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Produção de exopolissacarídeos (EPS) por bactérias láticas, visando 

encapsulação de Lactobacillus acidophilus La-5 pelo processo de  spray 

drying 

 

 

RESUMO 

 

 
 As células bacterianas quando estão em ambientes agressivos para a sua 

sobrevivência desenvolvem um sistema de proteção, constituído principalmente por 

exopolissacarídeos. Este processo foi desenvolvido artificialmente pela 

microencapsulação. O passo inicial na microencapsulação é a seleção do polímero 

adequado. Exopolissacarídeos produzidos por bactérias láticas não constam na 

literatura como polímeros utilizados para o processo de microencapsulação. Assim, 

este estudo teve como objetivo produzir exopolissacarídeos de bactérias láticas, 

visando a sua utilização na microencapsulação dos L. acidophilus La-5 pelo 

processo do spray drying, para fins de preservação.  As bactérias láticas foram 

isoladas de alimentos provenientes da região do semi-árido baiano. Foi realizada, 

triagem e seleção de bactérias láticas produtoras de EPS, A linhagem selecionada 

como maior produtora deste biopolímero o Leuconostoc pseudomesenteroides, 

apresentando 60,2 g/L de rendimento em EPS bruto. Dois tipos de 

exopolissacarídeos (EPS I e EPS II) foram produzidos por esta linhagem sendo 

ambos identificados como dextrana α (1-6). O EPS I foi utilizado na encapsulação 

de células de L. acidophilus La-5 utilizando o processo de spray drying, utilizados 

três tipos de materiais encapsulantes: dextrana, alginato e mistura de alginato + 

dextrana. Os estudos morfológicos e granulométricos nas micropartículas 

demonstraram a formação de partículas heterogêneas nos três tratamentos com 

tamanho médio de 8 µm de diâmetro. As percentagens de sobrevivência das células 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

nas microcápsulas de dextrana, alginato e alginato/dextrana, armazenadas a 4 ºC 

durante 120 dias, foram 69,7%, 77,2% e 56,3%, respectivamente. Os resultados 

mostraram que a dextrana poderá servir como mais uma alternativa de polímero 

encapsulante de micro-organismos. 

 

Palavras-chave: Microencapsulação. Lactobacillus acidophilus. Dextrana, Bactérias 

láticas.   
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Production of exopolysaccharides (EPS) by lactic acid bacteria in order 

encapsulation of Lactobacillus acidophilus La-5 by the process of spray 

drying 

 

 

ABSTRACT 
 

 

 

The bacterial cells when they are in harsh environments for survival develops a 

protection system, consisting primarily of exopolysaccharides. This process was 

developed artificially by microencapsulation. The initial step in the 

microencapsulation is the selection of appropriate polymer. Exopolysaccharides 

produced by lactic acid bacteria do not appear in the literature as polymers used for 

the microencapsulation process. This study aimed to produce exopolysaccharides 

from lactic acid bacteria, aiming its use in the microencapsulation of L. acidophilus 

La-5 by the process of spray drying for preservation purposes. Lactic acid bacteria 

were isolated from foods from the region of the semi-arid region. Was performed, 

screening and selection of lactic acid bacteria producing EPS, The strain selected as 

the largest producer of this biopolymer pseudomesenteroides Leuconostoc, with 

60.2 g / L of gross income in EPS. Two types of exopolysaccharides (EPS I and EPS 

II) were produced by this strain were both identified as dextran α (1-6). EPS I was 

used in the encapsulation of cells of L. acidophilus La-5 using the spray drying 

process, used three types of encapsulating materials: dextran, alginate and alginate 

+ dextran mixture. The morphological and granulometric in the microcapsules 

showed the formation of heterogeneous particles in the three treatments with an 

average size of 8 mm in diameter. The percentages of survival of cells in dextran 
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microspheres, alginate and alginate / dextran, stored at 4 ° C for 120 days were 

69.7%, 77.2% and 56.3% respectively. The results showed that the dextran can 

serve as an alternative method of encapsulating polymer micro-organisms.  

 

Keywords: Microencapsulation. Lactobacillus acidophilus. Dextran. Lactic acid 

bacteria.  
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INTRODUÇÃO GERAL 

 
 
 

Este trabalho foi dividido em 7 capítulos, sendo os três primeiros de revisão 

bibliográfica para dar suporte teórico aos capítulos restantes que são de pesquisa 

experimental. No Capítulo 1 foram abordadas as características gerais de bactérias 

láticas. O ecossistema da região do semi-árido do nordeste brasileiro abriga uma 

microbiota que apresenta uma biodiversidade ainda pouco explorada, tornando 

interessante o isolamento de micro-organismos potencialmente produtores de 

metabólitos de interesse biotecnológico. Entre estes micro-organismos encontram-

se as bactérias ácido láticas ou simplesmente bactérias láticas (BL), cuja 

denominação vem do fato de fermentarem os carboidratos gerando como principal 

produto final o ácido lático. Estas bactérias são quimiorganotróficas fastidiosas, 

possuindo habilidade biossintética limitada (RIVAS, et al., 2004). São isoladas 

principalmente de vegetais fermentados, mas podem ser encontradas em carnes, 

leite, plantas, solo e fazendo parte da microbiota normal do hospedeiro 

(MAGNUSSON, et al., 2002). 

 Se aconselha que a identificação das BL seja realizada pela taxonomia 

polifásica, pois a percentagem de identificação pelo sistema fenotípico tradicional e 

pelos kits API 20 STREP e API 50 CHL possuem uma pobre correlação com o PCR 

(KULWICHIT et al., 2007). 

As bactérias láticas possuem interesse industrial, pois são grandes 

produtoras de ácido lático e muitas espécies possuem a capacidade de produzir 

biopolímeros de diferentes estruturas, e com diferentes aplicações (LAWS et al., 

2001). Este assunto é discutido no Capítulo 2. Os biopolímeros sintetizados de 

maior aplicação industrial são constituídos principalmente por polissacarídeos 

extracelulares, também denominados exopolissacarideos (EPS), devido ao fato de 

apresentarem um processo de extração e purificação simples (PORTILHO, 2002). 

Os EPS de BL têm grande aceitação no mercado e são utilizados principalmente na 

indústria de alimentos como estabilizantes, espessantes e gelificantes (MATOS; 

ROZENFELD, 2005). 
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 O Capítulo 3 aborda, na forma de revisão, polímeros utilizados no processo 

da microencapsulação. A microencapsulação é um processo de formação de 

micropartículas, podendo ser realizada por diferentes métodos. O método de 

atomização em spray drying é o mais utilizado para microencapsular bactérias e 

consiste em obter micropartículas pela aspersão de um fluido em uma corrente de 

ar quente (FAVARO-TRINDADE; PINHO; ROCHA, 2008). 

 Diversos polímeros já foram testados na microencapsulação de micro-

organismos utilizando o processo de secagem pelo spray drying, mas muitos destes 

polímeros não conseguem manter uma alta percentagem de sobrevivência das 

células, logo após o processo ou manter as células viáveis nas microcápsulas por 

um período de tempo prolongado (O’RIORDAN et al., 2001).  Por isso, faz-se 

necessário o estudo de novos polímeros visando manter o máximo possível a 

sobrevivência dos micro-organismos quando submetidos ao processo de spray 

drying.  

O Capítulo 4 consiste de experimentos realizados com isolamento e triagem 

de bactérias láticas provenientes  de amostras de leite e vegetais obtidas da região 

do semi-árido baiano e produtoras de EPS. Muitas espécies de bactérias láticas 

produzem EPS, mas em pequena quantidade, necessitando, portanto otimizar esta 

produção para que se torne viável comercialmente. No Capítulo 5 são descritos 

experimentos de otimização para a produção destes biopolímeros em bactérias 

ácido láticas. Em experimentos de maximização na produção de EPS está sendo 

bastante utilizado o planejamento de multivariáveis, tendo como ferramenta 

estatística a  metodologia de superfície de resposta (KIM; DAY, 2008).   O Capítulo 

6 refere-se a experimentos de produção e extração de exopolissacarideos 

produzidos pela linhagem de bactéria ácido lática com rendimento expressivo de 

EPS pelo processo da otimização. Para que este biopolímero seja identificado e 

caracterizado se faz necessário a sua purificação (SÁNCHEZ, et al, 2006) e 

aplicação de técnicas analíticas. As rotineiramente utilizadas são a espectroscopia 

por infravermelho, ressonância magnética nuclear, cromatografia em gel, difração 

em raios-X e análises termogravimétricas (LUCAS; SOARES; MONTEIRO, 2001). 

