
Resumo:
A demanda do mercado por produtos naturais e sustentáveis reflete o desejo da população por
substâncias que gerem menor impacto ambiental durante o processo de fabricação. Além disso, o alto
volume de descarte de resíduos gerados pela indústria torna o desenvolvimento produtos
ambientalmente corretos um desafio. A indústria cosmética tem buscado corantes naturais com o
objetivo de substituir os sintéticos, atendendo as expectativas do mercado. Os corantes fúngicos têm se
tornado uma alternativa de corante natural. O objetivo deste trabalho foi obter biocorantes produzidos
por fungos filamentosos para uso na indústria cosmética. Para tanto, o fungo filamentoso Aspergillus
chevalieri foi reativado em ágar inclinado de BDA e inoculado em cultivo utilizando o meio de cultura
Sabouraud sólido e líquido, modificando parâmetros de cultivo como duração do processo fermentativo
(10 a 40 dias) e pH (5, 6 e 8). Foram preparados extratos contendo os pigmentos coloridos a partir dos
cultivos. A caracterização dos corantes produzidos foi feita por cromatografia em camada delgada (CCD)
e espectroscopia ultravioleta visível (UV-Vis). Verificou-se, por análise visual e CCD, que A. chevalieri
produz diversos metabólitos, alguns dos quais com coloração amarela e marrom, cores de interesse para
a indústria cosmética. A análise por UV-Vis corroborou a presença de pigmentos coloridos, com absorção
máxima em 380 nm. As melhores condições para a produção de extratos coloridos foi a AS-8-10 em
meio sólido e CS-1-20 em meio líquido, pois apresentaram bom rendimento (226,8 mg/100 mL e 240,7
mg/100mL, respectivamente), detecção de ~ 5 metabólitos coloridos por CCD.
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