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Resumo 

Os EPS são polímeros naturais, não tóxicos, biodegradáveis e desempenham 
um papel importante em uma variedade de mecanismos biológicos. São 
macromoléculas secretadas por microrganismos compostas por resíduos de 
monossacarídeos e derivados de açúcares divididos em dois grupos de acordo com 
sua composição: homopolissacarídeos e heteropolissacarídeos, sendo a diferença 
entre estes dois grupos os tipos de açúcares que os compõem. 

A produção de EPS via lactobacilus tem basicamente glicose e lactose como 
fontes de carbono e, neste estudo, foi demonstrada a possibilidade de utilizar 
resíduos como melaço de cana-de-açúcar e glicerol como fonte de carbono para 
produção deste polímero. Para tal, um screening entre 22 cepas de Lactobacillus foi 
realizado a fim de se determinar a cepa que apresentasse a maior produção, com 
base no peso seco a 37 ºC, de EPS produzido a partir da composição do meio 
contendo glicerol como principal fonte de carbono. O processo fermentativo para 
produção de EPS foi realizado em triplicata em 3 L de meio semi definido (SDM) 
modificado em bioreator (Zeta). O EPS obtido foi extraído, dialisado, liofilizado e 
purificado. A quantidade de EPS foi mensurada através da concentração de 
açúcares totais presente nas amostras por meio do método do fenol ácido sulfúrico e 
o teor de proteínas foi quantificado de acordo com o método de Lowry. O 
Lactobacillus casei foi capaz de crescer em meios utilizando fontes de carbono 
alternativas e capaz de produzir EPS. A caracterização da molécula foi realizada em 
HPLC, cromatografia por exclusão de tamanho, GC-MS, FT-IR e RMN 1H13C. Os 
resultados obtidos sugerem que o EPS obtido utilizando glicerol e glicose como fonte 
de carbono é classificado como heteropolissacarideo composto por glicose e 
manose com 106 g.mol-1, e 39,4% de carboidratos e 18% de proteínas, enquanto o 
EPS obtido utilizando melaço como fonte de carbono é caracterizado como 
heteropolissacarídeo composto por glicose, galactose e arabinose com 81 g.mol-1, 
52,9% de carboidratos e 11,69% de proteínas. A existência dos polissacarídeos foi 
comprovada pelas análises de FT-IR e RMN. 
 

Palavras chave: polímero extracelular, glicose, manose, galactose, arabinose, 

biodegradáveis, Lactobacillus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Abstract 

EPS are natural, non-toxic, biodegradable polymers and play an important role in a 
variety of biological mechanisms. They are macromolecules secreted by 
microorganisms composed of monosaccharide residues and sugar derivatives 
divided into two groups according to their composition: homopolysaccharides and 
heteropolysaccharides, the difference between these two groups being the types of 
sugars that compose them. 
The production of EPS via lactobacillus basically has glucose and lactose as carbon 
sources and, in this study, the possibility of using residues such as sugarcane 
molasses and glycerol as a carbon source for the production of this polymer was 
demonstrated. For this, a screening between 22 strains of Lactobacillus was carried 
out in order to determine the strain that presented the highest production, based on 
dry weight at 37 ºC, of EPS produced from the composition of the medium containing 
glycerol as the main carbon source. The fermentation process for the production of 
EPS was carried out in triplicate in 3 L of semi-defined medium (SDM) modified in a 
bioreactor (Zeta). The EPS obtained was extracted, dialyzed, lyophilized and purified. 
The amount of EPS was measured through the concentration of total sugars present 
in the samples using the phenol sulfuric acid method and the protein content was 
quantified according to the Lowry method. Lactobacillus casei was able to grow in 
media using alternative carbon sources and was able to produce EPS. The 
characterization of the molecule was performed using HPLC, size exclusion 
chromatography, GC-MS, FT-IR and 1H13C NMR. The results obtained suggest that 
the EPS obtained using glycerol and glucose as carbon source is classified as a 
heteropolysaccharide composed of glucose and mannose with 106 g.mol-1, and 
39.4% of carbohydrates and 18% of proteins, while the EPS obtained using 
molasses as a carbon source is characterized as a heteropolysaccharide composed 
of glucose, galactose and arabinose with 81 g.mol-1, 52.9% of carbohydrates and 
11.69% of proteins. The existence of polysaccharides was confirmed by FT-IR and 
NMR analyses. 
 
Keywords: Extracellular polymer, glucose, mannose, galactose, arabinose, 
biodegradable, Lactobacillus. 
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1. Considerações Gerais 

 

1.1.  Introdução 

 
Bactérias produtoras de ácido lático (LAB), os Lactobacillus sp, são 

microrganismos considerados probióticos que podem ser aplicados em diversas 

áreas para a obtenção de metabólitos químicos como o ácido lático e são 

caracterizadas como GRAS (geralmente reconhecido como seguro) (DEO; DAVRAY; 

KULKARNI, 2019; HAMA et al., 2015).  

As LAB também estão entre as produtoras de exopolissacarídeos (EPS) e até 

o momento, cerca de 30 espécies de Lactobacillus sp foram identificadas como 

sintetizadoras de EPS, sendo as mais conhecidas: L. casei, L. acidophilus, L. brevis, 

L. curvatus, L. delbrurckii, dentre outras (OLEKSY-SOBCZAK; KLEWICKA; 

PIEKARSKA-RADZIK, 2020). 

Os EPS são polímeros naturais, não tóxicos e biodegradáveis, que 

desempenham um papel importante em uma variedade de mecanismos biológicos, 

por exemplo, na reserva de energia, na proteção da célula bacteriana contra 

condições ambientais adversas como na presença de compostos como antibiótico, 

enzima gástrica e pancreática, sais biliares e também estão relacionadas na 

modulação do sistema imunológico do hospedeiro (OLEKSY-SOBCZAK; 

KLEWICKA; PIEKARSKA-RADZIK, 2020; OLEKSY; KLEWICKA, 2018; TORINO; 

VALDEZ & MOZZI, 2015).  

Por serem reconhecidos como prebióticos, podem ser utilizados na indústria 

de alimentos. Essas moléculas atuam nas propriedades reológicas do produto 

fermentado devido as suas propriedades viscosificantes, estabilizantes, 

emulsificantes ou gelificantes, essas moléculas atuam alterando a textura dos 

alimentos (PAIVA et al., 2016; WANG et al., 2015). Na indústria farmacêutica, EPS 

são comumente associados à efeito benéfico à saúde humana e a prevenção de 

doenças devido as suas atividades imunoestimuladoras, imunomodulatórias, 

antitumorais, antibiofilme, antioxidantes e redutor de colesterol (DILNA et al., 2015; 

WANG et al., 2015). Por fim, na indústria de cosméticos, o uso da celulose 

bacteriana é amplamente difundido como estabilizante de emulsões, como peles 



10 
 

artificiais para aplicação médica ou como membrana acústica (BADEL; BERNARDI; 

MICHAUD, 2011; HU et al., 2019; VU et al., 2009). 

A síntese deste polímero extracelular está relacionada a composição do meio 

de cultivo (fonte de carbono e nitrogênio), condições de processo como pH, 

temperatura e aeração, além de genes específicos presentes em cada espécie 

(NOUHA et al., 2018). Sabe-se que a concentração de carbono/nitrogênio (C/N) 

influencia diretamente na produção de EPS, pois, a quantidade destes substratos no 

meio determina sua taxa de utilização e, consequentemente, determina a taxa de 

produção do EPS (MORE et al., 2014). Normalmente, moléculas de glicose, frutose, 

sacarose ou lactose são utilizadas como fonte de carbono para a produção de EPS 

(DILNA et al., 2015; FONTANA et al., 2019; OLEKSY-SOBCZAK; KLEWICKA; 

PIEKARSKA-RADZIK, 2020; WANG et al., 2015; ZEHIR ŞENTÜRK et al., 2020). 

Porém, outra alternativa é a utilização de fontes de carbono de baixo custo em 

processos biotecnológicos para a obtenção desses biopolímeros. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi produzir EPS usando Lactobacillus 

casei a partir de glicerol como parte da fonte de carbono para produção e também 

utilização de melaço como fonte de carbono. Estudo preliminar utilizando xilose 

como fonte de carbono para a produção de EPS também foi realizado. 
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1.2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.2.1. Exopolissacarídeo (EPS) 

 

Exopolissacarídeos (EPS) são macromoléculas secretadas por 

microrganismos compostas por resíduos de monossacarídeos e derivados de 

açúcares. São divididos em dois grupos de acordo com sua composição: 

homopolissacarídeos e heteropolissacarídeos, sendo a diferença entre estes dois 

grupos os tipos de açúcares que os compõem (MORE et al., 2014; WANG et al., 

2015; DILNA et al., 2015). 

Além da diferença na composição, os EPS’s também diferem quanto a sua 

organização fora da parede celular e isto confere a estas macromoléculas tanto a 

capacidade de gerar cápsulas associadas covalentemente com a superfície da 

célula de maneira fraca, como também serem secretados para o exterior (DILNA et 

al, 2015; WANG et al, 2015). Fora da célula, o EPS pode desempenhar diferentes 

funções, como aderência às superfícies de substratos, formação de flocos e 

biofilmes, reconhecimento celular, barreira protetora para células, retenção de água, 

absorção de compostos orgânicos exógenos, absorção de íons inorgânicos, 

atividades enzimáticas e interação de polissacarídeos com enzimas. (MORE et al, 

2014; RUAS-MADIEDO et al, 2002). EPS’s são polímeros/biopolímeros naturais 

constituídos de moléculas orgânicas formadas através da polimerização de unidades 

de moléculas orgânicas semelhantes, idênticas e/ou repetidas (CASTELLANE et al., 

2015; SUTHERLAND, 2001a). Essas moléculas são amplamente distribuídas na 

natureza, sendo a sua ocorrência em animais, plantas, fungos e bactérias (BADEL; 

BERNARDI; MICHAUD, 2011).  

Embora a produção dos EPSs sintetizados por bactérias seja baixa, sendo 

incapazes de competir com outros polissacarídeos produzidos por plantas e algas, 

os mesmos oferecem melhor qualidade e um maior grau de pureza. Como exemplo, 

a celulose bacteriana utilizada como estabilizante de emulsões na indústria 

cosmética e peles artificiais para aplicação médica ou como membrana acústica 

(BADEL; BERNARDI; MICHAUD, 2011). 
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Devido as suas propriedades físicas e fácil degradação, EPSs podem servir 

de alternativa aos produtos da indústria química, por serem não poluentes e não 

tóxicos (AMJRES et al., 2015; MORE et al., 2014; SUTHERLAND, 2001b; WANG et 

al., 2015). 

EPSs apresentam características como adsorção, biodegradação e 

hidrofobicidade estando estas características totalmente correlacionadas com as 

propriedades físicas, composição química e dinâmica (MORE et al., 2014). A 

capacidade adsortiva do EPS está relacionada com a presença de grupos funcionais 

aniônicos como carboxila, hidroxila, grupo fosforil e fenólicos que permitem a 

complexação deste polímero com outras superfícies (HA et al., 2010). Ademais, sua 

biodegradabilidade está relacionada à sua composição majoritariamente constituída 

por carboidratos e proteínas, o que também os tornam possíveis de serem 

assimilados como fonte de carbono por microrganismos (ZHANG; BISHOP, 2003; 

RIVARO et al., 2021). Estes polímeros possuem grupos carregados como carboxil, 

fosfórico, sulfidril, fenólico e hidroxil e grupos polares como os aromáticos, alifáticos 

em proteínas e regiões hidrofóbicas em carboidratos, conferindo ao EPS 

características anfipáticas (MORE et al., 2014). 

 

1.2.2. Função fisiológica dos EPS nos microrganismos 

 

EPS são biopolímeros extracelulares complexos de alta massa molar que 

podem encapsular bactérias (adesão às células), conferindo resistência mecânica a 

esses organismos. Esses polímeros estão fortemente ligados à parede celular por 

ligações entre seus grupos carboxílicos e grupos hidroxila de lipopolissacarídeos ou 

até mesmo por ligações covalente através de fosfolipídeos e glicoproteínas 

(CARUSO et al., 2018) podendo serem excretados no ambiente (matéria dissolvida) 

devido ao metabolismo microbiano (CARUSO et al., 2018; DERTLI et al., 2013; 

GUPTA; THAKUR, 2016). Mesmo que sua função fisiológica não seja tão 

compreendida, eles parecem estar associados à resistência a vários estresses 

ambientais, como: dessecação, bacteriófagos, compostos tóxicos como íons 

metálicos, antibióticos, enzimas hidrolíticas, sais biliares, altas concentrações de sal 
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e pH variável (DEO; DAVRAY; KULKARNI, 2019; DERTLI et al., 2016; NGUYEN et 

al., 2021). 