O Capítulo 7 diz respeito aos  experimentos de microencapsulação da 

bactéria probiótica Lactobacillus acidophilus La-5 (fornecida pela Christian Acém), 

utilizando EPS extraído de caldo fermentativo de bactérias láticas, visando à 

preservação desta linhagem para fins comerciais. Esta linhagem bacteriana é 
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bastante sensível às condições ambientais, perdendo logo a sua viabilidade quando 

não estão sob qualquer processo de preservação. As microcápsulas atuam como 

barreira protetora, quando formadas por matriz polimérica resistente. (FAVARO-

TRINDADE; GROSSO, 2002). Assim, é imprescindível que sejam realizados 

estudos da integridade das microcápsulas e da viabilidade das células 

microencapsuladas logo após o processo de microencapsulação e durante todo o 

tempo de armazenamento, para demonstrar e eficácia do processo de 

microencapsulação e consequentemente do polímero de imobilização destas 

células. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Utilizar exopolissacarideos de bactérias láticas isoladas da região do        

semi-árido baiano na microencapsulação de células de Lactobacillus acidoplhilus 

La-5, pelo processo de spray drying, visando  manter a sua preservação durante o 

período de comercialização. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Isolar bactérias láticas de alimentos fermentados provenientes da região 

do semi-árido baiano; 

• Realizar triagem de bactérias láticas produtoras de exopolissacarideos; 

• Selecionar uma linhagem produtora de EPS, através do melhor 

rendimento obtido no processo de otimização pelo Método de Superfície 

de Resposta (MSR); 

• Produzir, extrair e purificar exopolissacarideos da linhagem selecionada 

de BL; 

• Identificar e caracterizar os exopolissacarideos extraídos da BL lática 

selecionada; 

• Microencapsular células de L. acidophilus La-5 pelo processo de spray 

drying; utilizando a matriz exopolissacarídica; 

• Realizar estudos morfológicos das micropartículas formadas pelo 

processo de spray drying; 

• Acompanhar a viabilidade das células de L. acidophilus La-5 

microencapsuladas  durante 120 dias de armazenamento sob condição de 

refrigeração. 
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RESUMO 

 
 

Bactérias láticas são caracterizadas por fermentar os carboidratos originando ácido 

lático como principal produto final. São bactérias bastante exigentes 

nutricionalmente, apesar de serem encontradas em todos os ambientes. 

Normalmente não são patogênicas, e ao contrário, muitas espécies promovem 

benefícios à saúde humana e animal. Os seus metabólitos são de grande interesse 

tecnológico, consistindo em um mercado bastante expressivo em vários setores da 

indústria. Através da taxonomia polifásica as bactérias ácido láticas foram 

reclassificadas em 16 gêneros. Alguns deles serão estudados nesta revisão, assim 

como, outros aspectos deste grupo como características, metabolismos e 

importância tecnológica. 

 

Palavras-chave: Bactérias láticas, taxonomia polifásica, importância tecnológica 
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LACTIC ACID BACTERIA: A GENERAL APPROACH 

 
 

ABSTRACT 

 

 

 Lactic acid bacteria are characterized by catabolized carbohydrates producing lactic acid as main 

end product. Bacteria are nutritionally very demanding, although they are found in all environments. 

Usually are not pathogenic, and unlike many species beneficially affect human and animal health. Its 

metabolites are of great technological interest, consisting of a very significant market in various 

sectors of industry. Through the polyphasic taxonomy of lactic acid bacteria have been reclassified in 

16 genera. Some of them will be studied in this review, as well as other aspects of this group as 

characterístics, metabolism and technological importance. 

 

Key words: Lactic acid bacteria, polyphasic taxonomy, technological importance 

 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

A denominação das bactérias ácido láticas ou simplesmente bactérias  láticas 

(BL) vem do fato de que a energia na forma de Adenosina Trifosfato (ATP) é obtida 

através da fermentação de carboidratos, produzindo ácido lático como principal 

produto final (LIMA; AQUARONE; BORZANI, 1975). As primeiras definições de 

bactérias láticas estavam relacionadas à capacidade que alguns grupos de 

bactérias tinham de fermentar o leite, atribuído à presença da lactose em grandes 

quantidades. Por isso, dentro deste grupo de bactérias constavam tanto os 

Lactobacillus quanto a Escherichia coli. Hoje é de conhecimento que algumas 

bactérias láticas não fermentam a lactose (FERREIRA, 2003). Com o decorrer do 

tempo foi-se aprimorando as técnicas de identificação destas bactérias, 

acumulando-se mais conhecimentos sobre elas.  Este artigo consiste em uma 

revisão sobre as bactérias láticas abordando os principais tópicos da sua biologia, 

assim como a sua importância tecnológica.  

1.2  BACTÉRIAS  LÁTICAS 
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O Manual Bergey's que trata da sistemática bacteriana (HOLT et al., 1989), 

define bactérias láticas como sendo bactérias Gram-positivas, não esporuladas, 

catalase negativa, desprovidas de citocromos, crescimento em condições de 

aerobiose, microaerofilia ou anaerobiose facultativa, com temperatura variando 

entre 35 oC a 40 oC. Salminen, Wright, e Ouwehand (2004), acrescentam outras 

características como: apresentam a morfologia cocos ou bacilos, possuem baixo 

teor de guanina + citosina (G-C), na sua maioria são imóveis, ácido tolerantes, não 

pigmentadas, não reduzem o nitrato, não liquefazem a gelatina e nem produzem 

sulfeto de hidrogênio. A maioria das bactérias láticas é inativada em temperaturas 

superiores a 70 ºC. 

Como resultado de sua extrema especialização fisiológica, as bactérias  

láticas são consideradas como bactérias fastidiosas, por isso confinadas a poucos 

ambientes naturais característicos. Algumas vivem em associação com vegetais e 

crescem às custas dos nutrientes liberados através da morte e da decomposição de 

tecidos vegetais. Outras podem ser encontradas em solos (MAGNUSSON, et al., 

2002). As bactérias láticas ocorrem em alimentos e bebidas preparadas a partir da 

fermentação de materiais vegetais: pickles, chucrute, silagem, vinho e cerveja. Em 

cerveja e vinho as bactérias lática são agentes deterioradores potenciais, que 

crescem e produzem uma acidez indesejável. Algumas bactérias láticas fazem parte 

da microbiota normal do corpo animal, ocorrendo em número considerável na 

nosofaringe, trato intestinal e geniturinário.  

Normalmente as BL não são patogênicas, exceto no gênero Streptococcus 

no qual podem ser encontrada algumas espécies com potencial de causar doenças 

no hospedeiro (SALMINEN; WRIGHT; OUWEHAND, 2004). Outro habitat 

característico das bactérias láticas é o leite, para o qual elas têm acesso através do 

corpo do animal ou por materiais vegetais. A acidificação normal do leite é causada 

principalmente pelos Lactococcus, e tanto bactérias láticas na forma de cocos ou 

bastonetes, desempenham importantes papéis na preparação de produtos lácteos 

fermentados (manteiga, queijos, iogurte, etc.) (LIMA; AQUARONE; BORZANI, 

1975). 

 

1.3   ESTUDO TAXONÔMICO DAS BACTÉRIAS ÁCIDO LÁTICAS 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

Em 1901 Beijerink separou as bactérias láticas em Gram-positivas e Gram - 

negativas por achar que a Escherichia coli pelo fato de fermentar o leite, também 

pertencia a este grupo (FERREIRA, 2003). No entanto quem primeiro tentou 

classificar as bactérias láticas foi Orla - Jensen em 1919, apoiando-se em 

características morfológicas, fisiológicas e bioquímicas (quadro 1).  

