1 230 site-2 protease family protein 

Peptidase KNH01471.1 238 type IV prepilin peptidase TadV/CpaA 

Protease KNH02062.1 193 type IV secretory pathway, protease TraF 

Protease KNH01492.1 954 zinc protease 

 

 

Com relação à utilização de lipídios, as enzimas identificadas pelo RAST foram 

agrupadas no subsistema do metabolismo de ácidos graxos, lipídios e isoprenoides 

(Tabela 5). A bactéria possui 14 enzimas pertencentes ao subsistema do metabolismo 

de glicerolipídios e glicerofosfolipídeos em bactérias, duas enzimas do metabolismo de 

triacilglicerol e cinco enzimas relacionadas ao metabolismo de ácidos graxos. 
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Tabela 5: Enzimas encontradas em E. citreus LAMA 915 relacionadas ao metabolismo de lipídios, agrupadas 
conforme sua característica em subsistemas, utilizando a ferramenta SEED Viewer. EC: Enzyme Comission 
number. 

Subsistemas Papel funcional Abreviação EC 

Á
ci

d
o

 G
ra

xo
, L

ip
íd

eo
s 

e 
Is

o
p

re
n

o
id

es
 

Metabolismo de 
Glicerolipídios e 

Glicerofosfolipídeos 
em bactérias 

aldehyde dehydrogenase *aldH 1.2.1.3 

alcohol dehydrogenase  adh 1.1.1.1 

glycerol kinase glpK 2.7.1.30 

1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase plsC 2.3.1.51 

phosphate:acyl-ACP acyltransferase PlsX plsX  

acyl-phosphate:glycerol-3-phosphate o-acyltransferase PlsY plsY  

acyl carrier protein *ACP  

glycerol-3-phosphate dehydrogenase [NAD(P)+] gpsA 1.1.1.94 

aerobic glycerol-3-phosphate dehydrogenase *glpA 1.1.5.3 

phosphatidate cytidylyltransferase cdsA 2.7.7.41 

CDP-diacylglycerol--serine O-phosphatidyltransferase pssA 2.7.8.8 

phosphatidylserine decarboxylase psd 4.1.1.65 

CDP-diacylglycerol--glycerol-3-phosphate 3-phosphatidyltransferase  pgsA 2.7.8.5 

cardiolipin synthetase cls 2.7.8.- 

Metabolismo de 
Triacilglicerol 

lysophospholipase *LPL 3.1.1.5 

monoglyceride lipase MAGL 3.1.1.23 

Metabolismo de 
Ácidos Graxos 

3-hydroxybutyryl-CoA epimerase R7 5.1.2.3 

long-chain-fatty-acid--CoA ligase R1 6.2.1.3 

enoyl-CoA hydratase  R3 4.2.1.17 

3-ketoacyl-CoA thiolase R5 2.3.1.16 

3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase  R4 1.1.1.35 

Acyl-CoA thioesterase 
II 

TesB-like acyl-CoA thioesterase 1   

Acyl-CoA thioesterase II  3.1.2.- 

TesB-like acyl-CoA thioesterase 2   

 

 

Para os carboidratos, enzimas dos subsistemas metabolismo da manose (3), 

utilização do lactato (1) e biossíntese da trealose (3) foram encontradas (Tabela 6). 

Ainda, Glicólise e Gliconeogênese, Via Entner-Doudoroff, Ciclo dos Ácidos 

Tricarboxílicos, Via das Pentoses Fosfatadas e Ciclo do Glioxilato são sistemas presentes 

na bactéria, que em conjunto fazem parte do metabolismo central de carboidratos 

(Tabela 7). Entretanto, não foi encontrada a enzima fosfofrutoquinase, que catalisa a 

reação de formação de 1,6-difosfato a partir da transferência de um grupo fosfato do 

ATP para a frutose 6-fosfato, dessa forma, a glicólise no organismo não pode ser 

realizada por essa via. 
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Tabela 6: Enzimas encontradas em E. citreus LAMA 915 relacionadas ao metabolismo de carboidratos, agrupadas 
conforme sua característica em subsistemas, utilizando a ferramenta SEED Viewer. EC: Enzyme Comission number. 

Subsistemas Papel Funcional Abreviação EC 

C
ar

b
o

id
ra

to
s 

Di- e 
Oligossacarídeos 

Biossíntese da Trealose 

alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase [UDP-
forming] 

TPS 2.4.1.15 

trehalose-6-phosphate phosphatase TPP 3.1.3.12 

glucoamylase GA 3.2.1.3 

Ácidos Orgânicos Utilização do Lactato L-lactate dehydrogenase LldD 1.1.2.3 

Monossacarídeos Metabolismo da Manose 

mannose-6-phosphate isomerase ManA 5.3.1.8 

phosphomannomutase ManB 5.4.2.8 

mannose-1-phosphate guanylyltransferase (GDP) ManC 2.7.7.22 

 

 

 

Tabela 7: Enzimas encontradas em E. citreus LAMA 915 relacionadas ao metabolismo central de carboidratos, 
utilizando a ferramenta SEED Viewer. EC: Enzyme Comission number. 

Subsistemas Papel funcional Abreviação EC 

C
ar

b
o

id
ra

to
s 

M
et

ab
o

lis
m

o
 C

en
tr

al
 d

o
s 

C
ar

b
o

id
ra

to
s 

Glicólise e 
Gliconeogênese 

glucokinase GlcK 2.7.1.2 

glucose-6-phosphate isomerase Pgi 5.3.1.9 

fructose-1,6-bisphosphatase, GlpX type FBP_X 3.1.3.11 

fructose-bisphosphate aldolase class I FBA1 4.1.2.13 

triosephosphate isomerase TPI 5.3.1.1 

NADPH-dependent glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase GAPDH_P 1.2.1.13 

NAD-dependent glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase GAPDH 1.2.1.12 

non-phosphorylating glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (NADP) G3PNP 1.2.1.9 

phosphoglycerate kinase PgK 2.7.2.3 

phosphoglycerate mutase PgM 5.4.2.1 

enolase EnO 4.2.1.11 

pyruvate kinase PyK 2.7.1.40 

phophoenolpyruvate synthase PpS 2.7.9.2 

pyruvate,phosphate dikinase  2.7.9.1 

Via Entner-Doudoroff 

glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase GPDH 1.1.1.49 

6-phosphogluconolactonase PGL 3.1.1.31 

phosphogluconate dehydratase PglD 4.2.1.12 

4-hydroxy-2-oxoglutarate aldolase KDPGA 4.1.3.16 

2-dehydro-3-deoxyphosphogluconate aldolase KDPGA 4.1.2.14 

2-dehydro-3-deoxygluconate kinase KDGK 2.7.1.45 

non-phosphorylating glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (NADP) G3PNP 1.2.1.9 

Ciclo dos Ácidos 
Tricarboxílicos 

citrate synthase (si) gltA 2.3.3.1 

aconitate hydratase AcoH 4.2.1.3 

2-oxoglutarate dehydrogenase E1 component SucA 1.2.4.2 

dihydrolipoamide succinyltransferase component (E2) of 2-oxoglutarate 
dehydrogenase complex 

SucB 2.3.1.61 

dihydrolipoamide dehydrogenase of 2-oxoglutarate dehydrogenase lpdA 1.8.1.4 

succinyl-CoA ligase [ADP-forming] alpha chain SucD 6.2.1.5 

succinyl-CoA ligase [ADP-forming] beta chain SucS 6.2.1.5 
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succinate dehydrogenase iron-sulfur protein sdhB 1.3.99.1 

succinate dehydrogenase flavoprotein subunit sdhA 1.3.99.1 

fumarate hydratase class II FumC 4.2.1.2 

malate dehydrogenase  mdh 1.1.1.37 

isocitrate dehydrogenase [NADP] icd 1.1.1.42 

dihydrolipoamide dehydrogenase of pyruvate dehydrogenase complex lpdAp 1.8.1.4 

Via das Pentoses 
Fosfatadas 

glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase GPDH 1.1.1.49 

6-phosphogluconolactonase PGL 3.1.1.31 

ribose 5-phosphate isomerase B Ris 5.3.1.6 

ribulose-phosphate 3-epimerase Repi 5.1.3.1 

transketolase TK 2.2.1.1 

transaldolase TA 2.2.1.2 

ribose-phosphate pyrophosphokinase PRPPS 2.7.6.1 

  

Ciclo do Glioxilato 

citrate synthase (si)   CitS 2.3.3.1 

  aconitate hydratase  AH 4.2.1.3 

  isocitrate lyase  ICL 4.1.3.1 

  malate synthase G  MS 2.3.3.9 

  malate dehydrogenase   MDH 1.1.1.37 

 

 

 

4.1.2. Genes envolvidos na síntese de carotenoides 

Em E. citreus LAMA 915 foram identificados todos os genes necessários para o 

funcionamento da via MEP/DOXP (Tabela 8), que recebe este nome devido aos 

intermediários metileritritol fosfato (MEP) e 1-deoxixilulose-5-fosfato (DOXP). Esta via é 

responsável pela formação da estrutura principal de terpenoides a partir dos substratos 

piruvato e D-gliceraldeido-3-fosfato (FRANK; GROLL, 2017). Os carotenoides presentes 

na bactéria são, dessa forma, sintetizados a partir de moléculas de isopentenil 

pirofosfato (IPP), e seu isômero de ligação dupla dimetilalilo difosfato (DMAPP), ambas 

intermediárias da via MEP/DOXP. Estas moléculas passam por reações de acoplamento 

até a formação do geranilgeranil pirofosfato, que é posteriormente utilizado para a 

formação do primeiro carotenoide. 
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Tabela 8: Enzimas identificadas em E. citreus LAMA 915 pertencentes à via metabólica MEP/DOXP. 
Disponíveis no banco de dados NCBI. EC: Enzyme Comission number. 

Description Contig Length Accession EC 

1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate synthase JYNE01000028.1 631 KNH00800.1 2.2.1.7 

1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase  JYNE01000022.1 382 KNH02592.1 1.1.1.267 

2-C-methyl-D-erythritol 4-phosphate cytidylyltransferase JYNE01000027.1 395 KNH01360.1 2.7.7.60 

2-C-methyl-D-erythritol 2,4-cyclodiphosphate synthase  NZ_JYNE01000027.1 380 WP_050601295.1 4.6.1.12 

4-diphosphocytidyl-2-C-methyl-D-erythritol kinase NZ_JYNE01000027.1 270 WP_050601186.1 2.7.1.148 

1-hydroxy-2-methyl-2-(E)-butenyl 4-diphosphate synthase JYNE01000017.1 382 KNH03099.1 1.17.7.1 

4-hydroxy-3-methylbut-2-enyl diphosphate reductase JYNE01000026.1 327 KNH01465.1 1.17.1.2 

dimethylallyltransferase JYNE01000022.1 338 KNH02655.1 2.5.1.1 

geranyltranstransferase  JYNE01000022.1 338 KNH02655.1 2.5.1.10 

geranylgeranyl pyrophosphate synthetase JYNE01000022.1 338 KNH02655.1 2.5.1.29 

 

 

Procurando por possíveis promotores e reguladores da via, foi observado no 

genoma da bactéria duas proteínas com função de regulação como resposta a fatores 

ambientais. Uma delas seria uma proteína da classe de DNA-binding response regulator 

e a outra seria uma proteína da classe histidina quinase. Estas duas proteínas estão 

localizadas antes da proteína responsável pela formação da molécula de geranilgeranil 

pirofostato (Accession: KNH02655.1). Dessa forma, acredita-se que a expressão da 

enzima responsável pela síntese de geranilgeranil pirofosfato, e sequente produção de 

moléculas de carotenoide, é regulada pela ação em conjunto destas duas proteínas 

(Figura 8). Outras 15 histidinas quinases, envolvidas em processos de regulação são 

encontradas no genoma do organismo, entretanto, não localizadas próximo de enzimas 

relevantes para a síntese de carotenoides. O domínio conservado cztS_silS_copS 

(Accession: TIGR01386) indica uma histidina quinase contendo um sensor de metal 

pesado. Membros dessa família contém proteínas associadas com resistência a metais 

pesados, tais como cobre, prata, cádmium e zinco. A DNA-binding responde regulator 

identificada em E. citreus LAMA 915 é categorizada por seu domínio efetivo na 

subfamília OmpR. 
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Figura 8: Cluster de genes identificados pertencentes a região final da via MEP/DOXP, os quais iniciam a síntese 
de carotenoides em E. citreus LAMA 915. Estes genes estão localizados no contig.22 do genoma do organismo. 
Os números abaixo das orfs indicam a posição no contig. Farnesylfarnesyltransferase (octaprenyl-diphosphate 
synthase, dimethylallyltransferase, geranyltranstransferase, geranylgeranyl pyrophosphate synthetase), 
accession number: KNH02655.1. Chorismate mutase, accession number: KNH02656.1. Histidina quinase, 
accession number: KNH02657.1. DNA-binding response regulator, accession number: KNH02658.1. Imagem 
criada com o software SnapGene®. Abaixo do cluster são evidenciados os domínios conservados, identificados 
pelo Conserved Domains Database do NCBI. 

 

 

Na sequência da rota de síntese, foram identificados no genoma da bactéria os 

genes crtB (fitoeno sintase), crtI (fitoeno desaturase), crtY (licopeno ciclase), crtZ (β-

caroteno hidroxilase) e crtW (β-caroteno cetolase) (Tabela 9). Dessa forma, E. citreus 

LAMA 915 tem potencial genético para produzir carotenoides da via biossintética da 

zeaxantina, através do fitoeno, licopeno e β-caroteno. Além destes, um gene 

responsável pela hidroxilação do carbono 2,2’ de certos carotenoides (crtG) parece estar 

presente na bactéria com o nome de esterol desaturase. Esta seria a informação 

genética necessária para a codificação de uma enzima capaz de realizar a hidroxilação 
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de certos carotenoides, como adonixantina em eritroxantina, ou astaxantina em 2-

hidroxiastaxantina e 2,2’-dihidroxiastaxantina. 

 

Tabela 9: Enzimas envolvidas na via metabólica dos carotenoides, encontradas no genoma de E. citreus 
LAMA 915. EC: Enzyme Comission number. 

Description Contig Length Accession EC 

phytoene synthase (crtB) NZ_JYNE01000026.1 340 WP_050600921.1 2.5.1.32 

phytoene desaturase (crtI) NZ_JYNE01000026.1 476 WP_083437378.1 1.3.5.5 

lycopene cyclase family protein (crtY) NZ_JYNE01000026.1 395 WP_050600920.1 5.5.1.19 

multispecies: beta-carotene hydroxylase (crtZ) NZ_JYNE01000023.1 172 WP_050600166.1 1.14.13.129 

fatty acid desaturase beta-carotene ketolase (crtW) NZ_JYNE01000025.1 325 KNH01815 K09836 

sterol desaturase (crtG) NZ_JYNE01000028.1 239 WP_050601546.1 --- 

 

Para tentar identificar o cluster biossintético de carotenoides em E. citreus LAMA 

915 foi utilizado o serviço do antiSMASH (MEDEMA et al., 2011; BLIN et al., 2013; WEBER 

et al., 2015). Como resultado, o programa indicou como possível candidato o Cluster 

Biossintético da Astaxantina, que é semelhante ao cluster de terpenos, localizado no 

contig.26 do genoma do organismo (Figura 9). Esse cluster possui em comum com E. 

citreus LAMA 915 os genes fitoeno sintase (crtB), fitoeno desaturase (crtI) e licopeno 

ciclase (crtY). Entretanto, com essas três enzimas só é possível a formação até o 

carotenoide β-caroteno. No cluster não aparecem as enzimas β-caroteno hidroxilase 

(crtZ) e β-caroteno cetolase (crtW), necessárias para a via de síntese de astaxantina e de 

outros carotenoides, como a zeaxantina. Estes genes estão localizados fora desse cluster 

no genoma de E. citreus LAMA 915, estando o crtZ (β-caroteno hidroxilase) localizado 

no contig.23, e o crtW (β-caroteno cetolase) localizado no contig.25. 

 
Figura 9: Cluster identificado pelo serviço do antiSMASH (superior), com o 
resultado de cluster genético de atividade conhecida (inferior). Query sentence: 
sequência do contig.26 de E. citreus LAMA 915 inserida no programa. 
BGC0001086: cluster biossintético da astaxantina do organismo Sphingomonas 
sp. PB304. Accession number: KF724895.1. Os números acima das orfs indicam 
o valor de identidade com os genes de E. citreus LAMA 915. 
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As demais Open Reading Frames (ORFs) no cluster da biossíntese de 

carotenoides identificado em E. citreus LAMA 915 mostraram baixa similaridade de 

aminoácidos para proteínas envolvidas na biossíntese de carotenoides. Um gene com a 

informação necessária para a codificação de uma proteína do grupo DNA 

starvation/stationary phase protection protein (Dps) (Accession number: 

WP_050600927.1) foi anotado no genoma do organismo, em uma região distante em 

7.217 bases do cluster (Figura 10). Dps pode regular a expressão de genes modulando a 

estrutura do DNA e/ou interagindo com o mecanismo transcricional, possivelmente 

recrutando fatores de transcrição (NAIR; FINKEL, 2004). Sua ativação é relacionada ao 

estresse marcado pelo início da fase estacionária no cultivo, indicando expressão desta 

enzima como resposta aos fatores ambientais (WOLF et al., 1999). Dessa forma, a Dps 

pode ter relação com a expressão do cluster e consequente aumento na produção de 

carotenoides pelo organismo.   

 

Figura 10: Enzimas anotadas na região do cluster biossintético de carotenoides em E. citreus 
LAMA 915. Imagem criada com o software SnapGene®. 

 

 

Ainda utilizando o serviço do antiSMASH, foram comparados os genes 

identificados em E. citreus LAMA 915 com outros disponíveis em banco de dados 

genômicos. Como resultado, é possível observar que outras espécies possuem similar 

cluster biossintético de carotenoides, composto dos genes crtYIB (Figura 11). 

Entretanto, nos demais organismos algumas anotações aparecem como proteínas 

hipotéticas, como no caso da proteína licopeno ciclase (crtY). Interessantemente, uma 

proteína denominada de TIGR00730 family Rossman fold protein, localizada entre 

fitoeno desaturase e fitoeno sintase, aparece com o nome de descarboxilase ou proteína 
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hipotética nas anotações dos demais organismos comparados. Esta proteína aparece de 

forma separada da fitoeno sintase como mostrado na Figura 9. Entretanto, é 

apresentada como uma só proteína licopeno ciclase (Accession number: NP_180823.3) 

em Arabidopsis thaliana, onde são identificados dois domínios: TIGR02032 

geranilgeranil redutase e cl21454 Rossman fold protein. De forma semelhante, é 

apresentada como uma só proteína carotenoide isomerase (Accession number: 

NP_172167.2) também em Arabidopsos thaliana, onde os domínios: COG1233 fitoeno 

dehidrogenase e cl21454 Rossman fold protein, são identificados. 

 

Figura 11: Cluster identificado pelo serviço do antiSMASH, comparando com cluster genético homólogos 
de outros organismos. Query sentence: sequência do contig.26 de E. citreus LAMA 915 inserida no 
programa. CP000157_c1: Erythrobacter litoralis HTCC2594. CP011805_c1: Altererythrobacter marensis 
strain KCTC 22370. ABCG01000003_c1: Erythrobacter sp. SD-21. CP012669_c1: Altererythrobacter 
epoxidivorans strain CGMCC. LJHV01000022_c1: Porphyrobacter sp. AAP60. AAMW01000002_c1: 
Erythrobacter sp. NAP1. LARQ01000001_c1: Citromicrobium sp. JL2201. Os números acima das orfs 
indicam o valor de identidade com os genes de E. citreus LAMA 915. 
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Para encontrar o gene crtG no genoma da bactéria, foi aplicado a ferramenta 

BLAST do NCBI. Foi observado que a sequência de aminoácidos da enzima esterol 

desaturase (também mencionada como uma proteína da família fatty acid hydroxilase) 

de E. citreus LAMA 915 tem homologia de 42% identidade com a carotenoide C2-

hidroxilase de Brevundimonas sp. SD212, além de homologia de 41% identidade com 

2,2’-hidroxilase da Thermosynechococcus sp. NK55a e com esterol desaturase de 

Thermosynechococcus elongatus (Tabela 10). Além disso, de acordo com o alto valor de 

homologia encontrado, é interessante notar que outras espécies do gênero 

Erythrobacter exibem a mesma ou similar proteína, que se acredita também ser a 

responsável por carotenoides 2,2’-hidroxilados nestes organismos. 

