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RESUMO 

O objetivo desse estudo foi isolar micro-organismos de fontes naturais do Cerrado e avaliar o 

seu potencial na produção de exopolissacarídeos (EPS), e assim otimizar o seu processo 

biotecnológico e investigar as propriedades estruturais associadas ao polissacarídeo estudado. 

Deste modo, o estudo se iniciou com 59 micro-organismos (bactérias, leveduras e fungos 

filamentosos) isolados dos frutos pertencentes ao Cerrado brasileiro: gravatá (Bromelia 

pinguan), cajá manga (Spondias dulcis), abiu (Pouteria caimito) e pau-de-colher 

(Tabernaemontana laeta). Dentre esses, 17% apresentaram potencial para a produção de EPS, 

sendo selecionada a linhagem LBA-328, a qual alcançou uma produção máxima de 1,2 g/L 

após 2 horas de processo a 30ºC e 150 rpm. 

Com o intuito de aumentar a produção de EPS pela linhagem selecionada, avaliou-se 

diferentes parâmetros do processo fermentativo, por meio da seleção fonte de carbono de 

melhor assimilação e da otimização das condições de meio de cultivo e processo. A sacarose 

foi a fonte de carbono de melhor assimilação pela linhagem e apenas três componentes do 

meio de cultivo (fosfato de potássio bibásico, sulfato de magnésio heptahidratado e extrato de 

levedura) demonstraram influência significativa no processo de otimização do meio de cultivo 

(p < 0,05). Os parâmetros de otimização de processo avaliados não resultaram em um 

aumento de produção, contudo observou-se o favorecimento da produção do EPS (aumento de 

3% em relação a otimização de meio de cultivo) em sistemas em batelada alimentada. A 

presença de aeração no sistema poderia ser uma alternativa para elevar a produtividade do 

processo, sendo interessante a otimização em biorreatores, onde poder-se-ia ter melhor 

controle desse parâmetro.  

O exopolissacarídeo sintetizado pela linhagem LBA-328 foi caracterizado de forma estrutural 

e morfologicamente, sendo classificado como um heteropolissacarídeo ácido não sulfatado, 

composto por galactose (11,5%), glicose (58,1%), xilose/manose (15,4%) e ácido glucurônico 

(15,0%), com grupos carboxílicos em sua constituição. Até onde se tem conhecimento, trata-

se do primeiro relato da produção desse EPS por uma bactéria. Ademais, por meio dos dados 

obtidos, constatou-se que o EPS poderia apresentar aplicações nos setores alimentícios, 

biomédico e farmacêutico, entretanto, seria necessário estudos futuros nesse âmbito para 

maiores investigações e assim, e melhor direcionamento para a desse biopolímero. 

PALAVRAS CHAVE: Exopolissacarídeo. Otimização. Bioprocesso. 

Biopolímero. Screenig. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to isolate microorganisms from the cerrado natural sources 

and to evaluate their potential in the production of exopolysaccharides (EPS), in order to 

optimize the biotechnological process of the sistem and investigate the structural properties 

associated with EPS studied. 

Therefore, the study started with 59 microorganisms (bacteria, yeasts and filamentous fungi) 

isolated from the fruits belonging to the Brazilian Cerrado: gravatá (Bromelia pinguan), cajá 

mango (Spondias dulcis), abiu (Pouteria caimito) and pau-de-colher (Tabernaemontana 

laeta). Among these, 17% presented potential for EPS production and the LBA-328 strain 

was selected, reaching a maximum yield of 1.2 g/L after 2 hours of processing, at 30ºC and 

150 rpm. 

In order to increase the production of EPS by the selected lineage, different parameters of the 

fermentation process were evaluated, through the selection of carbon source of better 

assimilation and optimization of culture media and process conditions. Among the parameters 

evaluated for the culture media, sucrose was the carbon source of better assimilation by the 

strain and only three culture conditions (dibasic potassium phosphate, the magnesium sulfate 

heptahydrate and yeast extract) demonstrated significant influence in the process optimization 

(p < 0,05). The evaluated process parameters did not result in an increase of production, being 

observed the favoring of the production of EPS (increase of 3%) in fed-batch systems. The 

presence of aeration in this system could be an alternative to increase the productivity, being 

interesting the optimization in bioreactors, to have a greater control of these parameters. 

Finally, the structural and morphological characterization of the exopolysaccharide 

synthesized by the LBA-328 strain was performed. The EPS was characterized as a non-

sulfated acid heteropolysaccharide composed of galactose (11.5%), glucose (58.1%), 

xylose/mannose (15.4%) and glucuronic acid (15,0%), with carboxylic groups in its 

constitution, being the first report of this EPS produced by a bacterium. Through the obtained 

data, it was verified that the studied EPS could present applications in the biomedical sectors 

and drugs, however, it would be necessary future studies in this scope, for greater 

investigations and better targeting for the application of this biopolymer. 

 

KEYWORDS: Exopolysaccharide. Optimization. Process. Biopolymer. 

Screening. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

Os polissacarídeos são polímeros constituídos de monômeros, unidos por ligações 

o-glicosídicas, e representam cerca de 90% dos carboidratos presentes na natureza, podendo 

ser encontrados em diversos organismos, como plantas, bactérias, fungos e animais 

(BEMILLER, 2017; DONOT et al., 2012). Devido a essa variedade de fontes, as propriedades 

desses polissacarídeos irão variar de acordo com a sua origem, podendo apresentar 

características bioadevisas, espessantes, estabilizantes, prébióticas, emulsificantes, 

gelificantes, além de serem considerados biossolventes e biofloculantes (MORRIS; 

HARDING, 2009; MULCHANDANI; LUONG; LEDUY, 1988; ÖNER, 2013; QIANG et al., 

2013; SCHMID; SIEBER; REHM, 2015). 

A demanda do mercado por produtos e formulações naturais, associada às 

possibilidades de uso dos polissacarídeos, impulsionaram o interesse industrial dos setores 

farmacêuticos, cosméticos, biomédicos, e principalmente das indústrias alimentícias por esse 

biopolímero (BAJESTANI et al., 2017; DONOT et al., 2012; LI et al., 2017). Neste enfoque, 

a obtenção desse polímero natural pode ser realizada por meio de processos de extração (ou 

remoção) diretamente das fontes vegetais ou por bioprocessos, no qual se realiza a síntese de 

polissacarídeos a partir de micro-organismos (GABOR; TITA, 2012; KHANI et al., 2016; 

KREYENSCHULTE; KRULL; MARGARITIS, 2014). 

Devido às limitações associados aos métodos de extração, tais como as 

sazonalidade e disponibilidade das fontes vegetais utilizadas, os métodos biotecnológicos se 

destacam como alternativa para suprir as deficiências associadas ao método supracitado 

(DONOT et al., 2012; LIU; WILLFÖR; XU, 2015; MANIVASAGAN et al., 2013; ÖNER, 

2013; RÜTERING et al., 2016). 

Os polissacarídeos microbianos podem ser encontrados no citosol, na parede 

celular, e no meio extracelular, com destaque para os polissacarídeos extracelulares (EPS), 

que são os de maior interesse industrial, devido a suas características físico-químicas, 

reológicas, estruturais e monoméricas, além da maior facilidade de extração e purificação 

(ATES, 2015; FREITAS; TORRES; REIS, 2017; JINDAL; SINGH KHATTAR, 2018). 

Como exemplo de EPS comerciais, cabe citar a celulose, curdlana, dextrana, gelana, ácido 

hilaruônico, pululana e xantana (ALE et al., 2016; AMADO et al., 2017; CHAWLA et al., 

2009; FANG; CATCHMARK, 2015; JINDAL; SINGH KHATTAR, 2018; KIRTEL et al., 

2017; PHILP, 2018). 

Os processos de biossínteses de EPS apresentam dependência de diversos fatores, 

principalmente em relação às rotas metabólicas responsáveis pela síntese e as condições de 
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meio de cultivo e de processos, que consequentemente, interferem diretamente nos custos 

destes (ATES, 2015; FREITAS; TORRES; REIS, 2017). Devido a essas interferências, os 

métodos de otimização tornam-se ferramentas promissoras para alcançar condições de alta 

produtividade e menor custo. Como vantagem, estas ferramentas são amplamente utilizadas 

em processos industriais com o intuito de se alcançar melhores rendimentos, maiores 

concentrações de EPS, além de reduzir a síntese de subprodutos indesejados e os custos 

associados ao processo (FREITAS; TORRES; REIS, 2017; SCHMID; SIEBER; REHM, 

2015; SINGH et al., 2017).  

Com isso, o uso dos bioprocessos para a obtenção de bioprodutos, como os EPS, 

são métodos que facilitam a obtenção dos mesmos, e que podem reduzir os custos de 

obtenção, especialmente ao se trabalhar sob condições otimizadas. Além desses fatores, os 

polissacarídeos microbianos apresentam grande aplicabilidade industrial, sendo interessante a 

busca por novos micro-organismos produtores, bem como novos EPS, com diferentes 

características e potenciais para aplicação em diferentes setores. 
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CAPÍTULO 1 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

RESUMO 

Em decorrência das suas propriedades bioativas, tecnológicas e potencial industrial, houve um 

aumento da demanda industrial por polissacarídeos de origem microbiana nas últimas 

décadas, principalmente os classificados como exopolissacarídeos (EPS). Os 

heteropolissacarídeos são os principais responsáveis pela diversidade de estruturas e 

monômeros dos EPS, e consequentemente, das diversas propriedades associadas a esses 

biopolímeros. Dentre as possíveis aplicações industriais, destacam-se o uso nos setores 

alimentício, farmacêutico e cosmético, devido às propriedades antioxidantes, 

bioemulsificantes, reológicas (melhoramento de textura, por exemplo) e antimicrobianas, que 

possibilitam sua aplicação como aditivo, em tratamento de doenças, em processos de 

biorremediação e tratamento de resíduos industriais. As propriedades bioativas e reológicas 

demonstraram ser as propriedades de maior interesse industrial, evidenciando a importância 

da busca de bioprocessos para a produção de novos biopolímeros que atendam a demanda do 

mercado. 

 

PALAVRAS CHAVE: Heteropolissacarídeos, Aplicações Industriais. Compostos Bioativos. 

Reologia. Biorremediação. 
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CHAPTER 1 - BIBLIOGRAPHICAL REVIEW 

 

ABSTRACT 

Due to its bioactive, technological and industrial potential, there has been an increase in the 

industrial demand for polysaccharides of microbial origin in the last decades, mainly those 

classified as exopolysaccharides (EPS). The heteropolysaccharides are the main responsible 

for the diversity of structures and monomers of the EPS, and consequently, of the various 

properties associated with these biopolymers. Among the possible industrial applications, the 

use of EPS in the food, pharmaceutical and cosmetic sectors are they main, due to properties 

the antioxidant, bioemulsifying, rheological (texture enhancement, for example) and 

antimicrobial, which make it possible to apply as an additive, in treatment diseases, in the 

process of bioremediation and industrial waste treatment. The bioactive and rheological 

properties proved to be the most important industrial properties, being evidenced the 

importance of the bioprocesses to produce new biopolymers that meet the market demand was 

evidenced. 

 

KEYWORDS: Heteropolysaccharide. Industrial Applications. Bioactive. Rheological. 

Bioremediation. 
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1. INTRODUÇÃO 

A demanda por polissacarídeos de origem microbiana têm aumentado nas últimas 

décadas, devido a suas propriedades bioativas, tecnológicas e seu potencial industrial, 

apresentando aplicabilidade nos setores alimentício, farmacêutico, químico e ambiental, por 

exemplo (KREYENSCHULTE; KRULL; MARGARITIS, 2014; WANG et al., 2017). Essas 

biomoléculas são biopolímeros de alto peso molecular, os quais podem ser classificados de 

acordo com forma como se apresentam nos organismos produtores em intracelulares 

(utilizados como fonte de energia para a célula), os presentes na parede celular e os presentes 

no meio extracelular (EPS) (GIAVASIS, 2013; SCHMID; SIEBER; REHM, 2015). 

Os exopolissacarídeos (EPS) são os polissacarídeos microbianos de maior 

interesse industrial, devido a suas características físico-químicas, reológicas, estruturais e 

monoméricas, além da maior facilidade de extração e purificação (ATES, 2015; FREITAS; 

TORRES; REIS, 2017; JINDAL; SINGH KHATTAR, 2018). Alguns EPS presentes no 

mercado se destacam devido as suas propriedades bioativas e reológicas, sendo os de maior 

importância a celulose, curdlana, dextrana, gelana, ácido hilaruônico, pululana e xantana 

(ALE et al., 2016; AMADO et al., 2017; CHAWLA et al., 2009; FANG; CATCHMARK, 

2015; JINDAL; SINGH KHATTAR, 2018; KIRTEL et al., 2017; PHILP, 2018).  

Os EPS podem ser classificados de acordo com o número de monômeros 

presentes em suas composições como homopolissacarídeos ou heteropolissacarídeos. O 

primeiro grupo é composto por biomoléculas que apresentam em sua constituição apenas um 

tipo de monômero (como é o caso da curdlana e da pululana), já o segundo grupo apresenta 

dois ou mais monômeros diferentes em sua constituição, sendo o caso da xantana, dextrana, 

gelana e do ácido hilaruônico (ATES, 2015; ATES; ONER, 2017; DONOT et al., 2012; 

PHILP, 2018). 

Os heteropolissacarídeos são responsáveis pela diversidade de estruturas e 

monômeros dos EPS, sendo a classe comumente sintetizada por bactérias, fungos 

filamentosos e leveduras (DONOT et al., 2012; FREITAS; TORRES; REIS, 2017; MAALEJ 

et al., 2014). Deste modo é possível identificar uma diversidade de novos EPS, com 

estruturas, composições, características e potenciais de aplicação interessantes para a 

indústria, bem como novas linhagens (isoladas ou já conhecidas) com potencial de produção 

de EPS (FREITAS; TORRES; REIS, 2017; ROCA et al., 2015).  

As propriedades associadas aos polissacarídeos microbianos variam, 

principalmente, de acordo com os monômeros presentes em suas estruturas, proporcionando a 
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eles propriedades emulsificantes, estabilizantes, gelificantes e despoluentes, além de alguns 

possuírem propriedades bioativas (DONOT et al., 2012; FREITAS; ALVES; REIS, 2011; 

FREITAS; TORRES; REIS, 2017; YILDIZ; KARATAS, 2018). Os monômeros ―raros‖ 

presentes nas estruturas dos EPS, tais como fucose, ramnose ou ácidos urônicos, são um dos 

fatores que proporcionam a esses biopolímeros as propriedades de maior interesse comercial, 

tais como anti-inflamatórias, antioxidantes, reológicas ou antiviral (FREITAS; ALVES; 

REIS, 2011; ROCA et al., 2015).  

Devido à diversidade de estruturas e aplicações descritas nos últimos anos, o 

intuito dessa revisão é apresentar os ―novos‖ heteropolissacarídeos de origem microbiana 

relatados na literatura, e suas propriedades físico-químicas e biológicas de interesse industrial.  

 

2. PANORAMA INDUSTRIAL 

A aplicação dos EPS em diferentes setores industriais é uma estratégia viável, 

pois os mesmos apresentam biocompatibilidade humana e ambiental (ATES, 2015). 

Heteropolímeros de interesse comercial, tais como xantana (Xanthomonas spp), gelana 

(Sphingomonas elodea, S. paucimobilis) e alginato (Pseudomonas spp. e Azotobacter ssp.), 

apresentam como vantagem as possibilidades de uso como agente gelificante, estabilizante, 

osmorregulador, crioprotetor, melhorador de textura, devido à identificação das propriedades 

reológicas (viscosidade, solubilidade), bioativas (atividade antitumoral, anti-inflamatória) e 

biorremediadoras (floculação, emulsificação ou capacidade de biossorção de metais), o que 

permite expandir as possibilidades de aplicação dos EPS (ATES; ONER, 2017; 

CASTELLANE et al., 2015; HUANG et al., 2016; YILDIZ; KARATAS, 2018). 

Devido a esses fatores, há um incentivo para a busca de novos EPS de interesse 

comercial, bem como micro-organismos com potencial para aplicações industriais. Empresas 

do setor alimentício, como a Kraft Heinz Company (Estados Unidos), Chr. Hasen S/A 

(Dinamarca), Sofar SpA (Itália), Nitto Pharmaceutical Ind. LTD (Japão) e Fugenbio (Coreia), 

têm investido recursos em pesquisas relacionadas à produção de polissacarídeos microbianos, 

com o intuito de obter EPS com características que possibilitem o melhoramento da textura 

(CHINWALL et al., 2014; THOMAS; ELLEGAARD, 2017) e/ou características prebióticas 

aos produtos alimentícios, com o intuito de desenvolver novos produtos de interesse 

comercial (BIFFI et al., 2018; KIMURA; YAMAMOTO; KEIKO, 2017; SOO, 2017a). 

As indústrias do setor cosmético, tais como a Bionos Biotech, S.L. (Itália), 

CLBiO CO LTD (Coreia), Lubrizol Advanced Materials Inc. (Canada) e Mary Kay (Estados 
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Unidos), por sua vez, investem na busca pro EPS com propriedades bioativas, tais como 

antioxidantes (tratamento de doenças capilares) (MANUEL et al., 2018), antifúngicas (BACK 

et al., 2018), e principalmente, àqueles com aplicabilidade em produtos dermatológicos 

(OLGA et al., 2017; TIFFANY et al., 2017). 

O potencial bioativo associado aos EPS também atraem a atenção de empresas 

como Lotte Food Co. LTD (Coreia), Alimentary Health Ltd (República da Irlanda), 

Probiotical S.P.A (Itália), Fugenbio Co. LTD (Coreia), que investem em pesquisas para a 

obtenção de biopolímeros com atividade antiviral (PAVLOVNA et al., 2018), atividade anti-

inflamatória (CHANGLIN et al., 2017; O’MAHONY et al., 2017), além de buscarem por 

efeito inibitório de organismos indesejáveis (como o rotavirus) ou de células cancerígenas 

(MYEONG; YOUNG, 2018; RI; et al., 2018; XIAO; YUBING; LEI, 2017). Outro foco de 

interesse dessas empresas é a busca por EPS com potencial para o tratamento de doenças, 

como encefalite (PAVLOVNA et al., 2018), associadas ao sistema trato gastrointestinal 

(MOGNA, 2017), cardiovasculares (MING et al., 2017), depressão e ansiedade (SOO, 

2017b). 

Em decorrência da demanda dessas empresas por EPS com potencial industrial, há 

um incentivo à pesquisa por novos biopolímeros com as aplicabilidades supracitadas. Nesse 

enfoque, a Tabela 1 sumariza as principais linhagens abordadas na literatura que apresentam o 

potencial almejado pelas indústrias. 

 

2.1. Propriedades bioativas 

As possibilidades de aplicação direcionadas ao desenvolvimento da saúde são 

encontradas em diversos estudos de síntese de EPS, devido as características terapêuticas 

associadas a eles, tais como anticancerígenos, antidiabéticos, antioxidantes, antivirais, 

redutores de colesterol, propriedades prebióticas e imunomoduladoras (BACK et al., 2018; 

MANUEL et al., 2018; OLGA et al., 2017; TIFFANY et al., 2017). Com base nesses fatores, 

observa-se a relevância dos heteropolímeros microbianos como ingredientes bioativos, 

apresentando como vantagem as possibilidades de desenvolvimento de novos remédios, 

suplementos alimentares, por exemplo (EL-NEWARY et al., 2017; FREITAS; TORRES; 

REIS, 2017).  

Estudos com linhagens do gênero Bacillus amyloliquefaciens, Cordyceps, 

Diaporthe, Lactobacillus, Streptomyces são exemplos de processos de síntese de EPS com 

características bioativas. O cultivo dessas linhagens em bioprocessos na presença da glicose, 
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resultam em EPS com atividade antitumoral (CHEN et al., 2014; EL-NEWARY et al., 2017; 

ORLANDELLI et al., 2016, 2017) e antimicrobiana (antibiótico natural) (JEONG et al., 

2017), indicando a possibilidade de uso em tratamentos de doenças cancerígenas, por 

exemplo. Potencial antitumoral também foi identificado para os produtos sintetizados pelas 

linhagens Tuber melanosporum (ZHAO et al., 2014), Lactobacillus (DILNA et al., 2015), 

Rhodothermus marinus (SARDARI et al., 2017) e Bacillus altitudinis (MOHAMED et al., 

2018) em bioprocessos conduzidos na presença da lactose.  

Outra propriedade bioativa relatada na literatura associadas aos EPS são as 

antimicrobianas. Estas foram identificadas em heteropolímeros sintetizados pelas linhagens 

do gênero Lactobacillus plantarum e Lactobacillus gasseri, utilizando sacarose como 

substrato, sendo apresentadas possibilidades de aplicação no setor farmacêutico (PRADEEPA 

et al., 2016) e alimentício (RANI; ANANDHARAJ; DAVID RAVINDRAN, 2018).  

Propriedades imunomodulatórias foram relatadas para EPS produzidos por 

linhagens do gênero Acinetobacter (SEN et al., 2014; YADAV et al., 2012), Cordyceps 

(CHEN et al., 2014), Kocuria (KUMAR; SUJITHA, 2014), Lactobacillus (IBARBURU et 

al., 2015), Pseudomonas (MAALEJ et al., 2014) e Weissella (ADEBAYO-TAYO; ISHOLA; 

OYEWUNMI, 2018), com aplicabilidade na área da saúde. As linhagens Pseudomonas 

stutzeri (MAALEJ et al., 2014) e Bacillus tequilensis (RANI et al., 2017) também 

sintetizaram EPS coaplicáveis nesse setor, devido as suas propriedades antioxidantes, 

indicando possível uso como agente terapêutico. 

Para as linhagens Lactobacillus plantarum (GANGOITI et al., 2017; LIU et al., 

2017b; NAMBIAR et al., 2018; SASIKUMAR et al., 2017; WANG et al., 2015a; ZHANG et 

al., 2016a, 2013) cultivadas na presença de glicose, identificou-se o potencial de aplicação 

dos EPS como agentes prebióticos em matrizes alimentares. Resultados semelhantes foram 

encontrados para micro-organismos do gênero Lactobacillus helveticus (LI et al., 2014a, 

2014b), Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus (TANG et al., 2017), Lactobacillus 

plantarum (WANG et al., 2017) e Streptococcus thermophilus (ZHANG et al., 2016a) 

quando submetidos à bioprocessos em que a lactose foi utilizada como fonte de carbono, 

apresentando propriedades antioxidantes. 

Com base nesses estudos, é demonstrado a diversidade de heteropolímeros 

microbianos com características bioativas e como as fontes de carbono interferem em suas 

propriedades bioativas. As possibilidades de aplicação associadas a estes exemplos permitem 

seu uso em diversos setores comerciais, tais como alimentício, farmacêutico ou cosmético, 

com a função de auxiliar na saúde do consumidor. 
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2.2. Propriedades reológicas 

As propriedades reológicas associadas aos heteropolímeros microbianos, tais 

como tais como viscosidade, perfil reológico, função de estabilizante, gelificante ou 

emulsificante, são influenciadas pelas estruturas e composição monomérica e 

consequentemente, pela linhagem sintetizadora (JINDAL; SINGH KHATTAR, 2018; WANG 

et al., 2010). Como vantagem, os EPS apresentam propriedades reológicas e emulsionantes 

estáveis em amplas faixas de temperatura, pH e força iônica, o que incentiva a sua aplicação 

em diversos setores, com destaque ao setor alimentício (HAN et al., 2015). 

Como alternativa para o uso de estabilizantes comerciais (tais como pectina ou 

carragena), foi encontrado o EPS sintetizados pela linhagem de Streptococcus thermophilus 

em produtos fermentados, na presença de lactose, o que torna-o interessante para o setor 

alimentício (ZHANG et al., 2018). Já as linhagens de Enterobacter, Paenibacillus sp., 

Phyllobacterium sp., Rhizobia tropici e Sphingomonas sanxanigenens apresentaram 

possibilidades de aplicação como espessantes, agentes gelificantes e de viscosidade, 

direcionando-se a sua aplicação para o setor farmacêutico, cosmético e alimentício 

(ANTUNES et al., 2015; CASTELLANE et al., 2015; HUANG et al., 2016; LI et al., 2017; 

RÜTERING et al., 2016).  

Os polissacarídeos produzidos em bioprocessos com as linhagens Lactobacillus 

rhamnosus (POLAK-BERECKA et al., 2015) e Lactobacillus fermentum (ALE et al., 2016) 

utilizando a glicose como fonte de carbono, apresentaram propriedades de melhoramento de 

textura. 