 

Nomenclatura Morfologia/Gram Fermentação Catalase Redução 

do nitrato 

Gêneros 

correntes 

Betabacterium Bacilo / G + Hetero - - Lactobacillus 

Weissella 

Betacoccus Cocos / G + Hetero - - Leuconostoc 

Oenococcus 

Weissella 

Microbacterium Bacilo / G + Homo + + Bro chothrix 

Tetracoccus Cocos / G + Homo + + Pediococcus 

Tetragenococcus 

Thermobacterium Bacilo / G + Homo - - Lactobacillus 

Streptobacterium Bacilo / G + Homo - - Lactobacillus 

Carnobacterium 

Streptococcus Cocos / G + Homo - - Streptococcus 

Enterococcus 

Lactococcus 

Vagococcus 

Quadro 1: Grupo de bactérias láticas segundo Orla-Jensen.  

Fonte: Holzapfel, 2001 

 

Posteriormente houve uma reclassificação das bactérias láticas, o que 

originou os gêneros Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus e Streptococcus 

constituindo o núcleo principal da sua classificação por várias décadas.  As revisões 

taxonômicas destes gêneros através das medições das relações filogenéticas com 

seqüências de bases das frações 16S ou 23S de RNA ribossômico (RNAr) 

permitiram uma classificação em grupos filogenéticos (SCHLEIFER et al., 1991; 

HOLZAPFEL et al., 2001), dando origem a 16 gêneros incluídos ao filo Firmicutis: 

Aerococcus, Alloicoccus, Carnobacterium, Dolosigranulum, Enterococcus, 

Globicatella, Lactobacillus, Lactococcus, Lactosphaera, Leuconostoc, Oenococcus, 

Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus, Vagococcus e Weissella. O gênero 
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Bifidobacterium normalmente é considerado como uma bactéria lática, mas 

filogeneticamente não tem relação alguma com este grupo (RODRIGUEZ, 2003). 

Tradicionalmente as bactérias láticas têm sido classificadas com base nos 

critérios taxonômicos fenotípicos que incluem a aparência morfológica, em cocos, 

bacilos ou bastões. Os cocos são de forma esférica apresentando diâmetros entre 

0,5 e 2,0 μm, se apresentam em pares, tétrades ou cadeias de número variado. Os 

bastões podem ter um diâmetro variável entre 0,5 e 2,0 μm e comprimento até 

maior que 10 μm, apresentando-se isolados, em pares ou cadeias longas  

(AXELSSON, 1993; HOLZAPFEL et al., 2001). 

 Os Lactobacillus e Carnobacterium são bacilos, os demais gêneros são 

cocos. Outras características fenotípicas das BL incluem o tipo de fermentação dos 

carboidratos (homofermentativos ou heterofermentativos), configuração levógira 

L(+) ou dextrógira D(-) do ácido lático produzido, crescimento em diferentes 

temperaturas, tolerância ao sal (halotolerantes e não halotolerantes), tolerância ao 

meio ácido ou alcalino. Os marcadores quimiotaxonômicos, bem como a 

composição de ácidos graxos, também podem ser úteis para sua classificação 

(AXELSSON, 1993; HOLZAPFEL, 2001; RODRIGUEZ, 2003; MORAIS, 2004). 

Estudos baseados na análise comparativa do RNA ribossomal 16S, no 

entanto mostram que alguns grupos taxonômicos gerados com base nas 

propriedades fenotípicas não correspondem com as relações filogenéticas 

sugeridas. Assim, algumas espécies não são distinguidas pelas características 

fenotípicas, e cada vez mais são utilizadas novas ferramentas da biologia molecular 

como a reação de polimerização em cadeia (PCR) e outros métodos genotípicos 

para a identificação dos micro-organismos em nível de espécie (HOLZAPFEL, et al., 

2001), ocorrendo constantes modificações na taxonomia e nomenclatura das 

bactérias láticas.  

Atualmente a taxonomia não é mais baseada exclusivamente em critérios 

fisiológicos. Abordagens taxonômicas modernas empregam metodologias mais 

complexas e centram-se no estabelecimento da composição estrutural das 

bactérias. Isto freqüentemente envolve abordagens baseadas na biologia molecular 

ou na química analítica. As técnicas fenotípicas e genotípicas vêm sendo aplicadas 

em combinações nos estudos para a classificação bacteriana, originando a 

taxonomia polifásica (VANDAMME et al., 2002). Esta metodologia já vem sendo 

utilizada há alguns anos (COLWELL, 1970) e visa integrar os diferentes tipos de 
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dados e informações dos micro-organismos, sendo capaz de diferenciar espécies 

fenotipicamente muito similares, mas completamente diferentes genotipicamente. 

Para tais resultados a taxonomia polifásica passa por três processos; primeiro faz-

se à realização da hibridação de DNA-DNA para obter o delineamento das espécies 

(WAYNE et al., 1987, STACKEBRANDT; GOEBEL, 1994.), segundo se aplica a 

análise comparativa da seqüência de macromoléculas conservadas, tais como 

DNAr 16S para deduzir a filogenia bacteriana e em terceiro são utilizados estes 

dados para descrever as bactérias em níveis taxonômicos diferentes (VANDAMME 

et al., 2002; BOTELHO, 2005). Este tipo de classificação é baseado em muitas 

características, uma vez que a similaridade pode ser irreal quando se utilizam 

poucos caracteres (SNEATH; SOKAL, 1973, appud SANCHEZ, et al., 2006). Nesse 

ponto, difere da taxonomia clássica que elege poucas características consideradas 

importantes (BEBLO, 2003). Esta taxonomia tornou-se um método de uso comum e 

de sucesso para classificação e identificação bacteriana (FUSCONI et al, 2006a). 

 Diferentes ferramentas da biologia molecular para a identificação de BL são 

utilizadas. As mais rotineiras são as provas do ácido nucléico, o uso da seqüência 

genética parcial RNAr utilizando a reação da cadeia de polimerase (PCR), 

polimorfismo no comprimento de fragmentos de restrição (RFLP) e caracterização 

das proteínas da parede celular (GATTI, FORNASARI, NEVIANI, 1997; JICHAN, et, 

al., 2003; RODRIGUEZ, 2003, FUSCONI, et al 2006b). 

Estudos realizados por De Angelis, et al., (2001) demonstram que a análise 

da RAPD e principalmente a caracterização das proteínas da parede celular foram 

bastante úteis para obter informações sobre a diversidade das bactérias láticas não 

iniciadoras (não starter), isoladas de queijos. Diversos outros trabalhos utilizaram 

RAPD e outras ferramentas da biologia molecular para confirmar a identificação 

fenotípica das bactérias láticas (MARTINIS, 2002; GIRAFFA, et al., 2003; 

VÁSQUEZ, et al., 2005; ALBANESE, et al., 2006; DE ANGELIS et al., 2006). 

A ferramenta de identificação de micro-organismos através da química 

analítica também vem sendo bastante utilizada (OSTERHOUT; SHULL;  DICK, 

1991;  MARTINEZ, et al., 1991; WALCOTT et al.; 2000; COENYE et al, 2001; 

ISLAM, et al., 2009). Este é um método pelo qual se faz o estudo de alguns 

compostos estruturais da bactéria, como ácidos graxos, carboidratos e ubiquinona 

ou metabólitos secretados como ácidos voláteis. 
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Por muitos anos os ácidos graxos voláteis foram usados para identificar 

bactérias anaeróbicas. Posteriormente passou-se a usar os ácidos graxos de cadeia 

longa para caracterizar gêneros e espécies de bactérias, especialmente as 

bactérias Gram negativas não fermentativas. Com o surgimento das colunas 

capilares de sílica fundida que permite a recuperação de ácidos hidroxi e aumenta a 

resolução de muitos isômeros, tornou-se possível o uso da cromatografia gás-

líquida (CGL) na caracterização de ésteres metílicos de ácidos graxos (FAMEs) de 

células inteiras, o que auxiliou na identificação de várias espécies de micro-

organismo (ARUN et al., 2009; SASSER. 2001; PARVATHi et al, 2009). 

