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Introdução

Xantana é um heteropolissacarídeo biossintetizado por bactérias do gênero
Xanthomonas durante o processo fermentativo[4] e proporciona benefícios funcionais
que justificam sua ampla aplicação.

As propriedades exibidas pela xantana são determinadas por sua composição
química, ligação e arranjo molecular e podem ser alteradas por mudanças na
espécie, patovar ou cepa, ou ainda condições de crescimento e parâmetros do
processo fermentativo[2]. É possível modificar quimicamente a estrutura da molécula
da xantana e consequentemente suas propriedades através de tratamentos pós-
fermentativos, o que constitui uma alternativa para produção de polímeros com
novas características.

Baseado nisso, busca-se através deste projeto potencializar as propriedades
reológicas da xantana sintetizada por X. arboricola pv pruni cepa 101 por
modificação química pela substituição dos íons Na+ por Ca2+ através de troca iônica.

Metodologia

A produção de xantana por X. arboricola pv pruni cepa 101 será realizada em
biorreator num volume de 7L segundo patente WO/2006047845[7], em diferentes pH.
Os caldos fermentados serão tratados termicamente e os polímeros recuperados por
precipitação alcoólica, sendo o teor de xantana analisado gravimetricamente.

A caracterização química e física da xantana será realizada através da
análise de monossacarídeos[5]; teores de acetil[4] e piruvato[6]; teores de Na+, K+,
Ca2+ e Mg2+ em espectrômetro de absorção atômica; peso molecular [8];
comportamento reológico em reômetro rotacional (HAAKE RS150)[9]; proteínas pelo
método de micro Kjeldahl; umidade e cinzas[1].

A remoção do Na+ será realizada em coluna empacotada com resina
catiônica, sendo o processo controlado pelos teores de Na+, K+, Ca2+ e Mg2+. Em
seguida serão adicionadas concentrações definidas de cálcio. A eficiência do
processo será avaliada através do teor de cálcio e da qualidade reológica dos
polímeros resultantes.

Os resultados serão submetidos à análise de variância, e para comparação
das médias será aplicado o teste de Tuckey a um nível de significância de 5%.

Resultados Esperados

A xantana, por ser um polieletrólito, pode sofrer modificação química, quando
em solução, através de troca iônica. Este processo é regido pelos diferentes graus
de afinidade eletrostática entre a matriz e os íons da solução. Com a execução deste
projeto pretende-se alcançar resultados inéditos e relevantes, que contribuirão com



a potencialização da já excelente qualidade da xantana produzida por X. arboricola
pv pruni, além de desenvolver metodologia de troca iônica adequada à xantana
objetivando sua aplicação industrial como processo pós-fermentativo, contribuindo
para a obtenção de novas xantanas que, em função de suas características
específicas, poderão apresentar propriedades reológicas diferenciadas.
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