O EPS sintetizado por Bacillus amyloliquefaciens em bioprocessos utilizando a 

sacarose como fonte de carbono apresentou características reológicas interessantes, sendo 

direcionada a sua aplicação como emulsificante alimentício (HAN et al., 2015). Aplicações 

no setor alimentício também foram relatados no estudo de Brandt e colaboradores (2018), que 

utilizaram a glicose e a frutose como fonte de carbono para a obtenção de EPS a partir 

Kozakia baliensis NBRC 16680 e no estudo de Alvarez e colaboradores (2018), que 

utilizaram a glicose e glicerol como fontes de carbono em bioprocessos com a Ensifer 

adhaerens JHT2, utilizando esse biopolímero como bioemulsificante alimentar. 

Desse modo, as propriedades reológicas são interessantes para aplicações no setor 

alimentício, com o intuito de melhorar a textura e a viscosidade, por exemplo. Observa-se 

também que a linhagem sintetizadora, bem como a fonte de carbono utilizada, influência 
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nessas propriedades, o que incentiva a busca por novos EPS com características reológicas 

com potencial para aplicações comerciais.  

2.3. Propriedades biorremediadoras 

O interesse por novos biomateriais também impulsionaram o interesse por 

biopolímeros com habilidade de descontaminação, desintoxicação e biorremediação de 

produtos farmacêuticos, solo e água, aditivos alimentares, recuperação avançada de petróleo, 

por exemplo (BAJESTANI et al., 2017). 

Com enfoque nos processos de biorremediação, estudos em áreas contaminadas 

com óleos foram conduzidos com EPS sintetizados pelas linhagens do gênero Rhizobium sp e 

Acinetobacter junii, devido as suas propriedades emulsificantes (CASTELLANE et al., 2015, 

2017; MORETTO et al., 2015; SEN et al., 2014; YADAV et al., 2012). Resultados 

semelhantes também foram relatados no estudo de Moshabaki Isfahani e colaboradores 

(2018), para Arthrobacter luteolus, Bacillus aerius e Halomonas eurihalina, além da sua 

utilização como fertilizante de solos. 

Remoções de compostos tóxicos foram reportados na literatura, tais como a 

remoção de cromo hexavalente (Cr(VI)) utilizando Klebsiella sp. (QIANG et al., 2013) e 

Bacilus licheniformis (DOGAN et al., 2015) e de Cd (II) utilizando Pseudomonas veronii 

(FERREIRA et al., 2017), por meio da biotransformação desses compostos em EPS, sendo 

uma alternativa para a remoção de metais pesados em resíduos. Potencial semelhante foi 

encontrado no estudo de Pronk e colaboradores (2017) utilizando a linhagem Defluviicoccus 

sp., que indicaram a utilização de águas residuárias para a produção de EPS. 

Com isso, a biorremediação é uma alternativa biológica eficaz e praticável de usar 

os heteropolímeros microbianos na remoção de compostos perigosos de locais contaminados. 

Os estudos citados apresentam condições de cultivo diferentes das encontradas para as 

propriedades bioativas e reológicas, evidenciando a influencia do meio de cultivo nas 

propriedades dos exopolissacarídeos. 
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Tabela 1 – Sintetizadores de EPS com potencial de aplicação comercial. 

Organismo produtor 
Fonte de 

carbono 
Monômeros presentes EPS (g/L) 

Propriedades de interesse 

comercial 
Referência 

Bactéria 

Acinetobacter junii Glicose 
Manose, galactose, arabinose (3:1:1) e 

ácidos urônicos (10,12%) 
0,8 Biorremediação Sen et al. (2014); Yadav et al. (2012) 

Arthrobacter luteolus Sacarose - 0,238 Biorremediação 
Moshabaki Isfahani et al. (2018) 

Bacillus aerius Sacarose - 0,277 Biorremediação 

Bacillus altitudinis Sacarose Ácido manurônico e glicose (1:2,2) 10,33 Potencial antitumoral Mohamed et al. (2018) 

Bacillus amyloliquefaciens 

Sacarose Manose e glicose (1:0,7) - Emulsificante alimentar Han et al. (2015) 

Glicose 
Glicose, Galactose, ácido glucurônico 

(1,6:1,0:0,9) 
- Potencial antitumoral El-Newary et al. (2017) 

Bacillus tequilensis Sacarose 
Glicose, galactose, manose, arabinose e 

xilose (1:3,8:6,9:18,8:48) 
6,83 Propriedades terapêuticas Rani et al. (2017) 

Bacilus licheniformis Glicose 
Ramnose, manose, galactose, glicose, 

frutose, arabinose, xilose e ácidos urônicos  
0,7 Biorremediação Dogan et al. (2015) 

Defluviicoccus sp. Acetato de sódio Glicose e galactose - Biorremediação Pronk et al. (2017) 

Ensifer adhaerens  Glicose e glicerol  Manose, galactose e glicose (15:43:41) - Emulsificante alimentar Alvarez et al. (2018) 

Enterobacter  Lactose 
Fucose, ácido glucurônico, galactose e 

glicose (1:1:1,4:1,4) 
6,4 Propriedades reológicas Antunes et al. (2015) 

Halomonas eurihalina Sacarose - 0,277 Biorremediação Moshabaki Isfahani et al. (2018) 

Klebsiella sp. Sacarose - 15,05 Biorremediação Qiang et al. (2013) 

Kocuria rósea Glicose 
Glicose, galactose, manose (1,5:0,7:0,1) e 

ácido glucurônico  
0,731 

Propriedades 

imunomoduladores 
Kumar; Sujitha (2014) 

Kozakia baliensis Glicose e frutose  Glicose, galactose, e manose 3,93 Emulsificante alimentar Brandt et al. (2018) 

Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus  Lactose 

r-EPS1: Galactose e glicose (1,00: 1,23)  

0,14* Propriedades antioxidantes Tang et al. (2017) r-EPS2: Galactose e glicose (1,00: 1,33) 

r-EPS3: Galactose e glicose (1,34: 1,00) 

Lactobacillus fermentum  Glicose Glicose e galactose (2:1) 0,791 Melhorador de textura Ale et al. (2016) 

Lactobacillus gasseri  Sacarose  
Glicose, manose, galactose, ramnose e 

fucose (1:4:7,7:10:20,5) 
64,32 

Propriedade 

antimicrobiana 
Rani; Anandharaj; David Ravindran (2018) 

Lactobacillus helveticus  Lactose  Manose, glicose e galactose (1:1,69:3,54) 0,753 Propriedades antioxidantes Li et al. (2014a, 2014b) 

Lactobacillus kefiranofaciens Glicose 
Manose, arabinose, glicose, galactos e 

ramnose (1:3,9:4,7:5:85) 
2,26 

Propriedade 

antimicrobiana 
Jeong et al. (2017) 

Lactobacillus plantarum 

Glicose Galactose e glicose (1:2) 0,07 
Propriedades funcionais 

(antioxidantes) 
Zhang et al. (2013) 

Glicose 
Manose, frutose, galactose e glicose 

(8,2:1:4,1:4,2) 
- 

Propriedades funcionais 

(antioxidantes) 
Wang et al. (2015) 

Lactose Manose, glicose  3,5 Propriedades antitumorais Dilna et al. (2015) 

*Concentração total dos EPS produzidos em conjunto pelo micro-organismo. 
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Tabela 2 – Sintetizadores de EPS com potencial de aplicação comercial. 

Organismo produtor Fonte de carbono Monômeros presentes EPS (g/L) Propriedades de interesse comercial Referência 

Lactobacillus plantarum 

Sacarose  Ribose, frutose e galactose (1: 2,8: 3,2) 1,6 Propriedade antimicrobiana Pradeepa et al. (2016) 

Glicose Xilose e galactose 0,43 
Propriedades funcionais 

(antioxidantes) 
Zhang et al. (2016b) 

Glicose Glicose, glucosamina, galactose e ramnose (10:7:0,5:1,4) 0,12 Propriedades funcionais (Prebiótico) Gangoiti et al. (2017) 

Glicose Xilose, glicose e galactose (3,4: 1,8: 1) 0,96 Propriedades funcionais (Prebiótico) Liu et al. (2017) 

Lactose 
Arabinose, manose, glicose e galactose 

(0,95:12,94:7,26:3,31) 
0,6 Propriedades antioxidantes Wang et al. (2017) 

Glicose Glicose e manose 2,8 
Propriedades funcionais (antidiabético 

e redutor de colesterol) 
Sasikumar et al. (2017) 

Glicose Glicose e galactose (0,5:1,4) 0,38 Propriedades funcionais (Prebiótico) Nambiar et al. (2018) 

Lactobacillus rhamnosus Glicose Ramnose, glicose e galactose  - Melhorador de textura Polak-Berecka et al. (2015) 

Lactobacillus suebicus Glicose N-acetilglicosamina, glicose e galactose (1:1,05:5,4) 0,2 Propriedades imunomoduladores Ibarburu et al. (2015) 

Paenibacillus sp. Glicose 
Glicose, manose, galactose e ácido glucurônico 

(3,5:2:1:0,1) 
4,54 Propriedades reológicas Rütering et al. (2016) 

Phyllobacterium sp. Sacarose  Glicose, galactose (1:1,07) 21,9 Propriedades reológicas Li et al. (2017) 

Pseudomonas stutzeri Amido Glicose, manose e ramnose (1:1,1:0,7) 1,3 Propriedades antioxidantes Maalej et al. (2014) 

Pseudomonas veronii Glicose 
Fucose, galactosamina, glucosamina, galactose, glicose, 

manose e ácido glucurônico 
2,99 Biorremediação Ferreira et al. (2017) 

Rhizobia tropici  Glicerol 
Glicose, galactose, ácido glucurônico, ramnose, manose, 

ácido galacturônico (1:1,7:8,2:309:451:978) 
7,67 Propriedades reológicas Castellane et al. (2017) 

Rhizobium sp. Sacarose  

EPSLBMP-C01 - Glicose, galactose e ramnose (1:2:31) 3,48 

Biorremediação 
Moretto et al. (2015) EPSLBMP-C04 - Glicose, galactose, ácido glucurônico, 

manose, ramnose (1:1,4:15:20:90) 
6,63 

Glucose, galactose (1:3,4) e ácidos urônicos 5,52 Castellane et al. (2015) 

Rhodothermus marinus Lactose 
Glicose, arabionose e xilose (1:2,13:4,93) 

0,008* Propriedades antitumorais Sardari et al. (2017)  
Glicose, arabionose, xilose e manose (1:3,75:3,02:1,87) 

Sphingomonas sanxanigenens  Sacarose  Glicose, manose, ramnose e ácido glucurônico (9:6:1:1) - Propriedades reológicas Huang et al. (2016) 

Streptococcus thermophilus Lactose 
Glicose e galactose (1,80:1,03) - Propriedades antioxidantes Zhang et al. (2016a) 

Galactose, glicose e galactosamina (3: 2: 1)  0,23 Estabilizante alimentar Zhang et al. (2018) 

Streptomyces carpaticus Glicose 
Ácido galacturônico, glicose, xilose, galactose, manose e 

frutose (3:1:1:2:2:1) 
7,45 Propriedades antitumorais Selim et al. (2018)  

*Concentração total dos EPS produzidos em conjunto pelo micro-organismo. 
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Organismo 

produtor 

Fonte de 

carbono 
Monômeros presentes EPS (g/L) 

Propriedades de interesse 

comercial 
Referência 

Weissella confusa Glicose 
Galactose, manose, glicose, frutose, ramnose, arabinose, 

xilose e ribose 
5,5 Propriedades imunomoduladores 

Adebayo-Tayo; Ishola; Oyewunmi 

(2018) 

Fungo 

Cordyceps sinensis Glicose Manose e glicose (1,0:1,7) - Propriedades antitumorais Chen et al. (2014) 

Diaporthe sp. Glicose 

EPS-CD1: Galactose, glicose e manose (2:1,5:1) 0,08 

Propriedades antitumorais Orlandelli et al. (2016, 2017) EPS-CD2: Galactose, glicose e manose (3:1:1,5) 0,04 

Glicose, galactose, manose, fucose (1:1,6:3,2:25) 0,15 

Tuber 

melanosporum 
Sacarose Galactose, glicose, manose e ácido galacturônico (1:2:2,3:64) 5,86 Propriedades antitumorais Zhao et al. (2014) 

*Concentração total dos EPS produzidos em conjunto pelo micro-organismo. 
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3. CONCLUSÃO 

Os relatos encontrados na literatura demonstraram a habilidade de diferentes 

micro-organismos em sintetizar heteropolissacarídeos de interesse comercial. As propriedades 

bioativas e reológicas demonstraram ser atrativas para os setores industriais evidenciados 

nesse capítulo. A variedade de polissacarídeos microbianos e a diversidade de aplicação 

evidenciam seu potencial e a importância da busca de bioprocessos para a produção de novos 

biopolímeros que atendam a demanda do mercado. 
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CAPÍTULO 2 – BIOPROSPECÇÃO DE MICRO-ORGANISMOS DO CERRADO 

PARA A OBTENÇÃO DE EXOPOLISSACARÍDEO 

 

RESUMO 

A demanda do mercado por produtos naturais associada ao potencial dos processos 

biotecnológicos, incentiva a busca por métodos alternativos de obtenção dos produtos 

convencionais. Além disso, a procura por micro-organismos capazes de sintetizar produtos de 

interesse comercial, como os polissacarídeos, a partir de processos de bioprospecção, 

incentiva o desenvolvimento biotecnológico e a valorização da biodiversidade natural. Neste 

enfoque, o objetivo deste trabalho foi isolar micro-organismos presentes em fontes vegetais 

pertencentes ao bioma do Cerrado e selecionar as linhagens com maior potencial para a 

produção de exopolissacarídeos (EPS). No processo de seleção das linhagens, 59 isolados 

foram obtidos a partir das frutas abiu, cajá manga, gravatá e pau-de-colher. Nos testes 

fermentativos, realizados durante 48 horas de processo, 3 bactérias apresentaram potencial de 

produção de EPS. Dentre elas, a linhagem LBA-328 foi capaz de alcançar 1,20 g/L de EPS 

produzido e 2,97 g/L de biomassa. Esse estudo foi o primeiro a identificar linhagem com 

potencial de produção de EPS isoladas do gravatá. Esse fato demonstra a importância da 

bioprospecção para o desenvolvimento biotecnológico, bem como a valorização da 

biodiversidade pertencente ao Cerrado.  

 

PALAVRAS CHAVE: Bioma do Cerrado. Bioprocesso. Exopolissacarídeo. Screening.  
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CHAPTER 2 - BIOPROSPECTION OF MICRORGANISMS OF THE CERRADO 

FOR THE OBTENTION OF EXOPOLISSACARÍDEO 

 

ABSTRACT 

The market demand for natural products associated with the potential of biotechnological 

processes encourages the search for alternative methods of obtaining conventional products. 

In addition, the search for microorganisms capable of synthesizing products of commercial 

interest, such as polysaccharides, through bioprospecting processes, encouraging 

biotechnological development and enhancement of natural biodiversity. In this approach, the 

objective of this work was to isolate microorganisms present in plant sources belonging to the 

Cerrado biome and to select the strains with the greatest potential to produce 

exopolysaccharides (EPS). In the process of selection of the strains, 59 isolates were obtained 

from the fruits abiu, cajá manga, gravatá e pau-de-colher. In fermentation tests, performed for 

48 hours process, three bacteria showed potential for EPS production. Among them, the LBA-

328 strain was able to reach 1.2 g/L of EPS produced and 2.97 g/L of biomass. This study was 

the first to identify strain with EPS production potential isolated from gravatá. This fact 

demonstrates the importance of bioprospecting for the biotechnological development, as well 

as the valorization of the biodiversity belonging to the Cerrado. 

 

KEYWORDS: Cerrado Biome. Bioprocess. Exopolysaccharide. Isolation of microorganisms. 
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1. INTRODUÇÃO 

A crescente demanda do mercado consumidor por compostos naturais, bem como 

o maior interesse industrial por polímeros naturais nos setores alimentício, farmacêutico e 

cosmético, incentivam a busca por ―novas‖ fontes e métodos de obtenção destes compostos 

(AKACHA; GARGOURI, 2015; LIU et al., 2017a). A obtenção de compostos considerados 

como naturais pode ser realizada por meio de processos de extração direta das fontes naturais 

(processos físicos) ou por processos fermentativos, utilizando micro-organismos, enzimas e 

culturas de células capazes de sintetizar o produto de interesse (CHEMAT; VIAN; 

CRAVOTTO, 2012; CHOTANI et al., 2017).  

Devido às limitações climáticas, sazonais e à disponibilidade das fontes naturais 

utilizadas nos processos de extração, os processos biotecnológicos apresentam-se como 

alternativa promissora, visando o desenvolvimento de processos industriais sustentáveis, 

eficientes, e com o potencial de resultarem em produtos de interesse comercial, como o caso 

dos polissacarídeos (ARISAWA; WATANABE, 2017; BARNARD et al., 2012). Nesse 

enfoque, os processos de bioprospecção se encaixam como ferramentas para a busca de 

produtos com potencial mercadológico (ZAFAR et al., 2018).  

Dentre as inúmeras fontes para bioprospecção, as plantas, por exemplo, 

apresentam grande potencial para a busca por micro-organismos, uma vez que a partir destas é 

possível acessar a uma diversidade de colônias de micro-organismos (internas e externas) 

(MÜLLER; OBERMEIER; BERG, 2016). Dentre os tipos de bioprospecção já relatados, cabe 

citar a produção de surfactantes a partir de linhagens isoladas de plantas (YIN et al., 2015), 

obtenção de compostos de aromas pela síntese Phomopsis sp. isolado de Pinus taeda (BIER; 

MEDEIROS; SOCCOL, 2017), a síntese de álcool perílico a partir de linhagens isoladas da 

floresta do Arauco (BIER et al., 2011) e por fim, a produção de EPS (dextrana) pela síntese 

de bactérias isoladas de frutas e vegetais (ZAFAR et al., 2018), com destaque para o último o 

produto, que será abordado nesse estudo. 

Dentre os polissacarídeos obtidos por processos biotecnológicos, os 

exopolissacarídeos (EPS) são de grande importância industrial, sendo considerados uma 

importante fonte de hidrocolóides (ATES, 2015; GAO et al., 2017). Uma vantagem 

importante do uso dos EPS em relação aos demais biopolímeros, em termos de processo, é o 

fato de sua secreção ser extracelular, o que facilita sua obtenção, purificação e redução dos 

custos de produção (FREITAS; ALVES; REIS, 2011; MANIVASAGAN et al., 2013; 

MORRIS; HARDING, 2009; QIANG et al., 2013; RÜTERING et al., 2016). 
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Dentre as possibilidades de aplicação desses polissacarídeos microbianos (EPS), 

podem ser citados os potenciais de uso na indústria alimentícia, farmacêutica e cosmética, 

devido às propriedades bioativas (antitumorais, antimicrobianas, antioxidantes), reológicas 

(melhoradores de textura e viscosidade) e biorremediadoras (auxiliando em processos de 

tratamento de resíduos e recuperação de áreas contaminadas), entre outras (ATES; ONER, 

2017; CASTELLANE et al., 2015; VIDHYALAKSHMI et al., 2016; WANG et al., 2017; 

YILDIZ; KARATAS, 2018). 

Desta forma, torna-se interessante a busca por novas linhagens destinadas a 

produção de biopolímeros, como alternativa para a obtenção de polissacarídeos com 

propriedades de interesse industrial e, consequentemente, possam atender a demanda do 

mercado. Desse modo, o objetivo deste trabalho foi isolar micro-organismos presentes em 

fontes vegetais do Cerrado e selecionar linhagens com potencial para a produção de EPS. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.4. Isolamento de micro-organismos de fontes naturais 

O isolamento de micro-organismos foi realizado a partir de frutas pertencentes ao 

Cerrado brasileiro, sendo o abiu (Pouteria caimito), cajá manga (Spondias dulcis), gravatá 

(Bromelia pinguan) e pau-de-colher (Tabernaemontana laeta). As frutas utilizadas no estudo 

foram obtidas no Mercado Central de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

Para o isolamento dos micro-organismos endofíticos, uma prévia assepsia dos 

frutos foi realizada conforme metodologia de Azevedo (1998). Enquanto isso, para o 

isolamento de micro-organismos epifíticos, as frutas foram diretamente utilizadas após 

recebimento.  

Os fragmentos das frutas (casca, polpa, sementes e caule) foram retirados e 

depositados sobre a superfície das placas de Petri (Figura 1) contendo o meio Yeast Malt (YM 

- peptona bacteriológica 0,5%; glicose 1%; extrato de levedura 0,3%; ágar 2%; água 

destilada), adaptado de Maróstica (2006). 

 

Figura 1 -Esquema do método de fragmentação da fruta para o isolamento de micro-organismos endofíticos e 

epifíticos.  

Legenda: a) fruto inteiro; b) casca, c) polpa e d) semente. 
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As placas de Petri foram incubadas à 30±2ºC por 48 horas em estufa 

bacteriológica (Marca: Thelga, modelo: TE64CB). As colônias evidenciadas nas placas foram 

transferidas para outra placa contendo o meio YM, e repetiu-se o processo até a obtenção de 

colônias puras, por parâmetro visual. 

Os micro-organismos isolados foram transferidos para tubos de ensaio contendo o 

mesmo meio de cultura e conservados à 4°C, os quais foram catalogados e identificados de 

acordo com a fruta isolada (abiu (1), gravatá (2), cajá manga (3) e paú-de-colher (10)), o tipo 

de micro-organismo (endofítico (1) e epifítico (2)) e o número da colônia isolada, em LBA 

(iniciais do laboratório) – (1,2,3 ou 4), (1 ou 2) e (1 até 59), sendo essas numerações baseadas 

nas utilizadas no Laboratório de Biotecnologia da UFVJM. 

 

2.5. Seleção e identificação de micro-organismos com potencial para a 

produção de EPS  

Nessa etapa do estudo, foi seguido o processo fermentativo utilizado no estudo de 

Barcelos (2017). Desse modo, as linhagens foram incubadas em meio YM líquido (100 mL, 

em frascos de 250 mL) por 48 horas à 30ºC e 150 rpm em incubadora refrigerada com 

agitação (Marca: Tecnal, modelo: TE-421). 

Em diferentes intervalos de tempo (0, 2, 4, 8, 24 e 48 horas) foram coletadas 

amostras do meio fermentado (3 mL), afim de avaliar o crescimento celular e a produção de 

polissacarídeo conforme descrito na sequência.  

 

2.2.1 Determinação do crescimento celular 

As amostras coletadas foram centrifugadas a 3000 g por 12 minutos (Marca: Nova 

Técnica, modelo: NT 825), obtendo no final desse processo o “pellet” (massa celular), que foi 

utilizado para avaliar esse parâmetro. O pellet foi lavado três vezes consecutivas com água 

destilada, sendo que na terceira lavagem o material foi acondicionado em estufa 

bacteriológica à 105°C, até atingir peso constante. Os resultados coletados foram expressos 

em gramas de células por litro de meio (g/L) (BAIOCCO, 1997). 
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O crescimento dos micro-organismos também foi monitorado por meio da 

densidade ótica a 600 nm (Marca: Tecnal, modelo: UV-5100), após as três lavagens 

consecutivas do pellet resultante da centrifugação (CARLY et al., 2017). 

 

 

2.2.2 Determinação da concentração de polissacarídeo produzido 

O sobrenadante obtido na centrifugação das amostras foi utilizado para a 

quantificação de polissacarídeos. Para isso, etanol absoluto à 4°C (três vezes o volume da 

amostra) foi adicionado às amostras, e a mistura foi acondicionada à 4°C durante 24 horas. 

Após esse período, as amostras foram centrifugadas a 3000 g por 12 minutos (Marca: Nova 

Técnica, modelo: NT 825), sendo obtido no final desse processo o EPS. 

Para a análise gravimétrica, utilizou-se tubos Falcon com peso conhecido, onde as 

amostras foram acondicionadas. O material foi submetido à secagem em estufa (Marca: 

Tecnal, modelo: TE-393) à temperatura 50°C até peso constante (QIANG et al., 2013). O 

resultado expresso em gramas de polissacarídeos por litro de meio, com uma repetição em 

triplicata, (g/L) (KHANI et al., 2016). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1.Isolamento dos micro-organismos de fontes naturais 

Na etapa de isolamento foram selecionadas três frutas pertencentes ao bioma do 

Cerrado: Gravatá, Abiu, Cajá-manga e Pau-de-colher (Figura 2). A escolha das frutas foi feita 

de acordo com sua disponibilidade no período do isolamento.  

 

Figura 2 – Frutas do Cerrado selecionado para o isolamento de micro-organismos.  

Legenda: a. Gravatá; b. Abiu; c. Pau de Colher e d. Cajá-manga. 

 

 

a) b)

c) d)
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A partir da realização da metodologia de isolamento (AZEVEDO, 1998) foi 

possível isolar 59 micro-organismos (bactérias, leveduras e fungos filamentosos), sendo 28 

micro-organismos endofíticos e 31 micro-organismos epifíticos. A triagem para a seleção dos 

micro-organismos produtores de EPS foi realizada por meio da identificação da produção de 

EPS em fermentação em meio líquido, e foram selecionas 10 linhagens com possível 

potencial de produção. 

