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Introdução
A xantana é um heteropolissacarídeo utilizado como espessante e estabilizante

nas indústrias alimentícia e farmacêutica devido sua estabilidade frente à diversas
condições de temperatura, pH e concentração iônica e por apresentar alta
viscosidade em baixas concentrações [6,3]. A xantana utilizada no Brasil é
importada e produzida por X. arboricola pv campestris. A qualidade da xantana varia
em função da cepa, meio de cultivo, tempo de fermentação, condições operacionais
e composição química do polímero [2].

A produção de goma xantana por X. arboricola pv pruni é estudada no
Laboratório de Biopolímeros da UFPel, já alcançando qualidade semelhante ou
mesmo superior as importadas. No entanto, um fator limitante para a utilização dos
polímeros produzidos por nossa equipe é a falta de conhecimento sobre o seu
potencial genotóxico.

Um dos métodos mais utilizados para a detecção de genotoxicidade de
moléculas e compostos é o Teste de Detecção de Mutação e Recombinação
Somática (SMART), que baseia-se na identificação de tricomas nas asas de D.
melanogaster que apresentem fenótipos mutantes, representando a expressão da
ocorrência de lesões em nível de DNA.

Este projeto objetiva avaliar a genotoxicidade da goma xantana produzida por
X. arboricola pv. pruni, através do teste SMART de asa em D. melanogaster.

Metodologia
A xantana será produzida por X. arboricola pv pruni de acordo com a patente

WO2006047845 [11].
Na caracterização física e química serão analisados os teores de xantana [10];

proteína por Kjeldahl, umidade e cinzas [1]; ácidos pirúvico [9] e acético [7] por
colorimetria e os monossacarídeos detectados por cromatografia de camada
delgada [8]. Os resultados serão tratados por Tukey a 5%.

A avaliação da genotoxicidade será realizada através do teste SMART em D.
melanogaster, utilizando as linhagens flr³, ORR;flr³ e mwh portadoras de genes
marcadores específicos localizados no cromossomo 3, que permitem detectar a
indução de mutação e recombinação em células somáticas. Serão empregados o
cruzamento padrão e o aprimorado, que originam larvas com duas constituições
genotípicas (trans-heterozigotas para os marcadores recessivos mwh e flr³, e
heterozigotas para o cromossomo TM3) [7].

Soluções aquosas de xantana a 0,25; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0% (m/v), e o controle
negativo (água destilada) serão fornecidos como tratamento crônico às larvas de
terceiro estágio por 48h.

Serão analisados 30 indivíduos de cada sexo, por concentração, observando-
se as superfícies dorsal e ventral das asas dos indivíduos.

A análise estatística será feita comparando as frequências de cada tipo de
clone mutante por mosca para as séries tratadas com controle negativo usando o
teste binomial Kastembaum e Bowman [4,5].



Resultados Esperados
Espera-se demonstrar que a xantana produzida no Laboratório de

Biopolímeros/UFPel não apresenta potencial genotóxico e, portanto pode ser
aplicada em produtos fármacos e alimentícios sem restrições.
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