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Introdução/Objetivos
A xantana é um exopolissacarídeo produzido por bactérias do gênero Xanthomonas,

cujas propriedades reológicas são responsáveis pela sua utilização em diversos segmentos
industriais (LILLY, WILSON e LEARCH, 1958).

O Laboratório de Biopolímeros da Universidade Federal de Pelotas vem
desenvolvendo, desde 1996, pesquisas com relação à produção e caracterização de xantana.
Há uma década foi realizado um trabalho sobre preservação de Xanthomonas arboricola
através de métodos de convencionais e alternativos, já recomendados, úteis a outros gêneros
de fitobactérias. Tendo em vista que manter o organismo vivo, por período de tempo o mais
longo possível, sem que ocorram alterações na sua estabilidade genética, é de grande
interesse ao nosso grupo de pesquisa e, dando continuidade aos estudos realizados há 10
anos, verificou-se a necessidade de avaliar a viabilidade celular das bactérias preservadas por
esses métodos.

Dependendo das características do microrganismo, da finalidade da coleção e das
condições disponíveis, diferentes métodos de conservação do material microbiológico podem
ser utilizados. Por medidas de segurança, e para minimizar a possibilidade de perda de
linhagens, cada cultura deve ser mantida por, pelo menos, dois métodos distintos. Técnicas
simples de conservação, de baixo custo, com rapidez de execução, elevado grau de eficiência
e que não requeiram equipamento sofisticado são importantes em qualquer laboratório de
pesquisa (ROMEIRO, 2001).

A dissertação terá como objetivo avaliar a viabilidade celular de Xanthomonas
arboricola e a capacidade produtiva de xantana por microrganismos multiplicados a partir de
células previamente preservadas, durante 10 anos, por técnicas convencionais e alternativas,
bem como caracterizar a goma produzida, quanto à viscosidade e composição química,
comparando com os resultados obtidos antes do período de preservação.

Metodologia
As bactérias preservadas serão recuperadas e, para determinação do número de

células viáveis, serão realizadas diluições decimais seguidas de plaqueamento. A medida será
expressa em unidades formadoras de colônia por mililitros (UFC.mL-1).

A produção do biopolímero será realizada em meio padrão quimicamente definido,
conforme PI0406309-0 (VENDRUSCOLO, VENDRUSCOLO, MOREIRA, 2004) e o
comportamento reológico das soluções aquosas da xantana a 0,5% (m/v) será avaliado em
reômetro com dispositivo do tipo copo coaxial concêntrico, a 25º C. A composição química do
biopolímero será determinada pelas porcentagens de acetil e piruvato presentes na goma
sintetizada, conforme McComb e McCready (1957) e Sloneker e Orentas (1962),
respectivamente.

A análise estatística dos resultados será realizada através da análise de variância e a
comparação das médias pelo teste de Tukey com nível de significância 5%.
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