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Introdução
Xantana é um exopolissacarídeo produzido por fermentação aeróbia de açúcar por

bactérias do gênero Xanthomonas (LILLY, 1958). É o único polímero que pode apresentar,
simultaneamente, alta viscosidade e pseudoplasticidade mesmo em baixas concentrações
(SUTHERLAND, 1996; GARCÍA-OCHOA et al., 2000).

As condições utilizadas no processo fermentativo podem influenciar a produção e as
propriedades da xantana (GARCÍA-OCHOA et al., 2000) e essas são dependentes das enzimas
atuantes durante o processo de síntese. Cepas produtoras de xantana sintetizam inúmeras
enzimas extracelulares que podem degradar o biopolímero, como as celulases. Existem também
enzimas intracelulares, localizadas no periplasma; caso ocorra a lise celular durante a cultura,
estas enzimas podem ser liberadas ao meio extracelular e provocarem a degradação do polímero
(Sutherland, 2001).

Na produção de xantana, a viscosidade do caldo aumenta pelo acúmulo do polímero.
Assim, para separar as células do restante do caldo e estudar as enzimas extracelulares, torna-se
necessário o uso de diluentes para possibilitar esta operação. Este trabalho objetivou avaliar a
influência do diluente na atividade celulolítica em caldo fermentado por X. arboricola pv pruni cepa
EDE.

Metodologia
O polímero foi produzido em fermentador Biostat B de 2L, segundo WO/2006047845

(VENDRUSCOLO et al., 2006). A atividade celulolítica foi determinada pelo método DNS (Miller,
1959). Utilizou-se água destilada (A) e salina 0,89% (S) como diluentes do caldo fermentado.
Determinou-se ainda a influência da temperatura (28, 35 e 45ºC) e do pH (tampão citrato 0,05M;
pH 4,8; 7,0) na atividade. Os resultados foram tratados por Análise de Variância e Teste de Tukey.

Resultados e Discussão
Em pH 4,8 a atividade celulolítica não apresentou diferença estatisticamente significativa

para os dois diluentes; em pH 7,0 houve diferença significativa, apresentando maior atividade
quando o caldo foi diluído com salina (Figura 1). A temperatura na reação enzimática foi avaliada
mantendo-se fixos os melhores resultados obtidos no teste anterior (salina e pH 7,0) (Figura 2). A
atividade mostrou-se diferente estatisticamente nas temperaturas estudadas; sendo crescente
com o aumento da temperatura.
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Figura 1: (a) Avaliação da solução diluente do caldo fermentado e do pH na atividade
celulolítica a 45ºC. (b) Avaliação da temperatura na atividade celulolítica (letras distintas, diferem

estatisticamente pelo teste de Tukey com p<0,05).

Conclusão
A solução salina mostrou ser o melhor diluente testado para determinação da atividade

celulolítica em caldo fermentado de X. arboricola pv pruni; sendo a maior atividade em 45ºC e pH
7,0.
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