 

Tabela 10: Busca de homologia da enzima esterol desaturase identificada em E. citreus LAMA 915 (NCBI 
Sequência de referência: WP_050601546.1) através da ferramenta BLAST do NCBI. Principais e melhores 
resultados são mostrados. Ident: Identidade 

Description 
Max 

Score 
Total 
Score 

Query 
Cover 

E 
Value 

Ident Accession 

sterol desaturase/ fatty acid hydroxylase family protein 
[Erythrobacter citreus]  

482 482 100% 9e-177 100% WP_050601546.1 

2,2 - -hydroxylase crtG [Thermosynechococcus sp. NK55a] 173 173 89% 1E-54 41% AHB88556.1 

sterol desaturase family protein [Thermosynechococcus elongatus] 175 175 94% 5E-54 41% WP_011057754.1 

sterol desaturase family protein [Thermosynechococcus sp. NK55a] 173 173 94% 4E-53 41% WP_024124950.1 

carotenoid C2-hydroxylase [Brevundimonas sp. SD212] 160 160 94% 4E-48 42% BAD99415.1 

2,2'-beta-ionone ring hydroxylase [Brevundimonas aurantiaca] 158 158 97% 2E-47 41% ABF50965.1 

2,2'-beta-ionone ring hydroxylase [Brevundimonas vesicularis] 155 155 78% 3E-46 44% ABC50107.1 

sterol desaturase [Erythrobacter sp. HI0074] 476 476 100% 3E-173 99% WP_063506930.1 

MULTISPECIES: sterol desaturase [Erythrobacter] 476 476 100% 5E-173 98% WP_063510912.1 

sterol desaturase [Erythrobacter sp. EhN03] 404 404 95% 1E-144 89% WP_067466107.1 

sterol desaturase [Erythrobacter nanhaisediminis] 394 394 97% 1E-140 81% WP_090476938.1 

sterol desaturase [Erythrobacter vulgaris] 390 390 98% 4E-139 83% WP_040964527.1 

sterol desaturase [Erythrobacter luteus] 362 362 93% 6E-128 77% WP_047003914.1 

sterol desaturase [Erythrobacter litoralis] 362 362 97% 8E-128 75% WP_011415436.1 

 

O resultado do alinhamento da sequência de aminoácidos da proteína esterol 

desaturase (fatty acid hydroxylase family protein) de E. citreus LAMA 915, com a 

carotenoid C2-hidroxilase de Brevundimonas sp. SD212 e com a 2,2’- -hidroxilase crtG 

de Thermosynechococcus sp. NK55a, é apresentado na Figura 12. Utilizando a 

ferramenta Clustal Omega (SIEVERS et al, 2011) do European Bioinformatics Institute 

(EMBL-EBI), foi verificado que do total dos 239 resíduos de aminoácidos da proteína, 58 

deles se mostraram completamente conservados, com resíduos idênticos entre as 
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proteínas (Figura 12. A). Outros 51 resíduos se mostraram conservados entre grupos 

com propriedades fortemente similares e 21 resíduos foram identificados como 

conservados entre grupos de aminoácidos com propriedades fracamente similares. Com 

a ferramenta Constraint-based Multiple Alignment Tool (COBALT) (PAPADOPOULOS; 

AGARWALA, 2007) do NCBI foi possível observar o domínio conservado entre as três 

sequências alinhadas, destacado em vermelho as regiões altamente conservadas (Figura 

12. B). As três proteínas apresentam o mesmo domínio conservado identificado pelo 

banco de dados Conserved Domain Database (CCD) do NCBI (Figura 12. C). Este domínio 

é referente a família fatty acid hydroxylase superfamily (pfam04116), que inclui enzimas 

que hidroxilam ácidos graxos e/ou carotenoides, e esterol desaturases. Este domínio 

situa-se aproximadamente no mesmo intervalo da sequência para as proteínas (entre 

97 a 122 até 231 a 245 aminoácidos). Também é possível observar que as mesmas 

regiões dentro deste intervalo, entre as proteínas, são similares quando comparada a 

sequência da proteína com o domínio identificado pelo banco de dados (destacado em 

vermelho na sequência). 

De modo a avaliar as possíveis semelhanças ou diferenças entre as estruturas 

destas enzimas, foram preditos modelos estruturais terciários das proteínas com os 

programas Phyre2 (Figura 13, A e B) e Swiss-Model (Figura 13, C e D) (ARNOLD et al., 

2006), utilizando suas sequências de aminoácidos. Estes modelos foram comparados 

entre si com a ferramenta Magic Fit e Improve Fit do programa Swiss-PDB Viewer (Figura 

13, E e F) (GUEX; PEITSCH, 1997). O valor de RMS (Root Mean Square) gerado pelo 

programa tem relação com a distância média entre a posição dos átomos das estruturas 

das duas enzimas comparadas, apresentado em ångströms, ou seja, quanto menor o 

valor de RMS, mais semelhantes as enzimas comparadas. A análise dos resultados de 

encaixe das estruturas sugere que esterol desaturase de E. citreus LAMA 915 e 

carotenoide C2-hidroxilase de Brevundimonas sp. SD212 são similares em termos de 

estrutura (RMS de 0,00 ångströms para os modelos preditos pelo Phyre2 e de 0,51 

ångströms para os modelos preditos pelo Swiss-Model). Consequentemente, é provável 

que possuam similar função de produzir formas de carotenoides 2,2’-hidroxilados.  
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Figura 12: Resultados da análise de alinhamentos entre as proteínas. A: Alinhamento de múltiplas sequências 
evidenciando resíduos de aminoácidos conservados. Onde * indica posições com um resíduo completamente 
conservado; dois pontos indica conservação entre grupos de propriedades fortemente similares; e um ponto 
indica conservação entre grupos fracamente similares. B: Alinhamento destacando domínios conservados 
entre as três proteínas. A cor vermelha indica colunas altamente conservadas. C: Domínios conservados em 
cada proteína identificados pelo banco de dados do NCBI. AHB88556.1 (Query 10001): 2,2- -hydroxylase crtG 
[Thermosynechococcus sp. NK55a]. WP_050601546.1 (Query 10002): fatty acid hydroxylase [Erythrobacter 
citreus]. BAD99415.1 (Query 10003): carotenoid C2-hydroxylase [Brevundimonas sp. SD212]. 

 

 

 



 

 

Figura 13: Modelos das estruturas preditas, considerando os melhores resultados. A: Phyre2. Esterol desaturase E. citreus LAMA 915. Intervalo de confiança: 99,8%; 
cobertura: 68%; identidade: 19%. O sítio de ligação predito é mostrado em azul, como predito pelo 3DLigantSite. Protein Data Bank (PDB) Molecule: Ceramide very long 
chain fatty acid hydroxylase scs7. B: Phyre2. Carotenoid C2-hydroxylase Brevundimonas sp. SD212. Intervalo de confiança: 99,8%; cobertura: 63%; identidade: 15%. PDB 
Molecule: Ceramide very long chain fatty acid hydroxylase scs7. C: Swiss-Model. Sterol desaturase E. citreus LAMA 915. Qualidade global (GMQE): 0,37; QMEAN: -4,73; 
cobertura: 55%; similaridade: 30%; identidade: 20%. Description: Ceramide very long chain fatty acid hydroxylase scs7. D: Swiss-Model. Carotenoid C2-hydroxylase 
Brevundimonas sp. SD212. Qualidade global (GMQE): 0,35; QMEAN: -3,86; Cobertura: 51%; Similaridade: 30%; identidade: 18,18%. Description: Ceramide very long 
chain fatty acid hydroxylase scs7. E: Swiss-PDB Viewer. Encaixe dos modelos preditos pelo Phyre2, resultado da ferramenta “magic fit” e “improve fit”. nb atoms 
involved: 162; RMS: 0.00 ångströms. Carotenoide C2-hidroxilase: verde. Sterol desaturase: vermelho. F: Swiss-PDB Viewer. Encaixe dos modelos preditos pelo Swiss-
Model. nb atoms involved: 129; RMS: 0.51 ångströms. 
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Os programas utilizados para predizer os modelos estruturais das duas proteínas 

também identificaram potenciais sítios de ligações para substratos (Figura 14). Os 

modelos foram submetidos para a predição de sítios de ligação no Phyre2 por meio do 

serviço 3DLigantSite. Como resultado, foi identificado na proteína carotenoide C2-

hidroxilase de Brevundimonas sp. um potencial cluster de ligação, localizado nos 

resíduos de aminoácidos Leu104, Ala108 e Trp228. Na proteína fatty acid hydroxylase 

(esterol desaturase) de E. citreus LAMA 915 um potencial cluster de ligação foi predito, 

localizado nos resíduos de aminoácidos Leu101, Thr105 e Trp225. Por outro lado, o 

resultado obtido com o programa Swiss-Model sugere uma região diferente para ligação 

de substrato. Foi identificado na proteína carotenoide C2-hidroxilase de Brevundimonas 

sp. um potencial sítio de ligação em uma caixa formada pelos resíduos de aminoácidos 

His114, His127, His131 e His 213. Na proteína fatty acid hydroxylase de E. citreus LAMA 

915 um sítio de ligação foi predito contendo os resíduos de aminoácidos His111, His124, 

His128, His210. Todos os sítios possuem zinco como átomo heterogêneo.  

 

Figura 14: Modelos estruturais preditos pelo Swiss-Model (acima) e pelo 3DLigantSite do Phyre2 (abaixo). Em 
evidência os potencias sítios de ligação identificados e os resíduos de aminoácidos presentes. Fatty acid 
hydroxylase E. citreus LAMA 915 (esquerda). Carotenoide C2 hydroxylase Brevundimonas sp. SD212 (direita). 
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4.2. Substratos avaliados e selecionados para o crescimento da bactéria 

4.2.1. Triagem em microplaca 

Com base na análise do genoma de E. citreus LAMA 915 realizada no item 4.1.1., 

com relação à sua capacidade de assimilação de substâncias orgânicas, foram 

selecionados substratos para avaliação do crescimento bacteriano. Dentre os 30 

substratos utilizados no teste de triagem em microplaca, aqueles constituídos por 

proteínas e lipídios foram os que proporcionaram melhor crescimento para a bactéria. 

Caseína (0,5%), Tween 20, 40 e 60 (0,5%), Água da Produção de Pescado (25 e 50%), 

Soro de Leite (25 e 50%), Óleo da Produção de Pescado (25 e 50%), e Hidrolisado de 

Pescado (0,5%) apresentaram incremento na densidade celular observada entre o ponto 

final e inicial da curva de crescimento (Figura 15). 

 

Figura 15: Variação dos valores de absorbância referentes à densidade óptica dos cultivos de E. citreus 
LAMA 915 nos diferentes substratos avaliados (Densidade Óptica 𝜆 = 600 nm, Espectrofotômetro Infinite 
200 PRO NanoQuant) obtidos entre a média final (após 150 horas de cultivo) e a média inicial (início do 
cultivo) das triplicatas de cada substrato. 1: Gelatina; 2: Caseína; 3: Caseína Hidrolisada; 4: Extrato de 
carne; 5: Água da Produção de Pescado 0,5%; 6: Soro de Leite 0,5%; 7: Tween 20; 8: Tween 40; 9: Tween 
60; 10: Óleo de Soja 0,5%; 11: Óleo da Produção de Pescado 0,5%; 12: Óleo de Cozinha Usado 0,5%; 13: 
Glicose; 14: Frutose; 15: Galactose; 16: Lactose; 17: Água da Produção de Pescado 25%; 18: Água da 
Produção de Pescado 50%; 19: Água da Produção de Pescado 100%; 20: Soro de Leite 25%; 21: Soro de 
Leite 50%; 22: Soro de Leite 100%; 23: Óleo da Produção de Pescado 25%; 24: Óleo da Produção de 
Pescado 50%; 25: Óleo da Produção de Pescado 100%; 26: Óleo de Cozinha Usado 25%; 27: Óleo de 
Cozinha Usado 50%; 28: Óleo de Cozinha Usado 100%; 29: Hidrolisado de Pescado 0,5%; 30: Caldo 
Marinho Padrão. 
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As curvas de crescimento de cada substrato utilizado são apresentadas na Figura 

16. É importante destacar que as escalas (eixo Y) das curvas do Óleo de Cozinha Usado 

e do Óleo da Produção de Pescado diferem das demais, principalmente nas 

concentrações de 50 e 100%. Este fato pode ter ocorrido devido à presença de sólidos 

em suspensão no substrato, o que dificultou a leitura da absorbância nestes casos. 

Entretanto, no Óleo da Produção de Pescado nas concentrações de 25 e 50%, a diferença 

da escala não foi muito diferente das demais. Em substratos como o Hidrolisado de 

Pescado (0,5%) o organismo apresentou um pronunciado crescimento nas primeiras 27 

horas, atingindo 50% do crescimento máximo observado neste período, e o final da fase 

exponencial de crescimento em 55 horas de cultivo. Por outro lado, com Óleo da 

Produção de Pescado (25%) o crescimento da bactéria só foi percebido após 55 horas 

de incubação, com 50% do crescimento máximo observado atingido após 72 horas de 

cultivo, e o final da fase exponencial alcançado após 115 horas. Como referência, no 

cultivo realizado com Caldo Marinho o crescimento bacteriano atingiu 50% do máximo 

observado em 20 horas de cultivo, enquanto que o final da fase exponencial foi 

alcançado após 50 horas. 

Com relação aos substratos predominantemente compostos por carboidratos 

empregados no teste, a bactéria apresentou crescimento na presença de glicose (0,5%), 

mas de forma pouco expressiva, com crescimento máximo observado sete vezes menor 

em relação ao máximo atingido com Caldo Marinho. Como os meios preparados foram 

uma mistura de Meio Mínimo Marinho com a fonte de carbono pura, o não crescimento 

da bactéria em determinados cultivos pode ser causada pela falta de outros nutrientes 

no meio, não necessariamente refletindo a não utilização deste substrato. De qualquer 

forma, foram selecionados para testes posteriores aqueles que, mesmo sem adição de 

nutrientes, permitiram o desenvolvimento e crescimento do organismo. 
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Figura 16: Curvas de crescimento para E. citreus LAMA 915 no teste de triagem em microplaca dos 30 
substratos utilizados. 
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4.2.2. Avaliação dos cultivos em frascos Erlenmeyer 

 Depois de avaliado o desenvolvimento da bactéria nos substratos empregados 

no teste em microplaca, aqueles em que a bactéria se desenvolveu melhor foram 

selecionados para testes de cultivo, agora em maior escala (50 mL). Entre os meios de 

cultura que permitiram bom desenvolvimento, foram escolhidos os de origem residual, 

de forma a obter uma destinação mais nobre a esse material, além de agregar valor a 

este resíduo, contribuindo economicamente. Após 96 horas de cultivo, a diferença do 

desenvolvimento da bactéria entre os meios utilizados foi avaliada pelo cálculo das 

variações em valores de Unidades Formadoras de Colônias (UFC/mL – Densidade Óptica 

600 nm) entre o ponto final e inicial da curva de crescimento. Também foi avaliado o 

conteúdo de carotenoides produzidos pela bactéria presente nos cultivos.  

 Soro de Leite (25%) e Água da Produção de Pescado (25%) foram os meios que 

proporcionaram menor crescimento do cultivo bacteriano (Figura 17), de 

aproximadamente 70% e 54% com relação ao crescimento bacteriano evidenciado com 

Caldo Marinho. Por outro lado, Óleo da Produção de Pescado (25%) proporcionou 

praticamente o mesmo crescimento evidenciado quando empregado Caldo Marinho. Os 

Hidrolisados de Pescado Bruto (0,5%) e Solúvel (0,5%) também proporcionaram bom 

crescimento, de 86% e 94% com relação ao Caldo Marinho. 

 

Figura 17: Curvas de crescimento de E. citreus LAMA 915 em diferentes substratos. Teste 
realizado em escala de bancada (50 mL de cultivo). 
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Em todos os testes foi observada a produção de carotenoides pelo organismo, 

que seguiram o mesmo padrão do seu crescimento, indicando que todos os meios 

possibilitaram à bactéria sua síntese (Figura 18). É importante destacar que as formas 

hidrolisadas de pescado foram empregadas em concentração de 0,5%, enquanto que os 

demais substratos foram utilizados em concentração de 25%. Isso mostra como a forma 

hidrolisada é mais disponível para o organismo, uma vez que proporcionaram seu 

crescimento em concentração 50 vezes menor. 

 

 
 
Figura 18: Crescimento microbiano após cultivo em diferentes meios de cultura. Variação dos 
valores de Unidades Formadoras de Colônias/mL (média das triplicatas em log/10) e do 
conteúdo de carotenoides (Absorção no comprimento de onda de 450 nm) obtidos entre o 
ponto final (após 96 horas de cultivo) e o ponto inicial (início do cultivo) das curvas de 
crescimento de E. citreus LAMA 915 em cada substrato selecionado. 

 

 

 

4.3. Principais carotenoides produzidos por E. citreus LAMA 915 

 No item 4.1.2. foram apresentados os genes identificados em E. citreus LAMA 

915 associados à via de síntese de carotenoides. Com estes genes, a bactéria teria 

capacidade de sintetizar carotenoides das vias biossintéticas de zeaxantina, assim como 

suas formas 2,2’-hidroxiladas. Neste item, serão apresentados os carotenoides 

identificados por métodos analíticos, presentes no extrato do conteúdo celular da 

bactéria. 
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 Certas frações separadas do extrato exibiram absorção no comprimento de onda 

de 452 nm, característico da presença de carotenoides. Destas frações, foi realizada uma 

análise dos resultados dos espectros de massas gerados pelo analisador descrito na 

metodologia. Foram comparadas massas conhecidas de carotenoides identificados em 

outras espécies do gênero Erythrobacter, outras bactérias não classificadas neste 

gênero e demais carotenoides capazes de ser produzidos por organismos, além dos 

carotenoides que a bactéria tinha capacidade de produzir pelo seu conjunto de genes. 

Os valores de massas encontradas nos espectros e seus respectivos fragmentos foram 

comparados com bancos de dados e com literatura especializada. 

O primeiro composto (1) foi identificado na fração 11-16. Este apresenta massa 

molecular de 568.4272 m/z [M]+ e fragmentos principais de 550,4152 m/z [M-18]+, 

476.3644 m/z [M-92]+, 362.2590 m/z [M-114]+, 284.2945, 209.1323, 145.1012, 

119.0858 e 93.0701 m/z. Uma comparação com espectros disponíveis na base de dados 

MassBank (HORAI et al., 2010) indica que o composto é semelhante à zeaxantina, de 

acordo com o elevado número de picos coincidentes (Figura 19). Em outro trabalho, foi 

identificada massa molecular para o carotenoide zeaxantina de 569.4350 m/z [M+H]+, e 

fragmento em 477 m/z [M+H-92]+ (NETO et al., 2016). De forma semelhante, o mesmo 

padrão de fragmentação foi evidenciado por de Rosso e Mercadante (DE ROSSO; 

MERCADANTE, 2007), com íon molecular de 569 m/z [M+H]+ e fragmentos em 551 m/z 

[M+H-18]+, 533 m/z [M+H-18-18]+ e 463 m/z [M+H-106]+; por Enzell, Francis e Liaaen-

Jensen (ENZELL; FRANCIS; LIAAEN-JENSEN, 1969), com íon molecular de 568 m/z [M]+, e 

fragmentos em 550 m/z [M-18]+, 532 m/z [M-18-18]+, 504 m/z [M-64]+ e 476 m/z [M-

92]+; e por Crupi, Milella e Antonacci (CRUPI; MILELLA; ANTONACCI, 2010), com íon 

molecular de 569 m/z [M+H]+, e fragmentos em 551 m/z [M+H-18]+, 533 m/z [M+H-18-

18]+ e 476,4 m/z [M+H-92]+. As massas moleculares observadas por estes autores são 

quase idênticas com a obtida neste trabalho, além disso, possuem semelhante padrão 

de fragmentação. 
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Figura 19: Comparação entre o espectro de massas referente ao composto 1 com o espectro da zeaxantina 
(AKIMOTO et al., 2000), disponível no banco de dados MassBank. Registro: Zeaxantina; FAB-EBEB; MS2; m/z: 
568.43; [M]*+. Score obtido: 0,70. Picos correspondentes do espectro de zeaxantina comparado com o 
espectro do composto 1: 203 de 214. 