EPS também estão relacionados à ligação de lactobacilos à células intestinais 

do organismo hospedeiro, o que impossibilita a ligação de patogênicos concorrentes 

com células hospedeiras, estimulando o crescimento de bactérias benéficas (DEO; 

DAVRAY; KULKARNI, 2019; RUSSO et al., 2012). São assimilados como biofilme 

contendo de 50-90% de matéria orgânica e exercem papel importante à adesão e 

agregação microbiana beneficiando a formação e estabilidade da estrutura da 

comunidade de microrganismos (FLEMMING; WINGENDER, 2010; MORE et al., 

2014). Eles mantêm as células bacterianas próximas umas das outras, o que pode 

auxiliar na transferência de genes e no desenvolvimento de micro-consórcios 

sinérgicos (DEO; DAVRAY; KULKARNI, 2019; DERTLI et al., 2016; FLEMMING; 

WINGENDER, 2010; MIAO et al., 2018; MORE et al., 2014). 

 

 

1.2.3. Composição dos EPS 

 

Os EPS são compostos por diferentes grupos bioquímicos secretados pelos 

diversos microrganismos produtores (procariontes e eucariontes), sendo 

principalmente polissacarídeos/carboidratos, proteínas, lipídeos, fosfato, acetatos, 

succinatos, ácidos nucleicos e ácidos húmicos (MORE et al., 2014). 

 

1.2.4. Carboidratos e proteínas 

 

Carboidratos e proteínas são equivalentes a 90 e 75% da composição da 

molécula de EPS, respectivamente (MORE et al., 2014; SHENG; YU; LI, 2010; 

ZHANG et al., 2014). A secreção exógena de carboidratos contém principalmente 

hexose e ácidos urônicos (glucurônico, galacturônico e manurônico) e a presença 

deste último composto ou de acetato de etila, piruvato cetais, succinatos, fostatos e 

sulfatos podem influenciar na natureza do EPS; se neutros, aniônicos ou catiônicos 

(MORE et al., 2014). 

A composição química do EPS determinará sua classificação em 

homopolissacarídeos e heteropolissacarídeos (BIRCH et al., 2019). Caso a cadeia 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/microbial-community
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/polysaccharides
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/nucleic-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/humic-acid
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principal do polímero apresente apenas um tipo de monossacarídeo, essa é 

classificada como homopolissacarídeo. No entanto, caso o EPS apresente 

monossacarídeos distintos em sua cadeia principal, esse é classificado como 

heteropolissacarídeos (BADEL; BERNARDI; MICHAUD, 2011; LYNCH; COFFEY; 

ARENDT, 2018).  

Os homopolissacarídeos são geralmente neutros e compostos por D-glicose 

ou L-frutose (MORE et al., 2014; VU et al., 2009). Podem ser representados por 

dextrana, curdlana (goma composta por (1,3)-β-d-glucano) e celulose (Figura 1). A 

unidade básica da dextrana é uma molécula de glicose ligada consecutivamente por 

α(1-6), enquanto a curdlana é definida por um polissacarídeo linear composto de 

resíduos de glicose ligados por β(1-3). A celulose também é um biopolímero formado 

por unidades repetitivas de D-glicose ligadas por β(1-4) (MORE et al., 2014; VU et 

al., 2009). 

Os heteropolissacarídeos como alginato, goma xantana, goma gelana, goma 

de benzol, ácido colânico e ácido hialurônico (Figura 1) são geralmente produzidos 

por bactérias do ácido lático e formados por repetidas unidades de monossacarídeos 

(D-glicose, D-galactose, L-frutose, L-rhamnose, ácido D-glucurônico, ácido L-

gulurônico e ácido D-manurônico) (MORE et al., 2014). 
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Figura 1. Estruturas químicas de alguns EPS 

Fonte: MORE et al., 2014. 

 

O alginato é um heteropolímero de cadeia linear constituídos de 

monossacarídeos não repetitivos, ácido manurônico e gulurônico ligados por β(1-4). 

A goma xantana é um heteropolímero ramificado com compostos de unidades de 

glicose em sua cadeia principal e trissacarídeos em sua cadeia ramificada (α-D- 

manose com grupo acetil, ácido β-D-glucurônico e uma unidade terminal de β-D- 

manose ligada a um grupo piruvato). A goma gelana é um heteropolímero linear 

composta de unidade repetidas de tetrassacarídeos (duas moléculas de D-glicose, 

ácido D-glucuronico, L-rhamnose), enquanto o ácido hialurônico é composto por 

repetições de dissacarídeos, especificamente ácido glucurônico e N- 

acetilglucosamina, ligados em β(1-4) (MORE et al., 2014; REHM, 2010; VU et al., 

2009). 

As proteínas (enzimas e proteínas estruturais ou não enzimáticas) são 

compostos encontrados em maior quantidade no EPS e estão relacionadas à 

degradação do EPS e agem nos polímeros solúveis ou insolúveis e também em 

partículas orgânicas interagentes. Os substratos solúveis podem ser alguns 
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polissacarídeos, proteínas e ácidos nucleicos, enquanto os insolúveis podem ser 

celulose, quitina e lipídeos.  

Durante o período de morte do microrganismo pela falta de substrato, as 

enzimas secretadas podem favorecer a degradação das moléculas de EPS da 

própria bactéria ou até mesmo de outra espécie, visto serem fontes de energia 

(MORE et al., 2014). 

Já as proteínas não enzimáticas ou estruturais estão relacionadas a 

agregação entre a superfície bacteriana e a superfície extracelular, assim como as 

proteínas associadas à superfície celular e as proteínas de ligação a carboidratos 

extracelulares (FLEMMING; WINGENDER, 2010), por exemplo as lectinas auxiliam 

a agregação bacteriana e ajuda na formação de flocos em lodo ativado (PARK; 

NOVAK, 2009). 

Outro exemplo encontrado, tanto em eucariotos quanto procariotos, é a classe 

de proteínas conhecida como glicoproteínas. Estas moléculas são sintetizadas 

apresentando uma ligação covalente entre açúcares e proteínas, e atuam 

desempenhando funções celulares como: integridade estrutural e comunicação 

intercelular (HUG; FELDMAN, 2011). 

 

1.2.5. DNA extracelular, Biossurfactantes e Lipídeos 

 

O DNA extracelular está presente na estrutura dos EPS sendo comumente 

mais encontrado em EPS de águas residuais e está associado à exportação de 

peptídeos sinalizadores, os quais ajudam na transferência entre genes (CZACZYK; 

MYSZKA, 2007; FLEMMING; WINGENDER, 2010). 

Os biossurfactantes, outro composto presente na composição do EPS, são 

caracterizados como EPS de superfície ativa capazes de dispersar substâncias 

hidrofóbicas no meio, como exemplo os ramnolipídeos, sendo importantes na 

fixação e disperção contra gotículas de oléo e também apresentam propriedades 

antibacterianas e antifúngicas (FLEMMING; WINGENDER, 2010; MORE et al., 

2014). Já os lipídeos presentes na estrutura do EPS ou lipopolissacarídeos estão 

relacionados a adesão deste exopolímero a outros compostos. Segundo Flemming & 

Wingender (2010) a característica hidrofílica está relacionada a proteínas e 
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moléculas de DNA, enquanto a característica hidrofóbica está relacionada a grupos 

metil e acetil ligados a polissacarídeos. 

 

1.2.6. Produção de EPS 

 

Em 1930, originou-se o mercado nacional de polissacarídeos nos Estados 

Unidos através da produção de polissacarídeos como o amido, a celulose, a pectina, 

a galactomanana, o ágar e outros a partir de plantas superiores e algas (DONOT et 

al., 2012). Atualmente, a produção destes compostos poliméricos também é 

realizada por diversos microrganismos durante processos metabólicos e apresentam 

diversas áreas de aplicação (HUANG et al., 2020; ZEHIR ŞENTÜRK et al., 2020; 

ZENG et al., 2020). Os microrganismos mais utilizados para síntese de EPS são 

LAB e estas tem sido aplicada na indústria de alimentos fermentados desde a 

década de 30/40. Estas cepas também são usadas como probióticos devido a sua 

ação no hospedeiro e algumas delas possuem o status Qualified Presumption of 

Safety (QPS) ou Generally Recognized As Safe (GRAS) (TORINO; VALDEZ & 

MOZZI, 2015). 

 

1.2.7. Bactérias produtoras de ácido lático 

 

EPSs são o componente estrutural importante da parede celular de bactérias 

produtoras de ácido lático. Os EPSs formam uma camada ao redor das células para 

protegê-las contra condições ambientais adversas, como desidratação, temperatura 

extrema, ácido, estresse osmótico, fagocitose, macrófagos e antibióticos (NGUYEN 

et al., 2020). Para se adaptar às tensões ambientais, o LAB pode alterar sua 

superfície celular, produzindo mais EPSs (THANH et al., 2014). O aumento da 

produção de EPSs resulta em paredes celulares mais espessas e firmes tendo 

também como resultado, o aumenta da resistência de LAB às tensões externas 

(THANH et al., 2014; NGUYEN et al., 2020). 

Estudos comprovam que EPS produzidos a partir de bactérias lácticas (LAB) 

têm induzido um interesse especial à comunidade científica, uma vez que são 

obtidos por microrganismos de classe alimentícia, GRAS (geralmente reconhecidas 

como seguras), podendo constituir uma nova geração de aditivos alimentares 
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naturais, inofensivos e prebióticos (BADEL; BERNARDI; MICHAUD, 2011; OLEKSY- 

SOBCZAK; KLEWICKA; PIEKARSKA-RADZIK, 2020).  

Além da característica principal deste tipo de bactéria, que é a produção de 

ácido láctico a partir da fonte de carbono presente na matriz onde crescem, várias 

cepas de LAB formam outros compostos, como vitaminas, peptídeos bioativos, 

compostos antibacterianos, compostos de aroma, açúcares de baixa caloria e EPS. 

Todas essas características conferem atributos desejáveis a alimentos e produtos 

fermentados específicos (TORINO et al., 2015). 

Entretanto, os baixos rendimentos de produção destes polissacarídeos pela 

maioria das espécies de LAB é o principal motivo de sua exploração não comercial, 

mas, em contrapartida, sua vasta diversidade estrutural abre caminho para 

inovações (BADEL; BERNARDI; MICHAUD, 2011). 

Algumas cepas de LAB produtoras de EPS foram isoladas de alimentos 

fermentados, como iogurte, queijo, salsichas, kefir, vinho e chucrute, sendo 

pertencentes às espécies de Streptococcus, Lactobacillus, Pediococcus, 

Lactococcus e Bifidobacterium (WANG et al., 2015; ZHANG et al., 2014). 

Dentre as espécies de Lactobacillus, a espécie casei e mais outras espécies 

deste mesmo gênero foram identificadas como sintetizadoras deste biopolímero 

(OLEKSY-SOBCZAK; KLEWICKA; PIEKARSKA-RADZIK, 2020). Entretanto, para a 

espécie casei não há muitas pesquisas sobre sua produção de EPS e o trabalho 

mais recente mostra que o biopolímero produzido por L. casei apresenta atividade 

imunomoduladora podendo melhorar a mucosa intestinal (REN et al., 2020). 

 

1.2.8. Fatores químicos, físicos e genéticos relacionados a síntese de EPS 

 

A escolha dos processos de obtenção do EPS pode afetar as propriedades e 

a quantidade de produção do EPS (MORE et al, 2014), visto que a produção em 

baixa escala está associada e pode sofrer influência de fatores como o processo de 

armazenamento das bactérias, o processo pré-fermentativo (obtenção do pré-

inóculo), genótipo que afeta o metabolismo bacteriano, parâmetros químicos e 

físicos como temperatura e pH, respectivamente. 

Para que sua síntese ocorra existem três etapas importantes envolvidas. A 

primeira está relacionada à assimilação de um substrato de carbono, a segunda com 
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sua síntese intracelular e a terceira e última com sua excreção para fora da célula 

(NOUHA et al., 2018). Porém, estas etapas estão interligadas à espécie microbiana 

utilizada, como por exemplo, a composição do meio de cultivo (fonte de carbono e 

nitrogênio), condições de processo (como pH), temperatura e aeração, e os genes 

de síntese presentes na espécie (NOUHA et al., 2018). 

Os EPS são produzidos tanto associados ao crescimento bacteriano quanto 

parcialmente associados ou dissociados do crescimento. Quando há uma escassez 

de substrato, a bactéria produtora pode degradar o EPS e usá-lo como fonte de 

carbono e energia (MORE et al., 2014). 

A síntese da maioria dos EPS é beneficiada pelo desequilíbrio de nutrientes 

(proporção elevada entre a relação carbono (C) e nitrogênio (N)), pela faixa de 

temperatura de incubação (quando esta difere da temperatura ótima para o 

desenvolvimento do microrganismo) e também pelas condições de aeração 

(SUTHERLAND, 2001a).  

Sabe-se que a concentração de substrato (C/N) influencia a produção de 

EPS, uma vez que a concentração de substrato no meio determina sua taxa de 

utilização e, consequentemente determina a taxa de produção do EPS (MORE et al., 

2014). A escassez de substrato no meio faz com que o EPS seja utilizado como 

fonte de energia e carbono (MORE et al., 2014; PAVONI JL; TENNEY MW; 

ECHELBERGER, 1972). Por mais que a relação entre C/N seja crucial para a 

produção de EPS não há descrito na literatura uma relação favorável. Ye e 

colaboradores (2011) relatam que a relação ótima C/N é 20 e que o aumento para 

100 e redução para 4 influenciou negativamente a floculação, sedimentação e 

desidratação dos flocos de lodo. A medida que a relação C/N foi reduzida, a 

concentração de carboidratos no EPS sofreu redução e os teores de proteínas 

aumentaram, enquanto a medida que aumentou a relação C/N ocorreu o inverso; a 

concentração de carboidratos no EPS aumentou e o conteúdo de proteína diminuiu. 