Os ácidos graxos podem ser definidos como derivados carboxílicos de 

moléculas alifáticas de cadeia longa. Os ácidos graxos com dez a vinte e quatro 

carbonos têm fornecido maiores informações taxonômicas e estão presentes em 

uma grande variedade de micro-organismos como demonstrado do quadro 2 ( 

SUZUKI et al. 1982). 

Kunitski et al. (2007) afirmam que a composição dos ácidos graxos é bem 

conservada geneticamente, servindo como um bom critério na identificação de 

micro-organismos. 

 

Ácidos saturados   

Ácido de cadeia linear ácido n-octadecanóico (n-18: 0) 

Ácido iso-ramificado ácido 14-metil pentadecanóico (i-16: 0) 

Ácido anteiso-ramificado ácido 14-metil hexadecanóico 

Ácido w-cíclico ácido w-ciclohexilundecanóico 

Ácidos insaturados e seus derivados   

Ácido monoenóico ácido 11-o ctadecenóico (18:1 (D11)) 

Ácido polienóico ácido 5, 8, 11, 14, 17-eicosapentaenóico 

Ácido ciclopropano ácido 11,12-metileno o ctadecanóico (ciclo-19:0) 

Ácido 10-metil ácido 10-metil o ctadecanóico (t-19: 0) 

Ácidos hidróxi   

Ácido 3-hidróxi ácido 3-hidróxi decanóico (3OH-10:0) 

Ácido 2-hidróxi ácido 2-hidróxi hexadecanóico(2OH-16:0) 

Quadro 2: Ácidos graxos encontrados em bactérias. 

Fonte: Suzuki et al., 1982. 

 

1.4  PRINCIPAIS GÊNEROS DE BACTÉRIAS ÁCIDO LÁTICO 
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Aerococcus – são cocos com forte tendência a formar tétrade, mas podem 

apresentar aglomerados ou em pares. São anaeróbios facultativos, 

preferencialmente microaerofilos, catalase negativa (algumas cepas são fracamente 

catalase positiva), oxidase negativa, produzindo ácido pela fermentação anaeróbia 

da glicose (exceto Aerococcus suis), sensíveis a vancomicina, não produz acetoína, 

não hidrolisa a arginina (exceto Aerococcus suis). São capazes de crescer na 

presença de NaCl 6,5%, incapazes de crescer a 10 ou 45 oC, produzem alfa-

hemólise em agar sangue de cavalo desprovido de antígeno do grupo de Lancefield. 

(BOSLEY et al., 1990; CHRISTENSEN et al., 1991; FELIS, TORRIANI e 

DELLAGLIO, 2005). Possuem características de crescimento e bioquímica 

parecidas com os Streptococcus e Enterococcus. Diferenciam deste último por não 

sobreviverem em temperaturas de 60 ºC por 30 minutos, não utilizarem a arginina e 

serem mais sensíveis aos antibióticos (COLMAN, 1967).    

Em 1953 era conhecida somente a espécie Aerococcus veredas. Bosley et al. 

(1990) realizaram hibridações DNA-DNA de 11 cepas de Aerococcus viridans, 

originando dois grupos: Um primeiro grupo reunindo as cepas que apresentam, nas 

condições ótimas de crescimento, pelo menos 75 % homologia com a cepa típica da 

espécie com uma instabilidade térmica dos híbridos inferior a 4 ºC; um segundo 

grupo  reunindo as cepas que apresentam 60 a 70% de homologia com a cepa 

típica da espécie com uma instabilidade térmica do híbrido compreendida entre 7,0 

e 11,5  oC. Estes dois grupos constituem duas genomaespécies diferentes, mas que 

não podem ser distinguidas pelos seus caracteres fenotípicos. Os resultados da 

homologia de seqüência do DNAr 16S revelam uma percentagem de homologia de 

98,8% entre as cepas dos dois grupos o que revela um estreito parentesco entre as 

duas genomaespecies.  

Os Aerococcus são encontrados em diferentes ambientes: água doce, água 

salgada, solo, sedimentos marinhos, vegetais, produtos de origem animal e 

principalmente em locais de criação intensiva de suínos. Mas o seu principal 

reservatório é o ar (COLMAN, 1967).  

Normalmente são considerados contaminantes de culturas clínicas. 

Determinadas cepas podem ser isoladas em exames de urocultura, coprocultura e 

hemocultura do homem e animais. Ocasionalmente têm sido notificados como 

causadores de infecção sistêmica como bacteremia. São de baixa virulência, sendo 
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patogênico somente em pessoas imunodeprimidas (CHRISTENSEN et al., 1991; 

COLLINS et al., 1993; DEVRIESE et al. 1999).  

Weissella - pertence à família Leuconostocaceae. A morfologia das espécies 

do gênero Weissella varia de células esféricas ou lenticulares para bastões 

irregulares e ocorrem isolados ou aos pares. As células no par são frequentemente 

diferentes de tamanho. Possuem um peptideoglicano do tipo A-3alpha (presença da 

L-lysine em posição 3 da unidade tetrapeptídica), catalase negativa (Weissella 

paramesenteroides pode produzir uma pseudocatalase quando cultivada em meio 

pobre de glicose). Após crescimento anaeróbico a 30 ºC por dois dias, as colônias 

no agar MRS possuem 1 mm de diâmetro, são brancas, lisas e convexas. O 

crescimento no agar MRS ocorre tanto em aerobiose como em anaerobiose. São 

heterofermentativas obrigatórias e produzem principalmente ácido D-lático. 

Crescem entre 4 e 40 ºC, tendo o ótimo em 15 ºC, não crescem em 42 ºC. Produz 

dextrana da sacarose. A relação G-C no DNA é 43mol%. (Magnusson et al., 2002). 

Collins et al em 1993, realizaram um estudo taxonômico de alguns isolados 

de Leuconostoc sp. Os estudos da seqüência do DNAr 16S levou à reclassificação 

destes micro-organismos originando a espécie Leuconostoc pseudomesenteroides 

e cinco espécies de lactobacilos heterofermentativos. Baseado nos resultados deste 

estudo e de estudos anteriores, estes pesquisadores resolveram transferir estas 

espécies para um novo táxon, criando o gênero Weissella. Eles propuseram a 

criação de seis novas combinações (Weissella confusa, Weissella halotolerans, 

Weissella kandleri, Weissella minor, Weissella viridescens e Weissella 

paramesenteroides). Para reclassificar Lactobacillus confusus, Lactobacillus 

halotolerans, Lactobacillus kandleri, Lactobacillus minor, Lactobacillus viridescens e 

Leuconostoc pseudomesenteroides eles criaram uma nova espécie (Weissella 

hellenica). Posteriormente, cinco novas espécies Weissella cibaria, Weissella 

kimchii, Weissella koreensis, Weissella soli et Weissella thailandensis, foram 

acrescentados dentro do gênero Weissella. Estes novos táxons foram originados 

dos resultados obtidos da homologia DNA-DNA e da seqüência dos RNAr 16S. 

Ennahar e Cai (2004) mostraram que Weissella cibaria e Weissella kimchii 

constituíam uma única espécie, que pela regra da prioridade passou a ser 

denominada de Weissella cibaria.    
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As Weissella sp. são isoladas de diferentes fontes: vegetais frescos ou 

fermentados silagem em fase inicial, produtos fermentados à base de mandioca, arroz e 

milho, produtos fermentados à base de carnes, peixes e leite, embutidos, solo, 

mandioca e intestino do homem e animais (TANASUPAWAT et al., 2000; OLANO et al., 

2001; WALTER, et al. 2001; BJÖRKROTH et al., 2002; LEE et al., 2002; JANG, et al., 

2002;  KANG et al., 2006; SHIN et al., 2007). Bactérias pertencentes a este gênero 

apesar de terem sido encontradas associadas com outros micro-organismos em 

pacientes com patologia crônica, normalmente não são consideradas como 

patogênicas. Porém Olano, 2001, isolou a espécie W. confusa resistente a vancomicina 

em culturas de sangue de pacientes com sinais clínicos de bacteremia. Ele considerou 

esta espécie como potencialmente patogênica. Outros pesquisadores também 

encontraram a W. confusa como causadora de patogenias, principalmente em 

endocardite (FLAHERTY et al., 2003; SCHIN et al., 2007).   