 

 

Na fração 17-23 foi identificado um segundo composto (2) de massa molecular 

de 584.4223 m/z [M]+ e fragmentos de 566.4109 m/z [M-18]+, 492.3597 m/z [M-92]+, 

145.1008, 119.0854 e 93.0697 m/z. Diversos autores encontraram valor de massa do íon 

molecular de 584 m/z para o carotenoide caloxantina (IWAI et al., 2008; TAKAICHI; 

MAOKA; MOCHIMARU, 2009; TAKAICHI; SHIMADA; ISHIDSU, 1990; ZHU et al., 2012), de 

forma semelhante ao apresentado neste trabalho. A partir do íon precursor de 584 m/z 

[M]+, o carotenoide apresenta fragmentos com picos em 568 m/z [M-16]+, 492 m/z [M-

92]+, 478 m/z [M-106]+, 133, 91, 83 e 69 m/z (BUCHECKER et al., 1976). Nishida e 

colaboradores (NISHIDA et al., 2005) também identificaram o fragmento em 567 m/z 

[M+H-18]+, a partir do íon precursor 585 m/z [M+H]+. Não há espectro disponível no 

banco de dados MassBank para este carotenoide. 

Ambas as frações, 24-36 e 37-53, continham um terceiro composto (3) com 

massa molecular de 600.4186 m/z [M]+ e fragmentos em 508.3557 m/z [M-92]+, 

145.1017, 119.0862, 93.0705 e 81.0702 m/z. A comparação com outros espectros da 

base de dados MassBank aponta semelhança do composto com o carotenoide 

nostoxantina (Figura 20), com íon precursor de 600.42 m/z e fragmentos em 508.28 m/z 

[M-92]+ (AKIMOTO, 2016). Takaichi, Shimada e Ishidsu (TAKAICHI; SHIMADA; ISHIDSU, 

1990) identificaram o carotenoide nostoxantina em uma linhagem de E. longus, que 

apresentou íon molecular de 600 m/z [M]+. Em outros trabalhos, Zhu e colaboradores 
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(ZHU et al., 2012) e Iwai e colaboradores (IWAI et al., 2008) identificaram massa 

molecular de 600 m/z [M]+ para nostoxantina, e Stafsnes e colaboradores (STAFSNES et 

al., 2010) identificaram massa de 601,4 m/z [M+H]+. O padrão de fragmentação de 

nostoxantina foi descrito por Buchecker e colaboradores (BUCHECKER et al., 1976), onde 

identificaram um íon molecular de 600 m/z [M]+, e fragmentos em 584 m/z [M-16]+, 568 

m/z [M-16-16]+, 508 m/z [M-92]+, 494 m/z [M-106]+, 492 m/z [M-16-92]+, 133, 91 e 69 

m/z. 

 
Figura 20: Comparação entre o espectro de massas referente ao composto 3 com o espectro da nostoxantina 
(AKIMOTO, 2016), disponível no banco de dados MassBank. Registro: Nostoxanthin; FAB-EBEB; MS2; m/z: 
600.42; [M]*+. Score obtido: 0,63. Picos correspondentes do espectro de nostoxantina comparado com o 
espectro do composto 1: 95 de 119. 

 

 

Três diferentes carotenoides aparentam estar presente nas últimas frações, 63-

72, 73-88 e 89-95. O primeiro deles (composto 4) possui massa molecular de 582.4053 

m/z [M]+ e fragmentos em 564 m/z, 490.3447 m/z [M-92]+, 145.1017, 119.0859 e 

93.0703 m/z. Procurando na base de dados do MassBank, esse composto foi relacionado 

ao carotenoide adonixantina (Figura 21), onde é possível observar um valor de íon 

precursor de 582.3 m/z [M]+ e fragmentos em 564.4 m/z [M-18]+ e 490.3 m/z [M-92]+ 

(AKIMOTO, 2016). Em outro trabalho, foi identificada massa molecular para o 

carotenoide adonixantina de 583.4 m/z [M+H]+ (RIVERA; CHRISTOU; CANELA‐GARAYOA, 

2014). A partir do íon precursor, de 582 m/z, o padrão de fragmentação apresenta picos 

em 564 m/z [M-18]+, 490 m/z [M-92]+, 203, 157, 145, 133 e 91 m/z (BRITTON; LIAAEN-

JENSEN; PFANDER, 2004).  
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Figura 21: Comparação entre o espectro de massas referente ao composto 4 com o espectro de adonixantina 
(AKIMOTO, 2016), disponível no banco de dados MassBank. Registro: Adonixanthin; FAB-EBEB; MS2; m/z: 
582.41; [M]*+. Score obtido: 0,65. Picos correspondentes do espectro de nostoxantina comparado com o 
espectro do composto 1: 222 de 294. 

 

 

 

O segundo (composto 5) presente nas frações 63-72, 73-88 e 89-95, possui massa 

molecular de 564.3960 m/z [M]+ e fragmentos em 549.37 m/z,  472.3320 m/z [M-92]+, 

458,3198 m/z [M-106]+, 145.1015, 119.0859, 93.0702, 81.0697 e 59.0483 m/z. De 

acordo com o resultado da busca realizada com o banco de dados MassBank, esse 

composto apresenta semelhança com o carotenoide cantaxantina (Figura 22). O 

espectro disponível do banco de dados apresenta para o composto íon precursor de 

564.4 m/z [M]+, e fragmentos em 549.49 m/z, 546.38 m/z, 535 m/z, 472.42 m/z, entre 

outros (AKIMOTO et al., 2000). Este padrão de fragmentação pode ser comparado ao 

encontrado por Enzell, Francis e Liaaen-Jensen (ENZELL; FRANCIS; LIAAEN-JENSEN, 

1969), onde o carotenoide apresentou íon molecular de 564 m/z [M]+, e fragmentos em 

549 m/z [M-15]+, 508 m/z [M-56]+, 472 m/z [M-92]+ e 458 m/z [M-106]+. Mais 

recentemente, Neto e colaboradores (NETO et al., 2016) encontraram valor de massa 

para o íon precursor de cantaxantina de 565.4046 m/z [M+H]+, com fragmentos de 473 

m/z [M+H-92]+, 459 m/z [M+H-106]+, 441 m/z [M+H-106-18]+, entre outros. 
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Figura 22: Comparação entre o espectro de massas referente ao composto 5 com o espectro de cantaxantina 
(AKIMOTO et al., 2000), disponível no banco de dados MassBank. Registro: Canthaxanthin; FAB-EBEB; MS2; 
m/z: 564.40; [M]+*. Score obtido: 0,63. Picos correspondentes do espectro de nostoxantina comparado com 
o espectro do composto 1: 321 de 429. 

 

 

Por último, o terceiro composto (composto 6) possui massa molecular de 

678.3582 m/z [M]+ e fragmentos principais em 598.4024 m/z [M-80(SO3)]+ caracterizado 

pela perda do grupo sulfato, 582.4042 m/z [M-16]+, 581.3980 m/z [M-17]+, 563.3886, 

508.3546, 145.1013, 119.0857, 93.0701, 81.0700 e 59.0484 m/z. A procura em bancos 

de dados de massas apresentou como resultado principal o carotenoide sulfato de 

eritroxantina, no LipidBank (WATANABE; YASUGI; OSHIMA, 2000), utilizando como 

referência na pesquisa valor de massa entre 678 e 680 m/z, e no Metlin (SMITH et al., 

2005), utilizando valor de 678.35 m/z. Em outro trabalho, Takaichi (TAKAICHI, 1993) 

encontrou valor de 692 m/z [M+14]+ para sulfato de eritroxantina com adição de um 

grupo metil. Este mesmo autor já havia descrito como fragmentos deste carotenoide 

598 m/z [M-80(SO3)]+, 596, 582 e 580 m/z (TAKAICHI et al., 1991). Este mesmo padrão 

de fragmentação foi observado por Koblízek e colaboradores (KOBLÍZEK et al., 2003), 

onde no estudo, o carotenoide sulfato de eritroxantina apresentou íon precursor de 679 

m/z [M+H]+, e fragmentos em 599 m/z [M+H-80 (SO3)]+ e 597 m/z [M+H-82 (H2SO3)]+. 

De forma semelhante, o carotenoide eritroxantina apresenta massa de 598 m/z [M]+ e 

fragmento em 582 m/z [M-16]+ (YOKOYAMA et al., 1996). 

Na ferramenta do MetFrag (RUTTKIES et al., 2016), foram inseridos os valores de 

massas com suas intensidades do espectro do composto 6, obtidos com o Bruker 

DataAnalysis 4.3. Primeiramente foram utilizados todos os valores encontrados para o 
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composto, mas a grande quantidade de fragmentos deixou a procura no MetFrag muito 

lenta, dificultando a verificação dos fragmentos. Neste sentido, foram inseridos apenas 

os valores de massas de fragmentos que apresentaram intensidade maior que 200, 

como um valor de corte. Foi utilizada a base de dados do PubChem para procura, 

inserindo uma massa neutra de 678.35926 e íon precursor de 679.36 [M+H]+. Como 

resultado, foram encontradas 299 moléculas como possíveis canditadas para o 

composto 6. Os parâmetros de processamento de fragmentação foram deixados como 

padrão, assim, foram processados 274 candidatos. O candidato com maior score (1.0) 

apresentado possui fórmula molecular (C40H54O7S) e estrutura idêntica do carotenoide 

sulfato de eritroxantina (PubChem CID: 16061263) (Figura 23). O maior fragmento 

predito pela ferramenta MetFrag é o da perda do grupamento sulfato (SO3) pela 

molécula, com massa de 599.40974 Da [C40H53O4+H(-SO3)]+H+. Além destes, são 

apresentados outros 81 fragmentos preditos, com características similares aos de 

xantofilas. 

 

 

Figura 23: Fragmento predito utilizando a ferramenta MetFrag. A estrutura da 
molécula é idêntica ao carotenoide sulfato de eritroxantina. O fragmento mostra a 
perda do grupo sulfato pela molécula, que passa a se chamar de eritroxantina. 

 

 

 

Estes resultados suportam a afirmação de que o conjunto de carotenoides 

produzidos por E. citreus LAMA 915 é uma combinação de zeaxantina (1), caloxantina 

(2), nostoxantina (3), adonixantina (4), cantaxantina (5) e sulfato de eritroxantina (6) 

(Tabela 11). Todos estes pigmentos fazem parte da via de síntese identificada 

previamente pela análise genômica. 
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Tabela 11: Massa molecular dos compostos identificados como carotenoides produzidos por E. citreus 
LAMA 915. Dados obtidos utilizando o espectrômetro de massas (HPLC-ESI-QTOF-MS) do Laboratório 
Nacional de Biociências, visualizados por meio do programa de análise Bruker DataAnalysis 4.3. 

Composto 
Fórmula 

Molecular 

Massa Molecular m/z [M]+ 
Referência 

Teórica Observada Publicada 

1 zeaxantina C40H56O2 568,4280 568,4272 568 TAKAICHI; SHIMADA; ISHIDSU, 1990 

2 caloxantina C40H56O3 584,4229 584,4223 584 TAKAICHI et al., 1991 

3 nostoxantina C40H56O4 600,4179 600,4186 600 TAKAICHI; SHIMADA; ISHIDSU, 1990 

4 adonixantina C40H54O3 582,4073 582,4053 582 RIVERA; CHRISTOU; CANELA‐GARAYOA, 2014 

5 cantaxantina C40H52O2 564,3967 564,3948 564 ENZELL; FRANCIS; LIAAEN-JENSEN, 1969 

6 
sulfato de 
eritroxantina 

C40H54O7S 678,3590 678,3574 678 KOBLÍZEK et al., 2003 

 

 

4.4. Potenciais aplicações para os carotenoides produzidos 

4.4.2. Avaliação quanto ao potencial antioxidante pelo método do DPPH 

Diferentes concentrações do extrato total do conteúdo celular de E. citreus 

LAMA 915 foram utilizadas no teste de atividade antioxidante pelo método do DPPH 

(322, 201, 115, 40, 12, 5 e 1 µg/mL). Conforme evidenciado na Figura 24 (A), em 

determinadas concentrações houve uma redução da absorbância no comprimento de 

onda de 517 nm no decorrer do tempo de reação, de 0,5 a 18 horas. Em menores 

concentrações (12, 5 e 1 µg/mL) ocorreu uma redução semelhante à do controle do 

DPPH (DPPH sem amostra), indicando que tal efeito pode ser relacionado com a queda 

de absorção natural da solução de DPPH. Por outro lado, nas concentrações de 322, 301, 

115 e 40 ug/mL é notada uma grande redução da absorbância no decorrer do tempo.  

O efeito da alteração da absorbância também foi medido nos brancos das 

amostras (amostra sem DPPH). Nestes casos a absorbância se manteve praticamente 

constante, indicando que a redução da absorção no comprimento de onda de 517 nm 

das amostras com DPPH não foram causadas por algum efeito de redução na 

absorbância da própria amostra. O percentual de inibição foi calculado no decorrer do 

tempo de reação para cada concentração (Figura 24, B). Amostras em maiores 

concentrações do extrato apresentaram maior inibição e variação no tempo, enquanto 

que menores concentrações tiveram menor inibição no DPPH e menor variação no 

tempo. 
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Figura 24: Avaliação da atividade antioxidante de diferentes concentrações do extrato do conteúdo celular de 
E. citreus LAMA 915 por meio do método de DPPH. A: Absorção no comprimento de onda de 517 nm das 
diferentes concentrações do extrato e do controle (DPPH). B: Porcentagem de inibição das diferentes 
concentrações. 

 

 

Com base nas equações das curvas geradas, foram calculados os valores de IC50 

(Concentração de Inibição de 50%) em cada tempo de reação analisado (Tabela 12). 

Quanto maior o tempo de reação menor o valor de IC50 obtido, chegando a um valor 

mínimo de 62 µg/mL de extrato para inibição de 50% do DPPH. Para o extrato de E. 

citreus LAMA 915 testado foi importante estabelecer o tempo de reação utilizado, visto 

que a capacidade de inibição do DPPH pelo extrato, ou seja, a atividade antioxidante, 

pode ser subestimada se não alcançada a estabilização da reação. 

 

Tabela 12: Concentração de efeito, avaliado no extrato do 
conteúdo celular de E. citreus LAMA 915, em 50% da atividade 
antioxidante, determinado pela inibição da formação do DPPH em 
cada tempo de reação das amostras. IC50: Concentração de Inibição 
de 50%. DP: Desvio Padrão. n=4. 

Extrato E. citreus LAMA 915 

Tempo (horas) IC50 (µg/mL) ± DP 

0,5 185 (± 20) 

1 163 (± 15) 

2 145 (± 13) 

5,7 117 (± 11) 

18 62 (± 8) 
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4.4.1 Avaliação quanto ao potencial como bloqueador de raios UV 

O extrato do conteúdo celular de E. citreus LAMA 915 foi testado como potencial 

agente bloqueador de raios UV, pelo método da determinação do Fator de Proteção 

Solar (FPS) realizado in vitro. Em concentrações de 2 a 20 µg/mL não foi observada 

absorção entre os comprimentos de onda de 290 a 320 nm (Tabela 13). A partir de 

200 µg/mL pode ser observado valor de FPS de 0,46, até valor de 2,21 em concentração 

de 1000 µg/mL. Os valores observados de FPS foram dependentes da concentração do 

extrato. 

 

 

Tabela 13: Fator de Proteção Solar (FPS) do extrato 
de E. citreus LAMA 915 em diferentes 
concentrações (µg/mL). DP: Desvio padrão. 

Extrato E. citreus LAMA 915 

Concentração (µg/ml) FPS ± DP 

2 0,09 ± 0,14 

20 0,08 ± 0,05 

200 0,46 ± 0,09 

1000 2,21 ± 0,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

5. DISCUSSÃO 

5.1. Do metabolismo de substâncias orgânicas à síntese de carotenoides 

 Neste tópico são abordados os processos pelos quais a bactéria marinha E. 

citreus LAMA 915 pode utilizar as fontes nutricionais disponíveis para seu 

desenvolvimento. Partindo da hidrólise de substâncias orgânicas, assimilação das 

formas reduzidas destas substâncias e sua entrada nas vias centrais metabólicas, até a 

produção de precursores importantes para a via de síntese dos carotenoides. 

5.1.1. Genes e processos associados ao metabolismo de substâncias orgânicas 

No ambiente marinho existem diferentes formas de metabolismo para geração 

de energia e obtenção de átomos de construção dos constituintes celulares. Organismos 

que utilizam luz como fonte de energia são chamados de fototróficos; aqueles que 

utilizam formas reduzidas e pré-formadas de moléculas orgânicas são chamados de 

heterotróficos; e quando energia é obtida através de reações químicas (oxidação de 

compostos químicos, tanto orgânicos como inorgânicos), estes são chamados de 

quimiotróficos (GOTTSCHALK, 1986; PRESCOTT et al., 2005). 

 Micro-organismos fototróficos podem ser divididos em fotoautotróficos, os 

quais obtém energia da luz e sintetizam biomassa celular predominantemente de 

moléculas inorgânicas, e fotoheterotróficos, os quais parcialmente obtém energia da luz 

e sintetizam biomassa celular predominantemente de moléculas orgânicas. No 

ambiente marinho, organismos fotoheterotróficos estão divididos em três grupos: 

cianobactérias fotoheterotróficas facultativas, bactérias aeróbicas anoxigênicas 

fototróficas (AAnP) e um grupo formado de bactérias que usam rodopsina como 

pigmento captador de luz (KIRCHMAN, 2008). 

  Bactérias AAnP foram descobertas a quase quatro décadas atrás (SHIBA; SIMIDU; 

TAGA, 1979). Este grupo microbiano possui metabolismo fotoheterotrófico, usando luz 

como fonte adicional de energia além da utilização de carbono orgânico. 

Diferentemente da fotossíntese anaeróbica verificada em bactérias roxas, que ocorre 

em ambientes anaeróbicos e iluminados, organismos pertencentes ao grupo das AAnP 

requerem oxigênio para crescer e sintetizar seu aparato fotossintético, pois somente na 
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presença de oxigênio ocorre suficiente transferência de elétrons para a produção de 

energia (YURKOV; BEATTY, 1998). 

 A síntese de bacterioclorofila a, uma molécula captadora de fótons, é inibida pela 

luz, em organismos AAnP. Neste grupo, a fixação de CO2 pela fotoautotrofia é ausente 

devido a falta da enzima ribulose-1,5-bifosfato carboxilase (RuBisCo), não sendo capaz 

de realizar o Ciclo de Calvin. Entretanto, conseguem fixar baixas concentrações de CO2 

pela ação da enzima fosfoenolpiruvato carboxilase (PEP), via Ciclo do Ácido Cítrico 

(YURKOV; CSOTONYI, 2009). Espécies desse grupo também possuem a via da glicólise 

inativa, devido à ausência da enzima fosfofrutoquinase. Por outro lado, possuem todas 

as enzimas para converter glicose em gliceraldeido-3-fosfato e piruvato pela via Entner-

Doudoroff (YURKOV; HUGHES, 2013). Outra característica das AAnP é o pequeno 

número de unidades fotossintéticas por célula, quando comparado às bactérias 

fototróficas anaeróbicas. Em contrapartida, apresentam produção de diversos 

carotenoides em grande quantidade (YURKOV; CSOTONYI, 2009). Destes, a maioria não 

tem relação com captação de luz, mas sim com função de fotoproteção (YURKOV et al., 

1994). 