3.1.Seleção e identificação de micro-organismos com potencial para a 

produção de EPS  

Para a seleção da linhagem com potencial de síntese de EPS foi conduzido um 

processo fermentativo no meio YM com as linhagens isolados, com o objetivo de acompanhar 

o crescimento e a produção de EPS ao longo do bioprocesso. Desse modo, as linhagens pré-

selecionadas foram submetidas a um ensaio fermentativo com duração de 48 horas, visando 

selecionar o micro-organismo com maior potencial de produção de EPS.  

Inicialmente, foi realizada uma triagem prévia das linhagens isoladas, sendo 

identificados as produções de EPS para 10 micro-organismos, sendo os resultados obtidos 

expostos na Tabela 4.  

 

Tabela 4 – Avaliação do potencial de produção de polissacarídeo microbiano das linhagens isoladas do abiu, cajá-

manga, gravatá e pau-de-colher. 

Micro-organismo Fonte de isolamento Crescimento celular (600 nm) Concentração de EPS (g/L) 

LBA-3261 Gravatá 2,73 3,30 

LBA-328 Gravatá 2,82 2,97 

LBA-10211 Pau-de-colher 1,23 1,37 

LBA-114 Abiu 1,38 0,33 

LBA-226 Cajá-manga 1,29 0,17 

LBA-321 Gravatá 1,29 0,60 

LBA-325 Gravatá 2,04 0,17 

LBA-1021 Pau-de-colher 1,73 0,77 

LBA-1025 Pau-de-colher 0,35 0,50 

LBA-1026 Pau-de-colher 1,44 0,67 

 

Por meio dos dados obtidos para as linhagens pré-selecionadas, as maiores 

produções de EPS foram observadas para os micro-organismos LBA-3261, LBA-328 e LBA-

10211 (3,30, 2,97 e 1,37, respectivamente). Desse modo, essas linhagens foram selecionadas 

para avaliação da produção de EPS e biomassa durante o processo fermentativo.  

O perfil cinético de crescimento dos micro-organismos e a síntese de EPS 

avaliados estão expostos na Figura 3 e Figura 4. 
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Figura 3 – Curva de crescimento das linhagens LBA-3261, LBA-328 e LBA-10211, com desvio padrão < 0,001. 

Legenda: LBA-3261 (▲); LBA-328 (■); LBA-10211 (●). 

 

 

Figura 4 – Perfil de produção de EPS dos micro-organismos LBA-3261, LBA-328 e LBA-10211 pelo método 

gravimétrico, com desvio padrão < 0,001.  

Legenda: LBA-3261 (▲); LBA-328 (■); LBA-10211 (●). 

 

 

A partir da Figura 3 é possível observar, por meio do comportamento 

fermentativo, que os micro-organismos LBA-3261 e LBA-328 apresentaram crescimento 

exponencial até um período de 24 horas. Enquanto isso, a linhagem LBA-10211 apresentou 

crescimento exponencial até um período de 8 horas, seguido pelo início da fase estacionária, 

em tese por uma possível exaustão da fonte de carbono presente no meio de cultivo após esse 

período, uma vez que esta é a responsável pela energia disponível para o bioprocesso 

(DONOT et al., 2012; JINDAL; SINGH KHATTAR, 2018). 
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A partir da Figura 4, foi possível observar que os micro-organismos LBA-328 e 

LBA-3261 apresentaram maior produção de EPS. As maiores concentrações de EPS para 

essas linhagens foram obtidas durante a fase lag de crescimento (Figura 3), sendo encontrado 

valores de 1,2 g/L de. Após esse período de 8 horas, houve uma redução da concentração para 

a linhagem LBA-3261 (60%), alcançando ao final do processo concentrações de 0,7 e 0,8 g/L 

de EPS, para os micro-organismos LBA-328 e LBA-3261, respectivamente. Enquanto isso, a 

linhagem LBA-10211 obteve uma maior produção de EPS ao final do processo fermentativo 

(48 horas), alcançando concentrações de 0,8 g/L.  

A redução da concentração de EPS durante os processos pode estar relacionada à 

degradação do polissacarídeo produzido por enzimas presentes no meio de cultivo, o que 

justificaria a redução da concentração de produto encontrada nesse estudo (MICHAUD et al., 

1994; NAGARAJ et al., 2017; XIAO; ZHENG, 2016). Enzimas como a endo-γ-glutamil 

hidrolase são responsáveis por essa degradação, sendo comumente encontradas em vários 

micro-organismos do gênero Bacillus sp, com o intuito de proteger as linhagens contra 

condições ambientais desfavoráveis (KREYENSCHULTE; KRULL; MARGARITIS, 2014). 

Reduções das concentrações de EPS também foram observadas na literatura para 

diferentes micro-organismos (Halomonas stenophila, Lactobacilli, Rhizobium tropici, 

Streptococcus thermophilus), que indicaram como principais causadores a presença de 

enzimas (AMJRES et al., 2015; BADEL; BERNARDI; MICHAUD, 2011; CASTELLANE et 

al., 2017; DE VUYST et al., 1998; PAL et al., 2015). O aumento da produção de EPS após a 

fase exponencial, em tese, ocorreu devido a uma possível falta de nutrientes no meio de 

cultivo, o que limitou o crescimento do micro-organismo e, como resposta à essa condição 

ambiental, houve um incentivo à produção de metabólicos secundários, como o EPS, pela 

linhagem afetada (LIANG, 2015; RÜTERING et al., 2016).  

Ainda de acordo com Liang (2015) e Rütering e colaboradores (2016), o aumento 

da produção de EPS no final do processo também é característico de micro-organismos que 

apresentam crescimento lento. Assim, como consequência, o sistema poderá apresentar uma 

maior disponibilidade da fonte de carbono, após cessar a fase exponencial. Com isso, as 

condições ambientais encontradas pelas linhagens durante o período estacionário induziriam a 

produção de EPS (SCHMID; SIEBER; REHM, 2015). 

Por meio dos dados obtidos nessa etapa do trabalho, o micro-organismo LBA-328 

foi selecionado para a continuidade dos estudos. A escolha deste micro-organismo foi devido, 

principalmente, a sua resposta de crescimento satisfatório e pelo potencial na produção de 

EPS, atingindo de 1,2 g/L durante a fase lag e 0,8 g/L no final do processo.  
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4. CONCLUSÃO 

O isolamento de micro-organismos a partir das frutas pertencentes ao Cerrado 

brasileiro realizado no estudo permitiu a obtenção de 59 micro-organismos (bactérias, 

leveduras e fungos filamentosos), dos quais 17% apresentaram potencial para a produção de 

EPS. Por meio do teste fermentativo, foi possível selecionar as linhagens que obtiveram os 

melhores resultados de crescimento e formação de produto, sendo elas a LBA-3261, LBA-328 

e LBA-10211. Dentre estes, a linhagem LBA-328 alcançou uma produção máxima de 1,2 g/L 

após 2 horas de processo, à 30ºC e 150 rpm, sendo selecionada para os estudos posteriores, 

com o intuito de otimizar a produção e caracterizar o produto formado.  

Deste modo, este capítulo evidencia a diversidade microbiana encontrada durante 

o isolamento, sendo o primeiro estudo a identificar linhagens com potencial de produção de 

EPS isoladas das frutas gravatá, cajá manga, abiu e pau-de-colher. Esse fato demonstra a 

importância da bioprospecção para o desenvolvimento biotecnológico, bem como a 

valorização da biodiversidade microbiana associada ao Cerrado.  
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CAPÍTULO 3 – OTIMIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE MEIO DE CULTIVO E DAS 

CONDIÇÕES DE PROCESSO PARA A SÍNTESE DE EPS 

 

RESUMO 

O processo de biossíntese de exopolissacarídeos (EPS) são dependentes de diversos fatores, 

como a composição de meio de cultivo e condições de processo em que são submetidos, 

visando maximizar a produtividade do sistema, reduzir custos globais de processo e tempo de 

processo. Com isso, torna-se interessante o uso de métodos de otimização como alternativa 

para melhorar o conhecimento do processo e interações entre as variáveis mais influentes, 

causando impacto direto na obtenção EPS de interesse. Desse modo, o objetivo desse capítulo 

foi utilizar o delineamento central composto rotacional (DCCR) como ferramenta para 

encontrar as melhores condições de processo (dentre eles a agitação, temperatura e pH) e 

composição de meio de cultivo (dentre eles as concentrações da fonte de carbono, de extrato 

de levedura e de sais na primeira otimização e elevação das concentrações de extrato de 

levedura e de sais e fixação da concentração de sacarose em 55 g/L na segunda otimização) 

para o processo biotecnológico de síntese de polissacarídeos a partir da linhagem LBA-328. 

Por meio dos testes, observou-se que as melhores produções foram obtidas utilizando 55 g/L 

de sacarose como fonte de carbono, 12,5 g/L de extrato de levedura, 15 g/L de K2HPO4 e 3,77 

g/L de MgSO4.7H2O como constituintes, atingindo produção máxima de 19 g/L de EPS. Esta 

concentração obtida resultou em um aumento de aproximadamente 89% em comparação ao 

sistema não-otimizado (1,2 g/L EPS, conforme foi apresentado no Capítulo 2). Com base nos 

resultados obtidos, seria importante, para a continuidade e melhoria do processo, estudar os 

parâmetros de processos analisados em diferentes escalas de processo fermentativo e em 

biorreator de bancada (scale-up), para assim obter maior controle e produção do sistema 

proposto utilizando a linhagem LAB-328. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Exopolissacarídeo. Viabilidade Celular. Sacarose. Delineamento 

central composto rotacional. 
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CHAPTER 3 - OPTIMIZATION THE COMPOSITION OF CULTURE MEDIUM 

AND PROCESS CONDITIONS FOR SYNTHESIS OF EPS 

 

ABSTRACT 

The exopolysaccharide (EPS) biosynthesis is dependent on several factors, such as the culture 

medium composition and the process conditions in which they are submitted, in order to 

maximize system productivity, reduce overall process costs and process time. Thus, it is 

interesting to use optimization methods as an alternative to improve process knowledge and 

interactions among the most influential variables, causing a direct impact on obtaining EPS of 

interest. Therefore, the objective of this chapter was to use the central composite rotatable 

design (CCRD) as a tool to find the best process conditions (among them agitation, 

temperature and pH) and composition of culture medium (among them the concentrations of 

the carbon source, yeast extract and salts) for the biotechnological process of synthesis of 

polysaccharides from the LBA-328 strain. By means of the tests, it was observed that the best 

yields were obtained using 55 g/L sucrose as a carbon source, 12,5 g/L de yeast extract, 15 

g/L de K2HPO4 e 3,77 g/L de MgSO4.7H2O as constituents, reaching maximum production of 

19 g/L EPS. This obtained concentration resulted in an increase of approximately 89% 

compared to the non-optimized system (1.2 g/L EPS, as presented in Chapter 2). Based on the 

obtained results, it would be important, for the continuity and improvement of the process, to 

study the parameters of processes analyzed in different fermentation process scales and scale-

up bioreactor, in order to obtain greater control and production of the proposed system using 

the LAB-328 strain. 

 

KEYWORDS: Exopolysaccharide. Cell Viability. Sucrose. Central composite rotatable 

design. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os processos de biossíntese de exopolissacarídeos (EPS) são dependentes de 

diversos fatores, principalmente das rotas metabólicas dos micro-organismos responsáveis, 

composição de meio de cultivo e condições dos processos aos quais são submetidos e que, 

consequentemente, interferem diretamente no tempo de condução e custos dos bioprocessos 

(ATES, 2015; FREITAS; TORRES; REIS, 2017). Devido a esses fatores, os métodos de 

otimização são ferramentas promissoras para alcançar condições de alta produtividade e 

menor custo, podendo ser mais promissores que as técnicas de melhoramento genético, 

devido a maior estabilidade dos EPS produzidos durante os bioprocessos otimizados 

(SCHMID; SIEBER; REHM, 2015). 

Dentre as ferramentas existentes para a realização da otimização de processos, os 

designs estatísticos mais utilizadas são o delineamento composto central rotacional (DCCR) e 

a metodologia de superfície de resposta (RSM) (IMRAN et al., 2016). Por meio da 

combinação destas metodologias, é possível predizer o comportamento do processo de forma 

gráfica (RSM), além de construir um modelo de segunda ordem (quadrática) para a variável 

resposta e os parâmetros de rotação deste modelo, a partir do DCCR (SHARMA; SHARMA; 

SHARMA, 2017). Assim, é possível obter um planejamento com menor número de condições 

experimentais, menor tempo de execução e maior quantidade de informações do sistema, 

alcançando as condições ideais do processo fermentativo (SINGH et al., 2017). 

Os parâmetros avaliados durante a otimização estão relacionados com a 

biossíntese do EPS, sendo comumente estudados a composição dos meios de cultivo, pH, 

agitação, aeração e temperatura de incubação, sendo esses fatores investigados antes de 

qualquer possível avaliação de aumento de escala (ÖNER, 2013). Dentre eles, o meio de 

cultivo é o fator de maior influência, devido às fontes de carbono presentes, como os monos- 

e dissacarídeos, que são os substratos preferenciais para as produções microbianas 

(FREITAS; TORRES; REIS, 2017; IMRAN et al., 2016; SINGH et al., 2017). 

Entretanto, os custos associados aos substratos são significativos nos custos totais 

dos processos fermentativos, sendo muitas vezes, um ponto negativo e determinante para o 

aumento de escala (SAEED et al., 2016). Ainda assim, os substratos clássicos, tais como 

amido e sacarose, são utilizados nesses processos, devido aos rendimentos elevados e à maior 

assimilação destes pelos biocatalisadores. Com isso, torna-se interessante a otimização da 

composição do meios de cultivo, como alternativa para a redução dos gastos associados ao 



54 

 

processo, proporcionando assim, melhores condições de produção e aumento da 

produtividade do sistema (LÖWE et al., 2017; SINGH et al., 2017). 

O estudo de de Revin; Novokuptsev; Red’kin (2016), por exemplo, tinha como 

intuito otimizar o meio de cultivo utilizado na produção do EPS (levana) sintetizada pela 

linhagem Azotobacter vinelandii, obtendo como resposta a essa otimização, uma produção 

máxima de EPS de 14,5 g/L. Com o mesmo enfoque, Xavier e Ramana (2017), tinha como 

objetivo otimizar produção da levana proveniente da síntese da linhagem Bacillus 

licheniformis, com base nas condições de processo e composição do meio de cultivo. Desse 

modo, partindo de produções de 32,00 g/L resultantes de processos não otimizadas para 

produções de 50,25 g/L em processo nas condições otimizadas, indicando um aumento de 

36,32% na produção de levana.  

Estudo como o de Du e colaboradores (2017) também tinha o interesse de elevar a 

produção de EPS (dextrana) a partir da linhagem Leuconstoc mesenteroides, por meio da 

otimização das condições de processo e da composição do meio de cultivo. Como resposta, 

foi alcançado um aumento de produção de 31,24% em relação ao bioprocesso não otimizado, 

que possuía uma produção de 30,23 g/L. Com isso, os estudos supracitados evidenciam as 

vantagens de utilizar os processos de otimização para a elevação da produção de EPS. 

Desse modo, é possível observar a diversidade de parâmetros que são 

significativos durante o processo de biossíntese de EPS e a importância de avaliá-los. 

Ademais, os métodos de otimização permitem observar a interferência de cada parâmetro, 

sendo uma alternativa para encontrar as condições ótimas de processo, reduzir custos e 

aumentar a produtividade de EPS. Desta forma, o objetivo desse capítulo foi de utilizar o 

DCCR como ferramenta para otimizar as condições de cultivo e de composição de meio de 

cultivo para o processo biotecnológico de síntese de EPS a partir da linhagem LBA-328.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A Figura 5 apresenta as etapas de realização dos experimentos contidos neste 

capítulo, que visaram otimizar a composição de meio de cultivo e as condições de processo 

para a síntese de EPS pela linhagem LBA-328. 
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Figura 5 – Mapa dos experimentos realizados para a otimização da composição de meio de cultivo e das condições de 

processo para a síntese de EPS pela linhagem LBA-328. 

 

 

2.1.Avaliação e seleção da fonte de carbono com melhor produção de EPS a 

partir da linhagem LBA-328 

Após a seleção do micro-organismo e testes iniciais (como foi apresentado no 

Capítulo 2), foi avaliado o efeito das diferentes fontes de carbono na produção de EPS. As 

fontes de fonte de carbono (1%) avaliadas foram: glicose, sacarose, lactose e frutose. Os 

demais componentes do meio líquido (volume de trabalho de 100 mL) foram peptona 

bacteriológica 0,5% e extrato de levedura 0,3%. Em diferentes intervalos de tempo (0, 2, 4, 8, 

24, 28, 48 e 52 56 horas), foram coletadas amostras do meio fermentado para avaliar o 

crescimento celular e a produção de EPS seguindo metodologias de quantificação de 

crescimento microbiano e produção de EPS apresentadas no item abaixo (item 2.1.1.). 

Como ferramenta para auxiliar na escolha da fonte de carbono, foi realizado um 

teste de médias (Tukey) nas concentrações de EPS obtidas, com o intuito de avaliar qual fonte 
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de carbono apresentou melhores produções de EPS. Os dados foram analisados no software 

RStudio versão 1.0.153, conduzido com 1% de significância. 

 

 

2.1.1. Métodos Quantitativos para a determinação do crescimento celular e da 

concentração de EPS 

2.1.1.1. Determinação do crescimento celular 

Determinado conforme descrito no item 2.2.1. do capítulo 2. 

 

2.1.1.2. Determinação da concentração de EPS 

Determinado conforme descrito no item 2.2.2. do capítulo 2. 

 

2.1.1.2.1. Método gravimétrico 

Para a análise gravimétrica utilizou-se tubos Falcon com pesos previamente 

conhecidos, onde foram acondicionadas as amostras para a secagem até peso constante, em 

estufa de secagem (Marca: Tecnal, modelo: TE-393) a 50°C (QIANG et al., 2013). 

 

2.1.1.2.2. Método Fenol-Sulfúrico 

Para a realização da análise foi construída uma curva de calibração utilizando 

como padrão a glicose (soluções de glicose em água destilada com concentrações variando de 

0,01 a 0,1 g/L), para a quantificação das amostras. Para a curva padrão e para a análise das 

amostras, foram utilizadas 0,5 mL da amostra e adicionados 0,5 mL de solução de fenol 5%, e 

2,5 mL de ácido sulfúrico concentrado. Após quinze minutos foi realizada a leitura no 

espectrofotômetro (Marca: Tecnal, modelo: UV-5100), utilizando a absorbância de 490 nm, 

para mensurar a quantidade de polissacarídeos presentes (DUBOIS et al., 1956). 

 

2.2.Otimização de meio de cultivo e das condições de processo de síntese do 

EPS da linhagem LBA-328 

A otimização da composição do meio de cultivo e das condições de processo 

foram realizadas a partir do método de delineamento central composto rotacional (DCCR), 
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seguindo metodologia de Rodrigues; Lemma (2014). Os dados obtidos nessa otimização 

foram analisados no software STATISTICA 13.0 (Statsoft), ao nível de significância de 10% 

(p <0,1) e R
2 

mínimo de 85%. 

Os resultados experimentais resultantes do processo de otimização foram 

utilizados para a construção da função polinomial de segunda ordem representativa do 

processo (Equação 1). 

 

                
            

            
        

      
                                      

Equação 1 

 

Sendo    a constante do modelo,          e    os coeficientes lineares, 

            e     os coeficientes quadráticos e                 os coeficientes de interação 

e   o erro embutido (XAVIER; RAMANA, 2017). 

Por meio da equação polinomial resultante do processo otimizado (Equação 1), foi 

utilizada a função de desejabilidade para definir a condição ótima do processo de otimização, 

visando encontrar a combinação que apresente os melhores resultados de produção de EPS 

(SHARMA; SHARMA; SHARMA, 2017). Como ferramenta para essa análise foi utilizado o 

software STATISTICA 13.0 (Statsoft).  

Desse modo, realizou-se a transformação de cada resposta prevista (Yi(x)) em 

uma função de desejabilidade parcial adimensional ( iYi
), sendo que o intervalo da função 

está entre respostas completamente indesejáveis e as respostas totalmente desejáveis, sendo 

formadas funções de desejabilidade parciais, que combinadas, formam a função completa de 

desebalidade D (que representa a média geométrica dos diferentes ( iYi
), como apresentada 

da Equação 2 (LIU; TANG, 2010). 

 

   1

  (  )     
  (  )        

  (  )  Equação 2 

 

Sendo ( iYi
) a representação dos valores de conveniência para a produção de EPS 

e (wi) o reflexo da diferença da importância entre as respostas existentes. 
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2.2.1 Otimização do meio de cultivo utilizado na síntese de EPS de processo 

de síntese do EPS da linhagem LBA-328  

2.2.1.1.Primeira otimização do meio de cultivo da síntese de EPS-328 

Para a definição dos reagentes, bem como das concentrações utilizadas nessa 

etapa, foi realizada uma busca na literatura sobre processos de otimização com aumento de 

produção de EPS e os compostos de maior influência nesses processos. Após o teste de fonte 

de carbono (Item 1.1 apresentando nos materiais e métodos deste capítulo), foi definida a 

sacarose como a fonte de melhor assimilação pela linhagem LBA-328 para a produção de 

EPS. 

As concentrações de sacarose foram definidas seguindo os trabalhos de Castellane 

e colaboradores (2017), Dailin e colaboradores (2016), Gientka e colaboradores (2016), Khani 

e colaboradores (2016), Li e colaboradores (2017), Manochai; Phimolsiripol; Seesuriyachan 

(2014), Pal e colaboradores (2015), Razack; Velayutham; Thangavelu (2013), Revin; 

Novokuptsev; Red’kin (2016), Qiang e colaboradres (2013) e Xu e colaboradores (2003, 

2012), que utilizaram valores entre 0 a 400 g/L desta fonte de carbono. A presença do fosfato 

de potássio bibásico (K2HPO4), do sulfato de magnésio heptahidratado (MgSO4.7H2O) e de 

extrato de levedura também foram fatores semelhantes nos estudos citados, em quantidade 

que variavam entre 1 e 10 g/L,0 a 3 g/L, e 0 a 18 g/L, respectivamente. 

Assim, para a otimização da composição do meio de cultivo, foram utilizadas 

quatro variáveis independentes, sendo elas as concentrações de sacarose, extrato de levedura, 

K2HPO4 e MgSO4 7H2O, com base na literatura. Definida as variáveis independentes, foram 

definidas as variáveis dependentes deste processo de otimização, sendo elas o crescimento da 

linhagem LBA-328 e a produção do EPS dessa linhagem (EPS-328). 

Desse modo, utilizou-se o DCCR com design 2
4
, com 8 pontos axiais e 4 pontos 

centrais, resultando em 28 experimentos a serem explorados na otimização. As variáveis 

estudadas nesse desing foram valores codificados, representados pelo nível superior (2) e 

inferior (-2), os pontos fatoriais -1 e +1, além do ponto central (0), que representa o ponto 

médio de cada alcance. Os valores codificados, bem como as suas representações em valores 

reais, são apresentados na Tabela 5.  

 

Tabela 5 – Parâmetros e níveis empregados na avaliação do no primeiro processo de otimização do meio de cultivo 

para a obtenção de EPS. 

X Parâmetros Unidades -2 -1 Pontos centrais (0) + 1 +2 

x1 Sacarose g/L 10,00 32,50 55,00 77,50 100,00 

x2 Extrato de Levedura g/L 1,00 3,25 5,50 7,75 10,00 

x3 K2HPO4 g/L 0,00 2,50 5,00 7,50 10,00 
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x4 MgSO4 7H2O g/L 0,00 0,75 1,50 2,25 3,00 

 

2.2.1.2.Segunda otimização do meio de cultivo da síntese de EPS-328 

Por meio dos resultados obtidos na primeira otimização de meio de cultivo, foi 

realizada uma segunda otimização, desconsiderando a variação da fonte de carbono nos testes. 

A concentração de extrato de levedura, K2HPO4 e MgSO4.7H2O foram elevadas, sendo que as 

concentrações do ponto axial ―+1‖ do primeiro processo de otimização do meio de cultivo 

foram definidas para o ponto mínimo dos novos experimentos e, a partir dessas 

concentrações, foram determinados os demais pontos do DCCR. 

Assim, para a segunda otimização da composição do meio de cultivo, foram 

utilizadas três variáveis independentes, sendo elas as concentrações de extrato de levedura, 

K2HPO4 e MgSO4 7H2O, sendo fixada a concentração da sacarose 55 g/L (ponto central da 

primeira otimização do meio de cultivo). Definida as variáveis independentes desta 

otimização, manteve-se as variáveis dependentes do primeiro processo de otimização de meio 

de cultivo, sendo elas o crescimento da linhagem LBA-328 e a produção do EPS dessa 

linhagem (EPS-328).Desse modo, foi utilizado um DCCR com design 2
3
, com 6 pontos axiais 

e 4 pontos centrais, resultando em 18 experimentos a serem explorados na otimização. As 

variáveis estudadas nesse desing também foram valores codificados, representados pelo nível 

superior (1,68) e inferior (-1,68), os pontos fatoriais -1 e +1, além do ponto central (0), que 

representa o ponto médio de cada alcance. Os valores codificados, bem como as suas 

representações em valores reais, são apresentados Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Parâmetros e níveis empregados na avaliação do segundo processo de otimização do meio de cultivo para a 

obtenção de EPS. 