Foram encontrados EPS com elevados teores de proteínas e baixas concentrações 

de carboidratos em uma relação de C/N de 5, porém notaram que quando 

aumentaram a relação C/N houve uma redução acentuada para 40 dos teores de 

proteínas e um aumento da concentração de carboidratos (DURMAZ; SANIN, 2001), 

enquanto Bura e colaboradores (1998) e Liu & Fang (2002) encontraram EPS com 
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altos teores de proteínas e carboidratos em meio com baixa relação C/N. A 

composição do EPS pode variar de acordo com o microrganismo utilizado e também 

do meio usado na produção. Em L. plantarum, Wang et al. (2014) utilizaram meio 

contendo lactose e manose com uma relação entre carbono (C) e nitrogênio (N) de 7 

obtendo homopolissacarídeo composto de resíduos de galactose. Para a produção 

de EPS a partir do microrganismo L. plantarum, crescido em meio contendo relação 

C/N de 5 Dilna et al. (2015) relataram obter EPS heteropolissacarídeo composto de 

resíduos de glicose e manose com atividade antitumoral e antioxidante, enquanto Di 

et al. (2017) utilizaram L. casei, e obteve duas amostras de EPS: uma composta 

principalmente por galactose, glicose e arabinose e outra composta principalmente 

por galactose, glicose e manose. Ambos os EPS’s obtidos por Dilna et al. (2015) e 

Di et al. (2017) possuem atividade antitumoral, sendo que o L. plantarum também 

mostrou atividade antioxidante. Portanto, nota-se que a relação C/N pode ocasionar 

a produção de EPS com composições e propriedades diferentes. 

Outro parâmetro que influencia a produção de EPS é o pH como relatado por 

More e colaboradores (2014). Indícios mostram que a regulação da via biossintética 

relacionada a produção de EPS pode depender do pH. Sabe-se que o pH ótimo para 

o meio de produção de EPS está na faixa de 5 a 7 e que o efeito do pH na produção 

de EPS pode variar de acordo com o microrganismo utilizado, condições 

operacionais e composição química do meio (MORE et al., 2014; SHU; LUNG, 

2004). Lee et al. (1999) corrobora com esta informação pois relatam que a há 

microrganismos que produzem EPS na faixa de pH 5.5-6.5. 

A temperatura é outro parâmetro físico importante na produção de EPS e, 

segundo Sutherland (2001) quando há redução na temperatura há também redução 

no crescimento e na síntese de polímeros capsulares. 

Além dos fatores químicos e físicos supracitados, a biossíntese do EPS 

também está relacionada a genes, como por exemplo os homopolissacarídeos 

requerem menos enzimas que os heteropolissacarídeos e a biossíntese deste último 

ocorre pela via dependente de Wzy (grupo de genes) que regula todo o processo de 

síntese do EPS (DEO; DAVRAY; KULKARNI, 2019).  

Essa via de biossíntese é constituída por agrupamentos de genes capazes de 

codificar proteínas que estão envolvidas na síntese e transporte do EPS (DEO; 
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DAVRAY; KULKARNI, 2019; SCHMID; SIEBER; REHM, 2015). O arranjo dos genes 

e as propriedades funcionais dos aglomerados de EPS foram estudados em alguns 

Lactobacillus e foram evidenciadas algumas características comuns dos clusters de 

genes do EPS: a presença de genes reguladores, a polimerização, os genes 

relacionados à exportação e glicosiltransferase (gt) (DEO; DAVRAY; KULKARNI, 

2019; DERTLI et al., 2013, 2016; LEE et al., 2016; VASTANO et al., 2016; ZEIDAN 

et al., 2017; ZIVKOVIC et al., 2015). Também foram relatadas algumas diferenças 

entre bactérias do gênero dos Lactobacillus, como por exemplo a presença de um 

único aglomerado de genes para um tipo de espécie, enquanto para outro tipo de 

espécie há múltiplos aglomerados (DERTLI et al., 2016; VASTANO et al., 2016). 

 

1.2.9. Técnicas de extração, purificação e caracterização de EPS 

 

Para se realizar a análise estrutural de qualquer molécula de EPS é 

imprescindível o isolamento de polímeros puros. Para que haja pureza no EPS o 

mais importante é evitar a contaminação desta molécula com componentes do meio 

de cultivo microbiano, como por exemplos meios com extrato de levedura contendo 

manana (TORINO et al., 2015). 

Por se tratar de um polímero extracelular o método mais utilizado para a 

extração é o uso de etanol devido ser um solvente considerado bipolar com alto 

poder de dissolver substâncias orgânicas polares. Segundo D’Abzac e 

colaboradores (2010) ao compararem diversos métodos de extração de EPS 

concluíram que a extração usando etanol forneceu o maior teor de polímeros 

extraídos e, portanto, diversas pesquisas utilizam esse solvente como agente 

extrator (DILNA et al., 2015; RIAZ RAJOKA et al., 2020; WANG et al., 2015; 

ZAROUR et al., 2017). Entretanto, alguns protocolos de isolamento de EPS como 

remoção de células por centrifugação ou filtração, precipitação do polímero contido 

no sobrenadante livre de células pela adição de etanol resfriado ou acetona (sendo 

que as quantidades necessárias para extração do EPS dependem do tipo de 

polímero liberado. Normalmente são utilizados dois ou três volumes de etanol ou 

acetona), diálise e secagem do polímero precipitado e, eventualmente, uma nova 

etapa de reprecipitação e diálise (RUAS-MADIEDO E DE LOS REYES -GAVILÁN, 

2002; TORINO et al., 2015).  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2015.00834/full#B134
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2015.00834/full#B134
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A purificação da molécula de EPS requer a utilização de cromatografia em 

coluna di-etilaminoetanol (DEAE) – celulose em NaCl como fase móvel (HUANG et 

al., 2020; WANG et al., 2015), uma vez que essa técnica promove uma alta 

eficiência de separação de proteínas, um dos compostos em abundância na matriz 

do EPS (MAYHEW; HOWELL, 1971; MORE et al., 2014). Outras técnicas como a 

filtração por membrana, cromatografia de troca aniônica e/ou permeação em gel 

também são empregadas. Em geral, o isolamento de EPS de meios de cultura com 

alto teor de proteína (por exemplo, meio com produtos lácteos), as proteínas são 

tipicamente removidas por precipitação com ácido tricloroacético, hidrólise com 

proteases ou uma combinação de ambos (TORINO et al., 2015). 

A concentração de exopolissacarídeos é estimada como teor de carboidratos 

presentes na molécula e é geralmente determinado pelo método do ácido fenol-

sulfúrico (DUBOIS et al., 1951) ou pela quantificação da matéria seca do polímero 

(VANINGELGEM et al., 2004). Todavia, a concentração de EPS pode ser 

determinada por meio de cromatografia de exclusão de tamanho de alto 

desempenho acoplada com detecção de índice de refração (RI) (HPSEC-RI), sendo 

a concentração de EPS calculada pela integração do sinal RI usando curvas de 

calibração obtidas com dextrans de massa molecular (MW) conhecidos (SÁNCHEZ 

et al., 2006). Polak-Berecka et al. (2013) presumiram em seu estudo que as forças 

centrífugas acima de 10.000 ×g são muito altas, ocasionando uma provável perda do 

EPS quando descartado junto com o precipitado celular. Em relação a etapa de 

precipitação, os autores relatam que foram obtidos melhores resultados ao prolongar 

a incubação com etanol (24 h a 4 °C) sob agitação. 

Após a extração e purificação da molécula de EPS, é necessário direcioná-la 

a sua aplicação no mercado biotecnológico. Para isso, é necessário saber qual a 

composição do polímero com algumas técnicas como cromatografia gasosa – 

GCMS, utilizada para determinar a massa do polímero; análise de ressonância 

magnética nuclear (RMN), utilizada para identificar hidrogênios e carbonos na 

estrutura do EPS e assim auxiliar na identificação da composição estrutural da 

molécula (se mono ou polimérica) (HUANG et al., 2020; WANG et al., 2015; 

ZAROUR et al., 2017; ZHANG et al., 2020). Por exemplo, a composição do 

monômero EPS pode ser determinada por hidrólise ácida total seguida pela 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2015.00834/full#B42
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2015.00834/full#B178
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2015.00834/full#B145
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2015.00834/full#B145
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2015.00834/full#B128
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detecção do monômero usando cromatografia de troca aniônica de alto desempenho 

(HPAEC) com detecção amperométrica pulsada (PAD) (TORINO, et al., 2015). Uma 

outra alternativa é o emprego da técnica de metanólise e pertrimetilsililação o qual 

permite às amostras serem analisadas por cromatografia gasosa (GC). Além disso, a 

análise de monossacarídeos é utilizada para determinar o teor de carboidratos, 

verificando a pureza da amostra e a configuração D ou L dos resíduos de 

monossacarídeo pode ser estabelecida por GC.  

O padrão de ligação dos constituintes do monossacarídeo é determinado 

após a metilação de todos os grupos hidroxila livres, seguida pela hidrólise do 

polímero e posterior redução dos monômeros a alditóis por borohidreto de sódio. A 

acetilação subsequente fornece acetatos de alditol parcialmente metilados 

deuterados que são analisados por GC juntamente MS (TORINO et al., 2015). As 

porcentagens (proporção) das unidades terminais, internas e ramificadas de glicose, 

conforme determinado pela análise de metilação, fornecem uma ideia da estrutura 

do polímero. Informações adicionais sobre as características estruturais do EPS 

podem ser obtidas por 1H e 13C por espectroscopia de RMN. A espectroscopia de 

RMN de alta resolução é o método mais poderoso para a identificação de cadeias de 

carboidratos (DAMAGER et al., 2010). Este método fornece informações sobre o tipo 

de monossacarídeos constituintes, tamanho do anel e configuração anomérica e a 

posição das ligações glicosídicas. Testes imunológicos, reológicos, adsortivos e 

redutores visando aplicação na indústria farmacêutica, alimentícia e ambiental, 

respectivamente (HUANG et al., 2020; WANG et al., 2015; ZAROUR et al., 2017; 

ZHANG et al., 2020). 

 

1.2.10. Aplicação do EPS 

 

Sabe-se que bactérias produtoras de ácido lático são capazes de sintetizar 

EPS aplicáveis na área alimentícia, farmacêutica e ambiental, pois podem compor 

uma nova geração de aditivos alimentares naturais, inofensivos e prebióticos 

(BADEL; BERNARDI; MICHAUD, 2011; BOTELHO et al., 2014; GALLE; ARENDT, 

2014; OLEKSY-SOBCZAK; KLEWICKA; PIEKARSKA-RADZIK, 2020; PAIVA et al., 

2016). Por apresentarem afinidades eletrostáticas podem servir de agentes 

adsortivos de metais pesados em processos de descontaminação e até mesmo 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2015.00834/full#B29
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como redutores potenciais de elementos traços (HA et al., 2010; ZENG et al., 2020). 

De acordo com Guibaud et al. (2003) os EPS contêm cerca de 20-50% de ácidos 

urônicos e variados grupos carboxilico e hidroxílico ativos fazendo com que este 

tenha uma capacidade de ligação muito alta. Estudos mostraram a capacidade 

adsortiva ou de ligação entre EPS e íons metálicos. Zeng e colaboradores (2020) 

concluíram que EPS provindo de Bacillus sp. foi capaz de adsorver Cd(II), Cr(VI) e 

Cu(II). Ibrahim et al. (2020) relatam que os grupos ativos (hidroxila, amino e 

carbonila) presentes no EPS de Halobacillus sp. formam complexos com metais 

pesados e protegem a célula bacteriana contra a toxicidade destes íons metálicos, 

garantindo resistência da bactéria para estes compostos. Mathivanan e 

colaboradores (2020) analisaram a composição do EPS, encontrando uma 

composição heteropolissacarídica composta por manose, glicose, xilose e ramnnose 

com atividade de emulsificação e floculação, e, por mostrar resistência a múltiplos 

metais pesados indicam a aplicação biotecnológica deste polímero para remoção de 

metais. Rajoka et al. (2020) relatam que novas pesquisas estão se concentrando em 

usar polissacarídeos como agente redutor e estabilizador de nanopartículas de 

metal. 

