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Introdução
A xantana é um exopolissacarídeo produzido por fermentação aeróbia de açúcar por

bactérias do gênero Xanthomonas. É o único polímero que pode apresentar, simultaneamente,
alta viscosidade mesmo em baixas concentrações, pseudoplasticidade, resistência térmica a,
no mínimo 65ºC. Sob o ponto de vista comercial e industrial, a xantana é considerada o mais
importante biopolímero microbiano; além de ser o segundo a ser produzido em larga escala e
o primeiro a ser utilizado na indústria alimentícia [1, 2].

Biopolímeros microbianos podem ser produzidos pelo processo convencional
cultivando o microrganismo em condições operacionais ideais. Outro tipo de produção é por
via enzimática, utilizando enzimas purificadas, sem a ação da bactéria; onde as enzimas são
primeiramente produzidas e purificadas e depois utilizadas para síntese do polímero. O
processo via enzimática apresenta vantagens como a diminuição dos riscos de contaminação,
a redução dos custos industriais do processo e ainda a possibilidade de obtenção de produtos
com melhores características, como melhor comportamento reológico [3].

A xantana utilizada no Brasil nos diferentes segmentos industriais, alimentício,
farmacêutico, tintas, perfuração de poços, é importada na sua totalidade; entretanto, o nosso
país é o maior produtor dos insumos básicos, como açúcar e o álcool, para produção desta
goma, sendo, portanto, considerado viável aqui a produção nacional deste biopolímero.

O trabalho objetiva estudar a produção de xantana através da massa celular seca,
produção, composição química, perfil enzimático e viscosidade em diferentes intervalos de
tempo; avaliar a possibilidade de produzir o polímero via enzimática; comparar a produção
pelo processo convencional, com células viáveis da bactéria e por via enzimática, através de
inativação e lise celular.

Metodologia
X. arboricola pv pruni, cepa EDE, será utilizada nos experimentos. O inóculo será

produzido em agitador rotativo e o biopolímero em fermentador de bancada 7L [4, 5].
Xantana será recuperada com etanol 96°GL [6]. A concentração de massa celular seca será
determinada por centrifugação do caldo fermentado, e secagem até peso constante. A
viscosidade será determinada em reômetro [7]. Os teores de acetil e piruvato serão
determinados colorimetricamente [8, 9]. Extrato enzimático será purificado em coluna de
permeação em gel [10], para determinação do perfil enzimático por eletroforese. A atividade
da celulase será determinada pelo método DNS [11]. Para produção via enzimática, a bactéria
será lisada em ultrassom ou inativada por antibióticos; e os resultados serão tratados pelo teste
de Tukey.
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