X Parâmetros Unidades -1,68 -1 Pontos centrais (0) + 1 +1,68 

x1 Extrato de Levedura g/L 7,75 9,12 11,13 13,13 14,50 

x2 K2HPO4 g/L 7,50 9,02 11,25 13,48 15,00 

x3 MgSO4.7H2O g/L 2,25 2,71 3,38 4,05 4,50 

Com base nos dados obtidos nessa otimização, foi realizada a validação da 

otimização da composição do meio de cultivo, conforme foi descrito no item 2.2 deste 

capítulo. 

 

2.3.Otimização das condições de cultivo da síntese de EPS-328  

Para as definições dos parâmetros de processo avaliados nessa etapa, foi realizada 

uma nova busca na literatura sobre processos de otimização para a produção de EPS e as 

condições de maior influência nesses processos. 
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Os parâmetros foram definidos com base nos trabalhos de Manochai; 

Phimolsiripol; Seesuriyachan (2014), Sharma; Sharma; Sharma (2017), Wang e colaboradores 

(2015) e Xu e colaboradores (2003, 2012). Assim, utilizando a referência técnica, observou-se 

que a rotação, temperatura e pH destacaram-se como os fatores de maior relevância para as 

condições de processo, havendo a variação destes entre 50 a 250 rpm, 15 a 50°C e de 4 a 8, 

respectivamente. 

Com base nas faixas de temperatura propostas, foi testado previamente a 

influência das condições extremas de temperatura no crescimento do micro-organismo LBA-

328. Para essa avaliação, a linhagem foi inoculada em placas de Petri e incubadas à 30, 40 e 

45°C por 48 horas em estufa bacteriológica (Marca: Thelga, modelo: TE64CB). Após esse 

período, avaliou-se o crescimento do micro-organismo de forma qualitativa, com o intuito de 

identificar a temperatura máxima que poderia ser utilizada no processo de otimização. 

O pH também foi uma variável testada previamente ao longo do processo de 

síntese de EPS, visando avaliar se haveria ou não variações do pH ao longo da fermentação. 

Nesse teste, a linhagem foi incubada em meio de cultivo nas condições otimizadas (12,5 g/L 

de extrato de levedura, 15 g/L de K2HPO4 e 3,77 g/L de MgSO4.7H2O), sendo utilizada a 

concentração de 55 g/L de sacarose como fonte de carbono, como na otimização anterior 

(item 1.3.1.2.). O processo foi conduzido com volume de trabalho de 100 mL, por 48 horas à 

30±2ºC  e 150 rpm, em incubadora refrigerada com agitação (Marca: Tecnal, modelo: TE-

421). As amostras foram retiradas no período de 0, 24 e 48 horas de processo e os dados 

foram analisados no software RStudio versão 1.0.153, ao nível de 5% de significância, em 

triplicata. 

Assim, para a otimização das condições de cultivo, foram utilizadas três variáveis 

independentes, sendo elas a agitação, temperatura e pH. Já variáveis dependentes deste 

processo de otimização foram mantidas o crescimento da linhagem LBA-328 e a produção de 

EPS-328. Como meio de cultivo, foram utilizadas as mesmas condições do teste de pH, com 

volume de trabalho de 100 mL.  

Desse modo, o DCCR proposto foi formado por um delineamento 2
3
, com 6 

pontos axiais e 4 pontos centrais, que resultaram em 18 experimentos a serem explorados na 

otimização. As variáveis estudadas nesse desing foram valores codificados, como nas 

otimizações do meio de cultivo, representados pelo nível superior (1,68) e inferior (-1,68), os 

pontos fatoriais -1 e +1, além do ponto central (0). Os valores codificados, bem como as suas 

representações em valores reais, são apresentados na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Parâmetros e níveis empregados na avaliação do processo de otimização das condições de cultivo para a 

obtenção de EPS. 

X Parâmetros Unidades -1,68 -1 Pontos centrais (0) + 1 +1,68 

x1 Agitação Rpm 50,0 91,0 150,0 209,0 250,0 

x2 Temperatura °C 20,0 24,0 30,0 36,0 40,0 

x3 pH  4,0 4,8 6,0 7,2 8,0 

 

Com base nos resultados obtidos nos ensaios conduzidos, seguiu-se a metodologia 

descrita no item 1.3 deste capítulo para avaliar a otimização da produção de EPS para esse 

modelo. 

 

2.3.1. Avaliação do consumo de substrato da linhagem LBA-328 ao longo do 

processo de síntese de EPS 

A avaliação do consumo de substrato foi realizada com base nos trabalhos de 

Pereira e colaboradores (2018) e de Wang; Yang e Wei (2010). Para isso, foram realizados 

bioprocessos com a linhagem LBA-328 em meio de cultivo otimizado (composição no item 

2.2.1.1.), variando somente as concentrações de sacarose (10, 55 e 100 g/L), durante o período 

de 48 horas, a 150 rpm, 30±2°C e pH 7. Assim, com base nos resultados obtidos nessa 

análise, foi possível avaliar a concentração de substrato disponível ao longo do processo de 

síntese de EPS-328 e a produção de cada condição, de forma a analisar e identificar a 

concentração de sacarose que proporcionou melhores rendimentos de produção.  

Para a realização da análise, 2500 µL de TFA 2M foram adicionados a 20 μL do 

meio de cultivo coletado (ponto 0, 24 e 48 horas do processo), sendo então aquecido a 121°C 

e 1kgf/cm
2
 por 60 minutos. Em seguida, o hidrolisado foi diluído 100 vezes com NaOH 

18mM (pH igual a 6,0), seguido de filtração com filtro de 0,22 µm, e 25 µL de amostra 

diluída foram injetados em cromatógrafo iônico de detecção amperométrica pulsada, modelo 

DIONEX ICS-5000 (Thermo Fisher Scientific, Waltham, EUA) equipado com coluna de 

cromatografia Carbopac PA1 (250   4 mm, 10 μm de tamanho de partícula) a 30ºC.  

A fase móvel consistiu em NaOH 0,2 M (A), água ultrapura (B) e acetato de sódio 

1 M contendo NaOH 0,2 M (C) a com uma taxa de fluxo de 1,0 mL/min. O gradiente foi 

realizado da seguinte forma: 0 a 22 min, 4% A; 22 a 24 min, 4 a 50% A; 24 a 45 min, 50% A; 

45 a 55 min, 16% de C; 55 a 60, 100% A; e 60 a 65, 4% A.  

O padrão de sacarose utilizado nessa análise possuía pureza ≥ 96% (Sigma-

Aldrich, St. Louis, EUA). A análise foi realizada em triplicata, sendo os valores encontrados 

expressos em g/L de sacarose. 
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Com base nos valores obtidos para o consumo de substrato e produção de EPS, foi 

realizado o cálculo dos rendimentos de produto (    ) para as concentrações de substrato 

testadas (10, 55 e 100 g/L de sacarose), utilizando a Equação 3. 

Yx/s 
Pf-Pi

Sf-Si
 Equação 3 

 

Sendo que P e S representam as concentrações de produto (EPS-328) e substrato, 

respectivamente. Os subíndices i e f representam os valores iniciais e finais das respectivas 

variáveis. 

 

2.3.2. Avaliação da viabilidade celular da linhagem LBA-328 ao longo do 

processo fermentativo  

Com o intuito de quantificar o número células viáveis presentes nos processos de 

síntese de EPS-328, foi realizada a avaliação da viabilidade celular da linhagem LBA-328. 

Para isso, foram conduzidos bioprocessos durante o período de 48 horas, em meio de cultivo 

otimizado (composição no item 1.3.1), variando somente as concentrações de sacarose (10, 55 

e 100 g/L).  

Desse modo, foram retiradas amostras de 1 mL às 0, 24 e 48 horas do processo, 

realizando-se diluições seriadas (respectivamente 10
-1

, 10
-2

, 10
-3

, 10
-4

, 10
-5

, 10
-6

, 10
-7

, 10
-8

 e 

10
-9
). Após as diluições, alíquotas de 0,025 mL (25μL) de cada amostra foram transferidas 

para placas de Petri contendo meio YM. Posteriormente, a placa foi deixada em repouso até 

que ocorresse a absorção da alíquota pelo meio de cultivo e incubadas a 30±2ºC em estufa 

bacteriológica (Marca: Thelga, modelo: TE64CB), durante 24 horas, para a realização da 

contagem das células viáveis (MADIGAN et al., 2016). 

A contagem das células foi realizada em duas repetições e em triplicata. O teste de 

médias (Tukey) foi realizado nas contagens obtidas, com o intuito de identificar se houve 

diferença significativa entre as concentrações testadas e, assim, encontrar a melhor correlação 

entre a concentração de sacarose utilizada e maior viabilidade celular da linhagem em teste. 

Os dados foram analisados no software RStudio, versão 1.0.153, sendo o teste conduzido ao 

nível de 1% de significância. 

 

2.4.Avaliação da produção de EPS em bioprocessos em batelada alimentada, 

utilizando a linhagem LBA-328 



63 

 

Com base nos resultados obtidos durante a avaliação do consumo de substrato 

(item 3.1.1.2, dos resultados e discussão), foi conduzido um processo fermentativo em 

batelada alimentada, com o intuito de suprir a demanda de substrato do sistema, bem com 

elevar a sua produção, durante a síntese do EPS.  

Para isso, foi utilizado o meio de cultivo otimizado (composição no item 1.2.1.2, 

dos resultados e discussão), com concentrações de 10 e 55 g/L de sacarose, com o intuito de 

avaliar a produção de EPS nessas condições. O processo de síntese foi conduzido durante o 

período de 72 horas, sendo realizada a alimentação do substrato do sistema a cada 24 horas de 

processo. 

Os resultados obtidos foram avaliados por meio do teste de médias (Tukey), para 

auxiliar na determinação da condição com melhores produções de EPS. A realização da 

análise dos dados foi no software RStudio versão 1.0.153, ao nível de 5% de significância. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1.Avaliação e seleção da fonte de carbono com melhor produção de EPS a 

partir da linhagem LBA-328 

O estudo das condições de cultivo com a linhagem LBA-328 foi iniciado com a 

avaliação de diferentes fontes de carbono no meio fermentativo e sua relação com a produção 

de EPS. O intuito dessa análise foi o de encontrar substratos que proporcionem condições 

favoráveis para a produção de EPS, devido à importância das fontes de carbono nos processos 

fermentativos e os custos associados a eles (CHEN; NIELSEN, 2016; FREITAS; TORRES; 

REIS, 2017). 

As fontes de carbono testadas foram glicose, sacarose, frutose e lactose, em 1% 

(p/v). Estes substratos são comumente empregados em bioprocessos para avaliar os efeitos na 

produção de polissacarídeos microbianos (LÖWE et al., 2017; XU et al., 2017). 

Como resultado, foi possível observar que a linhagem apresentou capacidade de 

crescimento nos quatro substratos avaliados, sendo alcançada a fase estacionária após o 

período após 24 horas para todas as fontes de carbono avaliadas, como demonstrado na Figura 

6 e na Figura 7. 
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Figura 6 – Curvas de crescimento da linhagem LBA-328 durante processo fermentativo em diferentes fontes de 

carbono. Desvio padrão menor que 0,01. 

Legenda: Frutose (●), Glicose (■); Lactose (   ); Sacarose (▲). 

 
 

Figura 7 – Curvas de produção de EPS pela linhagem LBA-328 durante a fermentação submersa em diferentes fontes 

carbônicas. Desvio padrão menor que 0,01. 

Legenda: Frutose (●), Glicose (■); Lactose (   ); Sacarose (▲). 

 

 

Com base nos dados obtidos para o crescimento da linhagem, foi identificada 

melhores produções de biomassa na presença de sacarose e frutose atingindo um crescimento 

microbiano de 3,2 g/L para a sacarose e frutose, após de 24 horas de incubação. 

Em relação a produção de EPS, após a realização da ANOVA observou-se que 

não houve diferença significativa (p > 0,05) entre as fontes de carbono ao longo do período 

fermentativo (Apêndice 1), sendo alcançado valores máximos de produções em torno de 2 g/L 

no período de 2 horas de processo. 
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As fontes de carbono testadas, principalmente a sacarose e a glicose, são 

comumente utilizadas em processos de síntese de EPS industrial, tais como xantana, dextrana 

e curdlana (DONOT et al., 2012; FREITAS; TORRES; REIS, 2017). Esse uso comum pode 

estar associado ao fato de algumas fontes de carbono causarem repressão catabólica do 

metabolismo secundário (EPS), o que favorece o crescimento microbiano e reduz a síntese de 

produto, o que consequentemente, limita as opções do uso e as aplicações de algumas fontes 

de carbono em processos fermentativos (LIU et al., 2017a). 

Entretanto, a linhagem LBA-328 não apresentou esse comportamento de 

repressão catabólica, uma vez que não houve diferença entre as produções de EPS nas 

condições testadas, fator esse que seria determinante na escolha da fonte de carbono. Diante 

disso, a escolha dessa fonte foi realizada com base no efeito desse componente no 

crescimento da linhagem, destacando-se a sacarose e a frutose dentre as testadas.  

Desse modo, com base nos dados obtidos, bem como no uso dessas fontes em 

processos fermentativos, foi escolhida a sacarose para conduzir os próximos experimentos. 

Ademais, cabe ressaltar o potencial, a adaptabilidade e a versatilidade da linhagem em 

sintetizar EPS em diferentes fontes de carbono, propriedades essas de interesse para micro-

organismos sintetizadores de produtos de relevância comercial (FELIPE; OLIVEIRA; 

BICAS, 2017). 

Khani e colaboradores (2016) também avaliaram diferentes fontes de carbono 

(xilose, galactose, glicerol, glicose, frutose, maltose, sacarose, lactose, manose, amido e 

dextrina), com intuito de encontrar melhores condições de produção de EPS pela linhagem 

Chryseobacterium indologenes MUT.2. Os autores encontraram condições favoráveis de 

crescimento e produção utilizando a sacarose (31,93 g/L) como fonte de carbono, alcançando 

no concentrações de 8,32 g/L de EPS e uma produção de biomassa de 1,85 g/L, após 72 horas 

de processo. 

Diferentes substratos de fácil assimilação, como glicose, frutose e sacarose, 

também foram utilizados para avaliar a produção e o crescimento de Phellinus vaninii Ljup, 

encontrando a maior concentração de EPS (2 g/L) e de crescimento microbiano (15 g/L) 

utilizando a sacarose como fonte de carbono (XU et al., 2017). 

A sacarose é amplamente explorada nas indústrias para diferentes processos 

fermentativos, que além da produção de polissacarídeos, pode ser aplicada em diversos outros 

setores. Em relação aos processos de síntese de EPS, cabe citar a produção de xantana a partir 

de Xanthomonas campasteris utilizando a sacarose como fonte de carbono no meio de cultivo, 

no qual são obtidas produções em torno de 23 g/L em biorreatores de 7 L (WANG et al., 
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2016), e de 28 g/L em biorreatores de 6 L (ENSHASY; HOMOSANY, 2011). A síntese da 

gelana também é outro exemplo de produção que também exemplifica o uso da sacarose em 

bioprocessos em biorreatores. Nesse caso, a síntese ocorre a partir da Sphingomonas 

paucimobilis, sendo alcançado produções próximas de 20 g/L em biorreatores de 3L 

(KIRTEL et al., 2017) e de 5 L (ZHANG et al., 2015). 

As produções de bebidas, enzimas, biocombustíveis e produtos farmacêuticos 

também são exemplos de aplicação da sacarose em bioprocessos (MARQUES et al., 2016). 

Nesse enfoque, cabe citar a Saccharomyces cerevisiae, que dentre as diversas características 

associadas a ele, tem-se a capacidade de assimilação da sacarose em bioprocessos, sendo o 

principal intuito desse bioprocessos a obtenção de etanol (BASSO et al., 2011; PAULINO DE 

SOUZA et al., 2018; SULIEMAN et al., 2018).  

Outro fato interessante associado ao uso da sacarose em bioprocessos é a possível 

utilização de resíduos agroindustriais, como o melaço, como alternativa de redução de custos 

de processo e agregar valor a esse subproduto (LEDESMA-AMARO; NICAUD, 2016). 

Desse modo, para a seleção da fonte de carbono foi levado em consideração os dados obtidos 

para o crescimento da linhagem, uma vez que LBA-328 não apresentou diferenças de 

produção de EPS para as condições testadas. Assim, avaliando os dados obtidos durante essa 

etapa do estudo e o potencial associado à utilização de sacarose no processo relatado na 

literatura, esta foi selecionada para ser a fonte carbônica das otimizações do processo 

fermentativo. 

 

3.2.Otimização de meio de cultivo e das condições de processo de síntese de 

EPS pela linhagem LBA-328 

3.2.1. Otimização do meio de cultivo utilizado na síntese de EPS  

Por meio da definição do emprego da sacarose como fonte carbônica no 

bioprocesso de síntese de EPS, iniciou-se o processo de otimização da composição do meio 

de cultivo utilizado no sistema fermentativo. Primeiramente, realizou-se a otimização do 

substrato, de forma a identificar fatores que possam interferir e favorecer o processo para que, 

posteriormente, fosse realizada a otimização das condições de cultivo. 

Em processos de síntese de EPS, a relação entre as concentrações das fontes de 

carbono e nitrogênio (relação C/N) é um fator nutricional determinante, que afeta diretamente 

a natureza e produção de EPS (GEYIK; ÇEÇEN, 2016). Os sais presentes no meio de cultivo 

também apresentam interferências na biossíntese de EPS, agindo muitas vezes como cofatores 
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para algumas enzimas produtoras secretadas durante o processo e incentivam o metabolismo 

secundário dos biocatalisadores, e consequentemente, a produção de polissacarídeos (DONOT 

et al., 2012; FREITAS; TORRES; REIS, 2017; PETRY et al., 2000; SUTHERLAND, 1972). 

O método utilizado para a realização do processo de otimização foi o 

delineamento central composto rotacional (DCCR), sendo indicado para aplicações com esse 

objetivo (IMRAN et al., 2016). A utilização deste delineamento permite a visualização do 

ponto ótimo da região de interesse, ainda não conhecida, além de determinar os fatores que 

possuem efeito significativo no resultado obtido, por meio do desenvolvimento do modelo de 

regressão de segunda ordem (LI et al., 2016a; XAVIER; RAMANA, 2017).  

 

3.2.1.1.Primeira otimização do meio de cultivo 

A partir de uma investigação na literatura, foi possível selecionar os componentes 

do meio de cultivo a ser otimizado, bem como as faixas de concentração. Para isso, foram 

selecionados trabalhos que utilizaram a sacarose como fonte de carbono e os componentes 

predominantes dos meios de cultivo encontrados para a síntese de EPS. Assim, com base 

nesses fatores, os constituintes K2HPO4, MgSO4.7H2O e de extrato de levedura foram os de 

maior predominância nos meios de cultivo encontrados. Os valores encontrados, bem como os 

estudos selecionados estão apresentados na Tabela 8. 

Tabela 8 – Constituintes encontrados nos meios de cultivo utilizados para a síntese de EPS. 

Componentes do meio de cultivo (g/L) 
Referências 

K2HPO4 Sacarose Extrato de Levedura MgSO4 7H2O  

1 30 1 0,2 (CASTELLANE et al., 2017) 

0,25 20 6  (DAILIN et al., 2016) 

1 50 1 0,5 (GIENTKA et al., 2016) 

6 20 5 0,5 (KHANI et al., 2016) 

0,3 30  0,5 (LI et al., 2017) 

2,0 100 2,5 0,1 
(MANOCHAI; PHIMOLSIRIPOL; SEESURIYACHAN, 

2014) 

 10 1 24 (PAL et al., 2015) 

 20 5 0,7 (RAZACK; VELAYUTHAM; THANGAVELU, 2013) 

0,8 20 0,5 0,2 (REVIN; NOVOKUPTSEV; RE ’KIN, 2016) 

5,5 32 5 0,2 (QIANG et al., 2013) 

0,4 0,6  0,6 (XU et al., 2003, 2012) 

 

Com base nos valores expostos na Tabela 8, foram definidas as faixas de 

concentrações mínimas e máximas, bem como os componentes a serem otimizados, como foi 

apresentado no item 2.2.1.1., dos materiais e métodos. Com base nestas faixas, foi 

estabelecido os níveis de cada parâmetro selecionado, obtendo os ensaios da otimização do 

meio de cultivo, para a avaliação do crescimento da linhagem e a produção de EPS durante 48 

horas de processo. Os resultados obtidos na nesta otimização estão apresentados na Tabela 9.  
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As condições que continham concentrações de 77,5 g/L de sacarose e 2,5 g/L de 

MgSO4.7H2O foram os ensaios com as melhores condições de crescimento para LBA-328. 

Assim, a partir dos resultados obtidos na otimização, foi observado o aumento da 

concentração da biomassa em torno de 91% em relação ao resultado obtido na avaliação da 

fonte de carbono (3,2 g/L), obtendo valores de concentração de biomassa em torno de 34,4 

g/L, em 24 horas de processo. 

Diferentemente, para a produção do EPS estudado (EPS-328), as maiores 

produções foram obtidas no período de 48 horas. Este aumento representou uma elevação de 

produção em torno de 7 vezes a partir do método fenol-sulfúrico (2,46 g/L), resultado 

encontrado para a condição com maior teor de sacarose (100 g/L). Já em relação ao método 

gravimétrico, teve-se um aumento de 27 vezes (7,3 g/L) no ensaio com na máxima 

concentração de K2HPO4 avaliada na otimização (10 g/L). Estes dados demonstraram uma 

discrepância nos resultados obtidos por meio dos métodos quantitativos utilizados, como 

apresentado na Tabela 9. 

Comparando os métodos utilizados, o método gravimétrico apresentou a 

quantificação do EPS a partir da secagem da amostra a 55°C, sendo a desvantagem do método 

o maior tempo demandado para a realização do processo, em relação ao método fenol-

sulfúrico (RÜHMANN; SCHMID; SIEBER, 2015).  

Já o método fenol-sulfúrico realiza a liberação dos monossacarídeos da amostra de 

EPS em taxas diferentes, por meio da hidrólise ácida, apresentando como desvantagem a 

susceptibilidade dos monômeros a destruição pelo ácido durante o processo (BEMILLER, 

2017; CUI; BRUMMER, 2005; DUBOIS et al., 1956). Ademais, este pode fornecer respostas 

desiguais para diferentes heteropolissacarídeos, uma vez que ocorre variações entre 

coeficiente de extinção molar dos monossacarídeos presentes, resultando em valores não reais 

(RÜHMANN; SCHMID; SIEBER, 2015).  

Assim, com base nesses fatores, as diferenças entre os resultados de quantificação 

obtidos na otimização podem estar associadas a etapa de hidrólise do método fenol-sulfúrico, 

devido as taxas de clivagem e destruição dos monômeros presentes. Com isso, pode-se inferir 

que o método gravimétrico apresentou melhores condições práticas para a quantificação de 

EPS-328, em relação ao método fenol-sulfúrico. 
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Tabela 9 – Matriz do delineamento central composto rotacional da primeira otimização de meio de cultivo, durante o período de 48 horas de bioprocesso, utilizando os métodos fenol-

sulfúrico (DUBOIS et al., 1956) e método gravimétrico (QIANG et al., 2013) para a avaliação da produção de EPS. 