Na indústria alimentícia o interesse recente está relacionado ao seu uso como 

aditivos alimentares naturais, pois devido aos seus atributos reológicos podem afetar 

as propriedades viscosificantes, estabilizantes, emulsificantes ou gelificantes, 

melhorando a textura e sensação na boca dos produtos fermentados como iogurte e 

queijo (AHMED et al., 2013; WANG et al., 2015; ZEHIR ŞENTÜRK et al., 2020), 

além de suas propriedades térmicas favorecerem o seu uso durante processos 

térmicos (AHMED et al.,2013). Wang e colaboradores (2015) relataram a obtenção 

de um EPS promissor para a indústria alimentícia, pois é composto por glicose e 

galactose, e apresentou maior viscosidade no leite desnatado em temperatura mais 

baixa e pH ácido, além de ter uma temperatura de degradação mais alta. Outro 

estudo realizado por Zehir Şentürk et al., (2020) mostra que o EPS obtido é 

composto por sacarose e maltose, e apresenta propriedades estruturais, reológicas 

e térmicas favoráveis para a indústria de alimentos. 

Devido às suas propriedades probióticas, o trabalho desenvolvido por Oleksy- 

Sobczak; Klewicka; Piekarska-Radzik, (2020) mostra uma abordagem inovadora 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10068-019-00641-5?shared-article-renderer&amp;ref-CR2


25 
 

para o EPS obtido de Lactobacillus, isto é, seu uso na produção de nutracêuticos. 

Varios estudos mostraram que as cepas de Lactobacillus podem influenciar o 

ecossistema microbiano gastrointestinal humano e neutralizar alterações fisiológicas 

e imunológicas associadas a patologias (DALIU et al., 2018; DALIU et al., 2019). 

Algumas propriedades pró-saúde foram inferidas como ação anticâncer, 

antioxidante, prebiótico, imunomodulador, redutor de colesterol e muitos outros 

benefícios (DILNA et al., 2015; FREITAS; HU et al., 2019; POLAK-BERECKA et al., 

2013; ZHU et al., 2019). Huang e colaboradores (2020) relatam em seu trabalho que 

a análise estrutural do EPS mostrou ser composto por manose e glicose e que é 

capaz de inibir efetivamente a atividade da α-amilase do pâncreas tendo aplicações 

potenciais na prevenção e alívio do diabetes mellitus. Dilna et al. (2015) relatam que 

o EPS obtido apresentou propriedade antioxidante comparável ao ácido ascórbico, 

capacidade de reduzir colesterol e inibir a enzima α-amilase e capacidade de 

inibição de células de linhagens cancerígenas (efeito antiproliferativo) não sendo 

tóxico para linhagens de células normais. 

 

1.2.11. Fontes de carbono promissora em biotecnologia 

 

1.2.111. Glicerol 

 

Os biocombustíveis obtidos à partir de fontes sustentáveis/renováveis são 

considerados uma importante forma de progresso tecnológico, pois limitam as 

emissões de gases de efeito estufa e diminuem a poluição, melhorando a qualidade 

do ar. Seu custo final, cerca de 75 a 95%, é influenciado pelo custo da matéria-prima 

e isso o torna mais acessível, tanto em relação a sua obtenção quanto na questão 

financeira, quando comparadas com combustíveis a base de fontes não renováveis 

(QUISPE et al., 2013). 

Dentre os biocombustíveis, o biodiesel é um combustível biodegradável, 

renovável, não tóxico, com elevado ponto de fulgor, melhor viscosidade e poder 

calórico - semelhante aos combustíveis fósseis (KNOTHE et al., 2005; QUISPE et 

al., 2013). Tais características fizeram com que o biodiesel ganhasse credibilidade 

como combustível alternativo, aumentando sua demanda de uso (QUISPE et al., 

2013). Por exemplo, no Brasil, a adição de 2% de biodiesel (B2) é obrigatória desde 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643820300438#bib6
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643820300438#bib7
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janeiro de 2008, passando para 5% (B5) em 2013, enquanto em 2021 este valor foi 

reduzido de 13 para 10% (BRASIL, 2021). 

Em contrapartida, qualquer ciclo produtivo apresenta subprodutos e, neste 

caso, o glicerol é o subproduto obtido. Relata-se que cerca de 10% do volume total 

de biodiesel produzido é composto por glicerol. A produção crescente de biodiesel 

levará a grandes excedentes de glicerol. 

O glicerol é abundante na natureza, sendo componente estrutural de muitos 

lipídios. É também um dos principais solutos compatíveis, sendo amplamente 

produzido em resposta à diminuição da atividade extracelular de água durante 

osmorregulação em leveduras (WANG et al., 2001). Devido à sua ampla ocorrência 

na natureza, muitos microrganismos conhecidos podem utilizar naturalmente o 

glicerol como fonte de carbono e energia, podendo assim, substituir parcialmente os 

carboidratos tradicionais, como sacarose, glicose e amido em alguns processos de 

fermentação industrial. Além disso, mistura de glicose, glicerol e lactose têm 

mostrado resultados promissores para diversos produtos obtidos por meio de 

sistemas de autoindução (SILVA et al., 2015).  

Uma série de microrganismos são capazes de crescer anaerobicamente em 

glicerol como única fonte de carbono e energia, como Citrobacter freundii (SEIFERT 

et al., 2001), Klebsiella pneumoniae (NÉMETH et al., 2003, DA SILVA et al., 2014, 

DA SILVA et al., 2015, AVILA NETO et al., 2017), Clostridium pasteurianum (BIEBL, 

2001), Clostridium butyricum (COLIN et al., 2001), Enterobacter agglomerans, 

Enterobacter aerogenes (ITO et al., 2005) e Lactobacillus reuteri (TALARICO et al., 

1990). 

 

1.2.112. Melaço 

 

O melaço é um resíduo obtido após o refinamento do açúcar na indústria 

sucroenergética. Ele é denso, de coloração escura, rico em açúcares, matérias 

orgânicas como compostos fenólicos, são abundantes em minerais, vitaminas e 

compostos antioxidantes, podendo ser um ótimo nutriente de suporte para o 

desenvolvimento de microrganismos (SHAKURNIA et al., 2019). 

Alguns trabalhos empregaram melaço para a obtenção de diversos 

resultados. Valdez et al. (2019) produziram escleroglucano, EPS constituído de β-

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734975008000888#bib103
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734975008000888#bib88
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734975008000888#bib88
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734975008000888#bib78
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734975008000888#bib12
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734975008000888#bib12
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734975008000888#bib33
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734975008000888#bib60
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734975008000888#bib95
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734975008000888#bib95
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glucana por Sclerotium rolfsii, e relatam não obter uma produção igual quando 

utilizaram amido como fonte de carbono, mas afirmam que o melaço pode ser 

considerado um subproduto agroindustrial promissor como fonte de carbono para 

microrganismos. Sampaio e colaboradores (2020) utilizaram melaço-sacarose como 

fonte de carbono para produção de EPS a partir de Lactobacillus e relataram obter 

um bom rendimento de produção de EPS (44,5 g.L-1) e que sua composição era de 

glicose e galactose. Farag et al. (2020) produziram EPS a partir de Bacillus 

mycoides empregando melaço e peptona como fonte de carbono e obtiveram EPS 

composto por galactose, manose, glicose e ácido glucurônico.  

Portanto, devido as suas propriedades e características, o melaço vem sendo 

utilizado em pesquisas científicas como fonte de carbono para o crescimento de 

bactérias. Contudo, existe uma escassez de trabalhos científicos que utilizam este 

resíduo na produção de EPS a partir de cepas de Lactobacillus (SAMPAIO et al., 

2020; ASGHER et al., 2021). 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivos gerais  

 

Produzir e pré caracterizar o EPS obtido através de bactéria lática 

Lactobacillus casei utilizando fontes de carbono de baixo custo. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

Produzir EPS utilizando Lactobacillus casei. 

Produzir EPS utilizando xilose, glicose/glicerol e melaço de cana-de-açúcar 

como fonte de carbono. 

Caracterizar o EPS produzido através de análises por HPLC, GC-MS, FTIR 

Cromatografia por exclusão molecular e ressonância magnética nuclear (RMN). 
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2. UTILIZAÇÃO DE GLICEROL ASSOCIADO COM GLICOSE E MELAÇO 

PURO PARA PRODUÇÃO DE EPS A PARTIR DE LACTOBACILLUS 

CASEI  

 

2.1 Introdução 

 

A crescente demanda de polímeros naturais para várias aplicações 

industriais nos últimos anos ocasionou uma busca e um maior interesse na produção 

de exopolissacarídeos (EPS) de origens naturais (TRABELSI et al., 2015). Estes 

EPS são biopolímeros naturais, extracelulares, biodegradáveis e não tóxicos que 

desempenham um papel importante em uma variedade de mecanismos biológicos 

(OLEKSY-SOBCZAK; KLEWICKA; PIEKARSKA-RADZIK, 2020). Essas moléculas 

são consideradas uma alternativa aos polímeros químicos convencionais devido à 

sua biodegradabilidade, alta eficiência, características não tóxicas e ausência de 

produção de resíduos (CARUSO et al., 2018). 

Estes polímeros se acumulam na superfície celular (KRISHNAMURTHY et 

al., 2020) e sua estrutura pode ser composta por homopolimeros, constituídos por 

apenas um tipo de monômeros de açúcar como a celulose e a dextrana, ou 

heteropolimeros, dois ou mais tipos de monômeros de açúcar como a xantana 

(ZHOU et al., 2019). Eles diferem de acordo com sua estrutura química, massa 

molecular e tipos de ligação, os quais modulam sua funcionalidade biológica e assim 

a sua aplicação (DERTLI et al., 2013; OLEKSY- SOBCZAK; KLEWICKA; 

PIEKARSKA-RADZIK, 2020; ZAROUR et al., 2017).  

Sua síntese ocorre a partir do processo metabólico de microrganismos como 

bactérias, fungos e algas verde-azuladas (AMJRES et al., 2015; WANG et al., 2015). 

Bactérias produtoras de ácido lático (LAB), Lactobacillus sp, são microrganismos 

gram-positivos amplamente utilizados em processos fermentativos e na preservação 

de alimentos por serem caracterizadas como GRAS (geralmente reconhecido como 

seguro) e probióticos (ZAROUR et al., 2017). Seu uso está sendo expandido na 

fabricação de alimentos funcionais (produção de ácido lático, compostos aromáticos, 

vitaminas, agentes antimicrobianos e EPS) (NURAIDA et al., 2015), como fábricas 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/molecular-mass
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/molecular-mass
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de células microbianas eficientes para a produção de metabólitos industrialmente 

relevantes e também como probióticos (ZAROUR et al., 2017). 

Até o momento, cerca de 30 espécies de Lactobacillus sp foram identificadas 

como sintetizadoras deste biopolímero, sendo as mais conhecidas: Lb. casei, Lb. 

acidophilus, Lb. brevis, Lb. curvatus, Lb. delbrueckii, dentre outras (OLEKSY- 

SOBCZAK; KLEWICKA; PIEKARSKA-RADZIK, 2020). 

O conhecimento sobre os aspectos da produção de EPS é essencial para 

atividades de pesquisa e produção em escala industrial, uma vez que estão 

diretamente relacionados com sua produção; por exemplo a proporção entre fonte 

de carbono e nitrogênio (MORE et al., 2014). 

Por se tratar de uma substância promissora, o interesse na obtenção de uma 

quantidade elevada de EPS produzido a custo reduzido é objeto de pesquisa. Nos 

seres humanos, apresentam efeitos fisiológicos benéficos como ação antioxidante 

(DILNA et al., 2015; ZHU et al., 2019), antitumoral (WANG et al., 2014; ZAROUR et 

al., 2017), imunomoduladoras (DILNA et al., 2015; ZHU et al., 2019), reduzindo 

colesterol e também como prebióticos para a microbiota intestinal (ZHU et al., 2019). 

EPS são normalmente constituídos de açúcares como glicose, frutose, 

sacarose ou lactose (DILNA et al., 2015; FONTANA et al., 2019; OLEKSY-

SOBCZAK; KLEWICKA; PIEKARSKA-RADZIK, 2020; WANG et al., 2015; ZEHIR 

ŞENTÜRK et al., 2020). Corriqueiramente, utiliza-se como fonte de carbono para a 

produção de compostos metabólicos, açúcares como glicose (FONSECA et al, 2016; 

CASTELLANE et al, 2017). Entretanto, por apresentar um custo mais elevado por 

conta de seu processo de obtenção, têm-se utilizado outros tipos de açúcares como 

fonte de carbono e estes são: lactose, xilose e outros subprodutos agroindustriais 

também têm demostrado ser adequados e promissores na produção de EPS 

bacteriano, como por exemplo o melaço e soro de queijo (ASGHER et al., 2021). A 

xilose pode ser obtida a partir de fontes renováveis como a madeira e a palha, 

conferindo maior rentabilidade na sua obtenção e, consequentemente, no seu 

emprego como fonte de carbono. O glicerol, resíduo oriundo da produção de 

biodiesel, pode substituir os carboidratos tradicionais, como sacarose, glicose e 

amido em alguns processos de fermentação industrial e tem sido usado como 

matéria-prima para fermentações (WANG et al., 2001; SILVA et al., 2009) e até o 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734975008000888#bib103
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melaço. Por ser componente estrutural de muitos lipídeos, o glicerol é abundante na 

natureza e muitos microrganismos conhecidos podem utilizá-lo como fonte de 

carbono e energia (SILVA et al., 2009). Contudo, não há até o momento trabalhos 

utilizando glicerol como única ou parte da fonte de carbono para a produção de EPS 

a partir de Lactobacillus. Mediante ao pressuposto, foram produzidos EPS a partir de 

Lactobacillus sp. (CH17), Weissella paramesenteroides (CH24, CC10, CC28, CC29), 

Leuconostoc mesenteroides (CH25, B512), Pediococcus pentosaceus (CCC3, Ke16, 

BSLM9), Leuconostoc lactis (CCC15, BSLM14), Lactobacillus casei (Ke2, Ke8, 

Ke11), Lactobacillus paracasei (Ke7), Lactobacillus delbrueckii (Y15C), L. 

rhamnosus (B103), Bacillus coagulans (ALE3, ALE4), Sporolactobacillus nakayamae 

(VINI6), em meio com xilose como única fonte de carbono, além de produzir e pré-

caracterizar o EPS obtido de Lactobacillus casei em fermentação em reator, 

utilizando glicerol associado à glicose como fonte de carbono, bem como utilizar 

melaço como fonte de carbono. 