 E. citreus é uma bactéria pertencente à classe das AAnP. Apresenta capacidade 

de absorver radiação fotossinteticamente ativa e assimilar substratos orgânicos para 

geração de energia, necessitando de oxigênio para se desenvolver (DENNER et al., 2002). 

Assim como descrito acima, não foram identificadas no genoma de E. citreus LAMA 915 

as enzimas RuBisCo e fosfofrutoquinase, portanto, não apresenta capacidade de fixar 

CO2 por meio de autotrofia e possui a via da glicólise inativa. O gênero Erythrobacter foi 

proposto por Shiba e Simidu (1982), ao identificar uma nova espécie de bactéria 

marinha, Erythrobacter longus, que continha elevada quantidade de carotenoides. 

Desde então foram identificadas 22 novas espécies de diferentes ambientes (Tabela 14). 

No banco de dados do NCBI são identificadas até o momento (janeiro de 2018) 582 

linhagens diferentes deste gênero, sendo que 50 delas possuem seu genoma anotado. 
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Tabela 14: Lista de espécies identificadas pertencentes ao gênero Erythrobacter. Local ou material de onde foram isoladas, região, coloração evidente e capacidade 
de hidrólise. +, positivo para hidrólise; -, negativo para hidrólise; d.n.d., dado não disponível. 

Espécie Isolada de Região Coloração 
Hidrólise de 

Referência 
Tween Gelatina Caseína Amido Celulose 

E. longus 
Alga de maré alta 

(Enteromorpha linza) 
Japão laranja + + d.n.d - - SHIBA; SIMIDU, 1982 

E. litoralis 
Tapete de cianobacterias 

marinhas, zona supralitoral 
Ilha Texel, Holanda 

Vermelho 
alaranjado 

+ - d.n.d - d.n.d YURKOV et al., 1994 

E. citreus  Água marinha (35m) Mar Mediterrâneo amarela d.n.d d.n.d d.n.d - d.n.d DENNER et al., 2002 

E. flavus  Água marinha Coreia amarela + - - + d.n.d YOON et al., 2003 

E. aquimaris  Água de planície de maré Coreia laranja + - - + d.n.d YOON et al., 2004 

E. vulgaris  
Estrela do mar (Stellaster 

equestris; 100m) 
Sul da China amarela + - - + d.n.d IVANOVA et al., 2005 

E. luteolus Sedimento intermareal Coreia amarela + - + + d.n.d YOON et al., 2005 

E. seohaensis Sedimento intermareal Coreia laranja amarelada + - - - d.n.d YOON; OH; PARK, 2005 

E. gaetbuli  Sedimento intermareal Coreia laranja amarelada + - + - d.n.d YOON; OH; PARK, 2005 

E. gangjinensis  Água marinha Coreia laranja + - - + d.n.d LEE et al., 2010 

E. nanhaisediminis  Sedimento marinho (74m) China laranja + - - - - XU et al., 2010 

E. marinus  Água marinha Coreia laranja amarelada - d.n.d + - d.n.d JUNG et al., 2012 

E. pelagi  Água marinha Mar Vermelho laranja - - - - - WU et al., 2012 

E. odishensis  Solo seco de uma salina solar India 
castanha 

amarelada 
- - + + d.n.d SUBHASH et al., 2013 

E. westpacificensis  Água marinha superficial Pacífico ocidental laranja - d.n.d - - d.n.d WEI et al., 2013 

E. jejuensis  Água marinha Coreia amarela + - - - - YOON; LEE; OH, 2013 

E. lutimaris  Sedimento intermareal Coreia amarela + - - - d.n.d JUNG et al., 2014 

E. luteus  Sedimento de mangue 
National Nature Reserve, 

China 
laranja + - - - d.n.d LEI et al., 2015 

E. atlanticus 
Sedimento de mar profundo 

(2076m) 
Oceano Atlântico (20.90 S 

11.43 W) 
laranja - d.n.d - - d.n.d ZHUANG et al., 2015 

E. xanthus Água marinha superficial Sul da China amarela d.n.d d.n.d d.n.d d.n.d d.n.d LI et al., 2017 

E. aquimixticola 
Interação água marinha e 

doce 
Coreia d.n.d d.n.d d.n.d d.n.d d.n.d d.n.d PARK et al., 2017 

E. arachoides Núcleo de gelo East Rongbuk Glacier d.n.d d.n.d d.n.d d.n.d d.n.d d.n.d XING et al., 2017 

E. alti  Água marinha Coreia amarela + d.n.d d.n.d d.n.d d.n.d YOON, 2017 
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Espécies do gênero Erythrobacter estão distribuídas em diferentes habitats, 

sendo assim, possuem capacidade de crescer em diferentes fontes de carbono, testadas 

pelos trabalhos citados na Tabela 14, incluindo ácidos orgânicos, carboidratos, álcoois e 

complexos orgânicos. Entretanto, algumas espécies são mais especializadas, crescendo 

melhor em complexos orgânicos e algumas fontes de carbono definidas (YURKOV; 

CSOTONYI, 2009). Estes complexos orgânicos podem não estar prontamente disponíveis 

para assimilação pela bactéria. Nesse caso há a necessidade de quebra destas moléculas 

por enzimas específicas em formas que sejam possíveis de ser aproveitadas. Tendo em 

vista que, dentre os substratos utilizados nos testes realizados neste trabalho, os 

constituídos principalmente por lipídios e proteínas proporcionaram melhor 

crescimento para a bactéria, a assimilação destes grupos de moléculas será tratada com 

mais detalhes a seguir. O foco será na utilização destes constituintes pela bactéria, 

obtenção de átomos de construção e produção de precursores para as vias centrais do 

metabolismo, e em sequência, na utilização de produtos das vias para a síntese dos 

carotenoides. 

Lipídios são um grupo de compostos quimicamente diverso insolúveis em água. 

Dentro desse grupo, gorduras e óleos são as principais formas de estocagem de energia 

em organismos, como por exemplo, os acilgliceróis. Glicolipídios, fosfolipídios e esteróis 

são tipos de gorduras e óleos presentes em sistemas orgânicos (NELSON; COX, 2008). 

Estas moléculas são compostas de ácidos graxos, estruturas de ácidos carboxílicos com 

cadeias hidrocarbonadas, que ao sofrerem oxidação liberam energia. Um triacilglicerol, 

por exemplo, possui três moléculas de ácidos graxos ligadas por seu terminal carboxila 

em ligação éster com as hidroxilas de um mesmo glicerol. Para utilização destas cadeias 

de ácido graxo pela bactéria, as ligações éster precisam ser hidrolisadas (quebradas) pela 

ação de esterases e lipases específicas, enzimas que catalisam a hidrólise dos lipídios 

(NELSON; COX, 2008). Após entrar na célula, as cadeias de ácido graxo passam por um 

processo de oxidação, sendo convertidos a moléculas de acetil-CoA que entram no Ciclo 

do Ácido Cítrico. Embora o ciclo seja fundamental ao metabolismo gerador de energia, 

seus intermédios com quatro e cinco carbonos podem servir como precursores para 

uma ampla variedade de produtos sintetizados pela bactéria (NELSON; COX, 2008). 

Como observado nos resultados da análise genômica, E. citreus LAMA 915 possui 

enzimas relacionadas ao metabolismo de glicerolipídios, glicerofosfolipídeos, 
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triacilglicerol e ácidos graxos. A atividade enzimática lipolítica deste organismo foi 

evidenciada por Silva (2013), onde apresentou destaque para E. citreus LAMA 915 entre 

as demais linhagens testadas. Esta atividade pode estar relacionada aos genes 

pertencentes à bactéria. Cabral (2016) identificou diversas ORF’s (Open Reading Frames) 

com função lipolítica, sendo 11 delas com função de esterase/lipase e as fosfolipases 

PLD, PLC, PLB, PLA1 e PLA2, responsáveis pela hidrólise de fosfolipídios. Neste trabalho, 

E. citreus LAMA 915 apresentou crescimento em meio de cultivo MMM, suplementado 

com Tween 20, 40 e 60 (Figura 15), indicando a capacidade de utilizar lipídios para seu 

desenvolvimento, alimentando as vias centrais do metabolismo e, como consequência, 

produzindo precursores para a síntese de outras moléculas. 

Dentre as demais espécies identificadas do gênero Erythrobacter, foi verificada 

a hidrólise de Tween em 74% delas (Tabela 14). Fora desse grupo, micro-organismos 

produtores de lipases isolados de ambientes extremos têm sido identificados. Yu e 

colaboradores (YU et al., 2009) isolaram de amostras de gelo marinho do Ártico, 338 

cepas de bactérias heterotróficas. A presença de lipases extracelulares foi detectada em 

72% das cepas, e a atividade hidrolítica de cinco linhagens psicrófilas e seis 

psicrotolerantes foram testadas. O máximo desta atividade foi evidenciado entre 20 a 

35 °C, e à temperatura de 0 °C foi detectado 36% da atividade máxima. Em outro 

trabalho, Dang e colaboradores (DANG et al., 2009) mostraram que mais de 72% de 98 

bactérias isoladas de sedimento de mar profundo apresentaram atividade enzimática 

hidrolítica extracelular, sendo que 59% eram produtoras de exoenzimas adaptadas ao 

frio. Dentre as cepas, 32 eram produtoras de lipases, das quais 20 apresentaram 

atividade hidrolítica em temperatura de 4 °C. Na Elevação do Rio Grande, local onde foi 

isolada E. citreus LAMA 915, foram realizados alguns trabalhos de bioprospecção de 

micro-organismos produtores de enzimas hidrolíticas. Como exemplo, Odisi e 

colaboradores (ODISI et al., 2012) identificaram que dentre 161 bactérias isoladas de 

amostras coletadas em profundidades entre 500 e 5000m, tanto da coluna d’água (53%) 

como do sedimento (47%), 28 delas exibiram atividade lipolítica. Também foi observado 

que bactérias com atividade hidrolítica foram mais comuns nas amostras de sedimento. 

Além disso, foi verificada atividade funcional das enzimas de B. aerophilus LAMA 582 

entre temperaturas de 4 a 37 °C, evidenciando o potencial biotecnológico destas 

enzimas de organismos presentes nestes ambientes. 
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Proteínas são as macromoléculas mais abundantes encontradas em organismos. 

Fazem parte de praticamente qualquer processo que ocorre em uma célula, ocorrendo 

em grande variedade de tamanhos e formas, possuindo inúmeras funções (NELSON; 

COX, 2008). Proteínas são polímeros contruídos a partir do mesmo conjunto de 20 

aminoácidos comuns, ligados entre si por ligações covalentes em sequências lineares. 

Aminoácidos contêm estruturas similares, possuem um grupo carboxil e um grupo 

amino ligados ao mesmo átomo de carbono, diferindo uns dos outros por um radical, os 

quais variam em estrutura e tamanho. A ligação entre dois aminoácidos, denominada 

de ligação peptídica, é formada por uma reação de condensação, causada pela remoção 

dos elementos da água de um grupo α-carboxil de um aminoácido (perda de função 

hidroxila) e o grupo α-amino de outro (perda de um átomo de hidrogênio) (NELSON; 

COX, 2008).  

As cadeias proteicas podem ser degradadas, ou quebradas, em seus aminoácidos 

por enzimas denominadas de proteases ou peptidases. Peptidases hidrolisam as ligações 

peptídicas entre aminoácidos. Dependendo da região de quebra na molécula, 

peptidases podem ser classificadas como endopeptidases, aminopeptidases e 

carboxipeptidases. A primeira tem ação preferencial nas regiões centrais da cadeia 

peptídica, enquanto que a segunda e a terceira atuam nos terminais amina e carboxila, 

como o nome indica (POTEMPA; PIKE, 2005). Ainda, podem existir dipeptidil-

dipeptidases, que geram dipeptídeos como produto. Depois de liberados das cadeias 

peptídicas, aminoácidos contribuem para a produção de energia metabólica, por meio 

de degradação oxidativa, ou são utilizados como estrutura para a síntese de novas 

moléculas. Como no catabolismo dos ácidos graxos e carboidratos, os processos de 

degradação de aminoácidos são direcionados para as vias metabólicas centrais. 

Aminoácidos podem ser degradados para produzir acetil-CoA, α-cetoglutarato, succinil-

CoA, fumarato, oxaloacetato e piruvato, entrando dessa forma para a via do ciclo do 

ácido cítrico (NELSON; COX, 2008). 

Nem todas as enzimas relacionadas à degradação de proteínas identificadas pelo 

Seed Viewer (OVERBEEK et al., 2005) em E. citreus LAMA 915 têm função principal na 

assimilação de substratos exteriores a bactéria, como por exemplo, as agrupadas com 

função no proteassoma bacteriano. O proteassoma possui atividade proteolítica, mas 

sua função tem atuação em proteínas sintetizadas pelo próprio organismo, que 
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necessitam ser degradadas por apresentarem má formação ou dobramento, as quais 

são marcadas para ser degradadas pelo proteassoma, ou ainda de proteínas que 

precisam ser recicladas para obtenção de aminoácidos para construção de novas 

proteínas (BECKER; DARWIN, 2016). Dessa forma, possui menor importância na 

degradação de substratos proteicos presentes no meio de cultura. Por outro lado, as 

enzimas agrupadas como aminopeptidases, degradação de proteínas, serina 

endopeptidases e ômega peptidases, podem possuir função de quebra de proteínas de 

fora da célula (POTEMPA; PIKE, 2005). A capacidade de hidrólise de caseína e gelatina 

foi evidenciada em poucas espécies do gênero Erythrobacter (Tabela 14). Em E. citreus 

LAMA 915, a atividade proteolítica foi relatada pelo grupo de pesquisa, onde se verificou 

halos de degradação de caseína em cultivos em placa com ágar marinho, indicando 

atividade hidrolítica de proteínas presentes no meio exterior celular (dados do grupo de 

pesquisa). Neste trabalho, a bactéria apresentou crescimento em meio de cultivo MMM, 

suplementado com caseína (Figura 15), mas não apresentou crescimento significativo 

quando o meio foi suplementado com gelatina. 

Além do TCA, as moléculas de acetil-CoA produzidas a partir da assimilação de 

ácidos-graxos e aminoácidos, podem ser utilizadas no ciclo do glioxilato. A diferença 

entre estes dois ciclos ocorre com a clivagem do isocitrato pela enzima isocitrato-liase, 

presente em E. citreus LAMA 915, formando succinato e glioxilato. O glioxilato é 

condensado com uma segunda molécula de acetil-CoA para a geração de malato, que é 

oxidado a oxaloacetato para fechar o ciclo (NELSON; COX, 2008). Em E. citreus LAMA 

915, todas as enzimas necessárias para a realização do ciclo são identificadas em seu 

genoma (Tabela 7). Cada volta deste ciclo consome duas moléculas de acetil-CoA e 

produz uma molécula de succinato, que está, então, disponível aos propósitos 

biossintéticos da bactéria. O succinato pode ser convertido a oxaloacetato pelo TCA, que 

pode ser então convertido a fosfoenolpiruvato pela enzima fosfoenolpiruvato 

carboxicinase. Fosfoenolpiruvato pode ser convertido em piruvato pela ação da enzima 

piruvato cinase e em gliceraldeido-3-fosfato pela via da gliconeogênese (NELSON; COX, 

2008). Ambas as moléculas piruvato e gliceraldeído-3-fosfato são precursores 

importantes na síntese de metabólitos secundários em E. citreus, como mostrado a 

seguir. 
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5.1.2. Rota de síntese de carotenoides em E. citreus LAMA 915 

As vias descritas acima são importantes para a manutenção celular da bactéria, 

com relação à geração de energia e obtenção de átomos para a construção de novas 

moléculas. Estes processos são classificados como metabolismo primário, que é o 

conjunto das ações e metabólitos necessários para a nutrição e manutenção dos 

organismos vivos. Dentro dos processos que ocorrem no metabolismo primário são 

geradas estruturas químicas que servem como precursores para a síntese de certas 

substâncias. Estas substâncias não necessariamente são essenciais à vida do organismo, 

mas atuam como artefatos para a sua perpetuação em meio às condições ambientais e 

pressões do nicho ecológico em que vive (DE CARVALHO; FERNANDES, 2010). Tais 

compostos são denominados de metabólitos secundários (BU’LOCK, 1961). 

Carotenoides são metabólitos secundários pertencentes ao grupo dos 

terpenoides, ou isoprenoides. Compreendendo mais de 55.000 moléculas, o grupo dos 

isoprenoides é considerado o maior em termos de diversidade de produtos naturais 

(ZHAO et al., 2013b). Todas as moléculas da classe dos isoprenoides possuem uma 

unidade estrutural comum, o isopentenil pirofosfato, ou isopentenil difosfato (IPP), e 

seu isômero de ligação dupla dimetilalilo difosfato (DMAPP), ambos com cinco 

carbonos, seguindo dessa forma a “Regra dos Isoprenos” (RUZICKA, 1953). 

Naturalmente, IPP e DMAPP podem ser biossintetizados através de duas vias 

metabólicas distintas. A primeira é a via do mevalonato, encontrada em organismos 

complexos incluindo animais e fungos, plantas e algumas bactérias e arqueas. Esta via 

tem como precursores moléculas de acetil-CoA, que passam por transformações 

incluindo a formação do intermediário-chave ácido mevalônico (MVA), o qual é 

atribuído ao nome da via (FRANK; GROLL, 2017), até a geração de IPP e MDAPP. A 

segunda, encontrada principalmente em bactérias e plantas, e identificada em E. citreus 

LAMA 915, é denominada de via do metileritritol fosfato (MEP) ou de via 1-deoxixilulose-

5-fosfato (DOXP) (FRANK; GROLL, 2017). Distintamente da primeira, tem como 

precursores moléculas de gliceraldeído-3-fosfato e de piruvato (ROHMER et al., 1996). 

Neste sentido, o entendimento da produção destes precursores pela bactéria, é de 

importância para o emprego de técnicas metabólicas visando o aumento na produção 

dos carotenoides. 
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Gliceraldeído-3-fosfato e piruvato podem ser formados diretamente através da 

glicólise e da gliconeogênese, pela via das pentoses fosfatadas, via Entner-Doudoroff ou 

pela fixação do carbono pela fotossíntese (NELSON; COX, 2008). Entretanto, como já 

mencionado, E. citreus LAMA 915 possui a via da glicólise inativa e não tem capacidade 

de fixar carbono pela fotossíntese. Dessa forma, a produção destes dois compostos 

parece estar limitada à gliconeogênese, via das pentoses fosfatadas, via Entner-

Doudoroff, e pela ação da enzima fosfoenolpiruvato carboxicinase e piruvato cinase. 

Após o piruvato ou outro substrato ser metabolizado à acetil-CoA, este é utilizado 

principalmente para a geração de energia via ciclo do ácido cítrico. Acetil-CoA pode 

voltar a ficar disponível como precursor para a via MEP/DOXP quando convertido a 

oxaloacetato, através da via do glioxilato, e em sequência a fosfoenolpiruvato. Dessa 

forma, bactérias conseguem utilizar substratos como ácidos graxos e aminoácidos na 

síntese de gliceraldeido-3-fosfato e piruvato. 

Prosseguindo com a rota de síntese dos carotenoides, é formado o farnesil 

pirofosfato (FPP), contendo 15 átomos de carbono, resultado da condensação de 

moléculas de IPP com DMAPP. Continuando com o processo de condensação, é formada 

uma molécula de geranilgeranil pirofosfato (GGPP), com 20 átomos de carbono, a qual 

é a base para a formação do primeiro composto reconhecido como um carotenoide e 

precursor dos demais, o fitoeno (SHUMSKAYA; WURTZEL, 2013). Este carotenoide 

possui estrutura de 40 carbonos, resultado da condensação de duas moléculas de 

geranilgeranil pirofosfato. A reação é catalisada pela fitoeno sintase (crtB), uma enzima 

chave que limita o processo de biossíntese dos carotenoides.  