Condições 

Variáveis independentes Varáveis dependentes 

Parâmetros avaliados 
Crescimento Celular 

Produção de EPS 

Método Fenol-Sulfúrico  Método gravimétrico 

24 horas 48 horas 24 horas 48 horas 24 horas 48 horas 

Sacarose 
Extrato de  

Levedura 
K2HPO4 MgSO4 

Conc. de 

células 

(g/L) 

Desvio 

Padrão 

Conc. de 

células 

(g/L) 

Desvio 

Padrão 

Conc. de 

EPS (g/L) 

Desvio 

Padrão 

Conc. de 

EPS (g/L) 

Desvio 

Padrão 

Conc. de 

EPS (g/L) 

Desvio 

Padrão 

Conc. de 

EPS (g/L) 

Desvio 

Padrão 

1 -1 (32,50) -1 (3,25) -1 (2,50) -1 (0,75) 8,44 0,01 12,39 0,01 0,15 0,01 0,16 0,05 1,47 <0,01 1,93 <0,01 

2 1 (77,50) -1 (3,25) -1 (2,50) -1 (0,75) 6,57 0,03 10,03 0,03 1,14 0,53 0,27 0,02 3,07 <0,01 2,87 <0,01 

3 -1 (32,50) 1 (7,75) -1 (2,50) -1 (0,75) 10,94 0,02 11,90 0,02 0,23 0,02 0,26 0,05 2,18 <0,01 3,07 <0,01 

4 1 (77,50) 1 (7,75) -1 (2,50) -1 (0,75) 8,53 0,07 12,87 0,02 0,79 0,01 0,50 0,01 2,85 <0,01 2,07 <0,01 

5 -1 (32,50) -1 (3,25) 1 (7,50) -1 (0,75) 7,89 0,15 11,37 0,00 0,20 0,05 0,13 0,02 5,10 <0,01 6,22 <0,01 

6 1 (77,50) -1 (3,25) 1 (7,50) -1 (0,75) 22,67 0,01 16,81 0,10 0,80 0,02 0,19 0,01 3,95 <0,01 4,52 <0,01 

7 -1 (32,50) 1 (7,75) 1 (7,50) -1 (0,75) 7,84 0,17 14,19 0,01 0,39 <0,01 0,32 0,09 5,62 <0,01 5,23 <0,01 

8 1 (77,50) 1 (7,75) 1 (7,50) -1 (0,75) 6,86 0,13 9,11 0,06 0,80 0,01 0,74 0,06 5,08 <0,01 6,92 <0,01 

9 -1 (32,50) -1 (3,25) -1 (2,50) 1 (2,25) 4,19 0,07 9,15 0,05 0,99 0,23 0,50 0,04 4,07 <0,01 4,67 <0,01 

10 1 (77,50) -1 (3,25) -1 (2,50) 1 (2,25) 8,44 0,08 14,49 0,11 0,64 0,01 0,49 0,05 3,33 <0,01 3,18 <0,01 

11 -1 (32,50) 1 (7,75) -1 (2,50) 1 (2,25) 19,27 0,01 13,07 0,00 0,40 0,00 0,42 0,02 4,00 <0,01 3,82 <0,01 

12 1 (77,50) 1 (7,75) -1 (2,50) 1 (2,25) 26,23 0,01 16,24 0,01 0,40 0,42 1,78 0,09 4,07 <0,01 4,77 <0,01 

13 -1 (32,50) -1 (3,25) 1 (7,50) 1 (2,25) 13,93 0,00 15,48 0,02 0,47 0,03 0,43 0,07 3,70 <0,01 3,67 <0,01 

14 1 (77,50) -1 (3,25) 1 (7,50) 1 (2,25) 34,41 0,01 19,48 0,00 0,54 <0,01 0,31 0,01 3,88 <0,01 3,05 <0,01 

15 -1 (32,50) 1 (7,75) 1 (7,50) 1 (2,25) 8,04 0,06 9,34 0,09 0,43 0,03 0,45 0,01 6,78 <0,01 7,30 <0,01 

16 1 (77,50) 1 (7,75) 1 (7,50) 1 (2,25) 17,64 0,01 18,83 0,02 1,25 0,55 0,46 0,03 6,35 <0,01 6,82 <0,01 

17 -2 (10,00) 0 (5,50) 0 (5,00) 0 (1,50) 6,30 0,16 10,60 0,00 0,23 0,01 0,33 0,08 3,67 <0,01 3,62 <0,01 

18 2 (100,00) 0 (5,50) 0 (5,00) 0 (1,50) 17,14 0,05 20,00 0,01 0,54 0,01 2,46 0,31 4,22 <0,01 3,72 <0,01 

19 0 (55,00) -2 (1,00) 0 (5,00) 0 (1,50) 7,92 0,02 17,89 0,04 1,02 0,06 0,22 0,02 3,70 <0,01 3,22 <0,01 

20 0 (55,00) 2 (10,00) 0 (5,00) 0 (1,50) 15,99 0,02 12,92 0,02 0,50 0,05 0,33 0,06 3,85 <0,01 4,15 <0,01 

21 0 (55,00) 0 (5,50) -2 (0,00) 0 (1,50) 7,85 0,03 10,58 0,00 0,27 0,03 0,81 0,04 2,05 <0,01 3,02 <0,01 

22 0 (55,00) 0 (5,50) 2 (10,00) 0 (1,50) 18,91 0,03 18,53 0,03 0,24 0,02 0,46 0,04 7,43 <0,01 7,33 <0,01 

23 0 (55,00) 0 (5,50) 0 (5,00) -2 (0,00) 3,96 0,07 4,12 0,01 1,09 0,01 0,31 0,02 3,93 <0,01 3,43 <0,01 

24 0 (55,00) 0 (5,50) 0 (5,00) 2 (3,00) 5,45 0,03 9,43 0,01 0,24 0,02 0,59 0,82 5,82 <0,01 5,63 <0,01 

25 0 (55,00) 0 (5,50) 0 (5,00) 0 (1,50) 13,37 0,03 14,48 0,06 0,18 0,07 0,19 0,03 3,42 <0,01 3,22 <0,01 

26 0 (55,00) 0 (5,50) 0 (5,00) 0 (1,50) 8,46 0,06 13,61 0,02 0,36 0,16 0,16 0,01 3,18 <0,01 3,40 <0,01 

27 0 (55,00) 0 (5,50) 0 (5,00) 0 (1,50) 8,02 0,02 9,36 0,01 0,83 0,01 0,23 0,07 2,95 <0,01 4,33 <0,01 

28 0 (55,00) 0 (5,50) 0 (5,00) 0 (1,50) 8,15 0,10 8,51 0,02 0,49 0,53 0,21 0,06 4,10 <0,01 3,72 <0,01 
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A análise de variância realizada para o estudo indica o modelo significativo do 

processo, utilizando os dados obtidos para o método fenol-sulfúrico (Tabela 10) e para o 

método gravimétrico (Tabela 11).  

 

Tabela 10 – Análise de variância (ANOVA) obtida no DCCR, para os dados de quantificação de EPS adquiridos pelo 

método Fenol-Sulfúrico. 

Fonte de Variação 
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
Fcal Ftab Fcal/Ftab p-valor 

Regressão 4,920 14 0,350 2,530 2,066 1,230 0,051 

Resíduos 1,800 13 0,140 
    

Falta de ajuste 1,800 10 0,180 
    

Erro puro 0,003 3 0,000 
    

Total 6,720 27 
     

 

Tabela 11 – Análise de variância (ANOVA) obtida no DCCR, para os dados de quantificação de EPS adquiridos pelo 

método gravimétrico. 

Fonte de 

Variação 

Soma dos 

quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
Fcal Ftab Fcal/Ftab p-valor 

Regressão 54,040 14 3,860 6,040 2,066 2,920 0,001 

Resíduos 8,310 13 0,640 

    Falta de ajuste 7,590 10 0,760 

    Erro puro 0,720 3 0,240 

    Total 62,350 27 

      

Os coeficientes de regressão apresentaram significância ao nível de 10% (p < 0,1) 

para ambos os métodos quantitativos avaliados. A ANOVA construída com os dados do 

método Fenol-Sulfúrico apresentaram uma falta de ajuste significativa para as concentrações 

de EPS, apresentando um coeficiente de determinação ajustado (R
2
) de 73%. Diferentemente, 

observando a ANOVA resultante dos dados do método gravimétrico, esta apresentou melhor 

explicação do modelo (R
2
 ajustado de 87%) sendo utilizados para avaliar o modelo proposto 

para a otimização do meio de cultivo. 

Cabe ressaltar que valores de coeficientes de determinação maiores que 75% são 

aceitáveis e indicativos que o modelo matemático proposto está ajustado (GRANATO; DE 

ARAÚJO CALADO; JARVIS, 2014; HAALAND, 1989). Coeficientes de determinação 

semelhantes ao deste estudo são encontrados nos trabalhos de Sharma; Sharma; Sharma 

(2017) e Raza e colaboradores (2011). Os trabalhos citados realizaram processos de 

otimização de EPS, sendo o de Sharma; Sharma; Sharma (2017) para Lactobacillus 

paraplantarum KM1, encontrando o valor de R
2
 ajustado de 89,4% e o Raza e colaboradores 

(2011) para Paenibacillus polymyxa SQR-21, encontrando o valor de R
2
 ajustado de 78,66%.  

Assim, a partir da análise de regressão dos dados obtidos para o método 

gravimétrico, foi construída a equação representativa do processo (Equação 4). 
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Equação 4 

 

Foi possível observar que a presença dos sais (K2HPO4 e MgSO4.7H2O) e do 

extrato de levedura apresentam efeitos significativos no processo, ocorrendo também 

interações significativas entre o K2HPO4 e o extrato de levedura, MgSO4.7H2O e o extrato de 

levedura e entre K2HPO4 e MgSO4.7H2O, como demonstrado nas Figura 8, Figura 9 e Figura 

10, respectivamente. 

 

Figura 8 – Curva de contorno para a interação entre K2HPO4 e o extrato de levedura para a primeira otimização de 

meio de cultivo. 

Legenda: Produção de EPS na escala de erlenmeyer, com volume de trabalho de 100 mL. 
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Figura 9 – Curva de contorno para a interação entre MgSO4.7H2O e o extrato de levedura para a primeira otimização 

de meio de cultivo. 

Legenda: Produção de EPS na escala de erlenmeyer, com volume de trabalho de 100 mL. 
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Figura 10 – Curva de contorno para a interação entre os sais K2HPO4 e MgSO4.7H2O para a primeira otimização de 

meio de cultivo. 

Legenda: Produção de EPS na escala de erlenmeyer, com volume de trabalho de 100 mL. 
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A partir das Figura 8 é possível observar que nas condições com concentrações 

próximas de 10 g/L de K2HPO4 e de extrato de levedura, aumentariam a formação de produto, 

podendo ser alcançado concentrações de 9 g/L de EPS-328. A interação entre MgSO4.7H2O e 

o extrato de levedura (Figura 9) também apresentou indícios de aumento da concentração de 

EPS (em torno de 7 g/L) para condições com concentrações de MgSO4.7H2O e de extrato de 

levedura próximas de 3 g/L e 10g/L, respectivamente. 

E, por fim, também foi observada que concentrações de K2HPO4 próximas de 10 

g/L e de MgSO4.7H2O no intervalo avaliado (0 a 3 g/L), favorecem a produção de EPS 

(Figura 10). Assim, pressupõe que nessa condição, possa ser alcançada concentrações de 8 

g/L de EPS.  

Com base nos dados das curvas de contorno, infere-se que o aumento das 

concentrações de K2HPO4, MgSO4.7H2O e extrato de levedura elevaria a produção de EPS no 

sistema avaliado. 

A presença de fosfato é essencial para alguns processos de biossíntese de EPS, 

uma vez que este sal está envolvido nas etapas da síntese de EPS, participando do processo 

metabólico secundário dos micro-organismos, além de estar envolvido na fosforilação e a 

desfosforilação de importantes enzimas necessárias para a biossíntese de EPS (DONOT et al., 

2012; PETRY et al., 2000; SUTHERLAND, 1972). Enquanto isso, a presença de Mg
+2

 no 

meio de cultivo, acelera a síntese de EPS, além de aumentar a impermeabilidade da 

membrana celular, que também auxilia na biossíntese de EPS (LIU et al., 2017a). 

Desse modo, a presença dos sais no meio de cultivo estimulam a produção de 

polissacarídeo microbiano, sendo cofatores de importância no processo de síntese e transporte 

do EPS (ATES, 2015; FREITAS; TORRES; REIS, 2017). Perante esses fatores, observa-se 

que os sais favorecem a produção de EPS, o que justificaria os efeitos positivos de K2HPO4 e 

MgSO4.7H2O na síntese desse biopolímero a partir da linhagem LBA-328. 

Em relação a sacarose, na literatura é possível encontrar processos de otimização 

que observaram a influência da sacarose na produção de EPS. Estudos como o de Li e 

colaboradores (2017) obtiveram as melhores condições de produção de EPS a partir da 

linhagem Phyllobacterium sp. 921F utilizando a sacarose como fonte de carbono (15 g/L), 

alcançando valores em torno de 22 g/L de EPS.  

A produção de xantana e a pululana também apresentam condições otimizadas 

com efeito significativo da sacarose. Por exemplo, processos otimizados na escala de 

erlenmeyer foram relatadas no estudo de Habibi; Khosravi-Darani (2017), no qual foram 

utilizadas 60g/L de sacarose como fonte de carbono, obtendo, a partir da linhagem 
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Xanthomonas campestres, concentrações em torno de 19,9 g/L de xantana. Já a otimização 

realizada no estudo de Ma e colaboradores (2014), foi conduzido o processo em 

fermentadores de 10 L, utilizando 120 g/L de sacarose como fonte de carbono, obtendo a 

partir da linhagem Aureobasidium pullulans concentrações de 67,43 g/L de pululana. 

Diferentemente dos trabalhos citados anteriormente e os utilizados como base 

para as determinações de concentração de sacarose, o presente estudo não obteve efeito 

significativo da fonte de carbono no processo de otimização da síntese de EPS-328. 

Entretanto, o trabalho de Petry e colaboradores (2000) apresentou o mesmo efeito para a fonte 

de carbono do sistema. Esses autores avaliaram a produção de EPS a partir das linhagens 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, e o rendimento de uma das linhagens também 

não era afetado pela concentração da glicose no meio de cultivo, nas faixas de 5 a 40 g/L. 

O estudo de Abd-Alla e colabadores (2018) discute que para a produção de 

polissacarídeos microbianos, deve ocorrer um equilíbrio entre as fontes de carbono e os 

nutrientes limitantes, como o nitrogênio e o fosfato. Assim, a versatilidade de produção de 

EPS entre diferentes micro-organismos é resultante do método de biossíntese, que está 

associado a presença de carbono e nitrogênio utilizada nos bioprocessos, sendo que cada 

linhagem pode apresentar diferentes condições para esses constituintes (RÜTERING et al., 

2016).  

Esse fato é interessante para o entendimento do processo, uma vez que, para 

produção de EPS, o micro-organismo LBA-328 apresentou efeito significativo e positivo para 

a fonte de nitrogênio (1 a 10 g/L) e os sais K2HPO4 (0 a 10 g/L) e MgSO4.7H2O (0 a 3 g/L) e 

não apresentou efeito significativo para a fonte de carbono (10 a 100 g/L), nas faixas 

utilizadas no estudo. Com isso, tem-se a possibilidade de reduzir a concentração da fonte de 

carbono, e consequentemente, os custos de produção associados aos meios de cultivo, sem 

alterar a produção do sistema. 

Desse modo, infere-se que, se as concentrações de nitrogênio, bem como as de 

sais fossem extrapoladas (valores acima de 3 g/L para MgSO4.7H2O e 10 g/L paraK2HPO4 e 

para o extrato de levedura) não alteraria de forma negativa a produção de EPS. Ademais, 

condições de alta salinidade causam efeitos de estresse ao micro-organismo, que como 

resposta elevam a produção de EPS, com o intuito de aliviar os efeitos do estresse sobre o 

crescimento e atividades bacterianas (MOSHABAKI ISFAHANI et al., 2018).  

O estudo de Qiang e colaboradores (2013) alcançou resultados semelhantes 

quando avaliaram as condições de cultivo da Klebsiella sp. H-207, obtendo melhores 

produções de EPS (11,12 g/L) em concentrações de nitrogênio de 2,17 g/L, de K2HPO4 em 
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torno de 5,5 g/L e MgSO4.7H2O entre 0,2 a 0,4 g/L. Observando as concentrações do estudo 

supracitado, as faixas do ponto ótimo do processo para o K2HPO4 e de nitrogênio para 

Klebsiella sp. H-207 foram próximas aos limites máximos testados no presente estudo 

(nitrogênio com o máximo de 3g/L e K2HPO4 com o máximo de 7g/L).  

Desta forma, é possível observar que as variações nas concentrações de sacarose 

empregadas (10 a 100 g/L) não apresentaram efeitos significativos na produção de EPS, 

enquanto o aumento das concentrações dos sais (acima de 10 g/L para K2HPO4 e 3 g/L para o 

MgSO4.7H2O) e do extrato de levedura (valores acima de 10 g/L) auxiliariam na produção de 

EPS-328. Devido à extrapolação das concentrações utilizadas para o extrato de levedura e os 

sais no processo avaliado, a validação do processo de otimização não seria interessante. Como 

alternativa, seria atraente a realização de uma nova otimização do meio de cultivo, com 

concentrações mais elevadas desses componentes, para melhor avaliar o sistema. 

 

3.2.1.2.Segunda otimização do meio de cultivo 

Os resultados obtidos na primeira otimização de meio de cultivo indicaram que 

valores de concentração superiores aos das faixas estudadas iriam elevar a produção do 

sistema. Desse modo, foi realizado uma segunda otimização de meio de cultivo, mas nesse 

novo processo as concentrações de sacarose foram fixadas, devido à falta de efeito no sistema. 

Para os valores das concentrações de sais e de extrato de levedura, foram elevadas as 

concentrações de cada componente, como mostrado na Tabela 6. 

Com o intuito de obter um maior controle sobre os resultados dessa otimização 

para comparação com os obtidos na otimização anterior, bem como garantir a disponibilidade 

da fonte de carbono ao longo do processo, foi definida a concentração de sacarose de 55 g/L 

para esses ensaios. 

A matriz utilizada durante a segunda otimização do meio de cultivo desse estudo é 

apresentada na Tabela 12, juntamente com os resultados obtidos ao final do processo 

fermentativo (48 horas). Os dados para o crescimento da linhagem demonstram melhores 

condições nos ensaios realizados no ponto central, alcançando concentrações de biomassa de 

aproximadamente 10 g/L. Com isso, foi observado que valores intermediários de extrato de 

levedura (11,13 g/L), K2HPO4 (11,25 g/L) e MgSO4 7H2O (3,38 g/L) favoreceram o 

crescimento microbiano.  

Em relação a produção de EPS-328, conforme observado na Tabela 12, os 

resultados demonstraram um aumento da concentração EPS no final do processo, 
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apresentando uma maior produção no período de 24 horas, representando uma elevação de 

produção em relação a otimização anterior de 40% (18,4 g/L). O ensaio que favoreceu a sua 

produção tinha como características altas concentrações de K2HPO4 (15 g/L), condição de 

meio de cultivo semelhante ao ensaio de maior produção encontrado na primeira otimização 

(item 3.2.1.2.).  

Devido à discrepância entre os resultados dos métodos quantitativos e a falta de 

ajuste do método Fenol-Sulfúrico utilizados na primeira otimização deste estudo, como 

exemplificado no item anterior (item 3.2.1.2.), foi realizado somente o método gravimétrico, 

como mostrado na Tabela 12. 

 

 



 

 

7
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Tabela 12 – Matriz do delineamento central composto rotacional da segunda otimização do meio de cultivo, durante o período de 48 horas, utilizando o método gravimétrico (QIANG 

et al., 2013) para a avaliação da produção de EPS  

 

Condições 

Variáveis independentes Variáveis dependentes 

Parâmetros avaliados 
Crescimento Celular Produção de EPS 

0 horas 24 horas 48 horas 24 horas 48 horas 

Extrato de  

Levedura 
K2HPO4 MgSO4 

Conc. de 

células (g/L) 

Desvio 

Padrão 

Conc. de 

células (g/L) 

Desvio 

Padrão 

Conc. de 

células (g/L) 

Desvio 

Padrão 

Conc. de 

EPS (g/L) 

Desvio 

Padrão 

Conc. de 

EPS (g/L) 

Desvio 

Padrão 

1 -1 (9,12) -1 (9,02) -1 (2,71) 0,20 <0,01 5,03 0,12 8,71 <0,01 9,12 <0,01 7,75 <0,01 

2 1 (13,13) -1 (9,02) -1 (2,71) 0,10 <0,01 6,00 <0,01 8,93 <0,01 8,08 <0,01 8,62 <0,01 

3 -1 (9,12) 1 (13,48) -1 (2,71) 0,20 <0,01 5,73 <0,01 7,73 <0,01 13,37 <0,01 9,63 <0,01 

4 1 (13,13) 1 (13,48) -1 (2,71) 0,10 <0,01 5,90 <0,01 9,53 0,02 13,17 <0,01 12,13 <0,01 

5 -1 (9,12) -1 (9,02) 1 (4,05) 0,10 <0,01 5,68 <0,01 9,32 <0,01 12,05 <0,01 11,45 <0,01 

6 1 (13,13) -1 (9,02) 1 (4,05) 0,10 <0,01 6,65 <0,01 7,20 <0,01 9,85 <0,01 9,30 <0,01 

7 -1 (9,12) 1 (13,48) 1 (4,05) 0,10 <0,01 6,03 <0,01 7,59 <0,01 12,40 <0,01 11,65 <0,01 

8 1 (13,13) 1 (13,48) 1 (4,05) 0,10 <0,01 5,58 <0,01 9,52 0,02 15,33 <0,01 12,07 <0,01 

9 -1,68 (7,75) 0 (11,25) 0 (3,38) 0,10 <0,01 5,39 <0,01 6,45 <0,01 9,57 <0,01 9,43 <0,01 

10 1,68 (13,13) 0 (11,25) 0 (3,38) 0,10 <0,01 6,79 <0,01 8,62 <0,01 13,57 <0,01 10,05 <0,01 

11 0 (11,13) -1,68 (7,50) 0 (3,38) 0,10 <0,01 5,17 <0,01 8,04 <0,01 7,77 <0,01 6,70 <0,01 

12 0 (11,13) 1,68 (15,00) 0 (3,38) 0,10 <0,01 5,45 <0,01 9,42 <0,01 18,37 <0,01 13,25 <0,01 

13 0 (11,13) 0 (11,25) -1,68 (2,25) 0,10 <0,01 5,62 0,21 7,48 <0,01 10,55 <0,01 8,48 <0,01 

14 0 (11,13) 0 (11,25) 1,68 (4,50) 0,10 <0,01 4,56 <0,01 9,20 0,04 11,13 <0,01 9,38 <0,01 

15 0 (11,13) 0 (11,25) 0 (3,38) 0,10 <0,01 4,83 <0,01 9,35 <0,01 10,78 <0,01 8,80 <0,01 

16 0 (11,13) 0 (11,25) 0 (3,38) 0,10 <0,01 5,87 <0,01 10,99 <0,01 10,98 <0,01 9,32 <0,01 

17 0 (11,13) 0 (11,25) 0 (3,38) 0,10 <0,01 3,59 <0,01 10,10 <0,01 11,97 <0,01 10,62 <0,01 

18 0 (11,13) 0 (11,25) 0 (3,38) 0,10 <0,01 3,71 <0,01 10,08 0,02 11,70 <0,01 10,58 <0,01 
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A análise de variância realizada para a segunda otimização do meio de cultivo, 

indicou que o modelo foi significativo para o sistema avaliado, com significância dos 

coeficientes de regressão ao nível de 5% (p < 0,05). Observando a ANOVA construída, o 

modelo apresentou um R
2
 ajustado de 94% para o período de 24 horas, sendo os dados 

apresentados na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Análise de variância (ANOVA) obtida no segundo DCCR, para os dados obtidos no processo otimizado 

para a síntese de EPS pela linhagem LBA-328. 

Fonte de 

Variação 

Soma dos 

quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
Fcal Ftab Fcal/Ftab p-valor 

Regressão 129,10 9 14,34 14,92 2,561 5,83 0,000 

Resíduos 7,69 8 0,96 
    

Falta de ajuste 6,73 5,00 1,35 
    

Erro puro 0,96 3,00 0,32 
    

Total 136,79 17,00 
     

 

Os resultados obtidos no período de 24 horas de processo também foram 

submetidos a análise da regressão, obtendo a equação representativa do modelo (Equação 5). 

Por meio dessa análise, foi observado que a presença do extrato de levedura e K2HPO4, bem 

como a interação entre extrato de levedura e MgSO4 7H2O, apresentam efeito significativo e 

positivo no processo avaliado, favorecendo assim a síntese de EPS. 

 

                                    Equação 5 

 

Ademais, foi identificado o efeito significativo no processo para o extrato de 

levedura e K2HPO4, ocorrendo também interações significativas entre o MgSO4.7H2O e o 

extrato de levedura, como encontrado na primeira otimização do meio de cultivo, 

exemplificada na Figura 11. 
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Figura 11 – Curva de contorno para a interação entre o extrato de levedura e MgSO4.7H2O para a segunda 

otimização de meio de cultivo.  

Legenda: Produção de EPS na escala de erlenmeyer, com volume de trabalho de 100 mL. 
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Pela interação apresentada na Figura 11 foi possível observar que nas condições 

com concentrações próximas de 8,0 g/L de extrato de levedura e entre 4,3 e 4,5 g/L de 

MgSO4.7H2O, aumentariam a formação de produto, podendo ser alcançado concentrações 

preditas de 13 g/L de EPS-328. Os dados obtidos na interação entre o extrato de levedura e 

MgSO4.7H2O nesse modelo apresentaram produções preditas de EPS próximas a obtida na 

primeira otimização do meio de cultivo para essa interação (7 g/L). 