 

2.2 Material e métodos 

 

2.2.1 Screening de bactérias potencialmente produtoras de EPS 

 

Para verificar e selecionar o microrganismo com maior potencial de produção 

de EPS, 22 isolados bacterianos contidos na biblioteca do Laboratório de 

Microbiologia e Fermentação Industrial (Tabela 1) foram submetidos a testes de 

produção. Os 22 isolados, estocados em glicerol 20% e armazenados em -80 ºC 

foram reativados em meio MRS (v/v) (De Man, Rogosa e Sharpe) por 48 h e 

plaqueados para verificar a existências de colônias puras. Após serem reativados, 

um inóculo de 10% foi novamente inoculado em meio MRS e, após 18 h de 

fermentação, fase exponencial dos microrganismos, foram inoculados 10% em meio 

específico para produção de EPS. 

Os cultivos permaceram incubados por 40 h em agitação de 130 rpm a 37 ºC 

(Marca Solab, mesa agitadora orbital, SL 180) para isolados aeróbicos e 

microrganismos anaeróbios não foram submetidos a agitação.  

O EPS produzido foi extraído do sobrenadante pela adição de 2 volumes de 

etanol gelado e estocado por 24 h à 4 ºC e centrifugado (Marca Hitach, modelo 
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Himac CR 22G) (DILNA et al., 2015). Após a extração, o pellet celular foi diluído em 

água destilada e seco em estufa à 35 ºC por 96 h. A quantidade de EPS produzido 

foi estimado em g/mL. 

 

Tabela 1. Micro-organimos utilizados para estudo da produção de EPS 
 

  Isolados Local de isolamento Identificação 

1 LMISM6 
Lagoa de decantação de resíduos da 

indústria de farinha de mandioca – Indústria 
Plaza, situada na região de Sta. Maria-SP 

Lactobacillus plantarum 

2 CH17 

Chucrute 

Lactobacillus sp. 

3 CH24 Weissella paramesenteroides 

4 CH25 Leuconostoc mesenteroides 

5 CCC3 

Caldo de cana de açúcar 

Pediococcus pentosaceus 

6 CCC15 Leuconostoc lactis 

7 CC10 Weissella paramesenteroides 

8 CC28 Weissella paramesenteroides 

9 CC29 Weissella paramesenteroides 

10 Ke2 

Keffir 

Lactobacillus casei 

11 Ke7 Lactobacillus paracasei 

12 Ke8 -– 

13 Ke11 Lactobacillus casei 

14 Ke16 Pediococcus pentosaceus 

15 BSLM9 Bagacilho fresco de cana de açúcar da usina 
Sta. Lucia, situada na região de Araras-SP 

Pediococcus pentosaceus 

16 BSLM14 Leuconostoc lactis 

17 Y15C Leite fermentado 
Lactobacillus delbrueckii subsp. 

delbrueckii 

18 B512 
Universidade Estadual de 

Campinas(Faculdade de Engenharia de 
Alimentos) 

Leuconostoc mesenteroides 

19 B103 

Cedido pela profa. Georgina Lourdes 
Michelena Alvarez,( Instituto Cubano de 
Investigaciones de la Caña de Azúcar 

(ICIDCA)) 

L. rhamnosus 

20 ALE3 
Rizosfera de alecrim 

Bacillus coagulans 

21 ALE4 Bacillus coagulans 

(22 Vini6 Carrapicho (Cenchrus echinatus) 
Sporolactobacillus nakayamae 

subsp. nakayamae  

 
 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_164690645
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_164690645
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As análises empregando xilose como fonte de carbono foram realizadas 

paralelamente aos ensaios preliminares que empregaram glicose com glicerol e 

melaço como fontes de carbono alternativas para produção de EPS. Devido ao 

isolado Ke8 não ser tanto utilizado para a produção de EPS a partir de fontes de 

carbono alternativas, e apresentar capacidade de produção de EPS a partir da 

mistura de glicose e glicerol e também de melaço bruto, nós optamos em dar 

andamento a pesquisa utilizando este isolado com as fontes de carbono 

supracitadas, excluindo o uso da xilose.  

 

 

2.2.2 Microrganismo 

 

Após screening conforme Tabela 1, foi selecionada a bactéria produtora de 

ácido lático, Lactobacillus casei Ke8, a qual foi isolada de kefir e estocada em Ultra 

Freezer da AmericanLab à -80 ºC em 20% de glicerol (v/v). Um inóculo de 10% (v/v) 

foi ativado em meio MRS durante 24 h a 37 ºC e posteriormente reativados em MRS 

por 18 h a 37 ºC e inoculado, 10% (v/v), em meio semi definido (SDM) – modificado.  

Para o ensaio empregando xilose como fonte de carbono na produção de 

EPS, utilizou-se de um estoque de microrganismos previamente armazenados em 

glicerol 20% e congelados à -80 ºC foi reativado. Foram coletados 500 μL do 

estoque e inoculados em tubos falcon de 50 mL contendo 4,5 mL de meio MRS 

(DILNA et al, 2015 modificado), adotando como fonte de carbono xilose na 

concentração de 40 g L-1. Os microrganismos BSLM9, BSLM14, CH17, CH24, CH25, 

CC10, CC28, CC29, CCC3, CCC15, B103, B512, Ke2, Ke7, Ke8, Ke11, Ke16, ALE3, 

ALE4, VINI6, Y15C foram incubados a temperatura de 36 °C por 24 h sob agitação 

de 150 rpm, exceto ALE4, ALE3, VINI6 e Y15C, visto serem anaeróbicos 

facultativos. Após a incubação os microrganismos foram repicados e incubados 

novamente. 

Os microrganismos foram inoculados em meio SDM (WANG et al,2015), 

alterando a fonte de carbono para xilose. Foram inoculados 1 mL de inóculo e foram 

inoculados em tubos falcon de 50 mL contendo 9 mL de meio SDM com xilose. As 

amostras foram colocadas a temperatura de 36 °C e agitação de 150 rpm por 20 h, 
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exceto os microrganismos anaeróbicos facultativos. Após a inoculação dos 

microrganismos, os tubos foram agitados e realizou-se a primeira coleta (hora 0), 

sendo retiradas duas amostras de 1 mL e armazenadas em tubos de 2 mL. Uma das 

amostras foi usada para extração de EPS e a outra amostra foi usada para medição 

de pH e quantificação de açúcares totais através do método ácido fenol-sulfúrico 

(WANG et al,2015), utilizando espectrofotômetro a 485 nm. A partir do valor de 

absorbância obtido foram calculados os valores de açúcares totais comparando-os 

com valores de concentração de açúcares conhecidas, obtidos por uma curva 

padrão. Completadas as 20 h de fermentação, fase exponencial dos 

microrganismos, realizou-se a segunda e última coleta. 

 

 

2.2.3 Meios de cultura 

2.2.3.1 MRS  

 

A composição dos meios utilizados para o pré-inóculo dos microrganismos em 

g.L-1: extrato de carne (10), extrato de levedura (5), dextrose (20), polisorbato 80 (1), 

citrato de amonio (2), Acetato de sódio (5), sulfato de manganês (0,05), sulfato de 

magnésio (0,1), fosfato dipotássico (2). 

 

2.2.3.2 SDM (Meio Semi Definido) 

 

O meio SDM, utilizado para o preparo do inóculo das fermentações, é 

composto por g.L-1 bactocasitona (10), base nitrogenada de levedura (5), citrato de 

amônio (2), acetato de sódio (5), MgSO4.7H2O (0.1), MnSO4 (0.05), K2HPO4 (2), 

glicerol (10), glicose (2) e 1.0 mL.L-1 de Tween-80 e pH 6.6 ajustado com NaOH 1 M 

ou ácido acético 1 M (WANG et al., 2015 modificado). Para a produção de EPS 

utilizando melaço como fonte de carbono, os substratos utilizados foram os mesmos, 

nas mesmas concentrações, porém foi substituído o glicerol e glicose para melaço 

(20 g.L-1), de acordo com Wang et al. (2015). 

 

2.2.4 Processo fermentativo 
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A cepa de L. casei foi inoculada em 3 L de meio SDM modificado em bioreator 

(Zeta, modelo Bioreactor System for Cell Culture 2 with bio-t mini® control system, 

Suiço) encamizado durante 128 h a 37 ºC sob agitação de 130 rpm com injeção de 

NaOH 5 M e Ácido Acético 1 M para controle automático de pH 6.6 sem injeção de 

O2. 

 

2.2.5 Métodos analíticos 

2.2.5.1 Processamento das amostras 

 

Para a produção de EPS utilizando glicerol e glicose, 50 mL das amostras 

foram retiradas em um intervalo de 08 h entre 0 h e 128 h. A densidade ótica foi 

mensurada por meio de leitura de absorbância a 600 nm (Espectrofotometro marca 

Bell). Para a produção de EPS utilizando melaço como fonte de carbono, 50 mL de 

amostra foram retiradas em um intervalo de 12 h entre 0 h e 120 h. A viabilidade 

celular também foi mensurada por meio de leitura de absorbância a 600 nm.  

O emprego de melaço como fonte de carbono para a produção de EPS 

ocorreu após a obtenção de resultados que mostrassem que o isolado Ke8 fosse 

capaz de produzir EPS a partir de glicerol e glicose. Portanto, a alteração do 

intervalo de tempo ocorreu após a análise de trabalhos científicos que mostravam 

que o aumento do intervalo de tempo de coleta não afetaria negativamente a 

pesquisa (WANG et al., 2015; ZAROUR et al., 2017). 

 

2.2.6 Avaliação da produção de EPS 

 

A quantidade de açúcar presente no EPS, expressa em mg.L-1, foi estimada 

pelo método fenol – ácido sulfúrico usando glicose como padrão (DUBOIS et al., 

1951; WANG et al., 2015) e a quantidade de EPS produzido, em massa (g.L-1), foi 

obtido pelo peso do EPS liofilizado (Liofilizador modelo L101, marca Liotop). 

 

2.2.7 Extração de EPS 

 

Em 50 mL de meio fermentado, adicionou-se 4% (m/v) de ácido tricloroacético 

sob agitação por 30 min a temperatura ambiente. As células e as proteínas 
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precipitadas foram removidas por centrifugação 10.000 xg, 4 ºC por 15 min. O EPS 

bruto foi precipitado do sobrenadante pela adição de 3 volumes de etanol gelado e 

estocado a 4 ºC por 24 h. O EPS produzido foi coletado por centrifugação a 10.000 

xg por 20 min, e o pellet foi dissolvido em água deionizada. Para o estudo utilizando 

xilose como fonte de carbono o EPS foi extraído de acordo com Dilna et al. (2015), 

coletado e quantificado em uma balança de precisão analítica. 

 

2.2.8 Isolamento e purificação do EPS 

 

O EPS foi dialisado em membrana para diálise (Sigma 12 kDa) por 48 h 

contra água destilada a 4 °C e depois liofilizado (DILNA et al., 2015; WANG et al., 

2015). O liofilizado foi fracionado por cromatografia de troca iônica utilizando coluna 

DEAE-celulose (10 mm x 32 cm) e eluído com NaCl 0.2 M. Frações de 5 mL do 

eluído foram coletados e o teor de carboidratos foi determinado pelo método fenol – 

ácido sulfúrico. As frações que continham polissacarídeos foram agrupadas, 

dialisadas e liofilizadas. O total de carboidratos contidos em 10 mg do EPS 

purificado e liofilizado foi detectado pelo método ácido fenol-sulfúrico usando glicose 

como padrão. As proteínas totais foram determinadas pelo método Lowry et al. 

(1951). 

 

 

2.2.9 Caracterização do EPS 

2.2.9.1 Análise do EPS por HPLC 

 

Amostra de 100 mg de EPS purificado foi hidrolisada com 250 µL de H2SO4 

(4%), a 121 ºC por 30 min em autoclave. Adicionou-se ao hidrolizado fase móvel 

(H2SO4 0.005 N) até a obtenção de 300 µL de amostra. Sua composição foi 

analisada por HPLC (Shimadu, Japão) utilizando o Rezex ROA – Organic Acid H+ 

(8%) com detector IR. H2SO4 (0.005 N) foi utilizado como fase móvel em um fluxo de 

0.6 mL.min-1 a 65 ºC. 