Em resumo, E. citreus LAMA 915 é capaz de converter substratos orgânicos em 

carotenoides através de uma sequência de reações metabólicas, como descrito até aqui 

(Figura 25). Com início na degradação e assimilação de substratos orgânicos, que são 

utilizados por meio das vias metabólicas centrais para a geração de energia e obtenção 

de átomos de construção. Durante este processo, são gerados intermediários chaves, 

como o piruvato e o D-gliceraldeído-3P, os quais são utilizados para a formação de GGPP 

por meio da rota MEP/DOXP. Por final, GGPP é enzimaticamente transformada no 

primeiro carotenoide, o fitoeno. 



 

 

Figura 25: Vias metabólicas em E. citreus LAMA 915. Carotenoides são sintetizados a partir da estrutura de GGPP proveniente da via MEP/DOXP, que por sua vez tem início 
com a produção de D-gliceraldeído-3-P e piruvato, ambos intermédios das vias metabólicas de substratos orgânicos. DXP: 1-desoxi-5-xilulose-5-fosfato. MEP: 2-C-metil-D-
eritritol-4-fosfato. IPP: Isopentenil pirofosfato. DMAPP: Dimetilalilo difosfato. GPP: Geranil pirofosfato. FPP: Farnesil pirofosfato. GGPP: geranilgeranil pirofosfato. 



 

80 
 

Fitoeno passa por reações de desaturação e isomerização para formar licopeno. 

Em bactérias, uma única enzima fitoeno desaturase (crtI) catalisa o processo inteiro de 

desaturação. Posteriormente, licopeno é ciclicizado a carotenos pela enzima licopeno 

ciclase (crtY), gerando diferentes tipos dependendo do número de anéis formados 

(RUIZ-SOLA; RODRÍGUEZ-CONCEPCIÓN, 2012).  

Carotenos podem ser modificados por hidroxilação para formar xantofilas, nome 

atribuído ao grupo de moléculas oxigenadas derivadas dos carotenos. Elas variam em 

sua estrutura em função da posição de hidroxilação no anel formado nas pontas da 

molécula. A reação é catalisada pela enzima β-caroteno hidroxilase (crtZ). Outra 

modificação que ocorre nas moléculas de carotenoides é a inserção de um radical (=O) 

em um carbono do anel. Esta reação é catalisada por uma enzima β-caroteno cetolase 

(crtW), produzindo cetocarotenoides como cantaxantina, adonixantina e astaxantina 

(MISAWA, 2011; MISAWA et al., 1995). Por possuir os genes crtBIYZW, E. citreus LAMA 

915 tem potencial para produzir uma gama de carotenoides com diferentes estruturas, 

como fitoeno, licopeno, β-caroteno, equinenone, cantaxantina, astaxantina, 

adonixantina, zeaxantina, caloxantina, nostoxantina, entre outros. 

Um gene interessante na via biossintética dos carotenoides é o gene crtG. Este é 

descrito como a informação genética necessária para codificar uma enzima responsável 

pela hidroxilação de um átomo de carbono específico na estrutura molecular de certos 

carotenoides, estes localizados no final das vias metabólicas conhecidas. Uma das 

enzimas codificadas já descritas é a carotenoide C2-hidroxilase (carotenoide 2,2’-β-

hidroxilase), identificada em Brevundimonas sp. SD212 (NISHIDA et al., 2005), a qual 

produz derivativos 2-hidroxilados e 2’-hidroxilados de zeaxantina e cantaxantina. Outra 

enzima que aparenta ter a mesma função foi identificada em Thermosynechococcus 

elongatus BP-1 (IWAI et al., 2008), denominada de Tlr1917 e anotada no banco de dados 

do NCBI como uma proteína da família das esterol desaturases. Esta enzima tem 

homologia na sequência de aminoácidos com 41% de identidade com 2,2’-β-hidroxilase 

da Brevundimonas sp. SD212, e foi mostrado que tem função na hidroxilação do mixol 

para 2-hidroximixol e zeaxantina para nostoxantina, seu derivado 2-hidroxilado (IWAI et 

al., 2008). 

Estas enzimas, carotenoide C2-hidroxilase e 2,2’-β-hidroxilase possuem as 

características necessárias para a modificação estrutural de adonixantina em 
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eritroxantina, o que se acredita ser o carotenoide final da via biossintética em E. citreus 

LAMA 915. Após procura extensiva em seu genoma, o gene crtG não foi encontrado. 

Entretanto, como mostrado nos resultados, uma proteína com o nome de esterol 

desaturase (ou fatty acid hydroxylase family protein) aparenta conter a função de 2,2’-

hidroxilase em carotenoides. Essa proteína apresentou valor de identidade em torno de 

40% para com outras enzimas carotenoide C2-hidroxilase, no resultado da utilização da 

ferramenta BLAST, valor esse semelhante ao encontrado por Zhu e colaboradores (ZHU 

et al., 2012) na comparação de uma proteína codificada pelo gene crtG de 

Sphingomonas elodea para o crtG de Brevundimonas aurantiaca.  

As estruturas preditas das proteínas por ambos os programas utilizados 

apresentaram como modelo padrão o identificado como "ceramine very long chain fatty 

acid hydroxylase Scs7”. Esta proteína teve sua estrutura cristalográfica reportada por 

Zhu e colaboradores (ZHU et al., 2015), a primeira enzima hidroxilase da família 

hidroxilase/desaturase a ser caracterizada a nível molecular. Proteínas como fatty acid 

2-hydroxylase pertencem a uma superfamília de proteínas de membranas, que contém 

átomos de ferro ou zinco necessários na hidroxilação ou desaturação de substratos 

constituídos de lipídios. O substrato passa por um mecanismo de reação que é 

dependente de NADH e oxigênio. Proteínas membros dessa família participam em uma 

cadeia de transporte que movem elétrons de NADH para o centro contendo ferro ou 

zinco da enzima, para sua utilização na catálise subsequente do substrato. Outra 

característica de enzimas deste tipo é a menor similaridade na sequência de 

aminoácidos, em relação as feições particulares da sequência altamente conservadas. 

Como por exemplo, as chamadas “caixas de histidina”, que apresentam diversos 

resíduos de histidina, onde permanecem os átomos de ferro ou zinco no centro ativo da 

enzima. A enzima ceramine very long chain fatty acid hydroxylase Scs7 possui dois locais 

de ligação com átomos de zinco, o primeiro cercado pelos resíduos His271, His326, 

his330, His345 e His349, e o segundo pelos resíduos His244, His249, His268, His272 e 

His348. Em E. citreus LAMA 915, a predição de modelo do Swiss-Model também 

identificou sítios contendo diversos resíduos de histidina formando a “caixa de 

histidina”, onde potencialmente ficaria integrado o átomo de zinco e se ligariam os 

substratos a ser hidroxilados. 
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O gene responsável para a codificação da esterol desaturase (crtG) permanece 

localizado fora do cluster fotossintético em E. citreus LAMA 915. Em geral, os genes 

envolvidos na biossíntese destes carotenoides estão localizados dentro do Cluster de 

Genes Fotossintéticos (PGC) de um organismo, em conjunto com aqueles de síntese de 

bacterioclorofila e do aparato fotossintético. Entretanto, embora o PGC possa não 

possuir um gene para a síntese de um carotenoide específico, este gene pode estar 

presente em outro lugar no genoma, sugerindo regulação independente (ZHENG et al., 

2011). Em E. citreus LAMA 915, foi verificado que os genes da biossíntese de 

carotenoides formam um pequeno cluster (crtBIY), enquanto que os genes restantes 

(crtZWG) aparecem dispersos pelo genoma da bactéria. O cluster possui semelhança 

com o início do cluser biossintético da astaxantina, que pode ser relacionado com a 

formação de outros carotenoides, como a zeaxantina. Tao, Rouvière e Cheng (2006) 

identificaram em Brevundimonas vesicularis DC263 um cluser biossintético da 

astaxantina que contém dez genes, dentre os quais, oito (crtGZEBIYW e idi) são 

envolvidos na síntese do carotenoide. O gene crtG de B. vesicularis DC263 também 

mostrou ter especificidade de substrato, apresentando elevada atividade com 

zeaxantina, em contrapartida à atividade não detectável em astaxantina e cantaxantina 

(TAO; ROUVIERE; CHENG; 2006). Similarmente, parece que o crtG de E. citreus LAMA 

915 possui tal especificidade, pois não foram identificadas formas hidroxiladas de 

cantaxantina, mas sim de zeaxantina e adonixantina, ambos carotenoides com grupos 

hidroxilados. 

Existe uma diversificação de vias de síntese de carotenoides entre clados 

pertencentes ao grupo de AAnP (YURKOV; HUGHES, 2013; ZHENG et al., 2011). A 

estrutura do PGC deste grupo de bactérias consiste de cinco principais conjuntos de 

genes: bch genes que codificam as vias de síntese de bacterioclorofila, puf operons que 

codificam proteínas formadoras dos centros de reação e puh envolvidos em sua 

montagem, crt genes responsáveis pela síntese de carotenoides e outros genes 

regulatórios. Enquanto que os PGCs entre os clados contém o mesmo conjunto de genes 

para a biossíntese de bacterioclorofila, eles diferem naqueles relacionados à síntese de 

carotenoides, apresentando apenas dois genes (crtC e crtF) em comum (ZHENG et al., 

2011). Dessa forma, as vias biossintéticas de spheroidenone, spiriloxantina e zeaxantina 
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podem ser encontradas em AAnP. No presente trabalho, a via biossintética da 

zeaxantina foi identificada em E. citreus LAMA 915. 

O grupo da ordem Sphingomonadales, da qual pertence o gênero Erythrobacter, 

não possui os genes crtACDF. Assim, diferentemente de outras bactérias do grupo das 

AAnP, spheroidenone não é sintetizado pela perda de crtA. Por outro lado, os genes 

chaves que codificam enzimas envolvidas na biossíntese de zeaxantina (crtY e crtZ) e 

nostoxantina (crtG) estão presentes, mas fora dos PGCs. Na maioria das espécies de 

Erythrobacter estudadas, sulfato de eritroxantina foi mostrado como sendo o principal 

carotenoide identificado, por apresentar por completo os genes da via biossintética da 

zeaxantina (YURKOV; HUGHES, 2013). Entretanto, ainda não havia sido descrito na 

literatura a presença do gene crtG em espécies do gênero Erythrobacter. 

Foi observado no genoma de E. citeus LAMA 915 duas proteínas com função de 

regulação como resposta a fatores ambientais, uma proteína da classe DNA-binding 

response regulator e outra da classe histidina quinase, ambas localizadas próximas a 

proteína responsável pela síntese de geranilgeranil pirofosfato. Estas duas proteínas 

atuam como sistemas de dois componentes encontrados em organismos de todos os 

domínios (STOCK; ROBINSON; GOUDREAU, 2000; ROWLAND; DEEDS, 2014). Este 

sistema funciona como um mecanismo básico de acoplamento de resposta a estímulos 

externos que permite ao organismo sentir e responder a mudanças em condições 

ambientais diferentes. O sistema consiste em uma proteína histidina quinase (HK) e uma 

proteina de regulação resposta (RR). HKs são tipicamente proteínas transmembranas 

constituídas de um domínio extracitoplásmico sensorial, que detecta estímulos 

específicos, e de regiões citoplásmicas conservadas, compreendendo um domínio de 

ligação quinase para ATP e um domínio de dimerização com histidina como sítio de 

fosforilação. RRs são constituídos de um domínio conservado N-terminal recebedor e de 

um domínio variável C-terminal que elicita a específica resposta de saída do sistema 

(STOCK; ROBINSON; GOUDREAU, 2000; GAO; MACK; STOCK, 2007). 

O processo de resposta ocorre da seguinte maneira: estímulos ambientais são 

detectados pelo domínio sensitivo N-terminal da HK que autofosforiliza em um resíduo 

His conservado no núcleo quinase, esta reação é dependente de ATP. Estes domínios 

sensitivos incluem o versátil domínio PAS, que monitora mudanças na luz, potencial 

redox, oxigênio e pequenos ligantes (STOCK et al., 2000; WEST; STOCK, 2001). O RR 



 

84 
 

transfere o grupo fosforil da HK-fosforilada para um resíduo Asp conservado em seu 

domínio regulatório, o que promove uma alteração conformacional em sua superfície. 

Esta superfície molecular alterada facilita um conjunto de interações inter- ou 

intramolecular por meio do qual a resposta é alcançada (WEST; STOCK, 2001). Esta 

resposta pode ocorrer a nível de genes e proteínas individuais (mudança na expressão 

de genes, regulações da atividade enzimática), a nível de regulons globais (expressão de 

múltiplos operons, resposta ao estresse), a nível total celular (motilidade celular, 

esporulação), e a nível multicelular (agregação celular, formação de biofilme) 

(GALPERIN, 2010). A maioria dos RRs são reguladores de transcrição com domínios 

efetivos de resposta de DNA-binding, ativando ou reprimindo transcrição de genes 

específicos (GALPERIN, 2010). Estes, podem ser divididos em famílias, como a 

OmpR/PhoB, que representa aproximadamente um terço de todos os RRs, e que foi 

encontrada no genoma de E. citreus LAMA 915, próximo ao gene de codificação da 

proteína responsável pela formação de geranilgeranil difosfato. 

A carotenogenesis em procariotos pode ocorrer de forma constitutiva (não 

dependendo da ação da luz), ser induzida pela luz ou ter característica críptica (TAKANO 

et al., 2006). Quando induzida pela luz, os sinais derivados luminosos são percebidos e 

transmitidos por proteínas fotossensíveis, classificadas de acordo com a estrutura de 

seu cromóforo de absorção (VAN DER HORST; KEY; HELLINGWERF, 2007). Rodopsina, 

fitocromo, xantopsina, criptocromo, fototropina e proteínas contendo um domínio 

sensível a luz azul que utiliza flavina (BLUF), são proteínas conhecidas pela atividade 

fotosensitiva. A atividade de criptocromos, fototropinas e o domínio BLUF são baseados 

na fotoquímica da flavina, que pode variar entre transferência de elétrons e formação 

de aductos flavina-cisteinil, nos domínios de luz, oxigênio e voltagem (LOV) (VAN DER 

HORST; KEY; HELLINGWERF, 2007; SWARTZ et al., 2007). No trabalho descobriram que 

os procariotos Brucella melitensis, Brucella abortus, Erythrobacter litoralis e 

Pseudomonas syringae contém histidinas quinases ativadas pela luz, que ligam um 

cromóforo flavina e promovem indicativos fotoquímicos de formação de aductos 

flavina-cisteinil (SWARTZ et al., 2007). Na histidina quinase de E. citreus LAMA 915 não 

foi encontrado o domínio responsável pela ativação pela luz, mas sim de sensores para 

metais pesados (domínio cztS_silS_copS, Accession: TIGR01386). Quando cultivada no 

escuro, a bactéria não apresentou inibição de crescimento ou da síntese de 
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carotenoides. Isto pode ser explicado pelo fato de que a síntese de carotenoides em 

Erythrobacter é constitutiva, como reportado em Erythrbacter longus (TAKANO et al., 

2006). Isto é suportado pela não identificação de proteínas com sensitividade a luz 

localizadas próximas aos genes da síntese de carotenoides. Entretanto, domínios 

fotoreceptores já foram encontrados em Erythrobacter litoralis e em Erythrobacter sp. 

NAP1 (HORST et al., 2007). Na primeira, foram encontrados 4 domínios LOV, enquanto 

que na segunda, foram encontrados 1 domínio LOV e 1 domínio contendo fitocrome. No 

organismo E. citreus LAMA 915 foram identificados 2 potenciais domínios fitocrome 

foto-sensíveis associados a histidina quinase (Accession: KNH02851.1 e KNH02747.1), 

mas não localizados próximos de genes envolvidos na síntese de carotenoides no 

genoma da bactéria. 

 

 

5.2. Principais carotenoides produzidos por E. citreus LAMA 915 

Até o momento, ainda não existiam estudos sobre a composição pigmentar da 

espécie E. citreus. Em E. citreus LAMA 915 todos os carotenoides identificados fazem 

parte da mesma via, descrita como via da biossíntese da zeaxantina. Essa composição 

foi consistente com a encontrada em outras espécies deste gênero (Tabela 15) com 

presença de caloxantina, nostoxantina, sulfato de eritroxantina e zeaxantina já 

identificados em outras espécies. 

 

Tabela 15: Carotenoides encontrados em espécies do gênero Erythrobacter. 

Espécie Carotenoides encontrados Referência 

E. longus 

anidrorodovibrin; bacteriorubixantina; bacteriorubixantinal; 
caloxantina; equinenone; eritroxantina; fitoeno; licopeno; 

nostoxantina; rubixantina; spiriloxantina; sulfato de caloxantina; 
sulfato de eritroxantina; zeaxantina; β-caroteno; β-criptoxantina 

TAKAICHI; SHIMADA; ISHIDSU, 1988; 
TAKAICHI; SHIMADA; ISHIDSU, 1990; 

TAKAICHI et al., 1991 

E. litoralis 
bacteriorubixantinal; spiriloxantina; sulfato de eritroxantina; 

zeaxantina; β-caroteno 
YURKOV et al., 1994 

Erythrobacter sp. bacteriorubixantinal; sulfato de eritroxantina; zeaxantina; β-caroteno KOBLÍZEK et al., 2003 

E. odishensis 
eritroxantina (8,4%); zeaxantina (21%); β-caroteno (2,3%); cinco 

carotenoides não identificados 
(SUBHASH et al., 2013) 

E. citreus LAMA 915 
adonixantina; caloxantina; cantaxantina; nostoxantina; sulfato de 

eritroxantina; zeaxantina  
Este estudo 
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Apesar de sulfato de eritroxantina ser identificado como um dos principais 

carotenoides produzidos, este pigmento não apresenta função na captação de luz, não 

atuando na fotossíntese, mas sim na fotoproteção da célula. Em vez disso, este grupo 

possui carotenoides menos abundantes como bacteriorubixantinal, zeaxantina e β-

caroteno como pigmentos acessórios fotossintéticos (NOGUCHI et al., 1992). 

Takaichi, Shimada e Ishidsu (TAKAICHI; SHIMADA; ISHIDSU, 1988) encontraram 

mais de vinte tipos de carotenoides em E. longus, dois deles foram isolados e 

identificados estruturalmente como bacteriorubixantinal (FDMS m/z 596 [M]+ 

(C41H56O3); EIMS m/z (rel int): 578 [M-H2O]+, 564 [M-HOMe]+, 523 [M-C(Me)2OMe]+, 504 

[M-92]+, 490 [M-106]+, 476 [M-120]+) e bacteriorubixantina (FDMS m/z 582 [M]+ 

(C41H58O2)). Outros de menor polaridade foram posteriormente identificados como β-

caroteno (m/z 536 [M]+), β-criptoxantina (m/z 552 [M]+), zeaxantina (m/z 568 [M]+), 

caloxantina (m/z 584 [M]+), nostoxantina (m/z 600 [M]+), equinenone (m/z 550 [M]+), 

rubixantina (m/z 552 [M]+), “anhidrorhodovibrin” (m/z 566 [M]+), spiriloxantina (m/z 

596 [M]+) e fitoeno (m/z 544 [M]+) (TAKAICHI; SHIMADA; ISHIDSU, 1990).  

Os carotenoides de elevada polaridade anteriormente não identificados e que 

contam por 70% do total de carotenoides nesta espécie, foram caracterizados 

estruturalmente (TAKAICHI et al., 1991). A massa do primeiro carotenoide (1a) não foi 

detectada por FDMS, mas sim alguns íons de fragmentação, como m/z 598, 596, 582 e 

580. Este pigmento produziu um derivado (3a) com massa de 598 m/z ao perder seu 

grupamento sulfato. Similarmente, o segundo carotenoide identificado (2a) produziu 

um derivado (4a) de massa 584 m/z. Sendo assim, foi determinado que 1a é um éster 

sulfúrico de 3a, assim como 2a é de 4a. Foi concluído que o carotenoide 1a é sulfato de 

eritroxantina (678 [M]+, 598 [M-SO3]+, 596, 582, 580), 2a sulfato de caloxantina, 3a 

erythroxanthin (598 [M]+) e 4a caloxantina (584 [M]+). 