Oenococcus - pertence à família Leuconostaceae. É encontrado com freqüência 

em sucos de frutas e vinho. Este gênero só possui duas espécies: Oenococcus oeni, 

que era conhecido até 1995 como Leuconostoc oeni (classsificado por Garvie em 

1967).  A outra espécie é o Oenococcus kitaharae, identificada em 2006 (DICKS; 

DELLAGLIO; COLLINS, 1995).  

O. oeni, é anaeróbio fermentativo, representa uma das bactérias láticas mais 

tolerantes ao álcool e ao ácido. Distinguem-se dos Leuconostoc por crescerem em meio 

ácido (o suco de tomate é um excelente meio de cultivo) e por fermentar diferentes tipos 

de carboidratos. O. oeni é utilizado na fabricação de vinho, para realizar a conversão do 

malato, um importante produto secundário da fabricação de vinho, em lactato 

(conversão malolática). Este processo envolve a quebra do malato, envolvendo a sua 

descarboxilação originando L – ácido lático e CO2. A conversão malolática gera energia 

para a célula na forma de força próton motora (VERSARI, PARPINELLO e CATTANEO, 

1999; MATTHEWS et al., 2004).   

Streptococcus – são cocos com arranjo em par ou cadeias, apresentando a 

reação da catalase negativa e da oxidase positiva. A maioria dos estreptococos é 

anaeróbia facultativa e alguns são anaeróbios obrigatórios (PATTERSON, 1996). 

Algumas espécies causam infecções, incluindo a febre reumática, a febre da 
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escarlatina, faringite, endocardite, erisipela e meningite (RYAN e RAY, 2004). Outros, 

exemplificando os Streptococcus thermophilus são usados como culturas iniciadoras 

(starter) comerciais para a produção da manteiga, leite fermentado e de determinados 

queijos (STARR, et al., 1981). Os estreptococos são classificados com base na 

morfologia das colônias, reações hemolíticas e bioquímicas e especificidade sorológica. 

Eles são divididos em três grupos pelo tipo de hemólise no agar sangue - β-hemolítica 

(hemólise completa), α-hemolítica (hemólise incompleta) e γ-hemolítica (não 

hemolítica). Como a hemólise não era suficiente para distinguir estreptococos 

causadores de doença, a Dra. Rebecca Lancefield em 1918, desenvolveu um método 

sorológico para a distinção dos estreptococos beta hemolíticos. A classificação dos 

estreptococos em grupos sorológicos denominados de Lancefield (que se distinguem 

pelas letras do alfabeto que vai de A a V), baseia-se nas características antigênicas de 

um polissacarídeo de composição variável chamado carboidrato C, localizado na 

parede da célula, que pode ser detectado por diferentes técnicas imunológicas (DO 

CHEZ, AVERY e  LANCEFIELD, 1919; PATTERSON, 1996). 

Em 1985, diversas espécies do gênero Streptococcus foram reclassificadas 

baseadas nas características bioquímicas e moleculares originando os gêneros 

Lactococcus, Enterococcus, Vagococcus, e Streptococcus (SCHLEIFER et al, 1985; 

HOLZAPFEL et al., 2001). 

Enterococcus - Esse gênero era classificado como Streptococcus do grupo 

Lancefield D até 1984, quando análise do DNA genômico mostrou pertencer a outro 

gênero.  Os enterococos estão entre o grupo de bactérias láticas dominantes da 

microbiota intestinal de mamíferos e outros animais, já os estreptococos constituem 

parte da complexa microbiota oral dos mamíferos (DOMAN et al, 2007; NES,  DIEP e 

HOLO, 2007). Enterococos são cocos Gram-positivos que podem ocorrer em pares 

(diplococos), o que dificulta distingui-los do gênero Streptococcus. São anaeróbios 

facultativos, exibem tipicamente uma gama hemólise em meio de agar sangue 

(FISCHETTI, et al 2000). Os enterococos constituem o S. faecalis e S. faecium e certas 

subespécies afins.  S. faecalis e S. faecium são muito parecidos entre si, mas podem 

ser diferenciados através de provas fisiológicas. S. faecalis é em geral, mais resistente 

ao calor e são encontrados normalmente em humanos, podendo causar infecções que 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

incluem infecção do trato urinário, bacteremia, endocardite bacteriana, diverticulite e 

meningite. Já os S. faecium procedem principalmente dos vegetais (MARQUES, 2004).  

Os enterococos são utilizados com freqüência em produtos probióticos     

associados com os Lactobacillus acidophilus, ocorrendo um sinergismo entre eles 

beneficiando a saúde do hospedeiro, seja pela exclusão competitiva ou pela produção 

de bacteriocinas.                                                                            

Especula-se que as bacteriocinas são mais encontradas nos enterococos e 

estreptococos do que nos outros gêneros de bactérias láticas (NES; DIEP; HOLO, 

2007).   

Pediococcus - normalmente ocorrem aos pares ou tétrade e são as únicas 

bactérias láticas em forma de cocos que tem dois planos de divisão. Eles são 

homofermentativos, catalase negativa, anaeróbio facultativo, produzem somente ácido 

lático isômeros D(-) e L(+) na proporção 50:50 da fermentação da glicose. Crescem à 

temperatura de 7 a 45 ºC, tendo o crescimento ótimo entre 25 e 32 ºC. Crescem bem 

em salmouras de cloreto de sódio em uma concentração de 5,5% e pobremente 

quando a concentração está próximo a 10%. Crescem em 6,5% de etanol e em pH 3.5 

(FELIS, TORRIANI, DELLAGLIO, 2005; FRANZ et al, 2006; LIU et al., 2006). 

Normalmente considerados contaminantes de cerveja e vinho embora, sua presença 

seja desejada em alguns tipos de cerveja como as Lambic, típica de Bruxelas que 

possui fermentação espontânea, diferente das outras cervejas (OEVELEN; 

VERACHTERT, 1979). São utilizados como cultura starter de produtos cárneos 

(BALDUINO; OLIVEIRA; HAULY, 1999) e como probióticos (SILVA et al., 2006). 

Também são utilizados em silagem. (ZANINE et al., 2007).   

Leuconostoc - pertence à  família Leuconostocaceae (juntamente com, 

Oenococcus e Weissella). Muitas linhagens aparecem no meio líquido, como cocos ou 

cocobacilos, ocorrendo isolados, em pares ou em cadeias curtas, contudo sua 

morfologia pode mudar de acordo com as condições de cultivo; células cultivadas em 

meio sólido contendo glicose podem-se apresentar na forma de bastonetes alongados. 

Todas as espécies desse gênero são heterofermentativas em condições microaerófilas.  

Apresentam geralmente colônias “slime” (SALMINEN, VON  WRIGHT,  OUWEHAND, 

2004; BJÖRKROTH, HOLZAPFEL, 2006).   
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Os Leuconostoc são bactérias epífitas que estão largamente distribuídas na 

natureza e desempenham um importante papel nas indústrias de alimentos 

fermentados.  São capazes de produzir polímeros viscosos de polissacarídeos do tipo 

dextrana e levana a partir da sacarose, ocasionando grandes perdas no processo de 

fabricação de açúcar e prejuízos em outras indústrias de alimentos (VIEIRA, 2003; 

CALIARI, SOARES. JR., GOMES, 2004; AQUINO, 2006). Mas as dextranas também 

são de importância econômica, sendo  usadas na manufatura de extensores do plasma 

de sangue, de substitutos da heparina para a terapia do anticoagulante, de cosméticos, 

e de outros produtos. Outro uso das dextranas é a manufatura dos géis ou dos grânulos 

de Sephadex, que são usado para separações industriais e laboratoriais de proteína 

(TALLGREN, 1999). A espécie mais comumente associada à produção da dextrana é o 

Leuconostoc mesenteroides. Essa espécie é encontrada normalmente em caldo de 

cana e é bastante heterogênea tanto sorologicamente quanto bioquimicamente. Pode 

ser classificada em quatro tipos de acordo com a característica da colônia, quando 

cultivados em condições específicas (10% de sacarose entre 20 ºC a 28 ºC), dando 

origem a muitas linhagens diferentes envolvidas na produção de dextranas com 

propriedades físico-químicas diferentes  (VIEIRA, 2003). 