 

2.2.10 Cromatografia por exclusão de tamanho 
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A distribuição de massa molar do EPS foi determinada em um cromatógrafo 

de exclusão de tamanho da OMNISEC (Malvern Instruments). Utilizou-se os 

detectores de índice de refração Viscotek RImax (Malvern Instruments). 

As amostras foram dispersas em uma solução 0,1 mol.L-1 de NaNO3 e filtradas em 

membranas de PTFE 0,45 µm. Foram utilizadas três colunas cromatográficas da 

marca Shodex, modelo SB-806 HQ (SHOWA Denko, Tóquio, Japão), cuja 

temperatura foi mantida constantemente a 40 °C. Foi utilizado fluxo de injeção da 

fase móvel (0,1 mol.L-1 de NaNO3) na razão de 0,7 mL.min-1. Para o cálculo da 

massa do polímero, uma curva de calibração foi obtida a partir de padrões de 

polietilenoglicol (PEG) da marca Varian Palo Alto, CA, cujas massa moleculares 

estão compreendidas entre 224000 e 195 g.mol-1 e cujos tempos de retenção 

também são conhecidos. 

 

2.2.11 Análise do EPS por CG-MG 

 

Para a análise em CG-MS (Shimadzu® GC 2010 Plus acoplado a 

Espectrômetro de massas MSTQ8030), uma mistura das amostras contendo EPS foi 

derivatizada. Para isto, uma alíquota da amostra (1 mg) foi hidrolisada em estufa 

(Marca Fanen) a 100 ºC com 200 – 500 µL de ácido trifluoracético (TFA) 1M por um 

período de 12 h. Após a etapa de hidrólise, o ácido foi removido por evaporação com 

auxílio de um jato de ar suave. 

Os produtos de hidrólise foram suspensos com H2O destilada (100 µL) e 

reduzidos com NaBH4 (pH 9,0-10,0) por aproximadamente 12 h. Sucessivamente, foi 

adicionada resina catiônica (Resina trocadora de cátions fortemente ácida (H+) - 

DIELAB) na reação, sendo posteriormente filtrada em algodão. O ácido bórico 

formado durante a reação foi eliminado por co-evaporação com metanol na forma de 

borato de trimetila. 

Os alditóis obtidos após a remoção do ácido bórico foram acetilados com 

anidrido acético e piridina (1:1, v/v) sob temperatura ambiente por 12 h. 

Os acetatos de alditóis foram extraídos pela adição de aproximadamente 1 

mL de clorofórmio (CHCl3) e a piridina residual na fração clorofórmica foi removida 

por complexação com sulfato de cobre 5% (m/v). Após a remoção completa da 

piridina, a amostra foi filtrada em algodão (CLAYDEN et al., 2012). 
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As amostras foram identificadas por espectrometria de massas, sendo a 

ionização realizada por impacto eletrônico (70 eV). A temperatura de interface e da 

fonte de íons foi 280 °C. A coluna utilizada foi Restek Rtx-5ms (30 m x 0.250 mm x 

0.25 μm) fundida com sílica. Os parâmetros adotados estão descritos na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Parâmetros utilizado no CG-MS  

 
Rampa de aquecimento da coluna 

 Taxa de variação (°C/min) Temperatura (°C) Tempo de espera (min) 

0  100 0 

1 10 260 1 

 

Parâmetros operacionais do método CG-EM 

Temperatura do forno da coluna 100 °C 

Temperatura de injeção 250 °C 

Volume de injeção 1 µL 

Pressão 81,6 kPa 

Fluxo total 14 mL/min 

Fluxo na coluna 1 mL/min 

Velocidade linear 37,2 cm/seg 

Fluxo de purga 3 mL/min 

Split 10 

 
 

2.2.12 Análise do EPS por FT-IR 

 

Os maiores grupos estruturais do EPS purificado foram detectados usando 

espectroscopia infravermelho por transformada de Fourier (FT-IR) e os espectros do 

EPS foram obtidos pela técnica de reflectância total atenuada (ATR) utilizando cristal 

de seleneto de zinco. O espectro FT-IR foi registrado em um Perkin Elmer, Frontier 

na região de 4000-550 cm-1. Foram realizadas 64 varreduras com resolução de 4 

cm-1. 
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2.2.13 Espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) 

unidimensional 1H13C  

 

Os espectros unidimentsionais (1-D) – RMN do EPS foram aferidos em 

temperatura ambiente usando espectrômetro Bruker Avance III 600 MHz. Ambos 1H 

e 13C foram analisados. Para a análise, 10 mg de amostra de EPS purificado foi 

dissolvido em 630 µL de 99.96% D2O. Os deslocamentos químicos foram expressos 

em partes por milhão (ppm). 

 

2.3 Resultados e discussão 

2.3.3.1 Variação do pH durante o processo fermentativo em 

erlenmeyer 

 

Na leitura realizada ao início do experimento, todas as amostras possuíam pH 

próximo a 7, no qual foram inoculados, Figura 2, com exceção dos microrganismos 

CH25 e B512. Na leitura realizada ao término do experimento, os microrganismos 

CCC3, B103, Ke2 e Ke11 registraram pH mais básico, enquanto os microrganismos 

CH25, B512, Ke8 e VINI 6 registraram pH mais ácido, possivelmente pela produção 

de ácido lático, visto serem bactérias láticas (RUAS-MADIEDO et al, 2002). 

Para a produção de EPS a partir de glicose com glicerol como fonte de 

carbono e melaço, o pH foi controlado em 6.6. 
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Figura 2. Valores iniciais e finais de pH no processo fermentativo para obtenção de 
EPS. 
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2.3.3.2 Seleção de microrganismos com potencial para a produção 

de EPS 

 

A Figura 3 apresenta os 22 isolados estudados para a produção de EPS 

utilizando-se glicerol como fonte de carbono. Foram coletadas amostras no tempo 0 

e no tempo de 20 h e o EPS presente foi precipitado, recolhido e seco a 37 ºC 

(DILNA et al., 2015). Observou-se que o isolado que apresentou maior produção de 

EPS utilizando glicerol como fonte de carbono, foi a cepa Lactobacillus casei (Ke8). 

Também é possível observar que todos produziram EPS no tempo 0 e isto pode 

estar relacionado a produção deste biopolímero na etapa de pré-inoculação, visto 

que foi utilizada uma proporção de 20 g.L-1 de glicerol e 2 g.L-1 de fonte de 

nitrogenio. Sabe-se que para a maioria dos microrganismos produtores de EPS, a 

relação carbono/nitrogênio é importante e que o estresse causado por essa 

diferença de concentração induz a produção do biopolímero (MORE et al., 2014). 

 

 
Figura 3. Screening da produção de EPS por bactérias potencialmente produtoras 
de EPS em meio contendo glicerol como fonte de carbono. 
 

 

Realizou-se também uma pré-seleção de microrganismos para verificar a 

potencialidade em produzir EPS a partir de xilose como fonte de carbono. A 

quantidade de EPS obtida variou entre os diferentes isolados, Figura 4. Alguns 

isolados apresentaram queda na produção do polímero; porém os isolados CH24, 
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Ke7 e ALE3 apresentaram um aumento na produção de EPS. De acordo com a 

figura abaixo, provavelmente os microrganismos estudados produziram EPS na 

etapa pré-fermentativa e ao passo que ocorre o processo fermentativo algumas 

cepas utilizam do EPS produzido como fonte de carbono, o que está relacionado 

com a diminuição da concentração do EPS (MORE et al., 2014). 

 

 
Figura 4. Produção (g.mL-1) de EPS entre os isolados utilizando-se xilose como fonte 
de carbono. 
 
 

A produção de EPS pode ter sido influenciada pela fonte de carbono, pois 

estas apresentam vias metabólicas distintas. Como exemplo Celik et al, (2007) 

relatou que ao testar diferentes fontes de carbono (glicose, manose, frutose e xilose) 

para dois microrganismos a produção de EPS foi diferente para cada fonte de 

carbono testada, sendo que com a xilose a produção de EPS foi a mais elevada em 

ambos os isolados. A produção de EPS também varia de acordo com o gênero e as 

espécies de microrganismos escolhidas. No estudo conduzido por Kodali et al, 

(2008) foi utilizado Bacillus coagulans, identificado em nosso estudo como ALE 3, e 

obteve-se concentração de EPS de 0,11 g/L com 36 horas de incubação, enquanto 

Xu e colaboradores, (2010) utilizou Lactobacillus paracasei, identificado em nosso 
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estudo como Ke7 e relatou obter EPS na concentração de 0,238 g/L com 24 horas 

de incubação. 

 

2.3.3.3 Determinaçào de açúcares totais 

 

O teor total de açúcares presentes nas amostras foi quantificado através de 

leitura colorimétrica em comprimento de onda de 485 nm, Figura 5 e na Tabela 3. A 

partir do valor encontrado foram feitos cálculos utilizando uma curva de calibração 

com padrões de glicose para determinar a concentração de açúcares totais, Figura 

6.  

 

 
 

Figura 5. Teores de açúcares totais (Abs485nm) no EPS. 
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Tabela 3. Resultados das análises obtidos nas coletas de hora 0 e hora 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na maioria das amostras as concentrações iniciais e finais de açúcares 

mantiveram-se praticamente constantes, indicando que não houve quebra ou 

redução de açúcares. Os isolados BSLM9, CC29 e B103 apresentaram diferença 

positiva entre as coletas iniciais e finais, ressaltando que o microrganismo B103 

também apresentou diferença no pH do meio. Isto possivelmente ocorreu devido à 

síntese de compostos que alteraram o pH do meio para alcalino e que também 

podem ocasionar quebra de açúcares. Já os isolados BSLM9 e CC29 apresentaram 

queda na produção de EPS, indicando uma possível quebra do polímero.  

 

 
 
 

 pH Produção de EPS (g.L-1) Açucares totais (g.L-1) 

Isolado 0h 20h 0h 20h 0h 20h 

BSLM9 6,5 6,5 12 4 0,256261 0,31412 

BSLM14 6,5 6,5 12 10 0,343079 0,314102 

CH17 6,5 6,5 11 5 0,304102 0,308875 

CH24 6,5 6,5 5 11 0,314102 0,314102 

CH25 6 4,5 8 5 0,308875 0,308875 

CC10 6,5 6,5 10 8 0,282625 0,314102 

CC28 6,5 6,5 6 6 0,319784 0,333988 

CC29 6,5 6,5 11 0 0,223761 0,308875 

CCC3 6,5 7,0 8 6 0,326375 0,308875 

CCC15 6,5 6,5 10 6 0,319784 0,314102 

B103 6,5 7,0 7 7 0,242965 0,314102 

B512 5,5 5,0 11 5 0,295806 0,314102 

Ke2 6,5 7,0 11 5 0,304102 0,314102 

Ke7 6,5 6,5 5 8 0,295806 0,319784 

Ke8 6,5 5,0 9 8 0,353988 0,299784 

Ke11 6,5 7,5 7 6 0,308875 0,319784 

Ke16 6,5 6,5 10 6 0,308875 0,333988 

ALE3 6,5 6,5 9 12 0,319784 0,319784 

ALE4 6,5 6,5 8 6 0,314102 0,288761 

VINI6 6,5 5,0 10 6 0,319784 0,319784 

Y15C 6,5 6,5 10 2 0,319784 0,333988 



45 
 

 

 
Figura 6.: Curva de calibração e equação da reta (Abs485nm = 0,0088.[açúcares] + 
0,1959). 

 

 

2.3.3.4 Fermentação do isolado Ke8 (L. casei) em batch utilizando 

frascos erlenmeyers 

 

Mediante a análise do screening para selecionar o isolado com melhor 

capacidade de produção de EPS, o Lactobacillus casei (Ke8) foi o que apresentou 

uma maior produção de EPS, sendo selecionado para produzir EPS a partir de 

fontes de carbono alternativas. 

Para a realização de estudos em maior escala de produção (bioreator), 

preliminarmente foi executada uma fermentação em escala de erlenmeyer de 500 

mL com volume útil de 100 mL, em mesa agitadora de bancada (shaker), com pH 

inicial de 6.6. Foi monitorado por um período entre 0 a 120 h, o crescimento 

bacteriano (Figura 7A) do Ke 8 em glicerol e a produção do EPS (g/L) (Figura 7B). 

O Ke 8 apresentou crescimento até 36 h de incubação, sendo as primeiras 12 

h de fermentação o período de adaptação do microrganismo em meio MRS com 

glicerol como fonte de carbono e seu maior crescimento foi observado em 36 h de 

fermentação. Estas características obtidas também foram encontradas por Wang et 

al. (2015). Após 36 h de incubação, pode-se dizer que o Ke 8 entrou na sua fase 

estacionária e de declínio. 

De acordo com a Figura 7A, o isolado Ke8 apresentou DO máxima de 0,7. 