A presença da fonte de carbono no meio de cultivo, apesar de não apresentar 

efeito significativo no processo estudado, é um componente necessário para a síntese de EPS, 

uma vez que esta é a fonte de energia para os micro-organismos, influenciando no 

crescimento microbiano e consequentemente, na síntese e composição do EPS (BRANDT et 

al., 2018; SINGH et al., 2017). Enquanto isso, as fontes de nitrogênio são responsáveis pela 

síntese de metabólicos celulares, apresentando uma relação direta com a fonte de carbono, 

sendo essa relação um importante parâmetro nutricional nos meios de cultivo, afetando 

diretamente na natureza e produção dos EPS, como observado nos resultados de produção de 

EPS-328 (DEJSUNGKRANONT; CHISTI; SIRISANSANEEYAKUL, 2017; GEYIK; 

ÇEÇEN, 2016; RAZACK; VELAYUTHAM; THANGAVELU, 2013).  

É interessante ressaltar a importância dos sais presentes no substrato, uma vez que 

estes são cofatores para algumas enzimas que são requeridas para o metabolismo de 
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carboidratos e alguns processos de transporte nas células (FREITAS; TORRES; REIS, 2017). 

Com isso, a adição de K2HPO4 e de MgSO4.7H2O causam efeito positivo na síntese de EPS, 

demonstrando que fontes inorgânicas no meio de cultivo são de extrema importância para 

uma maior produtividade de polissacarídeo (ENSHASY; HOMOSANY, 2011; VELU; 

VELAYUTHAM; MANICKKAM, 2016; WANG et al., 2015). 

Com o intuito de definir as condições de meio de cultivo com máxima produção, 

foi utilizada a função de desejabilidade, com base nos dados obtidos no período de 24 horas 

de processo. A Figura 12 apresenta os perfis dos valores otimizados e a produção otimizada 

prevista para o EPS- 328. 

 

Figura 12 – Perfis dos valores previstos e desejabilidade das variáveis de meio de cultivo no DCCR para a máxima 

produção de EPS-328. 

 

 

Com base nos perfis apresentados na Figura 12, concentrações de 12,5 g/L (0,66) 

de extrato de levedura, 15 g/L (1,65) de K2HPO4 e 3,77 g/L (0,58) de MgSO4.7H2O são 

condições preditas pela função desejabilidade para a produção máxima de 18,43 g/L de EPS-

328. O trabalho de Liu; Tang (2010) também utilizou a função desejabilidade na otimização 

da síntese de EPS a partir da Tuber melanosporum, em escala de erlenmeyer. Como resposta, 

foi predita concentrações de 73 g/L para a sacarose, 11 g/L de extrato de levedura, 8 g/L de 

peptona e 46 mM de Mg
2+

 para a obter uma produção máxima de 24,5 g/L de EPS. 
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Para a realização da validação experimental do modelo para a produção de EPS, 

foram utilizadas as condições otimizadas de meio de cultivo preditas (12,5 g/L de extrato de 

levedura, 15 g/L de K2HPO4 e 3,77 g/L de MgSO4.7H2O), sendo conduzido o ensaio em 

quadruplicata, com volume de trabalho de 100 mL, durante o período de 24 horas de 

processo. Como resultado, foi alcançada a concentração de 18,4 (± 0,01) g/L de EPS-328, 

indicando reprodutividade dos dados, bem como a confirmação da validação do método.  

A função desejabilidade demonstrou ser uma ferramenta que auxilia na 

identificação dos níveis ótimos das variáveis independentes do sistema, bem como na 

determinação da produção máxima da variável dependente (EPS-328). Desse modo, com base 

nos dados obtidos, foi possível elevar em 89% a produção de EPS-328 (18,4±0,01 g/L) em 

relação ao processo não otimizado (2 g/L), utilizando as condições preditas (12,5 g/L de 

extrato de levedura, 15 g/L de K2HPO4 e 3,77 g/L de MgSO4.7H2O).  

 

3.2.2. Otimização das condições de cultivo da síntese de EPS  

Definidas as condições de cultivo para a otimização (Tabela 7), foram realizados 

pré-testes, com o intuito de definir a temperatura máxima que seria avaliada no processo e o 

comportamento do pH ao longo do processo, conforme o item 2.3. dos materiais e métodos 

presentes neste capítulo. 

 

3.2.2.1.Efeito da temperatura e do pH no cultivo da LBA-328 

A temperatura do bioprocesso de síntese de EPS é um fator que está associado a 

ativação das enzimas responsáveis pela polimerização dos EPS, interferindo assim, no 

crescimento e na produtividade dos micro-organismos (FREITAS et al., 2010). Por meio da 

avaliação do efeito das diferentes temperaturas no crescimento microbiano (Figura 13), de 30 

a 45°C, observou-se uma redução do crescimento na temperatura de 40°C (Figura 13b), em 

relação ao controle (30°C) (Figura 13a), sendo que o crescimento não foi evidenciado em 

45°C (Figura 13c).  
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Figura 13 – Pré-teste de capacidade de crescimento nas temperaturas de a) 30°C; b) 40°C e c) 45°C. 

 

 

Desse modo, o pré-teste evidenciou que em temperaturas acima de 40°C tem-se 

uma limitação no crescimento da linhagem LBA-328, definindo a temperatura de 40°C como 

a condição máxima desse parâmetro. Assim, pode-se inferir que a linhagem analisada 

corresponde a um micro-organismo mesófilo, podendo apresentar melhores condições de 

crescimento em temperaturas entre 20 e 40°C (MADIGAN et al., 2016). 

Posteriormente, com o intuito de averiguar as alterações decorrentes da variação 

de pH ao longo do bioprocesso, de modo a monitorar esse parâmetro e assim controla-lo ao 

longo das condições de otimização que seriam testadas. Os resultados obtidos estão expostos 

na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Dados do monitoramento do pH ao longo do processo de síntese de EPS-328. 

Tempo Valor do pH 

0 7,06 ± 0,026 

24 6,97 ± 0,141 

48 6,37 ± 0,368 

 

Por meio da realização da ANOVA, identificou-se que não houve diferença 

significativa entre os diferentes valores de pH ao longo do processo, ao nível de 5% de 

significância, como apresentado na Tabela 15. Desse modo, pode-se supor que não haverá 

alterações desse parâmetro durante o período de cultivo, garantindo assim, a constância dessa 

condição ao longo do bioprocesso. 

 

Tabela 15 – Análise de variância (ANOVA) obtida para o monitoramento do pH ao longo do processo de síntese de 

EPS-328. 

Fonte de Variação 
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
Fcal Fcal/Ftab p-valor 

Tratamento 0,62 2,00 0,31 4,61 0,07 0,08 

Resíduos 0,34 5,00 0,07 
   

Total 0,96 7,00  
   

 

a) b) c) 
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Estudos como o de Petry e colaboradores (2000) e Esawy e colaboradores (2013) 

observaram a influência do controle do pH nos processos de síntese de EPS, utilizando as 

linhagens Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus e Bacillus subtilis, respectivamente. 

Nesses estudos, foram testados os processos de síntese de EPS com e sem o controle de pH, 

observando maiores produções de EPS em condições de cultivo com pH controlado. Com 

isso, observando que os valores de pH não apresentaram alteração no período de 48 horas do 

processo de síntese de EPS-328, havendo o indício que o sistema apresentará condições de pH 

favoráveis para a produção a EPS.  

Assim, com base nos resultados obtidos durante os pré-testes realizados, a 

temperatura máxima a ser avaliada nas otimizações foi de 40°C, definindo o ponto axial 1,68 

para a otimização das condições de cultivo. Além disso, pelos testes conduzidos, observou-se 

ainda que não seria necessário a controle do pH durante o processo, fixando o pH 4 no ponto 

axial -1,68 e o pH 8 no ponto axial 1,68 do processo de otimização. Definido esses 

parâmetros, foi iniciado processo de otimização das condições de cultivo.  

 

3.2.2.2.Otimização das condições de cultivo para a síntese de EPS-328 

A matriz utilizada para a otimização das condições de processo seguiu os 

parâmetros e valores apresentadas na Tabela 7, em que foram avaliadas o impacto do pH, 

temperatura e agitação. Os dados obtidos nos ensaios realizados são apresentados na Tabela 

16. 

A partir dos resultados obtidos (Tabela 16), foi observado o melhor crescimento 

da linhagem no período de 48 horas para o ensaio 10 (12,85 g/L de biomassa), o qual 

apresentava condições com o maior valor de agitação (250 rpm), e valores intermediários de 

temperatura (30ºC) e pH (7). O ensaio 9 demonstrou que uma menor agitação (50 rpm) 

desfavorece o crescimento microbiano, sendo produzido nessa condição (30°C e pH 7) 7,08 

g/L de biomassa. Com isso, agitação demonstrou ser um parâmetro importante para o 

crescimento da linhagem LBA-328, favorecendo a produção de biomassa em condições 

elevadas (250 rpm).  

A temperatura também demonstrou ser um parâmetro determinante no 

crescimento da linhagem, interferindo na produção de biomassa. Observando os resultados 

obtidos nas condições intermediárias de agitação (150 rpm) e pH (7), a qual haviam sido 

utilizados a temperatura de 20°C (ensaio 11) e 40°C (ensaio 12), foram obtidas as 

concentrações de 12,85 g/L e 4,94 g/L de biomassa, respectivamente. Desse modo, com base 
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nesses resultados, a linhagem LBA-328 apresentou melhor crescimento em faixas de 

temperatura entre 20 a 30ºC, evidenciando assim a sensibilidade da linhagem a processos com 

altas temperaturas.  

Em relação a produção de EPS, os resultados obtidos não apresentaram aumento 

da concentração de EPS-328 no final do processo (48 horas), em relação a otimização de meio 

de cultivo, mantendo a concentração do polissacarídeo microbiano em 18 g/L. Com isso, tem-

se o indicativo que as condições de processo testadas (agitação, temperatura e pH) não 

interferiram na síntese de EPS-328. 

 



 

 

8
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Tabela 16 – Matriz do delineamento central composto rotacional da otimização das condições de processo. durante o período de 48 horas, utilizando o método gravimétrico (QIANG 

et al., 2013) para a avaliação da produção de EPS  

Condições 

Variáveis independentes Variáveis dependentes 

Parâmetros avaliados 
Crescimento Celular Produção de EPS 

0 horas 24 horas 48 horas 24 horas 48 horas 

Agitação  

(rpm) 

Temperatura  

(°C) 
pH 

Conc. de 

células (g/L) 

Desvio 

Padrão 

Conc. de 

células (g/L) 

Desvio 

Padrão 

Conc. de 

células (g/L) 

Desvio 

Padrão 

Conc. de 

EPS (g/L) 

Desvio 

Padrão 

Conc. de 

EPS (g/L) 

Desvio 

Padrão 

1 -1 (91,00) -1 (24,00) -1 (4,8) 0,20 <0,01 4,67 0,05 7,16 0,03 17,91 <0,01 16,89 <0,01 

2 1 (209,00) -1 (24,00) -1 (4,8) 0,20 <0,01 7,04 0,07 9,98 <0,01 18,70 <0,01 17,47 <0,01 

3 -1 (91,00) 1 (36,00) -1 (4,8) 0,20 <0,01 3,28 0,16 4,30 <0,01 18,17 <0,01 14,50 0,012 

4 1 (209,00) 1 (36,00) -1 (4,8) 0,10 <0,01 6,89 0,04 7,11 0,03 16,73 <0,01 16,97 <0,01 

5 -1 (91,00) -1 (24,00) 1 (7,20) 0,20 <0,01 8,71 0,02 9,18 0,02 13,29 <0,01 13,07 <0,01 

6 1 (209,00) -1 (24,00) 1 (7,20) 0,10 <0,01 9,49 0,02 10,95 0,03 13,06 <0,01 13,10 <0,01 

7 -1 (91,00) 1 (36,00) 1 (7,20) 0,10 <0,01 5,38 0,02 5,34 0,02 13,72 <0,01 13,22 <0,01 

8 1 (209,00) 1 (36,00) 1 (7,20) 0,10 <0,01 10,26 0,04 8,50 0,09 13,31 <0,01 14,62 <0,01 

9 -1,68 (50,00) 0 (30,00) 0 (6,00) 0,20 <0,01 5,56 0,06 7,08 <0,01 16,56 <0,01 15,59 <0,01 

10 1,68 (250,00) 0 (30,00) 0 (6,00) 0,10 <0,01 11,29 0,05 12,93 0,03 16,64 <0,01 17,62 <0,01 

11 0 (150,00) -1,68 (20,00) 0 (6,00) 0,10 <0,01 10,93 0,05 12,85 0,07 15,23 <0,01 15,89 <0,01 

12 0 (150,00) 1,68 (40,00) 0 (6,00) 0,20 <0,01 4,81 0,09 4,94 0,02 15,89 <0,01 17,73 <0,01 

13 0 (150,00) 0 (30,00) -1,68 (4,00) 0,20 <0,01 5,98 0,02 10,39 <0,01 18,19 <0,01 16,20 <0,01 

14 0 (150,00) 0 (30,00) 1,68 (8,00) 0,20 <0,01 9,19 0,04 11,60 <0,01 13,41 <0,01 13,81 <0,01 

15 0 (150,00) 0 (30,00) 0 (6,00) 0,20 <0,01 9,03 0,02 10,72 0,02 15,97 <0,01 15,96 <0,01 

16 0 (150,00) 0 (30,00) 0 (6,00) 0,10 <0,01 7,70 0,03 9,59 0,02 15,76 <0,01 15,60 <0,01 

17 0 (150,00) 0 (30,00) 0 (6,00) 0,10 <0,01 8,27 0,04 10,47 <0,01 15,09 <0,01 17,03 <0,01 

18 0 (150,00) 0 (30,00) 0 (6,00) 0,10 <0,01 10,17 0,05 11,69 0,02 15,67 <0,01 16,56 <0,01 

.
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A análise de variância realizada para a otimização das condições de processo, 

indicou que o modelo foi significativo para o sistema avaliado, com significância dos 

coeficientes de regressão ao nível de 5% (p < 0,05). Observando a ANOVA construída, o 

modelo apresentou um R
2
 de 93% para o período de 24 horas, uma vez que este apresentou 

melhores valores de produção, sendo apresentado os valores na Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Análise de variância (ANOVA) obtida no DCCR para os dados obtidos no processo otimizado para a 

síntese de EPS pela linhagem LBA-328. 

Fonte de 

Variação 

Soma dos 

quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
Fcal Ftab Fcal/Ftab p-valor 

Regressão 52,91 9 5,88 10,97 2,55 4,30 0,001 

Resíduos 4,29 8 0,54     
Falta de ajuste 3,86 5 0,77     

Erro puro 0,42 3 0,14     
Total 57,20 17      

 

Os resultados obtidos no período de 24 horas de processo também foram 

submetidos a análise de regressão, obtendo a equação representativa do modelo (Equação 6). 

A partir dessa análise, foi observada a influência negativa do pH ao longo dos processos 

conduzidos, indicando que a elevação do pH (próximos de 8) desfavorece a produção de EPS.  

 

                 Equação 6 

 

Considerando o efeito do pH, foi observado as curvas de contorno para a interação 

entre esse parâmetro com a agitação (Figura 14) e a temperatura (Figura 15). Observando as 

possíveis interações entre esses parâmetros, é demonstrado que pH abaixo de 4 e agitações de 

entre 50 a 250, bem como pH abaixo de 4 e temperaturas abaixo de 20°C, seriam interessantes 

para a elevação da produção de EPS, justificando assim a equação do modelo predito.  
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Figura 14 – Curva de contorno para a interação entre o pH e agitação para a otimização das condições de cultivo.  

Legenda: Produção de EPS na escala de erlenmeyer, com volume de trabalho de 100 mL. 
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Figura 15 – Curva de contorno para a interação entre o pH e agitação para a otimização das condições de cultivo.  

Legenda: Produção de EPS na escala de erlenmeyer, com volume de trabalho de 100 mL. 
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Nos processos de síntese de EPS, a agitação estimula o crescimento microbiano e 

a produtividade do sistema, como na produção de gelana, ácido hialurônico e levana 

(FREITAS; TORRES; REIS, 2017; LIU et al., 2008; PRAJAPATI et al., 2013; XAVIER; 

RAMANA, 2017). Sendo um dos fatores requeridos nos bioprocessos com alta viscosidade do 
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meio de cultivo, a agitação auxilia na homogeneidade do sistema e na transferência de 

oxigênio, contribuindo na produção do sistema (GIAVASIS, 2013; GIAVASIS; HARVEY; 

MCNEIL, 2006).  

A temperatura e pH também são considerados fatores que influenciam 

diretamente na síntese de EPS, sendo comumente encontradas condições de cultivo nas faixas 

de temperatura entre 25 a 30ºC e pH próximo de 7, o que diferencia dos resultados obtidos 

nesse estudo para o pH (FREITAS; TORRES; REIS, 2017; LIU et al., 2017a; ÖNER, 2013; 

XIAO; ZHENG, 2016). 

Apesar de não apresentar influência significativa da temperatura, este parâmetro 

apresenta influência durante o crescimento microbiano e na produção das enzimas utilizadas 

no processo, o que incentiva a sua investigação nos processos de síntese de EPS, uma vez que 

cada linhagem apresenta uma faixa especifica de temperatura (DONOT et al., 2012). Um 

exemplo é o estudo de Zafar e colaboradores (2018), o qual relatam que processos realizados 

em temperaturas menores que a faixa ótima dos micro-organismos reduz a fluidez da 

membrana citoplasmática, e temperaturas mais elevadas podem causar a inativação das 

enzimas utilizadas no processo, sendo ambos os casos prejudiciais a produção de EPS. Com 

isso, a temperatura a ser utilizada nos processos de sínteses de EPS deve considerar a 

temperatura ideal para o crescimento celular e a temperatura ideal para a síntese de 

polissacarídeos (GIAVASIS, 2013). 

Em relação ao pH, o estudo de Liu e colaboradores (2017) indicou a importância 

desse parâmetro no processo de síntese de EPS, uma vez que pode afetar a membrana celular, 

morfologia e estrutura celular, a absorção de vários nutrientes e a biossíntese de EPS. Como 

na temperatura, o pH também apresenta faixas específicas para produção de EPS, que 

consideram o pH ideal para o crescimento celular e a pH ideal para a síntese de 

polissacarídeos, sendo que cada micro-organismo apresenta uma faixa ótima de processo 

(JINDAL; SINGH KHATTAR, 2018).As produções de polissacarídeos microbianos possuem 

interferências dos componentes meio de cultivo, como já foi comprovado no item anterior 

(item 3.2.1.), e das condições de processos, tais como agitação, pH, temperatura e aeração, 

fatores que afetam diretamente na viabilidade celular do processo (HABIBI; KHOSRAVI-

DARANI, 2017; KAMBOUROVA; ONER; POLI, 2015; KREYENSCHULTE; KRULL; 

MARGARITIS, 2014; PERSSON; BANKE, 2013). 

Valores elevados de agitação e temperaturas, por exemplo, podem causar estresse 

de cisalhamento e alterações na membrana celular, respectivamente, que consequentemente 

ocasionam a perda da viabilidade e lise celular (HASHIZUME; SEKIGUCHI; NOSOH, 1976; 
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VENUGOPALAN et al., 2016). Sistemas com condições com pH ácidos também reduzem a 

viabilidade do sistema, causando a inibição do crescimento microbiano (GARRO; DE 

VALDEZ; DE GIORI, 2004). 

Considerando os resultados obtidos na otimização das condições de cultivo, as 

possíveis hipóteses de interferências nas produções obtidas nesses ensaios estariam 

relacionadas a viabilidade celular e a possíveis limitações da fonte de carbono no sistema. 

Desse modo, foram conduzidas a avaliação da viabilidade celular da linhagem LBA-328 ao 

longo do processo fermentativo, bem como a produção de EPS-328 em processo fermentativo 

em batelada. 

 

3.2.2.3.Avaliação do consumo de substrato da linhagem LBA-328 ao longo do 

processo de síntese de EPS  

Com a obtenção das condições otimizadas para o meio de cultivo na presença de 

55 g/L de sacarose e os resultados obtidos durante a otimização das condições de processo, foi 

necessário avaliar a disponibilidade da fonte de carbono ao longo do processo). Desse modo, 

foi realizada a análise de consumo de substrato da linhagem LBA-328 para as condições 

testadas (10, 55 e 100 g/L), com o intuito de averiguar a hipótese de que a limitação de fonte 

de carbono estaria interferindo na produção de EPS-328. Os resultados obtidos para essa 

análise estão expostos na Figura 16. 

Como resposta, foi observado que a taxa de consumo de substrato foi maior na 

condição de 55 g/L em 24 horas (99%), seguido da condição de 10 g/L (98%) e 100 g/L 

(83%), diferenciando entre si ao nível de 5% de significância (p < 0,05) pelo teste de Tukey. 

Após 48 horas de processo, não foi detectada a presença de sacarose no meio de cultivo, 

indicando que houve a exaustão da fonte de carbono no sistema. 
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Figura 16 - Relação entre a taxa de consumo de substrato e formação de produto. Desvio padrão menor que 0,01. 

 

 

Ademais, com base nos dados de consumo de substrato e produção de EPS, foi 

avaliada a produtividade do sistema durante o período de 24 horas de processo. Foi observado 

melhores produtividades de células e EPS para as condições de 10 g/L de sacarose (0,73 e 

1,41, respectivamente), seguido da condição de 55 g/L (0,18 e 0,26) e 100 g/L (0,11 e 0,17), 

que apresentaram diferença significativa ao nível de 5% (p < 0,05) pelo teste de Tukey.  

Os resultados obtidos indicam que não há diferença na produção de EPS entre as 

concentrações de fonte de carbono avaliadas (10, 55 e 100 g/L de sacarose), apesar da 

exaustão da fonte de carbono após o período de 24 horas de processo. Devido a isso, as 

condições com 10 g/L de sacarose apresentaram melhores produtividades, uma vez que 

menores concentrações proporcionaram a mesma produção que as demais condições testadas, 

no período de 24 horas de processo.  

Semelhantemente, o estudo de Wang e colaboradores (2018) também observou a 

exaustão da sacarose após 24 horas de processo, para as linhagens Weissella confusa e 

Leuconostoc pseudomesenteroides. Nesse estudo, a concentração utilizada no processo 

fermentativo representava 10% (p/v), como a do presente estudo. Outro exemplo é o trabalho 

de Zarour e colaboradores (2018), o qual avaliou a produção de EPS pela linhagem 

Leuconostoc mesenteroides e identificou a exaustão da sacarose após 6 horas de processo, a 

qual tinha a concentração inicial de 20 g/L.  

O consumo de outras fontes de carbono, também são avaliados em processos de 

síntese de EPS, como no caso do Yu e colaboradores (2018), que avaliou o consumo de 

diferentes fontes de carbono (glicose, sacarose e lactose) durante a síntese de EPS partir 

Weissella cibaria. Como resposta, foi observada maiores taxas de consumo para a sacarose 
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(2,9 g/L remanescente), seguida da glicose (15,6 g/L remanescente) e lactose (19,8 g/L 

remanescente). Outro exemplo é o estudo de estudo de Chen; Wu; Gui (2016), que 

observaram o consumo diário de 32 g/L de glicose pela linhagem Cordyceps sinensis fungus 

durante 8 dias de processo de síntese de EPS.  

Ademais, o resultado do consumo de substrato proposto indicou que a redução da 

concentração de EPS ao final do processo pode estar relacionada a um possível consumo do 

próprio produto pela linhagem, indicando que o EPS-328 pode ter sido utilizado como fonte 

carbônica. Esse fato já foi identificado em processos com alguns micro-organismos, tais como 

as bifidobactérias, que apresentam a capacidade de consumo de EPS (KORAKLI; GANZLE; 

VOGEL, 2002). Outros autores demonstraram a possibilidade de degradação do EPS por 

enzimas presentes no meio de cultivo (como a endo-γ-glutamil hidrolase), o que poderia 

justificaria a redução da concentração desse produto ao final do processo 

(KREYENSCHULTE; KRULL; MARGARITIS, 2014; MICHAUD et al., 1994; NAGARAJ 

et al., 2017; XIAO; ZHENG, 2016).  

Desse modo, com base nos dados obtidos, foi observado que a produção de EPS 

não é alterada pela concentração de sacarose no meio de cultivo, no período de 48 horas de 

processo, indicando que a concentração utilizada nas otimizações deste estudo não afetou a 

produção de EPS-328. Entretanto, no período de 24 horas de processo, a produtividade de 

EPS-328 é maior quando utilizada a concentração de 10 g/L de sacarose (1,41 – valor 

codificado da primeira otimização do meio de cultivo), que beneficiaria o sistema, de forma a 

reduzir o custo associado ao meio de cultivo do processo.  

Outro fator observado foi a exaustão da fonte de carbono no período de 48 horas 

de processo, sendo interessante avaliar o processo de síntese de EPS com alimentação de 

sacarose nos períodos em que há limitação de sacarose, com o intuito de elevar a produção de 

EPS-328. 