A composição dos carotenoides da E. litoralis se assemelha com a da E. longus, 

sendo que os principais são bacteriorubixantinal e sulfato de eritroxantina (YURKOV et 

al., 1994).  Fenotipicamente, as cepas isoladas nomeadas de E. flavus são similares a E. 

citreus na pigmentação e na ausência de bacterioclorofila a, e são diferentes neste 

aspecto da E. longus e E. litoralis (YOON et al., 2003). E. odishensis apresenta cor 

amarela, absorção de comprimento de onda máximo em 400 nm e 520 nm, o que indica 

a ausência de bacterioclorofila a, e composição de carotenoides com presença de 
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zeaxantina (21%), eritroxantina (8,4%), β-caroteno (2,3%) e cinco carotenoides não 

identificados (SUBHASH et al., 2013).  

Sete cepas de bactérias marinhas pertencentes ao gênero Erythrobacter, foram 

isoladas por Koblízek e colaboradores (KOBLÍZEK et al., 2003). AT8, BA13, COL13, MG22 

e NAP1 apresentaram sequencias 16S rDNA idênticas (~99,9%), sendo 

filogeneticamente classificadas entre E. litoralis e E. longus. MG3 e NJ3Y divergem do 

grupo anterior, sendo mais relacionadas com E. longus. Sulfato de eritroxantina foi o 

carotenoide principal em MG3 e NAP1, já em NJ3Y o carotenoide principal foi zeaxantina 

e sulfato de eritroxantina foi ausente. Com exceção de NJ3Y, de cor amarelo, todas as 

outras cepas possuem cor laranja-rosado. NAP1 e MG3 apresentam sulfato de 

eritroxantina (679 [M+H]+, 599 [M+H-SO3]+ e 597 [M+H-H2SO3]+), bacteriorubixantinal 

(597 [M+H]+, 579 [M+H-H2O]+ e 656 [M+H-HOCH3]+) e zeaxantina. NJ3Y apresenta 

bacteriorubixantinal, zeaxantina, β-β-caroteno e um carotenoide desconhecido, 

estruturalmente relacionado com sulfato de caloxantina. 

Unindo as informações obtidas da análise do genoma da bactéria com relação 

aos genes associados à via biossintética de carotenoides, com os resultados analíticos 

de identificação dos compostos por espectrometria de massas, é proposta uma via de 

síntese de carotenoides para o organismo E. citreus LAMA 915 (Figura 26). Outros 

autores também propuseram vias de síntese de carotenoides. Como exemplo, para as 

vias de síntese em bactérias do grupo das AAnP de esferoidene, espiriloxantina, e 

zeaxantina, esta última apresentada de forma simplificada, não identificando o gene 

crtG, (ZHENG et al., 2011). Em outro trabalho, é apresentada com detalhes as vias de 

síntese de astaxantina, nostoxantina e seus derivados hidroxilados em Brevundimonas 

sp., detalhando a função do gene crtG (NISHIDA et al., 2005). A via de síntese sugerida 

neste trabalho tem início com a formação de uma molécula de fitoeno a partir da 

molécula de geranilgeranil pirofosfato proveniente da via de biossíntese da estrutura 

principal dos terpenoides (MEP/DOXP). Seguido de ciclização em anéis das 

extremidades do licopeno, formando β-caroteno, e sequentes reações de hidroxilação 

e inserção de radicais (=O) nos carbonos de ambos os anéis. O gene crtZ possui a 

informação codificadora da enzima responsável pela formação de zeaxantina a partir de 

β-caroteno. Já o gene crtW é necessário para a síntese de  cantaxantina, a partir de β-

caroteno, e de adonixantina, a partir de zeaxantina. Por último, os carotenoides finais 
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da via, caloxantina e nostoxantina, são formados pela hidroxilação sequencial de 

zeaxantina, e eritroxantina é formado pela hidroxilação de adonixantina, reações estas 

ocasionadas pela presença da enzima codificada pelo gene crtG. 
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Figura 26: Via biossintética dos carotenoides em E. citreus LAMA 915. Com início a partir de geranilgeranil 
pirofosfato proveniente da via de biossíntese da estrutura principal dos terpenoides (MEP/DOXP). Seguido de 
ciclização em anéis das extremidades do licopeno e sequentes reações de hidroxilação e inserção de radicais 
(=O) nos carbonos de ambos os anéis. crtB: Fitoeno sintase. crtI: Fitoeno desaturase. crtY: Licopeno ciclase. 
crtW: β-caroteno cetolase. crtZ: β-caroteno hidroxilase. crtG: Esterol desaturase. 
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5.2. Substratos de baixo custo selecionados para o crescimento da bactéria 

Na linha da biotecnologia, micro-organismos têm uso diversificado por 

possuírem capacidade de crescer utilizando diferentes substratos como fontes 

nutricionais. Fontes alternativas, tais como subprodutos e resíduos, que em geral são 

mais baratos que os meios sintéticos de cultivo utilizados, são prospectados com o 

intuito de reduzir os custos de produção e aumentar o rendimento (BERMAN et al., 

2015; MATA-GÓMEZ et al., 2014). Além de elevar o valor agregado do resíduo, 

conferindo a possibilidade de um destino economicamente mais vantajoso, e evitando 

que estes resíduos sejam descartados no ambiente. Como na produção de carotenoides 

com soro de leite (AKSU; EREN, 2005) e glicerol (MACHADO; BURKERT, 2014), e 

produção de β-caroteno, toruleno e torularrodina utilizando melado de cana de açúcar 

(CHENG; YANG, 2016). Atrelando a utilização de subprodutos com a sua bioconversão 

em moléculas de interesse, micro-organismos se tornam peças chave para produção em 

escala industrial de biomoléculas (GUSTAVSSON; LEE, 2016). Por exemplo, a produção 

de pigmento pela bactéria Chryseobacterium artocarpi foi implementada utilizando 

resíduo industrial de abacaxi como fonte de carbono para seu crescimento celular, com 

suplementação de L-triptofano (fonte de nitrogênio) e KH2PO4 (fonte de fosfato). O 

rendimento foi cerca de três vezes superior que no cultivo com caldo nutriente padrão, 

sendo observada elevada produção em biorreatores de 5 litros (540 mg/L) e 50 litros 

(200 mg/L) (ARULDASS et al., [s.d.]). De forma semelhante, a produção de piocianina 

pelas cepas de Pseudomonas aumentou em até 30,1% em comparação ao meio de 

cultivo sintético, e o custo do processo de produção reduziu em 56,7% (EL-FOULY et al., 

2015). 

No caso da bactéria E. citreus LAMA 915, o resultado dos cultivos em frascos 

Erlenmeyers (50 mL) se mostrou promissor para utilização de resíduos de pescado como 

fonte nutricional para a bactéria. Resíduos oriundos das indústrias de pescados são uma 

ótima fonte de proteína disponível em grande quantidade. Santa Catarina é o estado 

com maior volume de desembarque de pescados do Brasil, provenientes da pesca 

extrativa marinha. No ano de 2012 foram desembarcadas mais de 157 mil toneladas. 

Dentre as espécies alvo, alguns peixes se destacam pelo volume pescado, como o 

bonito-listrado (13% do total desembarcado), a corvina (8% do total) e a sardinha-

verdadeira (33% do total desembarcado). Em conjunto, este grupo de pescados conta 
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por mais da metade da produção anual (Boletim estatístico da pesca industrial de Santa 

Catarina – ano 2012, 2013). 

Apesar da grande produção, cerca da metade do peso do peixe é descartado 

como resíduo durante seu processamento (CLEMENT; LOVELL, 1994). Grande parte 

deste resíduo é destinada à fabricação de rações animais, como a farinha de peixe 

(ARRUDA; BORGHESI; OETTERER, 2007). Outra opção de destinação deste material é a 

produção do hidrolisado de peixe, um produto de alto valor nutricional. Por exemplo, 

hidrolisados de víscera de corvina podem apresentar em torno de 76% de proteínas, 5% 

de lipídios e 7% de cinzas em sua fração solúvel, e 50% de proteínas, 23% de lipídios e 

7% de cinzas na fração insolúvel (AMORIM; DESCHAMPS; PESSATTI, 2016). As 

propriedades bioquímicas de hidrolisados de sardinha também são muito interessantes 

em termos nutricionais. Podem conter em torno de 74% de proteínas, 9% de lipídios e 

13% de cinzas (SOUISSI et al., 2007). É importante destacar que o hidrolisado de peixe 

não é um resíduo, e sim um subproduto com valor agregado. Este subproduto é obtido 

a partir de resíduos, que são tratados com enzimas hidrolíticas da classe das proteases, 

que clivam as ligações peptídicas das cadeias proteicas, disponibilizando peptídeos em 

estágio mais avançado de degradação (BEN KHALED et al., 2014; SOUISSI et al., 2007).  

Como observado nos gráficos (Figura 17 e Figura 18), a bactéria apresentou 

melhor crescimento nos resíduos de pescado, do que nos demais substratos testados. 

Entre os utilizados no teste, ocorreu superior crescimento no resíduo do óleo de peixe 

do que nos hidrolisados. Isto pode estar relacionado a alguns fatores. O primeiro seria a 

maior quantidade de lipídios no óleo de pescado do que nos hidrolisados, que 

apresentam principalmente constituição proteica. Como já citado, E. citreus LAMA 915 

apresenta algumas lipases/esterases identificadas em seu genoma (CABRAL, 2016), e foi 

verificada atividade lipolítica (SILVA, 2013) em ensaio com Caldo Marinho suplementado 

com Tween. Neste trabalho, foi verificado o crescimento da bactéria em Meio Mínimo 

Marinho, que não apresenta outra fonte de carbono para o desenvolvimento da 

bactéria, suplementado com Tween, como única fonte de carbono (Figura 15). Com base 

nestes resultados, é possível afirmar que E. citreus LAMA 915 tem potencial na 

degradação de lipídios e sua assimilação, o que pode ter resultado em melhor 

crescimento em substratos com elevado teor deste constituinte. Por outro lado, a 

concentração utilizada do Óleo da Produção de Pescado foi 50 vezes maior que a dos 
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hidrolisados (25% do óleo de pescado contra 0,5% dos hidrolisados), o que pode ter 

proporcionado para a bactéria maior quantidade de nutrientes no meio. 

Entre os hidrolisados, a bactéria apresentou melhor crescimento no de 

característica solúvel, mesmo em concentração igual ao hidrolisado bruto. A 

solubilidade dos hidrolisados é uma propriedade relevante para a utilização como meio 

de cultura. Quanto maior o grau de hidrólise, menores as cadeias peptídicas de 

proteínas e maior a solubilidade, facilitando a assimilação pelo organismo cultivado 

(SOUISSI et al., 2007). Em concentração de apenas 0,5%, os hidrolisados de pescado se 

mostraram como uma alternativa viável de crescimento e produção de E. citreus LAMA 

915. Em outros trabalhos, resultados similares foram alcançados. Como na 

implementação de um cultivo de Lactobacillus plantarum em meio de cultivo contendo 

hidrolisados de víscera de bacalhau, que prorporcionou desenvolvimento semelhante 

ao de meios de cultivo comerciais para o organismo (HORN; ASPMO; EIJSINK, 2005). Ou 

na utilização de hidrolisado de resíduo de pescada para o desenvolvimento de 

Halobacterium salinarum, Escherichia coli, Bacillus subtilis e Staphylococcus epidermidis, 

onde não foi verificada diferença significativa entre o crescimento dos organismos 

utilizando o hidrolisado e meio de cultivo comercial (MARTONE; BORLA; SÁNCHEZ, 

2005). 

 

 

5.3. Potenciais aplicações para os carotenoides produzidos 

5.3.1. Avaliação quanto ao potencial antioxidante 

Como característica da vida aeróbica, organismos são expostos a uma variedade 

de diferentes agentes oxidantes que podem ter ações nocivas a moléculas biológicas, 

tais como DNA, proteínas e lipídios, e consequentemente causar danos a membranas e 

tecidos (SIES; BERNDT; JONES, 2017). Estes processos possuem conexão com o 

envelhecimento do organismo e eventos patológicos, como doenças do coração e certas 

formas de câncer (SROUR et al., 2000). A oxidação de lipídios também tem sido 

reconhecida como um principal processo de deterioração afetando as qualidades 

nutricionais e sensoriais de alimentos (WARAHO; MCCLEMENTS; DECKER, 2011). Fazem 

parte do grupo de agentes oxidantes moléculas eletronicamente excitadas, tais como 
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radicais de oxigênio (ânion superóxido e radical hidroxila) e suas espécies não radicais 

(peróxido de hidrogênio e oxigênio singleto) (KRUTMANN, 2000; STAHL; SIES, 2003). 

Carotenoides são conhecidos como moléculas naturais com potencial atividade 

antioxidante, devido às suas propriedades lipofílicas e específicas de desativação de 

radicais. Estas moléculas atuam como uma estratégia de defesa, sendo comumente 

envolvidos na desativação de oxigênio molecular singleto (¹O2) e radicais peróxidos. 

Estes são gerados no processo da peroxidação lipídica e a desativação deste tipo de 

radical impede sua ação danosa a compartimentos lipofílicos (STAHL; SIES, 2005). 

Segundo Skibsted (SKIBSTED, 2012), três reações têm sido consideradas na desativação 

de espécies reativas (R*) por carotenoides (Car): transferência de elétrons (Car + R* -> 

Car*+ + R-), formação de radicais (Car + R* -> [Car..R]*), e transferência de átomos de 

hidrogênio (Car + R* -> Car(-H)* + RH). Carotenoides também podem atuar como 

aceptores (Car + O2*- -> Car*- + O2) ou doadores (Car + O2*- -> Car*+ + O2
2-) de elétrons, 

formando radicais ânions ou cátions. A natureza dos radicais é de igual importância à 

estrutura dos carotenoides para a eficiência na desativação (JØRGENSEN; SKIBSTED, 

1993). 

Algumas das propriedades que garantem a desativação de radicais por 

carotenoides é resultado do arranjo de sua estrutura, determinando sua função 

biológica e ação (BRITTON, 1995; WOODALL et al., 1997; YOUNG; LOWE, 2001). Grande 

parte dos carotenoides é derivada de uma estrutura primordial de 40 carbonos (KHOO 

et al., 2011), ligados entre si em um sistema de dupla ligação conjugadas, que os tornam 

dessa maneira suscetíveis à oxidação. As propriedades antioxidantes e de absorção de 

luz são influenciadas pelo padrão dessa estrutura (JØRGENSEN; SKIBSTED, 1993).  

A interação dos carotenoides com oxigênio singleto (¹O2) é relacionada a 

desativação física ou química. Na desativação física, que envolve transferência de 

energia, uma molécula de carotenoide recebe a energia do oxigênio singleto para gerar 

sua forma de estado fundamental (³O2), e consequentemente, um carotenoide em 

estado tripleto excitado (¹O2 + Car -> ³O2 + ³Car*). Na desativação onde ocorre uma 

reação física, o carotenoide em estado tripleto pode ser regenerado à sua forma 

original, em estado fundamental. Este processo é obtido pela dissipação de energia por 

interação com o solvente circundante do meio. Dessa forma, o mesmo carotenoide pode 

participar várias vezes deste ciclo, sem resultar em sua degradação (STAHL; SIES, 1993). 
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A degradação dos carotenoides é resultado do processo em que a reação é dita química. 

Neste tipo de reação ocorre a destruição do cromóforo e a formação de produtos de 

degradação, ou oxidação, com a possibilidade de reações de adição. Como no caso do 

β-caroteno, onde a desativação química de oxigênio singleto gera produtos de cadeia 

quebrada contendo grupamentos carbonila, como β-ionone, β-apo-14’-carotenal e β-

apo-10’-carotenal (STRATTON; SCHAEFER; LIEBLER, 1993).  

De acordo com trabalhos como o de Hirayama e colaboradores (BALTSCHUN et 

al., 1997; HIRAYAMA et al., 1994), e Baltschun e colaboradores (BALTSCHUN et al., 1997; 

HIRAYAMA et al., 1994), durante a desativação física de radicais, a eficiência dos 

carotenoides é relacionada ao número de duplas ligações conjugadas da cadeia de 

carbonos, determinando seu nível de energia tripleto. Níveis próximos ao do oxigênio 

permitem melhor transferência de energia. Sendo assim, carotenoides como β-caroteno 

e outros estruturalmente relacionados apresentam boa eficiência de transferência. 

Além do número de ligações duplas conjugadas, a presença de grupos carbonila (C=O) 

resulta em um aumento na eficiência de desativação, como no caso das xantofilas 

astaxantina e cantaxantina. Por outro lado, as formas hidroxiladas (C=OH) de 

carotenoides, como zeaxantina, luteína e criptoxantina, podem apresentar menor efeito 

na desativação de radicais. Licopeno por exemplo, foi mostrado como o carotenoide 

mais eficiente levando em conta seu número de duplas ligações conjugadas, sugerindo 

que a abertura de seu anel diminuiu o nível de energia (DI MASCIO; KAISER; SIES, 1989).  

As estruturas moleculares de astaxantina, β-caroteno, cantaxantina e zeaxantina 

foram comparadas com relação à atividade antioxidante em dois sistemas modelo 

(JØRGENSEN; SKIBSTED, 1993). O primeiro foi um sistema heterogêneo que mimetiza a 

interface água/lipídio, enquanto que o segundo, homogêneo, foi desenvolvido para 

simular a oxidação lipídica em gordura adiposa. Cada um dos quatro carotenoides inibiu 

a oxidação em ambos os sistemas empregados, mas em diferentes propriedades 

antioxidantes, o que foi relacionado à sua estabilidade. Um mecanismo para a função 

antioxidante de carotenoides nas membranas celulares foi proposto Jorgenses e 

Skibsted (1993) (Figura 27). Apenas carotenoides com grupos 4-carbonila vão promover 

essa forma de reação, e um grupo hidroxila estabiliza a ligação intermolecular do 

hidrogênio para a fase aquosa. 
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Figura 27: Mecanismo proposto por Jorgenses e Skibsted (1993) para a função dos 
carotenoides como antioxidantes nas membranas celulares. Astaxantina retém um radical 
(RO*) na região central hidrofóbica da bicamada e a estrutura de duplas ligações 
conjugadas transporta o elétron não pareado para a interface lipídio/água, onde o radical 
astaxantina reage com um redutor solúvel (ânion ascorbato: AH-). A reação gera produtos 
não radicais na fase lipídica e um radical ascorbil (A*-) na fase aquosa. Retirado de: 
Jorgensen e Skibsted (1993). 

 

 

Um organismo apresenta uma rede complexa de defesa, compreendendo vários 

antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos. Essa gama de moléculas quando atuam 

em conjunto apresentam efeito sinérgico, melhorando a proteção contra o estresse 

oxidativo. Certos antioxidantes, como o tocoferol ou vitamina C, são capazes de 

regenerar moléculas de β-caroteno de seu estado cátion radical para seu estado 

funcional (BÖHM et al., 1997). Dessa forma, uma combinação de diferentes 

antioxidantes, e também de diferentes carotenoides, são mais efetivos que quando 

sozinhos. Esta proteção pode estar relacionada ao modo como estas moléculas estão 

posicionadas nas membranas ou localizadas nas interfaces água/lipídio. 
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Em membranas celulares de bactérias e animais, carotenoides tem importância 

como reforços estruturais, devido ao seu suporte principal rígido, comprimento 

adequado e posição (MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 2004). Sua diversidade natural 

acarreta em diferentes balanços hidrofílicos e lipofílicos, permitindo orientações 

específicas na membrana e resultando em efeitos sinérgicos antioxidantes. Xantofilas 

permanecem incorporadas à membrana orientadas com sua porção hidrofílica voltada 

para a interface água/lipídio da membrana, enquanto que carotenos permanecem na 

porção lipofílica da membrana. A combinação de β-caroteno ou licopeno com 

astaxantina mostra um claro efeito de sinergismo (SKIBSTED, 2012). Licopeno reduz o 

cátion radical de astaxantina formado ao desativar uma espécie reativa na interface 

água/lipídio (Figura 28). 