Quando comparado com o uso de outras fontes de carbono como glicose. Amjres et 
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al. (2015) obtiveram uma DO600nm máxima de 3, enquanto neste trabalho foi obtido 

cerca de 0,7. Entretanto, Amjres et al. 2015 utilizaram glicose como fonte de 

carbono. Segundo Nouha et al. (2018) o uso de diferentes fontes de carbono pode 

alterar a composição e a produção de EPS devido as diferentes vias metabólicas 

utilizadas para metabolizar a fonte de carbono, e relatam que a glicose é a fonte de 

carbono mais fácil de se metabolizar, sendo degradada em piruvato e oxidada para 

formar acetil-CoA. Sabe-se que algumas células de microrganismos são limitadas 

em relação à absorção de glicerol para dentro da célula, apresentando dificuldades 

ou desvantagens de crescimento (SILVA et al., 2009).  

A produção de EPS obteve seu maior valor em 24 h de fermentação, 

alcançando aproximadamente 4 g.L-1 (Figura 3B). O perfil de produção do EPS 

indicou, possivelmente, que é caracterizado como metabólito primário, pois ao passo 

em que o isolado Ke8 se desenvolve há produção de EPS, ou seja, o EPS está 

sendo produzido junto a fase exponencial do microrganismo (MORE et al., 2014). 

Este perfil de produção também foi encontrado por Amjres et al. (2015). Após as 24 

h de fermentação há um decréscimo na produção de EPS até 42 h de fermentação e 

em 48 h tem-se um novo pico de produção. Este pico pode estar relacionado as 

condições nutricionais do meio, pois sabe-se que a produção de EPS está 

relacionada com o estresse causado ao seu hospedeiro, podendo ser por diferença 

de concentração de fonte de carbono e nitrogênio, alteração de pH e temperatura, 

entre outras (MORE et al., 2014; DEO; DAVRAY; KULKARNI, 2019; DERTLI et al., 

2016; NGUYEN et al., 2021).  

Diante dos resultados obtidos para a produção de EPS a partir do emprego de 

glicerol como parte da fonte de carbono, o próximo passo foi utilizar o Ke8 na 

produção de EPS utilizando melaço como fonte de carbono. 
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Figura 7. Monitoramento do crescimento (A) e do processo fermentativo, em 
erlenmeyer, para produção de EPS por Lactobacillus casei Ke8 (B), sob 130 rpm, 37 
ºC e pH de 6.6 
 

2.3.3.5 Cinética de crescimento e produção 

 

A relação entre o crescimento bacteriano e a produção de EPS durante todo o 

processo fermentativo está representada pela Figura 8. Nota-se que desde o tempo 

0h foi possível quantificar EPS e que a maior quantidade de EPS foi 1.8 mg.L-1 

obtida em 16 h de fermentação. No período de crescimento exponencial de L. casei, 

16 a 32 h, há um decréscimo na produção de EPS, o que pode ser devido tanto ao 

uso deste polímero como fonte de carbono por ser composto basicamente de 
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carboidratos e proteínas (ZHANG; BISHOP, 2003; RIVARO et al., 2021) como 

também devido a enzimas capazes de degradá-lo, como por exemplo dextranase e 

glicosil-hidrolases (MORE et al., 2014; SHENG, 2006; ZHANG; BISHOP, 2003; 

LYNCH et al., 2018). 

A produção de EPS permanece relativamente constante no intervalo de 40 a 

104 h, fase estacionária e início de uma nova fase exponencial do microrganismo. 

Segundo More et al. (2014), FARRAH; UNZ, (1976) e KURANE; HATAKEYAMA; 

TSUGENO, (1991) o EPS pode ser produzido associado ao crescimento celular, 

simultaneamente durante o início e meio da fase exponencial ou no meio da fase 

exponencial, podendo apresentar produção em diferentes estágios na etapa 

fermentativa, como metabólito primário ou secundário (MORE et al., 2014).  

Em 56 h de fermentação o micro-organismo cresceu novamente, enquanto a 

produção de EPS diminuiu, o que pode estar relacionado ao uso do EPS como fonte 

de carbono (MORE et al., 2014). Após 104 h de fermentação, o EPS produzido é 

caracterizado como metabólito secundário, o que também foi encontrado por Wang 

et al. (2015), pois mostraram produção de EPS no período em que o microrganismo 

já havia atingido a fase estacionária.  
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Figura 8. Correlação entre crescimento bacteriano e produção de EPS em meio 
SDM durante 128 h de fermentação a 37 ºC sob agitação de 130 rpm em meio 
contendo glicerol e glicose como fonte de carbono. 
 
 

Embora a capacidade desta cepa de produzir EPS em um curto espaço de 

tempo (dentro de 16 horas de fermentação) seja um atributo desejável, a rápida 

redução do EPS paralelamente ao crescimento celular de Lactobacillus casei, Ke8, é 

bastante incomum e pode limitar a aplicação prática da mesma. Devido à 

degradação enzimática ou mudança nos parâmetros físicos e/ou químicos dos 

meios de cultura, vários estudos têm demonstrado a redução no rendimento de EPS 

ao longo do tempo, mas essa diminuição foi geralmente observada na fase 

estacionária ou na fase de declínio do crescimento.  

A partir de Lactobacillus rhamnosus, Pham e colaboradores (2000) 

produziram EPS utilizando glicose ou lactose como fonte de carbono e relaram obter 

500 mg.L-1 de EPS. Segundo os autores, a produção de EPS está parcialmente 

associada ao crescimento do microrganismo e a quantidade de EPS produzida 

diminuiu com a fermentação prolongada. Diante deste fato, eles também avaliaram a 
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degradação do EPS no processo fermentativo através da medida de suas massas 

molares e viscosidades, e encontraram uma enzima despolimerizante no meio de 

fermentação. De acordo com os pesquisadores o seu estudo sobre perfis de 

produção enzimática mostrou um grande espectro de glicohidrolases (α-D-

glucosidase, β-D-glucosidase, α-D-galactosidase, β-D-galactosidase, β-D-

glucuronidase e alguns traços de α-L-ramnosidase), sendo encontradas em seu 

estudo duas delas: α-D-glucosidase e β-D-glucuronidase. Cerning et al. (1992) 

produziu EPS a partir de cepas de Lactococcus lactis ssp e Lactobacillus casei 

obtendo produção de polissacarídeo variando de 30 a 600 mg.L-1. Gancel e Novel 

(1994) relataram que Streptococcus salivarius ssp. foi capaz de produzir EPS e que 

este microrganismo apresentou produção ótima de polissacarídeos utilizando lactose 

ou sacarose como fonte de carbono, além das condições definidas de temperatura e 

pH inicial de crescimento. Afirmam que também encontraram sistemas degradativos 

de polissacarídeos e que fatores ambientais podem desencadear efeitos na 

produção e na degradação de EPS pelos microrganismos.  

Apesar da dificuldade de explicar a redução precoce de EPS e biomassa 

observada neste estudo, pode-se dizer que a alta taxa de crescimento da bactéria 

(DO600nm 1.5) pode impactar negativamente a estabilidade do EPS e a biossíntese, 

uma vez que eles podem ser rapidamente hidrolisados pela bactéria para atender 

sua crescente demanda nutricional. A biossíntese de EPS é estimulada pela 

diminuição da taxa de crescimento (CERNING, J., 1992; GANCEL; NOVEL, 1994; 

LOOIJESTEIJN; HUGENHOLTZ, 1999) 

De acordo com a literatura, a quantidade de EPS produzida por várias cepas 

bacterianas é altamente variável, sendo os rendimentos mais baixos geralmente 

produzidos por bactérias do ácido lático (LAB). A maioria delas produz entre 0,01-2,0 

g L-1 (BADEL; BERNARDI; MICHAUD, 2011; REN et al., 2020). Os Lactobacillus 

são os menores produtores de EPS, geralmente produzindo menos de 1,0 g.L-1 

(BADEL; BERNARDI; MICHAUD, 2011). Isto acontece pois LAB acidifica os meios 

de cultura abaixo de pH 5,0 causando ativação de glicosil-hidrolase que resulta na 

digestão/hidrólise enzimática do EPS produzido; diminuindo significativamente os 

rendimentos finais (BADEL; BERNARDI; MICHAUD, 2011). Entretanto, EPS de LAB 

estão sendo mais utilizados por serem classificados como GRAS (geralmente 
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reconhecido como seguro), sendo uma alternativa natural importante fazendo com 

que as cepas produtoras de EPS tenham grande potencial comercial (ZHU et al., 

2019). 

Devido as condições de melhor desempenho nos estudos em erlenmeyers, 

dados apresentados no item 2.3.3.4, Figura 7, o microrganismo L.casei foi utilizado 

para a produção de EPS a partir de melaço como única fonte de carbono. A Figura 9 

apresenta a relação entre concentração de EPS presente no EPS comparado ao 

crescimento celular bacteriano em função do tempo de fermentação. Nota-se que a 

produção de EPS apresenta-se associada ao crescimento bacteriano. A produção 

de EPS manteve-se crescente até 48 h, tempo de maior produção do biopolímero, e 

após este período, houve decréscimo na sua produção. O crescimento bacteriano, 

como observado, apresentou perfil semelhante ao de produção com uma DO de 1,4 

em 48 h de fermentação. Pode-se dizer que até 12 h de fermentação a cepa de L. 

casei se encontrava na fase de adaptação ao meio e que com 48 h atingiu seu 

máximo crescimento e produção de biopolímero. Neste caso, o EPS produzido é 

caracterizado como metabólito associado ao crescimento.  

O melaço utilizado como única fonte de carbono foi promissor para o 

crescimento e desenvolvimento celular, bem como para a produção de EPS, pois 

pode-se observar que em 48 h de fermentação foram obtidos cerca de 140 mg.L-1 de 

EPS com DO600nm de aproximadamente 1,4. 
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Figura 9. Correlação entre crescimento bacteriano e produção de EPS durante 120 h 
de fermentação a 37 ºC sob agitação de 130 rpm em meio contendo melaço como 
fonte de carbono. 
 

 

2.3.3.6 Extração e purificação do EPS 

 

A amostra coletada da coluna DEAE-celulose, volume total 100 mL, 

equivalente a 10x o volume total da coluna, foi dialisada, liofilizada, pesada e 

utilizada para a caracterização fisico química. As análises de carboidrato e proteína 

total foram calculadas de acordo com uma equação da reta obtida por uma curva de 

calibração que utilizou soro albomina bovina como padrão para quantificar proteínas 

e glicose para quantificar carboidratos. As Figura 10 e 11 apresentam as curvas de 

calibração obtidas para quantificar carboidratos e proteínas, respectivamente, nas 

amostras. Para o cálculo da concentração de carboidratos, foram unidas as 

amostras que apresentaram maior absorbância. O teor de carboidrato obtido 

referente ao uso de glicose e glicerol como fonte de carbono foi de 39,4%, enquanto 

que para o uso de melaço como fonte de carbono foi de 52,9%. O teor de proteínas 

obtido para o estudo que utilizou glicose e glicerol como fonte de carbono foi de 
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18%, enquanto que para a produção de EPS utilizando melaço foi de 11,69%. Wang 

et al (2015) encontraram 92.35% de carboidrato e 1.38% de proteína no EPS 

purificado e uma produção total de EPS de 0.09 g.L-1, em meio semi definido com 

glicose como fonte de carbono. Gupta & Takur (2016) relatam ter obtido 1.67 g.L-1 de 

EPS. Botelho et al. (2014) obtiveram 18 mg.mL-1 de EPS composto por 22% de 

carboidratos e 2% de proteína em meio utilizando leite de soja como fonte de 

carbono. Nota-se que a produção, em massa, de EPS obtida neste trabalho usando 

glicerol e glicose como fonte de carbono foi eficiente, pois apresentou 3.0 g.L-1 (m/m) 

e com o uso de melaço foi de 3.5 g.L-1 (m/m) quando comparada com os trabalhos 

mencionados. 

 

 

 
Figura 10. Curva de calibração para obtenção dos valores de carboidratos contidos 
na amostra (Abs485nm = 89,98.[açúcares] – 3,2143) 
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Figura 11. Curva de Calibração para obtenção dos valores de proteínas contidas na 
amostra (Abs600nm = 2,0178 [proteínas] – 0,004) 
 
 
 

2.3.3.7 Análise do EPS produzido a partir de glicerol/glicose e 

melaço por HPLC  

 

A análise por HPLC revelou que o EPS obtido a partir de Lactobacilus casei 

utilizando glicerol e glicose como fonte de carbono é classificado como 

heteropolissacarideo composto por glicose e manose, Figura 12. 

O tempo de retenção da glicose é de 10.416 e o da manose é de 10.8 min, 

com picos característicos por apresentarem áreas de 18119 e 14668, altura de 923 e 

880 e concentrações de 0,066 g.L-1 e 0,046 g.L-1, respectivamente. Este tipo de EPS 

também foi encontrado por pesquisadores utilizando leite desnatado, lactose, 

galactose, glicose e sucrose como fonte de carbono e outros microrganismos 

(DILNA et al., 2015). 
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Figura 12. Cromatograma de HPLC mostrando a composição de monossacarídeo de 
EPS hidrolisado. O pico em 10,416 corresponde à glicose e o pico em 10,800 
representa manose. 
 