 

3.2.2.4.Avaliação da viabilidade celular da linhagem LBA-328 ao longo do 

processo fermentativo  

A utilização do método de contagem de células permite a estimativa do número de 

células viáveis presentes ao longo do bioprocesso, apresentando alta sensibilidade, sendo 

consideradas células viáveis aquelas capazes de dividir e formar descendentes (MADIGAN et 

al., 2010, 2016). Células viáveis no sistema indicam que o micro-organismo possui a 
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capacidade de persistir no processo e de realizar as funções com as quais está normalmente 

associado (BARER, 2015). 

Desse modo, o intuito de realizar essa avaliação foi quantificar o número células 

viáveis ao longo do processo de síntese de EPS-328 nas concentrações de sacarose testadas 

(10, 55 e 100 g/L), e assim observar se há influência da concentração de sacarose na 

viabilidade celular da linhagem LBA-328, e consequentemente, na produção de EPS-328, 

durante o processo.  

O método de viabilidade celular foi conduzido nas condições do ótimas em meio 

de cultivo otimizado (composição no item 3.2.1.2), variando somente as concentrações de 

sacarose (10, 55 e 100 g/L). As condições de cultivo foram a 150 rpm, 30±2ºC, pH 7 durante 

o período de 48 horas de processo. Os resultados obtidos nessa análise são apresentados na 

Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Análise de viabilidade celular durante o bioprocesso com as concentrações 10, 55 e 100 g/L de sacarose. 

Tempo de processo (h) 

Concentração de sacarose 

10 g/L 55 g/L 100 g/L 

UFC/mL UFC/mL UFC/mL 

0 2,25e+08 ± 10,6b 2,30e+08 ± 7,5 2,28e+08 ± 9,0b 

24 6,04e+09 ± 6,0b 7,22e+09 ± 17,5 4,86e+09 ± 11,5b 

48 6,40e+11 ± 4,0a 6,40e+11 ± 7,48 1,46e+10 ± 2,5a 

OBS: Letras iguais na mesma coluna não diferem ao nível de 5% de significância. 

 

A análise de médias nos dados obtidos demonstrou que maiores viabilidades 

foram obtidas em 48 horas de processo para concentrações de sacarose de 10 e 100 g/L. Foi 

observado também que não houve diferença significativa entre os tempos analisados para a 

concentração de 55 g/L de sacarose, indicando que não houve alteração na viabilidade celular 

ao longo do processo nessa condição.  

A ANOVA também demonstrou que não houve diferença significativa (p > 0,5) 

(Apêndice 2) entre os tempos de processos para as condições avaliadas, indicando que a 

viabilidade entre os tempos não foi alterada pelas concentrações de sacarose. Desse modo, 

observa-se que a concentração de 55 g/L mantém a viabilidade celular ao longo do processo, 

indicando que não houveram reduções desse parâmetro e consequentemente, que as 

produções de EPS não foram afetadas durante as condições de otimizações testadas. Outro 

fator observado foi que as quantidades de células viáveis não se diferiram entre as condições 

testadas, indicando que a concentração de fonte de carbono não afeta a viabilidade celular do 

sistema.  

No estudo de Manochai; Phimolsiripol; Seesuriyachan, (2014), foi utilizada a 

linhagem Lactobacillus confusus para a síntese de EPS, e foi observado a limitação de 
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crescimento em concentrações de fonte de carbono elevadas (300 a 400 g/L). Entretanto, os 

autores relataram um efeito positivo para a produtividade do sistema, obtendo 400 g/L de EPS 

nessas condições. Semelhantemente, a produção de levana por meio da linhagem Bacillus 

licheniformis também apresentou melhores produção (99,2 g/L) em altas concentração de 

sacarose (397,6 g/L), indicando a resistência da linhagem em condições com elevadas 

concentrações da fonte de carbono utilizada. Entretanto, linhagens como a Aureobasidium 

pullulans demonstraram limitações de crescimento e produção de pululana em concentrações 

de sacarose acima de 120 g/L, sendo encontrado melhores produções (39 g/L), utilizando 80 

g/L da fonte de carbono.  

Por meio da análise de viabilidade celular realizada neste estudo, foi observado 

que a linhagem LBA-328 possuiu resistência as concentrações de sacarose testadas (0 a 100 

g/L), estando esse valor abaixo das concentrações inibitórias encontradas para os micro-

organismos supracitados (acima de 400 g/L). 

Desse modo, com base nos resultados obtidos nesse item, a viabilidade da 

linhagem LBA-328 apresentou não apresentou diferença significativa entre as concentrações 

de sacarose testadas (10, 55 e 100 g/L) e a concentração de 55 g/L de sacarose não apresentou 

diferença significativa entre os tempos avaliados (0,24 e 48 horas). Como consequência, foi 

observado que a viabilidade celular do processo não foi afetada pela concentração de 

sacarose, sendo descartada a hipótese de redução e interferência desse parâmetro nas 

otimizações realizadas neste estudo.  

 

3.3.Avaliação da produção de EPS em bioprocessos em batelada alimentada, 

utilizando a linhagem LBA-328 

Assim, com base nos resultados obtidos nos itens anteriores (Item 3.2.), foi 

realizado um bioprocesso com realimentação para as concentrações de 10 e 55 g/L sacarose. 

Como a concentração de 100 g/L demonstrou resultados menos relevantes para esse estudo, 

uma vez que não resulta em alterações na produção e viabilidade celular do sistema, e como 

alternativa para reduzir os custos do processo avaliado, esta concentração não foi avaliada 

nessa etapa do estudo.  

O bioprocesso em batelada foi realizado com duas repetições, em duplicata, 

ocorrendo a alimentação no período de 24 e 48 horas, onde foi identificada a exaustão do 

substrato. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 17 e Figura 18. 
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Figura 17 – Crescimento celular da linhagem LBA-328 durante o processo conduzido em batelada alimentado de 

sacarose, para as concentrações de 10 e 55 g/L, com desvio padrão menor que 0,01.  

Legenda: As setas indicam a realimentação do sistema. 

 

 

Figura 18 – Produção de EPS-328 pela linhagem LBA-328 durante o processo conduzido em batelada alimentado de 

sacarose, para as concentrações de 10 e 55 g/L, com desvio padrão menor que 0,01. 

Legenda: As setas indicam a realimentação do sistema. 

 

 

Por meio dos dados obtidos (Figura 17 e Figura 18), observou-se que a produção 

celular da linhagem LBA-328 foi máxima e favorecida com o processo conduzido em 

batelada alimentada, ou seja, com a realimentação de substrato. Entretanto, foi observado que 

as produções de EPS no tempo de 48 horas foram significativamente maiores (ao nível de 5% 

de significância (p < 0,05) – Apêndice 3) nesse sistema, para a condição com 55 g/L de 

sacarose (19 g/L de EPS-328) em relação a condição com 10 g/L de sacarose (16,78 g/L de 

EPS-328). Já em relação aos demais tempos de processo, não houve diferença significativa 

entre as condições testadas (p > 0,05) (Apêndice 3).  
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O processo de realimentação de substrato é uma estratégia utilizada com o intuito 

de aumentar a produção de EPS, como demostrado nos processos conduzidos com as 

linhagens Tuber melanosporum, com o aumento de 62% na produção de EPS (WEI et al., 

2016) e Xanthomonas campestres, que aumentou a produção de xantana em 23% (LI et al., 

2016b). No processo proposto com a linhagem LBA-328, foi possível observar que quando o 

sistema foi conduzido em batelada alimentada, para a condição de 55 g/L de substrato, 

ocorreu um aumento de 6% na produção após 48 horas de processo. Este dado indica que a 

concentração da fonte de carbono adicionada durante o processo auxiliou na produção de 

EPS-328, sendo uma possível solução para aumentar a produção nos processos de otimização. 

A viscosidade do meio poderia também ser considerada uma limitação do 

processo, uma vez que ocorre o aumento da viscosidade do meio de cultivo ao longo do 

processo, resultante da presença do EPS, que reduz a homogeneidade do meio de cultivo 

(FREITAS; ALVES; REIS, 2011). Estudos utilizando a aeração como parâmetro de interesse 

das condições de cultivo, conseguiram aumentar a produção de EPS e manter o caldo 

fermentado homogêneo, e assim, reduzir o impacto causado da viscosidade no sistema 

(GIAVASIS; HARVEY; MCNEIL, 2006; LEE et al., 2004; MULCHANDANI; LUONG; 

LEDUY, 1988).  

Alguns parâmetros de processo, como a taxa de oxigênio dissolvido, são 

comumente explorados em biorreatores de bancada, devido ao maior controle das variáveis e 

automatização dos equipamentos. Além disso, há a falta do controle desse parâmetro em 

escalas de erlenmeyer, o que ressalta o avaliação desse parâmetro durante o processo de 

otimização em scale-up (AWAD et al., 2015; KHANI et al., 2016; LI et al., 2017; QIANG et 

al., 2013).  

Desse modo, a alimentação nas condições de 55 g/L, associada ao controle da 

aeração, poderia auxiliar nas produções de EPS-328 em um sistema alimentado com sacarose. 

Além disso, com base nos resultados obtidos, torna-se interessante, em estudos futuros, o 

aumento da escala de produção, bem como a otimização da produção de EPS-328 utilizando 

os parâmetros de aeração, temperatura, pH e agitação, para assim, obter maior controle das 

condições de processo.  

As perspectivas associadas aos resultados obtidos neste estudo sugerem que a 

produção conduzida em um biorreator permitiria o controle das condições de processo, o que 

favoreceria a produção de EPS-328, podendo assim, ser alcançada maiores produções para 

esse sistema. Outro ponto interessante sobre o processo estudado é a possibilidade de uso de 

fontes de carbono alternativa ricas em sacarose, como o caso dos resíduos da indústria 
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sucroalcooleira (melaço, bagaço da cana, por exemplo), sendo uma estratégia de redução dos 

custos associados ao meio de cultivo (LEDESMA-AMARO; NICAUD, 2016; ÖNER, 2013).  

E, por fim, a identificação filogenética da linhagem LBA-328 seria outra análise 

interessante a ser realizada em estudos futuros, para modular as faixas de processo do sistema 

estudado, bem como direcionar as possíveis aplicações associada a linhagem, como em 

alimentos e produtos fármacos. 

 

4. CONCLUSÃO  

A avaliação das fontes de carbonos (frutose, glicose, lactose e sacarose) 

possibilitou encontrar a fonte de melhor assimilação e produção de EPS, a partir da linhagem 

LBA-328, sendo definida a sacarose como fonte a ser explorada, obtendo concentrações em 

torno de 2 g/L de EPS e 3,2 g/L de biomassa.  

A utilização do delineamento central composto rotacional (DCCR) permitiu a 

visualização do ponto ótimo da região de interesse, além de determinar os fatores que 

possuíram efeito significativo na produção de EPS-328. A otimização do meio de cultivo 

demonstrou que as concentrações de extrato de levedura e dos sais (K2HPO4 e MgSO4 7H2O) 

no meio de cultivo favorecem a produção de EPS-328. Apesar da concentração de sacarose 

não possuir influência significativa no processo otimizado, sua presença é necessária para a 

síntese de EPS, uma vez que esta é a fonte de energia para a linhagem LBA-328, 

influenciando assim, na síntese e composição do EPS.  

A partir dos experimentos e análise dos dados, concluiu-se que a melhor 

composição do meio de cultivo para a produção de EPS seria 12,5 g/L de extrato de levedura, 

15 g/L de K2HPO4, 3,77 g/L de MgSO4.7H2O e 55 g/L de sacarose, obtendo uma produção 

máxima de 18,4 g/L do EPS estudado, representando um aumento de cerca de 89%, em 

relação ao processo não otimizado (2 g/L), no período de 24 horas de processo. 

Para a otimização das condições de processo, foram avaliadas a agitação (50 a 250 

rpm), temperatura (20 a 40°C) e pH (4 a 8). Como resposta, não houve aumento da produção 

de EPS-328, alcançando produções próximas a obtida no processo de otimização do meio de 

cultivo (18 g/L) nos ensaios realizados. Dentre as possibilidades avaliadas para esse resultado, 

foi observado que a viabilidade celular do sistema não foi afetada negativamente durante o 

processo, independente da concentração de substrato utilizada, indicando que a linhagem 

estava viável durante o processo. Também foi observado que a limitação de fonte de carbono 

causada pela exaustão da sacarose no período de 48 horas de processo, não afeta a produção 
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de EPS-328, sendo que melhores produtividades foram encontradas em condições de meio de 

cultivo com 10 g/L de sacarose, seguido da condição de 55 g/L de sacarose.  

A alimentação do sistema com a sacarose nas concentrações de 10 e 55 g/L, nas 

condições de 150 rpm, 30°C e pH 7 possibilitou um aumento da produção em 6% em relação 

aos dados encontrados nas otimizações de meio de cultivo em 48 horas, para a condição de 55 

g/L. Com isso, o sistema em batelada alimentada torna-se uma alternativa para aumentar a 

produção de EPS-328. Desse modo, considerando os dados obtidos na viabilidade celular e no 

consumo de substrato, a concentração da sacarose utilizada nos processos de otimização de 

meio de cultivo e de processo (55 g/L) seria a interessante para o aumento da produção em 

sistemas em batelada alimentada. 

Com isso, é observado que a otimização de meio de cultivo foi eficiente para o 

processo avaliado, e que o aumento de escala para biorreatores permitiria o controle da 

concentração de fonte de carbono no sistema, além de controlar a aeração, fator que permitiria 

uma maior homogeneidade do sistema, e possivelmente, um aumento da produção de EPS-

328. Ademais, os resultados obtidos sugerem a possibilidade de uso de fontes de carbono 

alternativa, ricas em sacarose (como o melaço e o bagaço da cana), como estratégia para 

redução dos custos associados ao meio de cultivo.  

Desse modo, seria interessante em estudos futuros a aplicação de fontes de 

carbono alternativas e a elevação da escala de trabalho para biorreatores, com o intuito de 

melhorar as condições de cultivo, aumentar a produção de EPS-328 e reduzir o valor agregado 

ao processo proposto. 
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APÊNDICE 1 – TABELAS RESULTANTES DAS ANÁLISES DE VARIÂNCIAS 

PARA A AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DA FONTE DE CARBONO COM MELHOR 

PRODUÇÃO DE EPS A PARTIR DA LINHAGEM LBA-328 

 

Tabela 19 – Análise de variância (ANOVA) obtida para o processo de síntese de EPS no período de 2 horas. 

Fonte de Variação 
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
Fcal Fcal/Ftab p-valor 

Tratamento 0,32 3,00 0,11 1,10 0,43 0,40 

Resíduos 0,82 8,00 0,10 
   

Total 1,14 11,00  
   

 

Tabela 20 – Análise de variância (ANOVA) obtida para o processo de síntese de EPS no período de 4 horas. 

Fonte de Variação 
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
Fcal Fcal/Ftab p-valor 

Tratamento 0,30 3,00 0,01 0,05 0,7 0,98 

Resíduos 1,62 8,00 0,20 
   

Total 1,92 11,00  
   

 

Tabela 21 – Análise de variância (ANOVA) obtida para o processo de síntese de EPS no período de 8 horas. 

Fonte de Variação 
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
Fcal Fcal/Ftab p-valor 

Tratamento 1,45 3,00 0,48 2,00 0,19 0,19 

Resíduos 1,91 8,00 0,24 
   

Total 3,36 11,00  
   

 

Tabela 22 – Análise de variância (ANOVA) obtida para o processo de síntese de EPS no período de 24 horas. 

Fonte de Variação 
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
Fcal Fcal/Ftab p-valor 

Tratamento 0,15 3,00 0,05 1,00 0,42 0,44 

Resíduos 0,40 8,00 0,05 
   

Total 0,55 11,00  
   

 

Tabela 23 – Análise de variância (ANOVA) obtida para o processo de síntese de EPS no período de 28 horas. 

Fonte de Variação 
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
Fcal Fcal/Ftab p-valor 

Tratamento 0,63 3,00 0,21 4,20 0,05 0,05 

Resíduos 0,42 8,00 0,05 
   

Total 0,05 11,00  
   

 

Tabela 24 – Análise de variância (ANOVA) obtida para o processo de síntese de EPS no período de 48 horas. 

Fonte de Variação 
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
Fcal Fcal/Ftab p-valor 

Tratamento 1,25 3,00 0,42 0,62 0,62 0,62 

Resíduos 5,35 8,00 0,67 
   

Total 6,60 11,00  
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APÊNDICE 1 – TABELAS RESULTANTES DAS ANÁLISES DE VARIÂNCIAS 

PARA A AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DA FONTE DE CARBONO COM MELHOR 

PRODUÇÃO DE EPS A PARTIR DA LINHAGEM LBA-328 

 

Tabela 25 – Análise de variância (ANOVA) obtida para o processo de síntese de EPS no período de 52 horas. 

Fonte de Variação 
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
Fcal Fcal/Ftab p-valor 

Tratamento 0,61 3,00 0,20 1,18 0,38 0,38 

Resíduos 1,22 7,00 0,17 
   

Total 1,82 10,00  
   

 

Tabela 26 – Análise de variância (ANOVA) obtida para o processo de síntese de EPS no período de 56 horas. 

Fonte de Variação 
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
Fcal Fcal/Ftab p-valor 

Tratamento 0,22 3,00 0,07 0,53 0,68 0,67 

Resíduos 0,93 7,00 0,13 
   

Total 1,14 10,00  
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APÊNDICE 2 – TABELAS RESULTANTES DAS ANÁLISES DE VARIÂNCIAS 

PARA A AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE CELULAR DA LINHAGEM LBA -328 AO 

LONGO DO PROCESSO FERMENTATIVO 

 

Tabela 27 – Análise de variância (ANOVA) obtida para a avaliação da viabilidade celular durante o processo de 

síntese de EPS com 10 g/L de sacarose em meio de cultivo otimizado. 

Fonte de Variação 
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
Fcal Fcal/Ftab p-valor 

Tratamento 6.10E+23 2,00 3.05E+23 29,8 2,00E-03 2,00E-03 

Resíduos 5.12E+22 5,00 1.02E+22 
   

Total 6.61E+23 7,00  
   

 

Tabela 28 – Análise de variância (ANOVA) obtida para a avaliação da viabilidade celular durante o processo de 

síntese de EPS com 55 g/L de sacarose em meio de cultivo otimizado. 

Fonte de Variação 
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
Fcal Fcal/Ftab p-valor 

Tratamento 6.94E+23 2,00 3,47E+23 5,16 0,077 0,078 

Resíduos 2.69E+23 4,00 6,72E+22 
   

Total 9.63E+23 6,00  
   

 

Tabela 29 – Análise de variância (ANOVA) obtida para a avaliação da viabilidade celular durante o processo de 

síntese de EPS com 100 g/L de sacarose em meio de cultivo otimizado. 

Fonte de Variação 
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
Fcal Fcal/Ftab p-valor 

Tratamento 3,19E+24 2,00 1,59E+24 328,75 3.06E-06 2,51E-05 

Resíduos 2,00E+22 5,00 4,00E+21 
   

Total 3,21E+24 7,00  
   

 

Tabela 30 – Análise de variância (ANOVA) obtida para a avaliação da viabilidade celular durante o processo de 

síntese de EPS para número de células no período de 0 hora. 

Fonte de Variação 
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
Fcal Fcal/Ftab p-valor 

Tratamento 4,42E+16 2,00 2,21E+16 16,22 2,30E-02 2,34E-03 

Resíduos 9,53E+15 7,00 1,36E+15 
   

Total 5,37E+16 9,00  
   

 

Tabela 31 – Análise de variância (ANOVA) obtida para a avaliação da viabilidade celular durante o processo de 

síntese de EPS para número de células no período de 24 hora. 

Fonte de Variação 
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
Fcal Fcal/Ftab p-valor 

Tratamento 5,57E+18 2,00 2,78+18 5,50 0,09 0,09 

Resíduos 1,52E+18 3,00 5,06E+17 
   

Total 7,01E+18 5,00  
   

 

Tabela 32 – Análise de variância (ANOVA) obtida para a avaliação da viabilidade celular durante o processo de 

síntese de EPS para o ponto de 48 hora. 

Fonte de Variação 
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
Fcal Fcal/Ftab p-valor 

Tratamento 9,61E+23 2,00 4,80E+23 5,65 0,07 0,04 

Resíduos 3,40E+23 6,00 8,50E+22 
   

Total 1,30E+24 4,00  
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APÊNDICE 3 – TABELAS RESULTANTES DAS ANÁLISES DE VARIÂNCIAS 

PARA A AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE EPS EM BIOPROCESSOS EM 

BATELADA ALIMENTADA, UTILIZANDO A LINHAGEM LBA-328 

 

Tabela 33 – Análise de variância (ANOVA) obtida para a avaliação da produção de EPS em bioprocesso em batelada 

alimentada para a produção no período de 24 hora. 

Fonte de Variação 
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
Fcal Fcal/Ftab p-valor 

Tratamento 2,11 1 2,11 0,43 0,52 0,52 

Resíduos 48,35 10 4,83 
   

Total 50,46 11  
   

 

Tabela 34 – Análise de variância (ANOVA) obtida para a avaliação da produção de EPS em bioprocesso em batelada 

alimentada para a produção no período de 48 hora. 

Fonte de Variação 
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
Fcal Fcal/Ftab p-valor 

Tratamento 17,81 1 17,81 6,36 0,03 0,03 

Resíduos 27,99 10 2,79    

Total 45,80 11     

 

Tabela 35 – Análise de variância (ANOVA) obtida para a avaliação da produção de EPS em bioprocesso em batelada 

alimentada para a produção no período de 72 hora. 

Fonte de Variação 
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
Fcal Fcal/Ftab p-valor 

Tratamento 1,81 1 1,81 0,32 0,58 0,58 

Resíduos 50,77 9 5,64    

Total 52,58 10     
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CAPÍTULO 4 – CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E MORFOLÓGICA DE 

EXOPOLISSACARÍDEO SINTETIZADO PELA LINHAGEM LBA-328 ISOLADA DE 

BROMELIA PINGUAN 

 

RESUMO 

As limitações associadas aos processos de extração natural de biopolímeros tornam a 

produção de polissacarídeos microbianos uma alternativa promissora para atender a demanda 

do mercado por esse tipo de produto. A biossíntese destes compostos por bactérias pode ser 

realizada de forma intra- ou extracelular, sendo os exopolissacarídeos (EPS) os de maior 

interesse comercial. Os potenciais de aplicação dos EPS, bem como suas propriedades, estão 

associados à sua composição estrutural, o que torna interessante pesquisar e analisar essas 

características. Nesse enfoque, o intuito desse capítulo foi investigar as propriedades 

estruturais de EPS produzido pela linhagem LBA-328, isolado selvagem de Bromelia 

pinguan, de modo a obter informações que possibilitem uma melhor destinação e aplicação 

desse biopolímero. Para isso, foram realizadas as análises dos monossacarídeos presentes em 

sua composição, análise espectral (FTIR) e a análise de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV). A partir destas triagens, foi possível constatar que o EPS microbiano obtido é um 

heteropolissacarídeo ácido não sulfatado, composto por galactose (11,5%), glicose (58,1%), 

xilose/manose (15,4%) e ácido glucurônico (15%), que contém grupos carboxílicos em sua 

constituição, além de apresentar estrutura amorfa e irregular. Até onde foi possível buscar na 

literatura recente da área, não há relatos de EPS sintetizados por bactérias com semelhança 

monomérica ao encontrado neste trabalho, indicando o primeiro relato desse EPS em 

bioprocessos bacterianos.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Polissacarídeo Microbiano, Heteropolímero, Monossacarídeos, 

Micrografia, Espectroscopia de infravermelho. 
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CHAPTER 4 - STRUCTURAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION 

OF EXOPOLISSACARIDES SYNTHESIZED BY STRAIN LBA-328 ISOLATED BY 

BROMELIA PINGUAN 

 

ABSTRACT 

The limitations associated with the natural extraction processes of biopolymers make the 

production of microbial polysaccharides a promising alternative to meet the market demand 

for this type of product. The biosynthesis of these compounds by bacteria can be conducted 

carried out intra or extracellular way, being the exopolysaccharides (EPS) having the most 

commercial interest. The potentials of EPS application, as well as its properties, are associated 

with its structural composition, which makes interesting to research and analyze these 

characteristics. In this approach, the aim of this chapter was to investigate the structural 

properties of EPS produced by the LBA-328 strain, wild isolated from Bromelia pinguan, in 

order to obtain information that allows a better destination and application of this biopolymer. 

For this, the analyzes of the monosaccharides present in its composition, spectral analysis 

(FTIR) and the analysis of scanning electron microscopy (SEM). From these screenings, it 

was possible to verify that the obtained microbial EPS is a non-sulfated acid 

heteropolysaccharide, composed of galactose (11.5%), glucose (58.1%), xilose/mannose 

(15.4%) and glucuronic acid (15%), which contains carboxylic groups in its constitution, 

besides presenting amorphous and irregular structure. As far as it was possible to search in the 

recent literature of the area, there are no reports of EPS synthesized by bacteria with 

monomeric similarity to the one found in this work, indicating the first report of this EPS in 

bacterial bioprocesses. 