A linhagem Leuconostoc mesenteroides NRRL- B-1355 produz os 

polissacarídeos dextrana e alternana. Este último é semelhante a dextrana, que difere 

desta por conter ligações glicosídicas alternadas 1,6 e 1,3 ( LEATHERS; COTE, 2008). 

 Os Leuconostoc também têm importância clínica, pois é considerado um 

patógeno emergente de humanos. Os fatores de risco da infecção incluem a resistência 

a antibióticos e sistema imunológico deprimido. As espécies de interesse clínico 

apresentam colônias com hemólise alfa e gama e são naturalmente resistentes a 

vancomicina com concentração mínima inibitória (MIC)  ≥ 256 μg/ml, mas podem ser 

tratados com sucesso com penicilina com MIC 0.25 a 1.0 unit/ml (KULWICHIT, et al., 

2007).  

Lactococcus - são esféricos, 0,5-1,5 µm, ocorrem em pares e em pequenas 

cadeias, são mesófilos. Eram antigamente conhecidos como Streptococcus do grupo 

lácteo (Lancefield grupo N) e constituídos pelos Streptococcus lactis, Streptococcus 

cremoris e Streptococcus diacetylactis Em 1985 estes estreptococos foram 
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reclassificados em duas subespécies Lactococcus lactis subsp. lactis (previamente 

Streptococcus lactis) e Lactococcus lactis subsp. cremoris (previamente Streptococcus 

cremoris) para distingui-los dos estreptococos que contêm os patógenos humanos 

(SCHLEIFER et al., 1985).  

Atualmente existem sete espécies e subespécies de Lactococcus, as quais 

podem ser identificadas por reações fisiológicas (AZEVEDO et al., 2000). Diferem das 

outras bactérias láticas por tolerarem um pH baixo, alta concentração de sal e alta 

temperatura. Lactococos são bastante utilizados como cultura starter em produtos 

lácteos fermentados e podem ser utilizado isoladamente ou como cultura mista com 

outras bactérias láticas, tais como Lactobacillus e Streptococcus.  Estima-se que o 

homem consome anualmente cerca de 1018 Lactococos provenientes de produtos 

industrializados. Devido ao seu grande interesse industrial, este micro-organismo 

normalmente são utilizados como modelo em pesquisas com bactéria lática (VLIEG et 

al, 2006).    

Os L. lactis são considerados organismos GRAS (geralmente reconhecidos como 

seguro). Os Lactococcus correspondem a um dos gêneros de bactéria lática mais 

intensivamente estudados no mundo pela sua grande utilização nas indústrias de 

alimentos e farmacêuticas. Entretanto estes micro-organismos não são habitantes 

naturais do trato gastrintestinal e não sobrevivem às condições fisiológicas do trato 

digestivo do hospedeiro, necessitando ser manipulados geneticamente para se 

adaptarem a tais condições (DE VOS, HUGENHOLTZB, 2004; VANDENBROUCKE, et 

al., 2004; MIERAU, KLEEREBEZEM, 2005).  

Vários pesquisadores (MADIGAN, et al., 2004; WEGMANN et al., 2007) 

descreveram a seqüência genética de linhagens específicas de Lactococcus visando a 

utilização desta linhagens em diversos processos biotecnológicos, principalmente no 

que se refere à produção de vacinas de DNA. Linhagens de L. lactis derivados de 

plantas são geneticamente similares às derivadas de leite, ambas podem ser utilizadas 

como culturas starter de produtos lácteos fermentados. Os L. lactis derivados de plantas 

possuem várias capacidades adaptativas, tais como habilidade de fermentar muitos 

tipos de carboidratos e maior tolerância ao estresse, quando comparadas com as cepas 

derivadas do leite (NOMURA et al., 2006).      
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Lactobacillus - Este   gênero   compreende, 56 espécies oficialmente 

reconhecidas (GOMES e MALCATA, 2002). São ubíquos na natureza e em humanos, 

exercem um papel bastante significante na manutenção da saúde do hospedeiro. 

Morfologicamente são bacilos, podendo-se apresentar como co cobacilos. São 

caracterizados como microaerófilos, estritamente fermentativos, catalase negativa, 

algumas linhagens são pseudocatalase. Nos meios usuais de crescimento, os   

lactobacilos   raramente   produzem  pigmentos   que,   quando   presentes,   são   

amarelados, laranja-ferrugem ou vermelho-tijolo, possuem menos de 45% mol de G-C 

na molécula de DNA. São comumente benignos. Nos humanos estão presentes na 

vagina e no trato gastrintestinal. Algumas espécies estão presentes em material 

deteriorado de plantas (BOTELHO, 2005).  

O Conhecimento da diversidade dos lactobacilos em diferentes ambientes ficou 

limitado por vários anos, devido à utilização das técnicas culturas-dependentes. Em 

geral dezessete testes fenotípicos são requeridos para identificar um isolado de 

lactobacilos em nível de espécie (TANNO CK, 2005). Com a introdução das técnicas da 

biologia molecular muitas das espécies foram descobertas e/ou reclassificadas. A 

maioria das técnicas moleculares para identificação de lactobacilos é baseada na 

seqüência nucleotídeos-nucleotídeos da região V2-V3, que corresponde à primeira 

metade do RNAr 16S, embora a identificação seja mais exata se todo os genes forem 

sequenciados (ANUKAM et al., 2005).  Diversos membros deste gênero já têm o seu 

genoma totalmente seqüenciado, validado e armazenado no GenBank (National Center 

for Biotechnology Information, Bethesda, Md.), o que facilita a identificação de novos 

isolados de diferentes fontes.   

A utilização das técnicas moleculares para a identificação bacteriana, levou a 

divisão do gênero dos Lactobacilus em três grupos, baseados na habilidade das 

espécies em fermentar os açúcares (KANDLER e WEISS, 1986; DICKS et al., 2000).  

Grupo I – espécies homofermentativos obrigatórias degradam as hexoses quase 

que completamente a àcido lático. A aldolase está presente, não fermentam as 

pentoses ou gluconato. Crescem a 45 ºC, mas não a 15 ºC, normalmente formam 

bastonetes longos. Tem como principais representantes L. delbrueckii e L. acidophilus. 
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Contém 21 espécies, dividido em dois subgrupos, baseado na hibridação DNA-DNA 

(KANDLER e WEISS, 1986).  

Grupo II são heterofermentativos facultativos, produzem ácido acético e em 

condições limitadas de glicose também produzem ácido fórmico e etanol. Usualmente 

fermentam as pentoses. Crescem a 15 ºC e crescimento variável a 45 ºC, formam 

bastonetes mais curtos. Tem como principais representantes L. casei; L. plantarum.  

Grupo III são heterofermentativos obrigatórios, fermentam hexoses originando 

ácido lático, ácido acético, etanol e dióxido de carbono. Pentoses são fermentadas em 

ácido lático e acético. A aldolase está ausente neste grupo, porém possui a 

fosfocetolase. L. fermentum, L. brevis, L. buchneri, L. befir, são os principais 

representantes.   