 

Figura 28: Efeito de sinergismo proposto por Skibsted (1997) entre os carotenoides astaxantina (Ast) e 
licopeno (Lyc) posicionados em uma membrana de lipossoma. A molécula de licopeno tem pouco contato 
com radicais inicialmente formados na interface água/lipídio (Aqueous Phase/Lipid Phase), enquanto que 
astaxantina permanece ancorada nesta interface. Juntos, os dois carotenoides promovem o sinergismo 
da reação antioxidante, com o cátion radical de astaxantina sendo reduzido pelo licopeno. A estrutura da 
astaxantina atua como um fio molecular de transferência de elétrons. Retirado de: Skibsted (1997). 

 

 

Todos os carotenoides descritos no extrato de E. citreus LAMA 915, que foram 

identificados no presente trabalho, possuem estrutura primordial semelhante entre si. 

A cadeia central de átomos de carbono possui o mesmo número de ligações duplas 

conjugadas e o mesmo comprimento (Tabela 16). Comparando com licopeno, a 

eficiência de desativação de radicais seria menor, pois um maior número de ligações 

duplas conjugadas na cadeia acarreta em maior tendência de desativação dos radicais. 

Por outro lado, quando comparado ao β-caroteno e astaxantina, essa eficiência seria a 
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mesma, devido ao mesmo número de ligações duplas. Entretanto, mudanças nos 

radicais das estruturas promovem diferentes potenciais de ação e atividades entre estes 

carotenoides. 

 

Tabela 16: Evidências estruturais dos carotenoides encontrados em E. citreus LAMA 915, e dos 
carotenoides astaxantina, β-caroteno e licopeno. São agrupados os elementos que são responsáveis pelo 
potencial antioxidante em carotenoides, como descrito na literatura. A quantidade de duplas ligações, 
grupos hidroxilas e carbonilas foram observadas através das estruturas moleculares disponíveis em banco 
de dados. O número de doadores e aceptores de hidrogênio, a área de superfície polar e a fórmula 
molecular foram obtidas no site do PubChem (KIM et al., 2016). 

Carotenoide 

Ligações 
duplas da 
estrutura 

central 

Ligação de hidrogênio 

Hidroxilas Carbonila 
Área de 

superfície 
polar 

Fórmula 
molecular 

Doadores Aceptores 

adonixantina 9 2 3 2 1 57.5 A^2 C40H54O3  

caloxantina 9 3 3 3 0 60.7 A^2 C40H56O3 

cantaxantina 9 0 2 0 2 34.1 A^2 C40H52O2 

nostoxantina 9 4 4 4 0 80.9 A^2  C40H56O4 

sulfato de 
eritroxantina 

9 3 7 2 1 130 A^2 C40H54O7S 

eritroxantina 9 3 4 3 1 77.8 A^2 C40H54O4 

zeaxantina 9 2 2 2 0 40.5 A^2 C40H56O2 

astaxantina 9 2 4 2 2 74.6 A^2 C40H52O4 

β-caroteno 9 0 0 0 0 0 A^2 C40H56 

licopeno 11 0 0 0 0 0 A^2  C40H56 

 

 

Levando em conta o número de hidrogênios possíveis de serem transferidos pela 

molécula, é esperado que β-caroteno e licopeno desempenhem papel pouco 

significativo nesse tipo de reação. Em contrapartida, carotenoides como caloxantina, 

nostoxantina, eritroxantina (descritos em E. citreus LAMA 915) e astaxantina possuem 

grande capacidade de doar e receber hidrogênios. Os grupos carbonila (C=O) 

posicionados no carbono 4 e 4' dos anéis dos carotenoides aumentam a eficiência de 

desativar radicais (HIRAYAMA et al., 1994; WOODALL et al., 1997). Astaxantina e 

cantaxantina possuem dois grupos carbonila nestas posições, sendo assim, são 

conhecidos por apresentarem elevada atividade na transferência de elétrons pela 

cadeia a estes grupos. Os demais carotenoides apresentam apenas um (adonixantina e 

eritroxantina) ou nenhum (caloxantina, nostoxantina e zeaxantina) grupo carbonila, 

estes nesse caso, possuem menor atividade. Por outro lado, os grupos hidroxila (-OH) 

apresentam pouco acréscimo ao efeito de desativação de radicais (HIRAYAMA et al., 
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1994; WOODALL et al., 1997). Entretanto, proporcionam caráter mais polar ao 

carotenoide, propiciando que se posicione de maneira hidrofílica na membrana celular. 

Com seus radicais mais próximos da interface lipídio/água, conseguem atuar em radicais 

oxidantes presentes na superfície da membrana e ser regenerados por moléculas 

presentes no solvente do meio (SKIBSTED, 2012). O efeito do acréscimo de grupamentos 

hidroxila na atividade antioxidante pode ser observado entre cantaxantina e seus 

derivados hidroxilados 2-hidroxicantaxantina e 2,2’-dihidroxicantaxantina (Tabela 17). 

O valor de IC50 no teste de peroxidação lipídica passou de 50 para 8,1 e 4,8 µm, quanto 

maior o número de hidroxilas na posição 2 e 2’ (NISHIDA et al., 2005). 

 

Tabela 17: Atividades antioxidantes selecionadas de alguns compostos, incluindo carotenoides, e 
de extratos de bactérias marinhas. IC: Concentração de inibição de 50% da amostra. Dp: Desvio 
padrão. 

Composto 
peroxidação lipídica 

IC50 (µm) 
ABTS/TEAC 

DPPH (IC 50 
µg/mL ± Dp) 

Referência 

ácido ascórbico - 1,05 - RE et al., 1999 

α-tocoferol - 0,97 - RE et al., 1999 

β-caroteno - 2,57 - RE et al., 1999 

licopeno - 3,08 - (RE et al., 1999) 

β-caroteno >100 - - NISHIDA et al., 2005 

cantaxantina 50 - - NISHIDA et al., 2005 

2-hidroxicantaxantina 8,1 - - NISHIDA et al., 2005 

2,2'-dihidroxicantaxantina 4,8 - - 
(NISHIDA et al., 

2005) 

saproxantina 2,1 - - SHINDO et al., 2007 

mixol 6,2 - - SHINDO et al., 2007 

zeaxantina 13,5 - - SHINDO et al., 2007 

β-caroteno 10,9 - - (SHINDO et al., 2007) 

extrato: Rhodothermus marinus 
DSM 4252T 

- 42.3 ± 3.7 223.1 ± 10.4 RON et al., 2017 

extrato: Rhodothermus marinus 
SB71 

- 23.7 ± 1.5 821.0 ± 52.6 RON et al., 2017 

extrato: Deinococcus 
radiodurans R1 

- - > 500 TIAN et al., 2009 

β-caroteno - - > 500 TIAN et al., 2009 

extrato: E. citreus LAMA 915 - - 62 (± 8) Este trabalho 

 

 

Sulfato de eritroxantina é um carotenoide já identificado entre espécies do 

gênero Erythrobacter, assim como detectado neste trabalho em E. citreus LAMA 915. 

Estudos envolvendo a atividade antioxidante deste carotenoide em sua forma pura 

ainda não foram descritos na literatura, mas acredita-se que possui elevado poder 
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antioxidante, de acordo com os resultados obtidos comparados a outros trabalhos 

(Tabela 17). Como citado acima, sua estrutura molecular pode proporcionar uma 

elevada capacidade de quelar formas excitadas de radicais. A relação desta estrutura 

com a de outros carotenoides e suas respectivas atividades antioxidantes é sugerida. 

Sulfato de eritroxantina possui o mesmo número de ligações duplas conjugadas dos 

demais carotenoides (Tabela 16), além de dois grupos hidroxila, como na astaxantina e 

2,2’-dihidroxicantaxantina, o que pode conferir uma orientação similar na membrana. 

Além disso, a presença do radical sulfato no lugar de uma hidroxila (-O-SO3) confere à 

molécula um número potencialmente maior de aceptores de hidrogênio e elétrons 

livres, o que pode gerar uma maior atividade deste carotenoide na desativação de 

radicais oxidantes (QI et al., 2005), além de proporcionar caráter mais polar à molécula 

(LIAAEN-JENSEN; LUTNAES, 2005).  

A comparação entre extratos de outras bactérias produtoras de carotenoides 

sugere que E. citreus LAMA 915 tem superior atividade antioxidante (Tabela 17). O valor 

de IC50 (µg/mL) obtido no teste de DPPH para seu extrato foi quatro vezes menor que o 

evidenciado em Rhodotermus marinus DSM 4252T (RON et al., 2017), uma bactéria 

marinha aeróbica termófila. No estudo, os carotenoides foram caracterizados como 

salinixantina em sua forma hidroxilada e não-hidroxilada. A cepa SB71 teve seus genes 

parcialmente deletados por estratégias de engenharia genética, sendo assim não 

apresentou produção de carotenoides e consequentemente, apresentou menor 

atividade antioxidante (RON et al., 2017). 

 

  

5.3.2. Bloqueador de raios UV 

 O Fator de Proteção Solar (FPS) é uma medida comumente utilizada para 

quantificar o grau de proteção proporcionado por uma substância ou formulação contra 

a radiação ultravioleta (UV). Em ensaios in vivo, ele é obtido pela razão da quantidade 

de radiação UV que causa reações de eritema (DEM: Dose Eritematosa Mínima) 

utilizando um filtro solar, pela radiação resultante na mesma queimadura sem proteção. 

Uma formulação com FPS 2, aplicada em uma taxa de 2 mg/cm², absorve 50% dos raios 

UVB, dessa forma, a dose requerida de radiação incidente deve ser duas vezes mais forte 
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para causar eritema, comparado à uma pele desprotegida (SKOTARCZAK et al., 2015). 

Como observado nos resultados deste trabalho, o extrato das células de E. citreus LAMA 

915 apresentou valor de FPS de 2,21 em concentração de 1 mg/mL. Isso significa que 

nessa concentração, a dose requerida para causar um eritema seria pouco mais que 

duas vezes mais forte, se utilizado o extrato como um protetor solar. 

Cada tipo de radiação (UV-A, UV-B e UV-C) causa distinto, mas sobreposto, tipo 

de dano. A radiação UV-A (320 a 400 nm) tem associação com danos indiretos ao DNA, 

proteínas e lipídios, por resultar na formação intracelular de intermediários químicos, 

como espécies reativas de oxigênio e radicais livres, que resultam em dano oxidativo 

destas moléculas. Por outro lado, a radiação UV-B (280 a 320 nm) causa dano direto ao 

DNA pela indução da formação de lesões, gerando fotoprodutos, como dímeros de 

pirimidina (CADET; SAGE; DOUKI, 2005). Estes fotoprodutos são formados quando duas 

bases pirimidínicas consecutivas ou próximas da mesma fita, em uma sequência de DNA, 

se unem por ligação covalente, destruindo a estrutura de dupla-fita normal nessa área, 

impedindo o processo de replicação e causando mutagênese (MITCHELL; NAIRN, 1989). 

Em organismos fotossintetizantes, a radiação excessiva pode inativar o processo 

fotossintético, causar disrupção do transporte de elétrons e causar danos a membranas 

(TELFER, 2005). 

Algumas formas de resistência aos danos causados pela radiação UV envolvem 

mecanismos de reparo do DNA danificado; desenvolvimento de estruturas que 

bloqueiam a entrada dos raios na célula, como membranas, paredes celulares e 

formação de esporos; e o emprego de compostos capazes de filtrar e absorver no 

comprimento de onda UV, como certos pigmentos e aminoácidos tipo micosporina 

(GARCIA-PICHEL; CASTENHOLZ, 1993; SANTOS et al., 2013). Scitonemina, por exemplo, 

é um pigmento produzido por cianobactérias que é excretado para a superfície celular 

onde atua como um protetor solar. Este composto é acumulado no revestimento 

mucilaginoso, fornecendo proteção pela forte absorção no comprimento de onda de 

325-425 nm, e, adicionalmente, na extensão dos espectros UV-B e UV-C (LEÃO et al., 

2012). Prodigiosina, um pigmento conhecido por sua atividade antimicrobiana, 

anticâncer e efeito imunossupressor, foi demonstrado ter também efeito positivo na 

resistência contra exposição UV em Vibrio sp. DSM 14379 (BORIĆ; DANEVČIČ; STOPAR, 

2011). Como forma de defesa contra a elevada incidência luminosa, E. citreus LAMA 915 
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produz diversos carotenoides em grande quantidade (YURKOV; CSOTONYI, 2009), dos 

quais a maioria tem função de fotoproteção (YURKOV et al., 1994).  

O conteúdo e composição de carotenoides em organismos têm relação direta 

com a indução pelo estresse UV. Em experimento com a cianobactéria Nostoc commune, 

foi demonstrado que a síntese de carotenoides, micosporinas e scitonemina foi mais 

alta conforme o aumento do tempo de exposição, e em diferentes intensidades com 

relação ao comprimento de onda irradiado, sugerindo um efeito de cascata de reações 

fisiológicas de resposta ao estresse (EHLING-SCHULZ; BILGER; SCHERER, 1997). Em outro 

trabalho, o efeito na produção de carotenoides pela microalga Parietochloris incisa 

também se mostrou dependente da incidência luminosa, principalmente aumentando a 

produção de β-caroteno e luteína (SOLOVCHENKO et al., 2008). Ainda, foi verificado que 

a acumulação do carotenoide neurosporaxantina foi maior quando em elevada 

exposição à radiação UV, em espécies do fungo Neurospora (LUQUE et al., 2012). O 

mecanismo de fotoproteção dos carotenoides é relacionado à sua capacidade de 

proteção contra danos foto-oxidativos, causados pela elevada incidência da radiação 

sobre um organismo. Este efeito de proteção é relacionado à capacidade de prevenção 

da formação de espécies reativas de oxigênio por meio da dissipação de energia 

excessiva, e pela capacidade de desativar formas energizadas de clorofilas e oxigênios 

singletos (STAHL; SIES, 2012). Neste sentido, a utilização de carotenoides em protetores 

solares é uma alternativa interessante, não apenas pela capacidade de bloquear a 

radiação incidente, mas também pela grande atuação na diminuição de processos foto-

oxidativos. Como, por exemplo, na formulação inventada por Johnsen, Lysaa e Aamodt 

(2014), utilizando os carotenoides diadinoxantina, diatoxantina e fucoxantina 

(JOHNSEN; LYSAA; AAMODT, 2014) ou na formulação de protetores solares contendo 

sarcinaxantina (GOKSØYR, 2013). 

Herndl, Muller-Niklas e Frick (1993) reportaram que a síntese de DNA e 

proteínas, e a atividade de degradação de enzimas, podem ser reduzidas em até 40% 

em bactérias expostas à radiação solar. Efeito este que pode ser observado em 

organismos que habitam os primeiros 5 metros da coluna d’água, em águas costeiras, e 

até mais que 10 metros de profundidade em águas oceânicas oligotróficas (HERNDL; 

MÜLLER-NIKLAS; FRICK, 1993). Bactérias do grupo das AAnP, como E. citreus LAMA 915, 

possuem metabolismo fotoheterotrófico, utilizando luz como fonte adicional de energia 
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(YURKOV; BEATTY, 1998). Entretanto, em elevada intensidade luminosa, ocorre inibição 

da síntese de bacterioclorofila a. (YURKOV; HUGHES, 2013). Isso significa que no 

ambiente, em condições de elevada incidência de radiação, a bactéria precisa suportar 

potenciais danos em seu material celular. É interessante notar que espécies do gênero 

Erythrobacter foram descritas em diversos ambientes, como tapetes microbianos, 

sedimentos intermareais, núcleos de gelo, e água marinha superficial e profunda 

(Tabela 14). Mais especificamente, a espécie E. citreus foi identificada desde amostras 

de água marinha superficial (DENNER et al., 2002), até profundidades de 3.600 metros 

(SILVA, 2013). Este fato indica que o organismo isolado neste trabalho se deslocou na 

coluna d’água, e que, mesmo em ambientes onde não há presença da luz, o organismo 

manteve os genes necessários para a síntese de carotenoides, como pode ser 

evidenciado pelo fato de que todas as espécies do gênero possuem os pigmentos, 

independente do local de isolamento. Isto leva a questões que envolvem a distribuição 

de grupos microbianos relacionado à presença ou ausência de pigmentos/carotenoides. 

Estudos têm suportado a hipótese de que a presença de pigmentação em 

bactérias pode ter um efeito benéfico na resistência contra a incidência da radiação UV 

(TONG; LIGHTHART, 1997). Dieser, Greenwood e Foreman (2010), avaliaram a resiliência 

de bactérias isoladas de sistemas de lagos da Antártica contra ciclos de congelamento e 

exposição de radiação solar simulada, em laboratório. Em cada tratamento, as cepas de 

bactérias que não apresentavam pigmentação foram mais afetadas do que o grupo que 

apresentava pigmentação. Depois de duas horas de exposição, 61% dos organismos 

pigmentados, e apenas 0,01% dos não pigmentados, sobreviveram (DIESER; 

GREENWOOD; FOREMAN, 2010).  

Este efeito benéfico resulta em vantagem para bactérias pigmentadas, o que 

pode causar sucessões de grupos dominantes, quando comunidades microbianas são 

expostas a elevada incidência luminosa. Em experimentos de microcosmos realizados 

em laboratório, Thomsom, Van Dyke e Worrest (1980) mediram os impactos da radiação 

UV-B no metabolismo e desenvolvimento de bactérias estuarinas. Entre os efeitos 

notados, houve uma tendência inicial de diminuição do número total populacional, 

seguido de aumento na porcentagem de bactérias sobreviventes que apresentavam 

pigmentação, queda do número de bactérias celulolíticas e aumento na respiração 

bacteriana (THOMSON; VAN DYKE; WORREST, 1980). Em contrapartida, Agogué e 
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colaboradores (2005) apresentaram em seu estudo resultados que contradizem essa 

suposição. Metade das cepas pigmentadas apresentou média resistência, mas apenas 

10% foram classificadas como altamente resistentes, além disso, não houve diferença 

significativa no número de cepas pigmentadas e não pigmentadas sensíveis à exposição. 

Dentre os isolados pigmentados, quatro pertenciam ao grupo das AAnPs, incluindo três 

espécies do gênero Erythrobacter: E. litoralis, E. flavus e E. citreus, que apresentou 

elevada resistência contra exposição da radiação (AGOGUÉ et al., 2005). 

Os efeitos na ecologia das comunidades de micro-organismos têm sido 

estudados, porém, não há um consenso de que assembleias de bactérias pigmentadas 

se sobressaem em ambientes com condições de elevada intensidade luminosa. Embora 

evidências tenham sido apresentadas da foto-adaptação em bactérias cultivadas, 

estudos com comunidades ambientais não revelaram diferença entre a sensibilidade de 

bactérias entre ambientes de alta ou baixa luminosidade (RUIZ-GONZÁLEZ et al., 2013). 

Os pigmentos presentes em bactérias têm capacidade de fornecer maior resistência ao 

organismo, principalmente devido à ação antioxidante de formas reativas e nocivas de 

oxigênio e radicais, porém, isto depende da natureza desse pigmento (CAMERA et al., 

2009). Isto pode estar relacionado ao fato de que nem todos os pigmentos atuam na 

fotoproteção e sim na captação de luz. Estes pigmentos podem fornecer menor 

resistência do que os de natureza fotoprotetora, desse modo, a resistência de uma 

bactéria pigmentada pode ser consequência do tipo presente. Neste sentido, a bactéria 

E. citreus LAMA 915, apresenta elevada resistência contra a exposição à radiação, como 

evidenciado por Agogué e colaboradores (2005), que pode ser resultado na função de 

fotoproteção dos seus pigmentos (YURKOV; BEATTY, 1998), e pela elevada atividade 

antioxidante de seu extrato. 

 Com relação à saúde humana, a ingestão de moléculas como carotenoides e 

vitaminas tem ação benéfica contra os danos da radiação UV. Por exemplo, Stahl e 

colaboradores (2000) realizaram experimentos em um grupo de pessoas para testar as 

vantagens da ingestão periódica de carotenoides (β-caroteno) e vitaminas (Vitamina E). 