 

KEYWORDS: Microbial Polysaccharide. Heteropolymer. Monosaccharides. Micrography. 

Fourier transform infrared. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os polissacarídeos são polímeros constituídos de monômeros unidos por ligações 

o-glicosídicas, e representam cerca de 90% dos carboidratos presentes na natureza, podendo 

ser encontrados em diversos organismos, como plantas, bactérias, fungos e animais 

(BEMILLER, 2017; DONOT et al., 2012). 

Os métodos para a obtenção de polissacarídeos naturais podem ser realizados por 

meio de processos de extração (ou remoção) diretamente das fontes vegetais e por processos 

biotecnológicos, no qual realiza a síntese de polissacarídeos a partir de micro-organismos 

(GABOR; TITA, 2012). A utilização dos métodos de obtenção natural possibilita atender a 

demanda do mercado por produtos e formulações naturais, além de incentivar a sua aplicação 

industrial nos setores farmacêuticos, cosméticos, biomédicos e alimentício, por exemplo 

(BAJESTANI et al., 2017; DONOT et al., 2012; LI et al., 2017). 

Observando as características associados aos métodos de extração natural, os 

processos biotecnológicos apresentam condições de processo vantajosas, uma vez que estes 

podem suprir as limitações de sazonalidade e disponibilidade das fontes vegetais utilizadas 

nos processos de extração, além de atenderem à demanda comercial por produtos naturais 

(DONOT et al., 2012; LIU; WILLFÖR; XU, 2015; MANIVASAGAN et al., 2013; ÖNER, 

2013; RÜTERING et al., 2016). Com isso, há um incentivo à utilização de processos 

biotecnológicos como alternativa para a obtenção de polissacarídeos. 

A classificação dos polissacarídeos microbianos pode ser realizada de acordo com 

a localização do polissacarídeo na célula, sendo dividido em três grupos: os polissacarídeos 

citosólicos, que apresentam a função de fonte de energia para as células; os presentes na 

parede celular; e os polissacarídeos encontrados no meio extracelular, sob a forma de cápsulas 

ou biofilmes, sendo esse grupo conhecido como exopolissacarídeos (EPS) (DONOT et al., 

2012; RAMALINGAM; PRIYA; MUNDRA, 2014). 

Os exopolissacarídeos podem ser divididos em homopolissacarídeos e 

heteropolissacarídeos. Os homopolissacarídeos apresentam em sua constituição apenas um 

tipo de monossacarídeo, tais como a dextrana (composta por unidades de glicose) e a levana 

(composta por monômeros de frutose) (DE VUYST et al., 2001; DONOT et al., 2012; 

JINDAL; SINGH KHATTAR, 2018; ÖNER, 2013). Em contrapartida, os 

heteropolissacarídeos são constituídos por uma diversidade de monossacarídeos, sendo 

considerados EPS com estruturas complexas, como a xantana, gelana e o ácido hialurônico 

(FREITAS; ALVES; REIS, 2014).  
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Do ponto de vista industrial, os EPS são os polissacarídeos microbianos de maior 

interesse comercial, devido a sua maior abundância, as suas propriedades físico-químicas 

reprodutíveis e as novas funcionalidades, além da facilidade de sua purificação ao final dos 

bioprocessos (JINDAL; SINGH KHATTAR, 2018). Esses polissacarídeos apresentam 

aplicações nos setores farmacêuticos, químicos e alimentícios, por exemplo, devido às suas 

propriedades antivirais, antioxidantes, anti-inflamatórias e antialérgicas(ROCA et al., 2015; 

YILDIZ; KARATAS, 2018). Além dessas propriedades, os EPS são considerados importantes 

fontes de hidrocolóides (gomas alimentares), por conferirem estrutura e estabilidade quando 

aplicados, representando as principais categorias de agentes estruturantes na indústria 

alimentícia (ATES, 2015; GAO et al., 2017; LIU et al., 2017a).  

Devido à grande complexidade e diversidade dos EPS, torna-se essencial 

investigar suas propriedades, como meio de identificar o potencial associado a eles, visando 

as possibilidades de aplicação desse polímero. Deste modo, o intuito desse capítulo foi 

investigar as propriedades estruturais do polissacarídeo produzido pela linhagem LBA-328 

(EPS-328), com o objetivo de obter informações relevantes sobre esse biopolímero, e assim 

identificar o seu potencial de aplicação e as possíveis destinações industriais. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Isolamento e purificação do EPS microbiano  

O micro-organismo LBA-328 foi inoculado em meio de cultivo com composição 

otimizada (55 g/L de sacarose, 5 g/L de peptona, 12,5 g/L de extrato de levedura, 3,8 g/L de 

MgSO4, 14,9 g/L de K2HPO4), por 24 horas à 30ºC, pH 7 e 150 rpm, em incubadora 

refrigerada com agitação (Marca: Tecnal, modelo: TE-421), durante o período de 48 horas. 

Após esse período, realizou-se a separação e purificação do EPS produzido, 

denominado EPS-328. Para tanto, o caldo fermentado foi centrifugado a 3000 g por 12 

minutos (Marca: Nova Técnica, modelo: NT 825), para a remoção da biomassa. O 

sobrenadante foi utilizado para a obtenção de EPS, sendo adicionado etanol absoluto à 4°C 

(três vezes o volume da amostra) às amostras, sendo posteriormente acondicionados à 4°C 

durante o período de 24 horas. Após esse período, as amostras foram centrifugadas a 3000 g 

por 12 minutos (Marca: Nova Técnica, modelo: NT 825), obtendo no final desse processo o 

EPS (KHANI et al., 2016).  
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2.2. Composição de monossacarídeos do EPS microbiano 

A composição monossacarídica do exopolissacarídeo foi realizada com base nos 

trabalhos de Pereira e colaboradores (2018) e de Wang; Yang e Wei (2010).  

Para a realização da análise, 2500 µL de TFA 2M foram adicionados a 20 mg de 

EPS liofilizado, sendo então aquecido a 121 °C e 1kgf/cm
2
 por 60 minutos. Em seguida, o 

hidrolisado foi diluído 100 vezes com NaOH 18mM (pH igual a 6,0), seguido de filtração 

com filtro de 0,22µm, e 25µL de amostra diluída foram injetados no cromatógrafo iônico de 

detecção amperométrica pulsada, modelo DIONEX ICS-5000 (Thermo Fisher Scientific, 

Waltham, EUA) acoplado com coluna de cromatografia (Carbopac PA1 (250   4 mm, 10 μm 

de tamanho de partícula)) a 30°C.  

A fase móvel consistia em NaOH 0,2 M (A), água ultrapura (B) e acetato de sódio 

1 M contendo NaOH 0,2 M (C) a com uma taxa de fluxo de 1,0 mL/min. O gradiente foi 

realizado da seguinte forma: 0 a 22 min, 4% A; 22 a 24 min, 4 a 50% A; 24 a 45 min, 50% A; 

45 a 55 min, 16% de C; 55 a 60, 100% A; e 60 a 65, 4% A. A análise foi realizada em 

triplicata, sendo os valores encontrados expressos em mol %, que representa a composição 

relativa monomérica. 

Todos os padrões apresentavam pureza ≥ 96%, nomeadamente frutose (Fru), 

galactose (Gal), glicose (Glu), xilose (Xyl), manose (Man) e ácido glucurônico (GluA) foram 

adquiridos da Sigma-Aldrich (St. Louis, EUA). 

 

2.3. Análise espectral - FTIR 

O grupo funcional do EPS purificado foi caracterizado usando espectroscopia de 

infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) (Varian, modelo 640 IR). A mistura 

finamente moída de EPS e KBr na razão 1:100 foi pressionada para um disco usando uma 

prensa hidráulica. Os pellets foram submetidos à análise espectral FTIR na faixa de 

frequência de 4000 a 400 cm
-1

 com resolução de 4 cm
-1 

(RANI et al., 2017). 

 

2.4. Microestrutura e morfologia de superfície do EPS 

As amostras para análise de MEV foram coladas em suportes de alumínio e 

pulverizadas com ouro antes do exame de MEV (WANG et al., 2010). A microestrutura e a 

morfologia da superfície do EPS foram investigadas por microscopia eletrônica de varredura 

(TESCAN, modelo VEGA-LMH) a uma voltagem de aceleração de 10 kV.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Composição monossacarídica do EPS-328 

A presença dos monômeros nas estruturas dos polissacarídeos microbianos são 

responsáveis por conferir propriedades emulsificantes, estabilizantes, gelificantes, além de 

alguns proporcionarem propriedades bioativas, tais como antioxidantee antiviral (DONOT et 

al., 2012; FREITAS; TORRES; REIS, 2017; ROCA et al., 2015). Com isso, foi realizada a 

avaliação da composição monossacarídica do EPS-328, para possibilitar sua classificação 

(homo ou heteropolissacarídeo) e identificar as propriedades associados a ele, resultante dos 

monômeros presentes. 

Como resultado, a análise monomérica do EPS-328 identificou a presença de 

cinco monômeros, como mostrado na Tabela 36. Devido a presença de mais de um 

monômero, o EPS-328 foi considerado um heteropolissacarídeo (ATES, 2015). 

 

Tabela 36 – Composição relativa monomérica (%mol) do exopolissacarídeo estudado. 

Monômeros %mol 

Galactose 11,5 ± 0,3 

Glicose 58,1 ± 0,5 

Xilose/Manose 15,4 ± 0,1 

Ácido Glucurônico 15,0 ± 0.9 

 

A maioria dos EPS produzidos por bactérias são heteropolissacarídeos, sendo 

comumente encontrado em sua constituição a presença dos monômeros de glicose, galactose e 

manose (ANDHARE et al., 2014; FREITAS; ALVES; REIS, 2011). No presente estudo, a 

glicose é o açúcar predominante do EPS-328, mas cabe ressaltar que foram obtidos também 

valores relevantes para os demais monômeros identificados (galactose, xilose/manose e ácido 

glucurônico).  

A presença de monômeros raros, como ramnose, fucose, ou ácidos urônicos 

(como o ácido glucurônico encontrado no estudo) indicam propriedades atraentes para 

aplicações nobres, que não são evidentes quando a presença de monômeros comuns, como a 

galactose e a manose (NAGARAJ et al., 2017). Desse modo, a presença desses açúcares raros 

sugere que os EPS possuem habilidades funcionais superiores, tais como de espessamento, 

formação de filme, gelificação, propriedades de estabilização de emulsão, floculação, 
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atividade anti-inflamatória, antioxidante, antimicrobiana e até mesmo a atuação como agente 

antiviral (ROCA et al., 2015; YILDIZ; KARATAS, 2018). 

Com isso, é interessante a busca por polissacarídeos que apresentem monômeros 

relevantes, como os supracitados. Nesse enfoque, observa-se então que presença do ácido 

glucurônico no EPS-328 pode indicar propriedades relevantes para aplicações comerciais, 

conferindo propriedades bioativas, como antitrombóticas ou agente detoxificante no fígado, 

por exemplo (ANTUNES et al., 2015). 

Os heterepolissacarídeos microbianos de maior interesse comercial são a xantana, 

gelana e o alginato (ATES, 2015). Dentre estes, a xantana apresenta-se como destaque, sendo 

o polissacarídeo microbiano mais conhecido comercialmente, constituída de monômeros de 

glicose, manose e resíduos de ácido glucorônico (GIAVASIS, 2013; SCHMID; SIEBER; 

REHM, 2015). Em relação a gelana, essa apresenta em sua constituição monômeros de 

glicose, ramnose e ácido glucurônico, ao passo que o alginato apresenta monômeros de ácido 

glucurônico e ácido manurônico (ATES; ONER, 2017; KAMBOUROVA; ONER; POLI, 

2015; PATEL; PRAJAPAT, 2013). 

No entanto, o EPS-328 apresenta uma composição monomérica diferente dos 

heteropolímeros comerciais supracitados. A presença dos monômeros identificados nesse 

estudo são semelhantes aos monossacarídeos sintetizados pela cianobactéria Nostoc 

flagelliforme, como relatado no estudo de Huang e colaboradores (1998). No referido estudo 

relatou-se a presença do ácido glucurônico (20,8%), galactose (24,6%), glicose (31,4%), 

manose (19,3%) e xilose (4%), em condições de cultivo com disponibilidade de nitrogênio. 

Posteriormente, no estudo de Kanekiyo e colaboradores (2005) caracterizou-se um 

novo polissacarídeo extraído da Nostoc flagelliforme. Como resultado, foram identificados a 

presença da galactose (20,7%), glicose (42,8%), manose (6,6%) e xilose (29,9%), além da 

presença de ácido glucurônico (13,3%), sendo semelhante ao EPS obtido no presente estudo e 

no estudo de Huang e colaboradores (1998). Os autores observaram também que este 

heteropolímero apresentava potencial antiviral, possibilitando seu uso em tratamento anti-

herpes (KANEKIYO et al., 2007). 

Outro biopolímero semelhante foi encontrado por Jia e colaboradores (2007), que 

identificou a presença da glicose o monômero predominante (43,2%), seguida da galactose 

(29,9%), xilose (20,6%), manose (6,3%) e ácido urônico (sem quantificação) para o EPS 

também produzido pela Nostoc flagelliforme.  

Com base nos resultados encontrados na literatura, os EPS produzidos pela Nostoc 

flagelliforme se assemelharam com o EPS-328, identificando a presença galactose (11,5%), 
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glicose (58,1%), xilose/manose (15,4%) e ácido glucurônico (15%), com o indicativo de uma 

possível atividade antiviral associado a ele. Desse modo, este produto pode apresentar o 

potencial de aplicação nos setores biomédicos e fármacos, sendo necessário, em estudos 

posteriores, a análise bioativa desse polímero.  

Cabe ressaltar também que, até onde foi possível buscar na literatura recente da 

área, que não há relatos de EPS bacterianos com constituição monomérica semelhante ao do 

EPS-328, indicando o primeiro relato desse EPS em bioprocessos bacterianos. 

 

3.2. Análise espectral – FTIR 

A espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier é uma ferramenta 

analítica que permite a identificação dos tipos de ligações glicosídicas e grupos funcionais 

presentes no EPS (LIU et al., 2017a). Assim, com o intuito de avaliar a estrutura polimérica 

do EPS-328, foi realizada a análise espectral, sendo os resultados apresentados na Figura 19. 

 

Figura 19 - Análise espectral do EPS-328 sintetizado pela LBA-328. 

 

 

Os dados da análise espectral mostraram um pico intenso no 3253, característico 

do anel de carboidratos, com vibrações de alongamento contínuo de hidroxila (-OH) (ABD-

ALLA et al., 2018). Picos resultantes entre as bandas 2850 a 2960 cm
-1

 são típicos de 

alongamento das vibrações grupo metileno (-CH2-), identificados na presença de glicose, 

galactose, ramnose e fucose, sendo identificada a glicose no pico resultante entre as regiões 

944 cm
-1

 a 1030 cm
-1

, como relatado no estudo de Nagaraj e colaboradores (2017), para o 

EPS produzido por uma bactéria isolada da estação de dessalinização da água do mar de 

Perth.  
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Os espectros entre 1640 a 1550 e 1460 a 1400 cm
-1

 representam bandas de 

vibrações de estiramento simétrico do grupamento CO, causadas pela absorção de grupos 

carboxílicos, fato esse relatado para EPS sintetizados pelas linhagens Stenotrophomonas 

maltophilia, Brevibacillus parabrevis e Acidobacteria (ABD-ALLA et al., 2018; KIELAK et 

al., 2017). Esse comportamento é resultante de polissacarídeos ácidos, devido a presença do 

ácido glucurônico, como o deste estudo. Não foram observados picos de absorção entre 1250 

e 1140 cm
-1

, pertencentes aos grupos S = O e S-O-S, indicando que o EPS analisado é um 

polissacarídeo ácido livre de enxofre (JIA et al., 2007). 

A presença de picos entre 1000 a 1200 cm
-1

 representam as vibrações do anel 

sobrepostas com vibrações de estiramento de grupos laterais C-OH e vibrações de banda 

glicosídica C-O-C. Ambos os picos são característicos de carboidratos, sendo que esse 

intervalo é considerado a região da impressão digital do EPS (ADESULU-DAHUNSI; 

SANNI; JEYARAM, 2018; RANI et al., 2017). Foi observado também a presença de picos 

entre as bandas 810 a 880 cm
-1

, indicando a presença de ligações α e β-glicosídicas, como no 

estudo de Kielak e colaboradores (2017), para o EPS sintetizado pela linhagem Acidobacteria. 

Segundo Mathlouthi; Koenig (1987), a região que apresenta frequências abaixo de 

700 cm
-1

 é considerada a região esquelética, sendo composta por picos entre 700 a 500 cm
-1

 

(região cristalina), em que ocorre deformações exocíclicas (CCO), e por picos abaixo de 500, 

que representam as deformações endocíclicas (CCO e CCC). No presente estudo, foi 

observado picos na região cristalina, indicando possíveis deformações exocíclicas no EPS-

328. 

Devido a semelhança monomérica com o EPS produzido pela Nostoc 

flagelliforme, foi investigado também os grupamentos e ligações resultantes deste polímero, 

sendo identificado semelhança entre as bandas identificadas para o EPS-328 (JIA et al., 

2007).  

Com isso, a partir dos dados obtidos no FTIR, o EPS-328 possivelmente seria um 

polissacarídeo ácido, livre de enxofre, com ligações α e β-glicosídicas. Esse biopolímero 

também apresentou deformações exocíclicas, estiramento simétrico do grupamento CO, 

causadas pela absorção de grupos carboxílicos presentes, além de vibrações do anel 

sobrepostas com vibrações de estiramento de grupos laterais C-OH e vibrações de banda 

glicosídica C-O-C com bandas, que confirmam a presença de carboidratos em suas estruturas. 

 

3.3. Microestrutura e morfologia de superfície do EPS  
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A microscopia eletrônica de varredura é uma ferramenta analítica que auxilia na 

observação da conformação da cadeia do EPS, podendo ser observado a morfologia da 

superfície de macromoléculas presentes (LIU et al., 2017a). Com o intuito de obter um maior 

conhecimento das propriedades físicas comuns do polímero analisado, foi realizada a 

micrografia para o EPS-328, sendo os resultados expostos na Figura 20. 

 

Figura 20 - Micrografia do exopolissacarídeo produzido pela LBA-328. (Ampliações de: A) 5000x, B)1000x e C) 500x.) 

 

 

A imagem obtida pelo MEV com menor ampliação (Figura 20.C) mostra flocos 

de polissacarídeos empilhados, agregado, de tamanhos irregulares e uma estrutura compacta. 

Observa-se também que as agregações apresentam veias escamosas na superfície das 

estruturas dos flocos e porosa (Figura 20.B e C).  

Diferentemente no estudo de Wang e colaboradores (2010) e no de Liu e 

colaboradores, (2017b), foi avaliada a estrutura do EPS sintetizado pela linhagem 

Lactobacillus plantarum. Como resposta, os estudos observaram que biopolímero apresentava 

uma superfície lisa, com folhas de polissacarídeo sobrepostas, que estas características 

favoráveis para aplicações em biofilmes plastificados. 

Pela Figura 20 também foi identificada agregações dos flocos e a presença de 

―escamas‖ nas superfícies das estruturas também foram relatados para os EPS sintetizados 

pela Nostoc flagelliforme (JIA et al., 2007). Ainda de acordo com o estudo, as irregularidades 

presentes nas estruturas do EPS indicam que o polissacarídeo pode ser um tipo de sólido 

amorfo. Semelhantemente, o estudo de Rani; Anandharaj; David Ravindran (2018) também 

foi realizado a caracterização das características da superfície do EPS, sendo este sintetizado 

pela linhagem Lactobacillus gasseri. Como resposta, também foi identificada uma estrutura 

irregular, porosa, com flocos de polissacarídeo empilhados, como a estrutura observada para o 

EPS-328.  
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A presença de estruturas porosa e em flocos nos EPS são ideais para aplicações 

em alimentos, visando aumentar a viscosidade, melhorar a textura, além de apresentar 

capacidade de retenção de água, indicando que o EPS-328 poderia apresentar aplicabilidade 

na indústria alimentícia (HAN et al., 2015; NAMBIAR et al., 2018; RANI et al., 2017). 

No estudo Ji e colaboradores (2018) foi observado uma superfície rugosa nos EPS 

produzidos pela Ziziphus Jujuba cv. Muzao, propriedade essa semelhante as rugosidades 

observadas na micrografia do presente estudo. A presença das rugosidades ocorrem devido a 

fenômenos de encolhimento e expansão durante a secagem do EPS, sendo justificada a sua 

presença na estrutura do EPS-328 (GUADARRAMA-LEZAMA et al., 2014). 

Desse modo, por meio das micrografias obtidas, observa-se que o EPS estudado 

apresentou uma superfície irregular, com agregação de flocos, presença de ―escamas‖, além 

de presença de rugosidades e poros em sua estrutura. Com base nessas características, o EPS-

328 poderia ser aplicado no setor alimentício, para auxiliar no melhoramento da viscosidade e 

da textura do alimento. Com base nesses resultados, seria interessante investigar em estudos 

futuros as características reológicas associadas ao biopolímero, para averiguar esse potencial. 

 

4. CONCLUSÃO 

A caracterização do EPS-328 sintetizado pela bactéria LBA-328 permitiu a 

identificação dos monômeros presentes, bem como suas estruturas e ligações. Assim, pôde-se 

concluir que o mesmo é um heteropolissacarídeo ácido não sulfatado, composto por galactose 

(11,5%), glicose (58,1%), xilose/manose (15,4%) e ácido glucurônico (15%), com grupos 

carboxílicos em sua constituição. Os relatos de heteropolissacarídeos sintetizados por 

bactérias encontrados na literatura não apresentam semelhança monomérica com o EPS-328, 

sendo o primeiro relato desse EPS em bioprocessos bacterianos. 

A estrutura do EPS estudado apresentou uma superfície irregular, com agregação 

de flocos, rugosidades e poros, sendo características favoráveis para a aplicação no setor 

alimentício, visando aumentar a viscosidade, melhorar a textura dos alimentos, além de 

apresentar capacidade de retenção de água quando aplicado. 

Com base nos dados obtidos para estrutura e morfologia do EPS-328, as possíveis 

aplicações associadas a esse produto seriam nos setores alimentícios biomédicos e fármacos. 

Com isso, seria interessante analisar, em estudos futuros, as características bioativas e 

reológicas desse polímero, com o intuito de obter maiores informações sobre seu potencial, e 

assim direcionar a sua aplicação industrial.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio das informações contidas nesta dissertação, foi evidenciado a 

importância dos polissacarídeos microbianos para o setor industrial, devido a suas 

propriedades bioativas e reológicas, bem como o potencial existente nos processos 

biotecnológicos para a sua obtenção. 

O estudo também demonstrou durante o isolamento a diversidade microbiana 

existente nos frutos do Cerrado (59 linhagens foram encontradas), sendo o primeiro estudo a 

identificar linhagens com potencial de produção de EPS isoladas das frutas gravatá, cajá 

manga, abiu e pau-de-colher (17% dos isolados). Esses dados mostram a importância da 

bioprospecção para o desenvolvimento biotecnológico, bem como a valorização da 

biodiversidade pertencente ao Cerrado. 

Foi observado também que a utilização do delineamento central composto 

rotacional (DCCR) permitiu a visualização do ponto ótimo da região de interesse do processo 

estudado, além de determinar os fatores que possuíram efeito significativo na produção de 

EPS-328, elevando a produção em 89% (18,4 g/L), em relação aos valores obtidos nos testes 

iniciais (2 g/L), nas condições de 55 g/L de sacarose, 12,5 g/L de extrato de levedura, 15 g/L 

de K2HPO4 e 3,77 g/L de MgSO4.7H2O. Os resultados obtidos também indicaram que o 

controle da concentração de fonte de carbono no sistema, das condições de processo 

permitiria uma maior homogeneidade do sistema, e possivelmente, um aumento da produção 

de EPS-328, além da possibilidade de uso de fontes de carbono alternativas (como o melaço e 

o bagaço da cana) para redução dos custos associados ao meio de cultivo.  

E por fim, o estudo também contemplou a caracterização estrutural e morfológica 

do exopolissacarídeo estudado, identificando que o biopolímero estudado é um 

heteropolissacarídeo ácido não sulfatado, sendo primeiro relato desse EPS em bioprocessos 

bacterianos.  

Desse modo, seria interessante novas pesquisas associadas a esse processo, a fim 

de obter maiores informações sobre a linhagem estudada (gênero e espécie), o processo de 

síntese e o EPS formado, visando determinar as possíveis aplicações associada a esse 

biopolímero. 

  



129 

 

 