 

1.5 CARACTERÍSTICAS METABÓLICAS 

 

1.5.1  Fermentação de carboidratos 

 

As bactérias  láticas são incapazes de sintetizar ATP por meio de respiração, 

devido à sua incapacidade de sintetizar citocromos e enzimas contendo o grupo heme 

(uma porfirina que é o grupo prostético de algumas enzimas e proteínas) (LIMA; 

AQUARONE; BORZANI, 1975). Elas obtêm energia através de fosforilação ao nível de 

substrato, sendo estritamente fermentativas, não gerando poder redutor, razão pelo 

quais estes micro-organismos devem oxidar grandes quantidades de substrato para 

poderem se desenvolver (FRIONI, 1999; CARVALHO et al., 2005).  Estas bactérias são 

classificadas de acordo com as vias de fermentação de carboidratos. Bactérias láticas 

homofermentativas em condições de excesso de glicose e baixa concentração de 

oxigênio utilizam a via Embden-Meyerhof-Parnas (EMP), em que cataboliza um mol de 

glicose para produzir dois moles de piruvato (VAKIL; SHAHANI, 1970). O Balanço redox 

intracelular é mantido devido à oxidação do NADH concomitantemente com redução do 

piruvato a acido lático. Este processo produz dois moles de ATP por glicose consumida 

(ROMANO; TRIFONE;  BRUSTOLON, 1979) Gêneros de bactérias láticas 

representantes desta via de fermentação incluem Lactococcus, Enterococcus, 
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Streptococcus, Pediococcus e lactobacilli grupo I. (SALMINEN; WRIGHT; OUWEHAND, 

2004). 

As bactérias láticas heterofermentativas não produzem as enzimas da via 

glicolítica (aldolase e triosefosfato isomerase). A degradação da glicose se realiza pela 

via oxidativa das pentoses fosfato, ou via de Dickens, onde um mol de Glicose-6-fosfato 

é inicialmente desidrogenada para 6 – fosfogluconato e subsequentemente 

descarboxilado para produzir um mol de CO2. A liberação do carbono um (C1) como 

dióxido de carbono é característica dos organismos heterofermentativos). A molécula de 

pentose-5-fosfato resultante é clivada pela fosfocetolase originando um mol de 

gliceraldeido fosfato e um mol de acetilfosfato. Gliceraldeido fosfato é posteriormente 

metabolizado para lactato como na via homofermentativas, tendo como intermediários o 

acetilfosfato reduzido para etanol via acetil-CoA e acetaldeido.  

Teoricamente os produtos finais, incluindo a Adenosina Trifosfato (ATP), são 

produzidos em quantidades equimolares do catabolismo de um mol de glicose 

(PANHOTA, 2007). Bactéria láticas heterofermentativas obrigatórias incluem os 

Leuconostoc, Oenococcus, Weissella, lactobacilli grupo III (FRIONI, 1999; SALMINEN, 

WRIGHT e OUWEHAND, 2004). Finalmente, as bactérias láticas homofermentativas 

produzem no mínimo 1,8 moles de acido lático (70 a 80%) por mol de glicose 

fermentada e as bactérias láticas heterofermentativas produzem aproximadamente um 

mol de acido lático (50%) por mol de glicose e quantidades apreciáveis de produtos 

secundários, principalmente gás carbônico, etanol e acido acético (MORAIS, 2004). 

Algumas linhagens podem chegar a produzir ácido fórmico ou succínico. Nenhuma 

bactéria lática é capaz de produzir ácidos voláteis com mais de dois átomos de carbono 

(TORO, 2005). A fermentação realizada pelas bactérias láticas se completa entre 1 a 7 

dias, mas a média é de 5 a 7 dias.                                                   

O pH do meio de fermentação também pode afetar o padrão de fermentação 

exibido pelas bactérias láticas, dependendo da espécie considerada. Por exemplo: 

Lactobacillus bulgaricus é homofermentativo em pH ácido, porém se torna 

heterofermentativo em pH alcalino. Além disso, as bactérias láticas podem desviar o 

fluxo do metabolismo de açúcares em direção à formação de exopolissacarideos como 

resposta a variações no pH do meio (LIU et al., 2003).                     O ácido 
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lático é o nome comum do ácido 2-hidroxipropiônico (CH3-CHOH-COOH), com peso 

molecular de 90,08 g/mol. Este composto possui um carbono assimétrico apresentando 

atividade ótica. Existem dois isômeros óticos ativos, o dextra rotatório D (-) Lático e o 

levo rotatório L(+) Lático e uma forma racêmica (oticamente inativa) constituída por 

frações equimolares das formas L(+) e D(-) (LIMA, AQUARONE, BORZANI, 1975; 

SERNACOCK; RODRIGUEZ-DE-STOUVENEL, 2005). Estas formas isoméricas podem 

ser utilizadas na síntese de polímeros de diferentes propriedades.  

Sob o ponto de vista nutricional, o uso ou a formação (por fermentação) de ácido 

D(-) lático é indesejável em alimentos por não ser facilmente metabolizado por 

mamíferos, incluindo os humanos, principalmente crianças. A proporção entre os 

isômeros L (+) e D (-) obtidos durante a fermentação varia com o gênero e dentro do 

mesmo gênero com a espécie do micro-organismo. Ácido L (+) lático é produzido por 

Aerococcus, Carnobacterium, Enterococcus, Lactococcus, Tetragenococcus, 

Streptococcus, e Vagococcus. Ácido D (-) lático é produzido por Leuconostoc e 

Oenococcus. 

 Micro-organismos dos gêneros Lactobacillus, Pediococcus e Weissella 

produzem ambas as formas isoméricas, isolada ou conjuntamente, dependendo da 

espécie considerada e das condições de cultivo (LIU, 2003; CARVALHO et al., 2005). 

 

1.5.2  Condições ótimas de crescimento 

 

As bactérias láticas são nutricionalmente muito exigentes por possuírem 

habilidade biossintética limitada, necessitando de requerimentos nutricionais complexos 

de fatores de crescimento como as vitaminas do complexo B. A riboflavina (B2) é uma 

vitamina necessária ao bom desenvolvimento da fermentação lática.  O ácido 

pantotênico (B5) é essencial para algumas espécies láticas. O ácido nicotínico (B3) 

estimula o crescimento e a produção de ácido de alguns gêneros. Elas requerem 

também um considerável número de aminoácidos e bases purínicas e pirimidínicas 

(HAULY; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2003; RIVAS, et al., 2004). Devido a isto, elas são 

normalmente cultivadas em meios contendo peptona, extrato de levedura (rico em 

proteínas, vitaminas e nucleotídeos) ou outros materiais vegetais ou animais digeridos. 
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Estes devem ser suplementados com um carboidrato fermentável para prover uma 

fonte de energia, normalmente glicose, lactose e sacarose. As bactérias láticas são 

incapazes de utilizarem hidratos de carbono complexo (MORAIS, 2004). Substratos 

amiláceos como de milho, batata e mandioca podem ser empregados, desde que pré-

hidrolisados enzimaticamente (SILVA; MANCILHA, 1991).  A concentração dos 

açúcares empregada é ajustada na faixa de 5 a 20% de acordo com o micro-organismo 

(LIMA; AQUARONE; BORZANI, 1975). Em muitas espécies de micro-organismos o 

catabolismo do açúcar não é somente utilizado para a obtenção de energia ou 

biomassa, mas também para a produção de exopolissacarideos (BOELS et al 2001).  

 De maneira geral, experimentos com bactérias láticas têm indicado que enzimas 

adaptativas não existem nesses organismos para produção da maioria das vitaminas. 

Entretanto desde pesquisas realizadas por Vernon e  Nygaard em 1951 já existem 

evidências que a adaptação ocorre para síntese de tiamina, ácido p-aminobenzóico, 

vitamina B12, ácido fólico e B6-fosfato. Se forem realizadas transferências sucessivas 

destes micro-organismos em meios de cultura, eles crescem abundantemente em meio 

base. Mesmo crescendo em meios muito ricos, as colônias de bactérias láticas sempre 

permanecem relativamente pequenas. Raramente são pigmentadas, como resultado da 

ausência de citocromos. O tamanho reduzido das colônias é atribuído principalmente ao 

baixo rendimento de crescimento, uma consequência do seu metabolismo 

exclusivamente fermentativo (LIMA, AQUARONE, BORZANI, 1975; STANIER, 1986). 

Algumas bactérias láticas crescendo em meio sólido, suplementado com sacarose 

conseguem produzir grandes quantidades de polissacarídeos e, em consequência, 

produzem colônias grandes, translúcidas, compostas principalmente dos 

polissacarídeos excretados (VIEIRA, 2003 ; AQUINO, 2006).   