Um suplemento contendo 25 mg de carotenoides e uma combinação deste suplemento 

com vitamina E, aumentou a concentração destas moléculas no sérum e na pele. Após 

oito semanas, a formação de eritemas na pele após exposição à luz solar simulada foi 

reduzida significativamente, e a supressão destes eritemas foi maior na ingestão da 
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combinação de carotenoides e vitaminas, do que apenas carotenoides (STAHL et al., 

2000). Como evidenciado, as propriedades benéficas dos carotenoides são interessantes 

para o ser humano, tornando relevante a exploração deste grupo de compostos, como 

os produzidos por E. citreus LAMA 915. 
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6. CONCLUSÕES 

 Este trabalho possibilitou a exploração da produção de carotenoides pela 

bactéria marinha de profundidade E. citreus LAMA 915, entendendo como eles são 

sintetizados pelo organismo. As vias metabólicas de síntese destas moléculas foram 

clarificadas, assim como foram determinados os principais carotenoides produzidos. Em 

conjunto, foi avaliado o desenvolvimento da bactéria utilizando substratos de baixo 

custo. Por fim, foram avaliadas como potenciais aplicações a atividade antioxidante e o 

fator de proteção solar do extrato do conteúdo celular bacteriano. Os dados genômicos 

disponíveis do organismo se mostraram como uma base de informações muito útil para 

reconhecimento das vias metabólicas de utilização de fontes de carbono e síntese de 

carotenoides, visto que os resultados da análise genômica foram consonantes com os 

testes e ensaios analíticos realizados. A partir dos resultados obtidos foi possível 

concluir: 

 

• E. citreus LAMA 915 é capaz de metabolizar proteínas e lipídios como fontes 

nutricionais para seu crescimento/desenvolvimento. Este fato pôde ser 

evidenciado pela grande quantidade de enzimas reconhecidas envolvidas no 

processo, além de crescer nos meios de cultivo contendo estes constituintes 

como única fonte de nutrientes. 

• A bactéria apresentou melhor desenvolvimento quando utilizados os substratos 

hidrolisados de pescado ou o óleo residual da produção de pescado. Dessa 

forma, é possível empregar tais fontes alternativas, residuais ou de baixo custo, 

para sua multiplicação. 

• E. citreus LAMA 915 realiza a síntese de carotenoides por meio da via MEP/DOXP. 

A partir desta via, a bactéria possui capacidade de síntese de carotenoides da via 

da zeaxantina, devido a presença dos genes crtB (fitoeno sintase), crtI (fitoeno 

desaturase), crtY (licopeno ciclase), crtZ (β-caroteno hidroxilase), crtW (β-

caroteno cetolase) e crtG (esterol desaturase). 

• Os principais carotenoides sintetizados por E. citreus LAMA 915 são zeaxantina, 

caloxantina, nostoxantina, adonixantina, cantaxantina e sulfato de eritroxantina. 
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• O extrato celular bacteriano apresenta potencial quanto à ação antioxidante, 

sendo esta dependente do tempo de exposição. Foi observada a inibição de 50% 

do radical DPPH em dose de 62 µg/mL de extrato, quando alcançado o tempo 

mais longo avaliado.  

• Ainda, o extrato apresentou capacidade como agente bloqueador de raios UV, a 

partir de concentração de 200 µg/mL. 

 

 Como resultado deste trabalho, as principais vias metabólicas e os genes 

envolvidos na síntese de carotenoides permanecem disponíveis para futuros trabalhos 

envolvendo técnicas de engenharia genética, com foco na superprodução destes 

carotenoides. Ademais, os resultados do crescimento bacteriano em fontes de baixo 

custo apresentam-se promissores no desenvolvimento de processos de produção 

economicamente viáveis. A elevada atividade antioxidante do extrato celular bacteriano 

sugere potencial para futuros estudos envolvendo ensaios com os carotenoides em 

forma pura, como sulfato de eritroxantina, que apresenta estrutura favorável na 

desativação de moléculas oxidativas.  
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APÊNDICE A - Constituição dos meios de cultivo utilizados para crescimento de E. citreus 

LAMA 915. 

Caldo Marinho (1 L) 

peptona 5 g 

extrato de levedura 1 g 

cloreto férrico 0,1 g 

água marinha 740 mL 

água destilada 250 mL 

 
 
 

Mínimo Mineral Marinho (1 L) 

cloreto de sódio NaCl 11,70 g 

sulfato de magnésio heptahidratado MgSO4.7H2O 12,30 g 

cloreto de potássio KCl 0,750 g 

cloreto de cálcio dihidratado CaCl2.2H2O 1,470 g 

tris(hidroximetil)aminometano C4H11NO3 6,050 g 

cloreto de amônio NH4Cl 6,650 g 

fosfato de potássio bibásico trihidratado K2HPO4.3H2O 0,060 g 

sulfato de ferro heptahidratado FeSO4.7H2O 0,026 g 

água destilada H2O 1000 mL 
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APÊNDICE B - Sequências de bases nitrogenadas das enzimas codificadas pelos genes 
identificados no genoma de E. citreus LAMA 915, com relação à síntese de carotenoides. 
 
crtB - fitoeno sintase  
>NZ_JYNE01000026.1:246801-247823 Erythrobacter citreus LAMA 915 CONTIG08, whole 
genome shotgun sequence 
CTGAGCAAACCCCGCACCCTGGTCCAGTCGCGGTACCTGCGGCCCACCCCGACCCGCGCGGGCGGCGGCCGCGAT
CGCGCGATCCTGGTCGACAAGTCGCTCGAATCGATCGAACAGGGTTCGCACAGCTTTGCCGCAGCTTCGAAACTG
TTCGACAAGGCAACCCGCGAACGCAGCTGGCTGCTGTACGCGTGGTGCCGCCGGTGCGACGACATCGCGGACAA
TCAGGACAAGGGCGGGCCACTGGGCGACCAGGGCAACATGAAGGATGCGGAAGACCGCGTGCAGGCCCTGCGC
GTGCTGACCAAGCGCGCATTCGAGGAACAGCCCACCGCCGATGCCGCTTTCGACGCGTTCGGCCTGGTCGCCGAC
GAATGCGGCCTGACGCTGGACGAAGCCAATGACGTGATCGCCGGCTTCGCGCTCGATGCAACGCGCTGGACCCC
GAACACCGAAGCGGACATGCTGCGATATTGCTACCATGTCGCGGGTGCGGTCGGCATCATGATGGCGCGGATCAT
GGGGGTGCATCCCGACGATGGCGAAACGCTGGACCGGGCCTGCGACCTCGGCCTTGCCTTCCAGATGGCCAATAT
CGCGCGCGACATCGTCGAAGATGCAGAAGCCGATCGCTGTTACCTGCCGCAAAAATGGCTCGAGGAAATGGGCT
GGCAACAGGGCGAACACGCCCTGCCCGAAAACCGCTTTCGCCTCGCCAGCCTGATGCCGCGCCTGATCGCCCTGA
TGGAGAAGCACGAGGCGGCGGCCAAGCTCGGCGCGCGGAAATTGCGCTTCCGCCAGCGCTGGGCAGTGCTGTCC
GCCGCGCGGATCTACGGCGCGATCGGCCGCAAGGTCCTGAACCGGGGCCAGCTGGCGTGGGATAATCGCACGCG
CGTTTCGGCCCCCGAAAAGACCTGGCACATGGTCGCCGCGTTCTTCGAAGCGGTCCGCAACCGCCCGCCCCCGCCC
GCGGAGCCGATCACCTGGAGCCGGCACGACTTCAAGCCGCTGGCCGGCTGGTAG 
 

crtI - fitoeno desaturase  
>NZ_JYNE01000026.1:244784-246214 Erythrobacter citreus LAMA 915 CONTIG08, whole 
genome shotgun sequence. 
ATTCGCCTGCAATCGGCGGGCATCGCCACGACCGTCGTCGAAGCGCGCGACAAGCCCGGTGGGCGGGCCTATTAC
TGGGAGCGCGACGGTTTCACCTTCGATGCGGGCCCGACCGTCATCACCGATCCCGATTGCCTCAAGGAATTGTGG
GCGCTGACCGGCCACGACATCGCTCGGGATGTCGAGCTGATGCCGGTCATGCCCTTCTACCGGCTCGCCTGGCCC
GACGGCACGCAGTTCGATTATTCGAACGACGAGGAACAGCTGTTCCGCGAGATAGCCCAGCTCAATCCCGCCGAT
GTCGCGGGCTACCAGCGGTTCCTCGAATATTCCGAAGCGGTCTACGAGGAAGGCTACGTCAAGCTTGGCCATGTG
CCGTTCCTCGATTTCAAATCCATGCTCAAGGCCGCTCCCGCACTGGCCAAGCAACAGGCATGGCGCAGCGTCTATT
CGATGGTGTCGAGCTATGTCGAAAACGAAAAGCTGCGCGAGGCGCTGAGCTTCCATACGCTGCTGGTCGGCGGC
AATCCGATGAAGACCAGCAGCATCTATGCGCTGATCCACAAGCTCGAAAAGGACGGCGGCGTATGGTGGGCCAA
GGGCGGCACCAATCGCCTGATCGCGGGCATGGTCACGCATTTCGAACGCATCGGCGGCACCGTGCGGCTGGGCG
ATCCGGTGGCGCAGGTGCACACGCTGGGCAAGCAGGTGACCGAGATCGAGACGCAGTCCGGCTGGCGCCAGCG
GTTCGACGCGATCGCGAGCAATGCCGACATCATGCACAGCTACAAGGACCTGCTGGCCGGATCGAAGCGCGGCA
AGGATTACGCCAAGAGCCTGTCGCGCAAGAGCTTCAGCCCCAGCCTGTTCGTCGTCCACTTCGGCATCGAGGGAA
GCTGGCCGGGTATTCCGCATCACATGATCCTGTTCGGTCCGCGCTACAAAGGCCTGCTCGAGGACATTTACGATCA
CGGCGTCCTGCCCGAGGATTTCTCGATCTATCTGCACCACCCCAGCGTCAGTGACGACAGCATGGCGCCCGAGGG
GATGAGCACTTTCTATGCGCTGGTGCCGGTGGCCCATATGGGCAAGCTGGCCGTCGACTGGGAGGAAATGGGAC
CGGTACTCGAGAAGCGCATTCTCGACGAACTCGGCCGGCGCCTGATCCCCGACATCCATTCGCGCATCGTGACCAA
GTTCCATTATGCCCCGCGCGATTTCGCCGCCGACCTTAACGCCCATATGGGCAGCGCCTTCAGCCTCGAGCCGGTG
CTGACGCAAAGCGCGTGGTTCCGCGGGCACAATCGCGACGATGTGCTCGACAATTTCTACCTTGTCGGTGCGGGC
ACGCATCCCGGGGCGGGAATTCCGGGGGTGGTCGGCAGCGCCAAGGCAACTGCCGGATTGATGCTGGAAGATTT
GGCAGTATGA 

 
crtY - licopeno ciclase 
>NZ_JYNE01000026.1:243480-244667 Erythrobacter citreus LAMA 915 CONTIG08, whole 
genome shotgun sequence. 
ATGGACGGGCGCATGATCGATATGGCCGTGGTCGGCGGCGGCTTGGCGGGCGGATTGGCCGCGCTGGCAGTGC
GCCGCGCCCATCCCGAGCTGAACGTAGCGATCTTCGAAGCGGGCGACAGCCTGGGCGGCAACCACCGCTGGAGC
TGGTTCGCCAGCGATCTCGACGCTCCCGGGACGCAGCTCATGGCTGGCTTTGCCACGACCGAGTGGTCTGGCGGC
TACGATGTCGCCTTTCCGGGCTATACGCGCCACTTGTCTTCGCCCTATCGTTCGCTCGCCAGCCGGGATTTCGATGC
TGCGCTGCGCAGCGAACTGCCCGCAGCCGCCATCCGCACGCAGGCACGCGCGGCAAAACTGGCTGCCGGCGGCG
TCACGCTGGCCAGCGGTGAGCACATCGCCGCGCGCTGCGTGATCGATTGCCGCGATTTCACCCCCTCGGCCCAGCT
GCGCGGCGGGTGGCAGGTCTTCGTGGGACGGCATTTGCGGACACGGACCGCGCATGGCGTCGCCGATCCCATCG
TTATGGATACGCGCGTGGCCCAGCACGGGGCCTACCGCTTCGTCTACACCCTGCCGCTTGGCCCGAACGAGCTGTT
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CGTCGAGGACACCTATTACGCCGACGAGCCCGCGCTCGATCGCGCGGCGCTGGAAGCGCGCATCGACCGCTATTG
TACGGCGATGGGCTGGCACGGCGATAGCCTCGGCGGCGAAACCGGCGTGTTGCCGGTTATCACCGGAGGCGATT
TCGCAGCCTACCGGGCGGCGCTCGGGGGTGCGGGCGTGGTTCGGTCGGGCGCGCGCGGCGGTTTCGTTCACCCG
CTGACCAGCTACACCCTGCCCTTCGCGGTGGCCAATGCCCTCGCCCTGGCCCGCCACGCGCGGCTGCCGGGCGAC
CAGCTTGCCGCGCTGTTCGAGGACCGGGCGCAGCGGCACTGGCAGGCGACGCGGTTCTATCGCAGCCTCGGCAG
GATGCTGTTCGACGCTGCCGAGCCGGTGGAACGCTACCGTGTGTTCGAACGGTTCTATCGCCTGCGCGAACCCCT
GATCGAACGATTCTACGCTGGAAATTCGAGCACCGCCGACAAGCTGCGCATCCTCTCGGGCAAGCCGCCCGTATCT
GTCCTTGCCGCCATTCGCGCCTTGCTTGGCAAGGGCAGCCCGCTGGTCCATGAGAGGTCGCAATGA 
 

crtZ - β-caroteno hidroxilase 
>NZ_JYNE01000023.1:82240-82758 Erythrobacter citreus LAMA 915 CONTIG23, whole genome 
shotgun sequence 
ATGGCCGTTTTCATCCCCGCACTGATCGTTCTGGCGACCGTGGTCGCGATGGAATGGGTCGCATGGGCGAGCCAC
AAATACATCATGCATGGCTTCGGCTGGGGTTGGCACCGCGACCATCACGAACCGCACGACAATCTGCTTGAGAAA
AACGATCTCTATGCGGTCGTCGGCGCGGCGATGAGCATTTCGATGTTCGCGCTGGGCAGCGAATGGGTGATGGG
CGAGGGGGCCTGGTGGCCGGCCACGTGGATCGGGCTCGGCATAATGGCATATGGCCTCATCTACACGCTGGTGC
ATGACGGGCTGGTTCACCAGCGCTACTTCAAATGGGTGCCCAAGAGCGGTTACGCCAAGCGTCTGGTCCAGGCGC
ACAAGCTGCACCATGCCACGATCGGCAAGGAAGGCGGGGTCAGCTTCGGCTTCGTCTTCGCCCGTAGCCCGGCAG
CACTCAAGGCCGAATTGCGCCGCCAGCGCGAAGCGGGCATCGCCATCGTACGCGAAAGCGCCGGAGCCTGA 
 

crtW - β-caroteno cetolase 
>NZ_JYNE01000025.1:11592-12569 Erythrobacter citreus LAMA 915 CONTIG01, whole genome 
shotgun sequence 
CTAGCCCAACGCCTCCTTGGCTTCAGCAAACGTCACCATACGCTGCTGTTCCTCATCCCACAGAGCCAGG 
CGGAACGCGCTGAGCGACTCCCATGCCGTGTAGCGGTTGAGATCGCGTAGAGCCGGATGTGCTTTCAGGACTTCG
GGCAGGCGGTGGAACGGTATCGTGCTCGAAAGGTGGTGCACGTGGTGGATGCCGATATTACCGGTGAACCAGCG
TAGAACCGGCGGCAGGTCTAAATGGGTGCTGCCCATCAGGGCGGCTTCGGCGAAGGACCAGTCGGATTTGCTTTC
CCAGTATGCTTGGGGGAACTGGTGCTGGATGTAGAACAGCCACACTCCCATGCTCGCTGCGAAGAGCAGAGTCG
GCAGAAATGCTGCCAGCGTTACTCCGAAGCCGACTAACCATATTAGCACGGCTAGGATTGCGAGAGTGGCAAGGT
TCGTTCCCAGCGCGCTAACCCAGAACTTCCAGCCTTCCCTCATTAATCCCACCGGCAGACGGTGCCGCAGCAGAAA
GAGATAGGCGGGGCCGAAACCAAGCAAGATCAAAGGGTGGCGGTAAAGGCGATAGCCCAGCCGCTGTGTCCTT
GATTTCTCGCAATACTCGCGCACCGTCAGCGTATCGACATCGCCAAAGCCACGTTTGTCGAGGTTGCCAGTCATGG
CGTGATGACGCGCGTGGCTGAGGCTCCAGCAATCATAGGGCGTGAGCGTGAAGACCCCCAGCATCCGCCCGAAC
CAGTCATTACTCGCGCGATTCCGCAGGAAGGATCCATGGCCGCAATCGTGCTGGATAATGAATAGCCTCAGCAGG
AACAGTCCAGCGAGCGGAGTAAGCGCTAGGGCGAACAGGTAACCCGCGTCCGCTGCTACGATGACCGTTGCGAA
CAGCCCAAGAAAGGGAATCAGCGTAATACCAAGCTCCCACAGGCTGCGCCCGGGCTGGGGATCGCGGAACCCCT
GAAGGTTGCGCAT 
 

crtG - esterol desaturase 
>NZ_JYNE01000028.1:200063-200782 Erythrobacter citreus LAMA 915 CONTIG13, whole 
genome shotgun sequence 
TCAGGCGTTGGGGCTGAGCCCGCGATCGGTCCCGCAGGCGCGATCCCAGAAGCGAAAATAGAGGCCGTAATTGC
ATCTGTACTCTTCATGGTGACGCTGATGGTGGCTGGCAGTTATCACCCACTCGCCTAACTTGGAATGAACCAGTCG
GCGCGGAAACATCTCCCACCCCATGTGATTGGTCACTCCCATGACCGTCATGATCAGCAGCACCGTGCCCAGCATG
GCGACATGGATCGGGATCAGGAACACCAGCGCGGGGATGGCCACGGCACCGGTTATCGCTTCCCACGGGTGGAA
ACTCATTGCCGCCCAGGCGGTGGGCGGACGGCTGGCATGGTGGACCGCATGCATTTTCCGGAACCATTTGGGGC
GGTGCATCAGACGATGGGTCCAGTAGAACCACGTGTCATGCGCCAGCAGGTACAACAGACCGGCAACGGGCAGA
TACCACAGCGGATAGGCATCCCACTGCGTGTAAATCCGGGTCCAGCCGTAGGTCTGCCATCCCCACGCGACGATG
CCTGCCGGAACGCCGTAGATCGCTGCGGACGCCAGCGACCAGCCGATTTCGCGGCGGATCTGGGGGCCCAGCCG
TGCGTGGTACCCCGGGCGCACCCGCGCGGTGACGAAGGCGAAGGCCCCGCTGGCGGCAAGATAGCGCAGCGCC
ACGATCGCGGTCATGGCGGCAGCGGACAGGAGAATGGCGGCCCAGGGCAT 
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APÊNDICE C - Rendimento do cultivo celular de E. citreus em Caldo Marinho Rendimento do 
extrato celular bacteriano e das frações com relação ao peso seco das células liofilizadas. 
 

Peso celular bacteriano seco 
liofilizado (g) por litro de cultivo 

Peso do extrato celular bacteriano 
(g) por litro de cultivo 

1,428 0,146 

 
 
 
 

Fração Peso (mg) 
Peso (mg/g de célula 

seca liofilizada) 
Peso (mg/L de 

cultivo) 

1-3 0,95 0,52 0,67 

4-10 2,65 1,45 1,86 

11-16 0,25 0,14 0,18 

17-23 0,80 0,44 0,56 

24-36 0,95 0,52 0,67 

37-53 0,50 0,27 0,35 

54-62 0,50 0,27 0,35 

63-72 2,60 1,42 1,82 

73-88 2,30 1,26 1,61 

89-95 0,45 0,25 0,32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