 

O EPS obtido por L. casei a partir de melaço como fonte de carbono é 

classificado como heteropolissacarídeo composto por glicose, galactose e 

arabinose, Figura 13. 

O tempo de retenção da glicose é de 9,767, da arabinose é de 11,679 e o da 

galactose é de 11,086 min, com picos característicos por apresentarem áreas de 

303076, 1173146 e 3465224, altura de 11857, 43237 e 144188 respectivamente. As 

concentrações obtidas foram 2,245 g.L-1 para glicose, 4,742 g.L-1 para arabinose e 

14,290 g.L-1.para galactose. Zhou et al. (2021) encontraram EPS composto por 

carboidratos como galactose, arabinose, glicose e manose, a partir de L. casei em 

meio SDM com melaço como fonte de carbono. A galactose e a glicose são os 

monossacarídeos mais comuns de ser encontrado na constituição do EPS (ZHOU et 

al., 2021). Em um estudo utilizando Lactobacillus casei ssp. produziu-se 

heteropolissacarídeos, quando cultivados em meio contendo leite e ultrafiltrado do 

que, os quais eram fontes principalmente de galactose e glicose, sendo que o EPS 

produzido mostrava predominância de galactose na composição. No entanto, 

pequenas quantidades de manose, ramnose e pentoses também foram identificadas 

(CERNING et al., 1992). 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/monosaccharides
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Figura 13. Cromatograma de HPLC mostrando a composição de monossacarídeo de 
EPS hidrolisado. O pico em 10,416 corresponde à glicose e o pico em 10,800 
representa manose. 
 
 

2.3.3.8 Cromagografia por exclusão 

 

O cromatograma por exclusão de tamanho apresentou um único pico com 

tempo de retenção em 32,56 mL, Figura 14. De acordo com os dados obtidos, o 

EPS obtido pelo uso de glicerol e glicose como fonte de carbono possui distribuição 

de massa molar em massa (Mw) de 106 g.mol-1 e dispersividade (Đ=Mw/Mn) de 

1,658. 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/monosaccharides
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Figura 14. Cromatograma por técnica de cromatografia de exclusão mostrando a 
massa do EPS obtido a partir de glicerol e glicose como fonte de carbono utilizando 
coluna Showa denko sb 806. 
 
 

O cromatograma por exclusão de tamanho do EPS produzido utilizando 

melaço como fonte de carbono apresentou um único pico com tempo de retenção 

em 33,11 mL, Figura 15. De acordo com os dados obtidos, o EPS possui distribuição 

de massa molecular (MW) de 81 g.mol-1 e dispersividade (Đ=Mw/Mn) de 1,479. 
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Figura 15. Cromatograma por técnica de cromatografia de exclusão mostrando a 
massa do EPS obtido a partir de melaço como fonte de carbono utilizando coluna 
Showa denko sb 806. 
 
 

2.3.3.9 Composição monossacarídea do EPS, análise CG-MS 

 

Para conhecer a composição estrutural da molécula, os cromatogramas do 

EPS obtido por CG-MS foram comparados com os cromatogramas dos padrões de 

açúcares: manose, raminose, arabinose, frutose, glicose e galactose, bem como 

com a biblioteca National Institute of Standards and Technology (NIST). 

Provavelmente, devido a baixa concentração de carboidratos na molécula de EPS 

foi necessário monitoramento de íons nas amostras padrões de açúcares com o 

intuito de detectá-los na amostra de EPS obtida. Portanto, os seguintes fragmentos 

de íons precursores monitorados foram 115, 128, 139, 145, 170 e 187 m/z. 

A Figura 16 representa a composição do EPS obtido por L. casei utilizando 

glicerol e glicose como fonte de carbono. Observa-se que os íons 115, 128, 139, 

145, 170 e 187 m/z estão presentes na amostra. O espectro de massas obtido 

através do monitoramento dos íons foi comparado com a biblioteca NIST contida no 

próprio equipamento e a análise CG-MS da composição do EPS oriundo de L. casei 

sugere que sua composição é D- manitol e D-glucitol (manose e glicose).  
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Sabe-se que bactérias produtoras de ácido lático são capazes de sintetizar 

EPS aplicáveis na área alimentícia, farmacêutica e ambiental, pois podem compor 

uma nova geração de aditivos alimentares naturais, inofensivos e prebióticos 

(BADEL; BERNARDI; MICHAUD, 2011; BOTELHO et al., 2014; GALLE; ARENDT, 

2014; OLEKSY-SOBCZAK; KLEWICKA; PIEKARSKA-RADZIK, 2020; PAIVA et al., 

2016). Por apresentarem afinidade eletrostática podem servir de agentes adsortivos 

de metais pesados em processos de descontaminação e até mesmo como redutores 

potenciais de elementos traços (HA et al., 2010; ZENG et al., 2020). Huang et al. 

(2020) encontraram esta mesma composição em EPS produzido por L. plantarum e 

sugeriram, a partir dos resultados obtidos nos estudos realizados, que este EPS 

inibe a atividade da α-amilase no pâncreas e tem potencial aplicação na prevenção e 

alívio do diabetes mellitus. Mathivanan et al. (2020) encontraram EPS composto por 

manose, raminose, glicose e xilose e relatam que este apresentou atividade de 

emulsificação e floculação podendo ser aplicado na indústria biotecnológica na 

remoção de metais. Ibrahim e colaboradores (2020) relatam que os grupos ativos 

(hidroxila, amino e carbonila) presente no EPS composto por manose e glicose, 

produzido por Halobacillus sp. formam complexos com metais pesados e protegem a 

célula bacteriana contra a toxicidade a zinco, cadmio, chumbo, niquel, e cobre até 5 

mM. Caruso et al. (2018) relatam ter obtido EPS composto por galactose, glicose e 

manose que pode ser utilizado como crioprotetor para isolados microbianos, pois 

melhorou a sobrevivência ao congelamento e descongelamento dos isolados. Di et 

al. (2017) obtiveram a partir de L. casei EPS composto por galactose, glicose e 

manose. Este polímero exibiu efeitos anti tumorais significativos contra células de 

câncer do cólon (intestino grosso) e concluíram que o EPS encontrado pode ser 

usado em produtos alimentícios e na área médica. 
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Figura 16. Perfil de fragmentação dos acetatos de alditóis após derivatização 
química da molécula de EPS obtido por L. casei. 
 
 

2.3.3.10 Análise do EPS obtido por FT-IR 

 

A espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier é utilizada 

para monitorar as mudanças estruturais dos biopolímeros (TRABELSI et al., 2015) e 

para identificar os grupos funcionais em EPS (ZHU et al., 2019; RAJOKA et al., 

2019). 

O espectro de FT-IR do EPS, Figura 17, revelou numerosas bandas dentro da 

faixa de 4000-800 cm-1. O EPS de L. casei mostrou um número significativo de 

grupos hidroxila, característico por apresentar uma banda alongada, ampla e intensa 

em torno de 3400 cm-1, confirmando a natureza do polímero de polissacarídeo como 

observado por (WANG et al., 2015; TRABELSI et al., 2015; SAMPAIO et al., 2020). 

Os espectros de FT-IR do EPS (Figuras 17 e 18) revelaram características 

funcionais, incluindo um grupo hidroxila de amplo alongamento em 3.400 cm-1, dois 
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picos de vibração de estiramento ou alongamento axial de C-H, sendo um em torno 

de 2925 e em 2856 cm−1 correspondendo a grupos metil e metileno (TRABESI et al., 

2015; Wang et al., 2015; RAJOKA et al., 2019). Também são observadas dobras 

simétricas dos grupos metila e metileno na região de 1400 cm-1 e absorção em 1740 

cm-1 corresponde a um grupo C=O (PAN & MEI, 2010; WANG et al., 2015). Essas 

bandas características são encontradas estiramentos de carboxilatos, no qual um 

estiramento assimétrico é observado na região de 1600 cm-1 e um estiramento 

simétrico é observado na região de 1400 cm-1 (PIAZZA et al., 2017; PAVIA et al., 

2001).  

A amostra apresentou absorbância na região de 1200-970 cm-1 que é 

considerada a região de identificação de exopolissacarídeos, a qual designa a 

ocorrência de carboidratos (DILNA et al., 2015; PAJOKA et al., 2019). A banda 

obtida em 1094 cm-1 indica a presença de ligação glicosídica α-1-6 (DILNA et al., 

2015; SAMPAIO et al., 2020), mostrando a possível ocorrência de ramificação. A 

baixa absorção na região de 815 cm-1 e na região anomérica entre 970 - 730 cm-1, 

corresponde a existência de manose (DILNA et al., 2015. MATHLOUTHI & KOENIG, 

1986). 

As bandas presentes na região de 1200 a 970 cm-1 são atribuídas ao 

estiramento C–O–C característicos de α-piranose carboidratos (YE et al., 2014; 

TRABELSI et lal., 2015; WANG et al., 2015; DILNA et al., 2015). As bandas contidas 

nessa região do espectro também foram encontradas por Dilna et al. (2015) e, 

segundo os autores, elas também podem indicar a presença de α-piranose (CHI, 

SU, & LU, 2007; DILNA et al.,2015). 
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Figura 17. Espectro na região do infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) 
do exopolissacarídeo produzido por L. casei utilizando glicerol e glicose como fonte 
de carbono. 
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Figura 18. Espectro na região do infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) 
do exopolissacarídeo produzido por L. casei utilizando melaço como fonte de 
carbono. 
 
 

2.3.3.11 Análise do EPS por RMN  

 

O espectro de 1H RMN, Figura 19, do polissacarídeo pode ser dividido em 3 

principais regiões. Neste espectro, a região anomérica não foi observada devido ao 

deslocamento químico da água estar suprimindo-a. Entretanto, os estiramentos 

referentes ao carbono anomérico foram encontrados no espectro de FT-IR. A 

segunda região, compreendida entre 4.5 - 5.5 ppm apresentou baixa intensidade e é 

atribuída aos prótons ligados a C2 e C6 da estrutura glicosídica. A terceira região é 

característica do grupo alquila (WANG et al., 2014; DILNA et al., 2015). 
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Figura 19. Espectro de RMN de prótons de EPS produzido por L. casei utilizando 
glicerol e glicose como fonte de carbono. 
 
 

Para o EPS produzido a partir de melaço como fonte de carbono, observa-se 

a partir do espectro de RMN de 1H, Figura 20, que a amostra apresentou um sinal 

próximo ao sinal do solvente (D2O) em aproximadamente 5 ppm, que é sinal 

característico de hidrogênio anomérico. Apresenta sinais na região entre 3,0 – 4,0 

ppm que é atribuída a prótons ligados a C2 e C6 e apresenta sinais entre 1,0 – 2,0 

ppm que são sinais característicos de grupos alquilícos, dessa maneira, de acordo 

com Wang et al., 2014, a amostra apresenta sinais característicos de um 

polissacarídeo. 
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Figura 20. Espectro de RMN de prótons de EPS produzido por L. casei utilizando 
melaço como fonte de carbono. 
 
 

2.3 Conclusão  

 

O procedimento mostrou-se eficiente, levando-se em consideração as 

variáveis e imprecisões experimentais. A partir dos resultados obtidos pode-se 

observar o comportamento geral dos microrganismos no meio de produção, 

analisando a produção de EPS, o pH e os açúcares presente nas amostras, bem 

como os que tiveram maior sucesso nas condições utilizadas. Dos 22 isolados 

testados, todos produziram EPS, porém, os isolados CH24 e ALE3 apresentaram o 

maior pico de produção de EPS, indicando uma possível correlação positiva entre os 

microrganismos, o meio e a fonte de carbono utilizados para produção. 
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O microrganismo L. casei foi capaz de produzir EPS utilizando glicerol e 

glicose como fonte de carbono, bem como melaço. O EPS obtido é caracterizado 

como heteropolissacarídeo composto por glicose e manose, referente ao uso de 

glicose e glicerol como fonte de carbono, e de glicose, galactose e arabinose, 

referente ao uso de melaço como fonte de carbono. O peso molecular do EPS a 

partir de glicose e glicerol foi de 106 g.mol-1, enquanto que para o emprego de 

melaço como fonte de carbono o peso do EPS foi de 81 g.mol-1. As análises de RMN 

e FT-IR comprovaram a existência de características de polissacarídeo na estrutura 

do EPS produzido. 
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3 Considerações Finais 

 

1) O microrganismo Ke8 apresentou capacidade de crescimento e produção 

de EPS utilizando uma mistura de glicose e glicerol como fonte de carbono. 

2) O microrganismo Ke8 apresentou capacidade de crescimento e produção 

de EPS utilizando melaço como fonte de carbono. 

3) As análises de caracterização evidenciaram a presença do polímero.  

4) A xilose também pode ser empregada para produção de EPS a partir de 

uma gama de microrganismos. Para isso, mais estudos precisam ser 

realizados.  

5) A dificuldade em se ter uma quantidade mais concentrada de polímero 

pode estar relacionada a possíveis perdas na etapa de dialise e de 

derivatização da amostra. 
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