Uma característica fisiológica diferenciadora das bactérias láticas é sua alta 

tolerância à acidez, sendo consideradas como acidófilas. Mas de uma maneira geral, o 

pH deve ser mantido entre 5,5 e 6,0 para que ocorra uma maior produção de massa 

bacteriana. As bactérias láticas na forma de cocos iniciam o crescimento em meios com 

pH neutros ou alcalinos, mas a maioria das formas bastonetes não pode crescer em 

meios com um pH inicial maior que 6,0, neste caso o pH ótimo é em torno de 4,5 

(CARVALHO et al, 2005). O controle do pH pela adição de álcalis (carbonato de cálcio, 
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hidróxido de amônio) ao meio é tradicionalmente empregado. Por outro lado, a remoção 

simultânea do ácido à medida que é produzido, por meio de técnicas de extração, 

adsorção ou eletrodiálise, também vem sendo realizada (HOFVENDAHL; HÄHN-

HAGERDAL, 2000). Alguns gêneros das bactérias láticas podem sobreviver em pH 

relativamente baixo (3,5) diferentemente de outros micro-organismos com metabolismo 

respiratório (SMULDERS et al., 1986). As bactérias láticas transportam 

simultaneamente ácido láctico e prótons ao exterior celular, o que além de contribuir 

para a homeostase do pH interno, também originam energia (TSENG; MONTVILLE, 

1993). A capacidade das bactérias de produzir e tolerar uma concentração 

relativamente alta de ácido lático é de grande valor seletivo, já que as capacitam a 

eliminar a competição da maioria das outras bactérias em ambientes ricos em 

nutrientes (STANIER, 1986).     

As bactérias láticas são todas anaeróbias aerotolerante, crescendo bem na 

superfície de um meio sólido exposto ao ar. São catalase-negativas e, portanto não 

catalisam o peróxido de hidrogênio. A ausência de atividade de catalase é um dos mais 

úteis testes para o reconhecimento destes organismos, já que são as únicas bactérias 

que não possuem a enzima catalase e crescem na presença de ar. Certas bactérias 

láticas adquirem atividade de catalase quando desenvolvidas na presença de uma fonte 

de heme (ex., em meio contendo hemácias). Tais espécies sintetizam uma enzima 

denominada superóxido dismutase (EC 1.15.1.1) manganês ou pseudocatalase que 

pode combinar-se com heme suprido exogeneamente para produzir uma enzima com 

as propriedades da catalase (ENGESSER e HAMMES, 1994).  Pseudocatalase é uma 

enzima contendo manganês que apresenta fraca atividade de catalase mesmo na 

ausência de heme (KONO; F’RIDOVICH, 1983). Tem sido demonstrado que essa 

enzima prolonga a viabilidade das células em fase estacionária, incubadas sob 

condições aeróbias. Quando crescem nesta condição, são produzidas substâncias 

oxidantes tóxicas ao metabolismo: peróxido de hidrogênio, superóxidos e radicais 

hidroxilas. Mas a produção da catalase não parece ser importante para as células em 

crescimento ativo (LIMA; AQUARONE;  BORZANI, 1975). Devido à característica de 

formar a pseudocatalase presentes em algumas bactérias láticas, especificamente o 
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gênero Lactobacillus, ocorre confusão na identificação destas bactérias (ROCHAT et 

al., 2006). 

A classificação das bactérias láticas segundo a sua temperatura ótima de 

crescimento divide-os em mesófilos, que crescem a uma temperatura de 10 – 40 ºC 

com um ótimo de 30 ºC. Neste grupo estão principalmente os gêneros Lactococcus e 

Leuconostoc. O grupo dos termófilos apresenta uma temperatura ótima de crescimento 

entre 40-45 ºC. As bactérias termófilas mais utilizadas na indústria de alimentos são 

Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. 

Bulgaricus, Lactobacillus herméticos e Lactobacillus delbrueckii subsp. Lactis. Muitas 

das bactérias láticas sobrevivem ao processo da pasteurização (TURNER;  

LAWRENCE;  LEVRIERE, 1986). 

 

1.6 ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS LÁTICAS 

 

O grupo das bactérias láticas possui espécies de diferentes perfis metabólicos e 

de diferentes condições ambientais de cultivo. De uma maneira geral são utilizados 

como meios de isolamentos o caldo seletivo para lactobacilos MRS (DE MAN; 

ROGOSA; SHARP, 1960) e APT - All Purpose Tween (Apt Agar, 2008). A temperatura e 

as condições atmosféricas ótimas de incubação vão depender da espécie que se 

deseja isolar.  

A identificação é realizada utilizando os critérios fenotípicos e genotípicos. Para a 

identificação fenotípica são utilizados os ensaios clássicos e os kits  Analytical Profile 

Index systems (API 20 STREP e API 50 CHL, Biomérieux, Inc., Lyon, France) 

(Kulwichit, et al, 2007).    

A identificação genotípica pode ser utilizada através de diferentes métodos de 

marcadores moleculares. A identificação de isolados de lactobacilo pelo método 

fenotípico normalmente requer dezessete testes fenotípicos para identificar um isolado 

em nível de espécie. Ela se torna difícil porque em diversos casos requer além dos 

testes de fermentação, outras análises como, o estudo da parede celular e a mobilidade 

eletroforética da lactato desidrogenase (TANNO CK, 2005). No entanto este método o 

custo é menor quando comparado à identificação genotípica.    
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Outro método fenotípico de identificar as bactérias láticas consiste no estudo do 

perfil metabólico dos ácidos graxos que compõem os lipídeos das membranas das 

bactérias. Segundo Sasser (2001) o perfil de ácidos graxos mais estáveis e 

reprodutíveis é conseguido regulando as condições de crescimento. Alguns artigos 

científicos relatam o efeito da temperatura de incubação e do meio de cultura na 

composição dos ácidos graxos das bactérias (VANCURA et al.; 1987; SUUTARI , 

LAAKSO, 1992; EMBLEY,  WAIT, 1994). 

 Para minimizar estas variáveis foi selecionada uma temperatura de incubação e 

um meio de cultura específico para cada biblioteca. A maioria das bactérias aeróbicas 

crescem melhor no agar tripticase de soja (TSBA), que consiste de 30 g de caldo de 

tripticase de soja e 15 g de agar. As bactérias que não crescem bem em TSBA são 

semeadas no meio ótimo de crescimento como por exemplo, o meio MRS, que é 

propício para o crescimento de Lactobacilos (SUUTARI, LIUKKONEN; LAAKSO, 1990). 

As bactérias anaeróbias crescem melhor em meio BHI (infusão cérebro coração) 

suplementado com sangue (Midi, Inc. 2001). 

 Pode-se utilizar o meio líquido com a turbidez típica da fase estacionária ou 

meio sólido com o tempo de incubação de 24h nas bactérias aeróbicas e 48h nas 

bactérias anaeróbicas. Bactérias de crescimento lento trabalham-se com o tempo em 

que elas atingem a sua fase estacionária.  A temperatura escolhida como ideal para a 

maioria dos micro-organismos foi 28 ºC, porém em algumas bactérias aeróbias clínicas 

é utilizada a temperatura de 35 ºC. Para bactérias anaeróbias, utiliza-se a temperatura 

de crescimento 35 ºC (OSTERHOUT; SHUL; DICK, 1991; Midi, Inc. 2001). 

Para a aplicação deste método se utiliza um sistema de software (Microbial ID. 

Inc. Newark, Dall) e hardware (Hewleh-Packard Co.) combinados e identificados como 

Sistema de Identificação Microbiana (MIS), disponível comercialmente. Este sistema é 

um método rápido de identificação de bactérias e leveduras baseado no perfil traçado 

da cromatografia gasosa de alta-resolução, que envolve a separação de ésteres 

metílicos de ácidos graxos (FAMEs) extraídos da membrana celular destes micro-

organismos. Com a identificação de cada componente através de seu tempo de 

retenção, faz-se uma comparação com o tempo de retenção de misturas padrão de 
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ácidos graxos encontrados em bibliotecas disponíveis no Microbial ID (SASSER, 2001; 

MELO; PARMA, 2007).  

Com a introdução das técnicas da biologia molecular muitas das espécies foram 

descobertas e/ou reclassificadas. A ribotipagem é um método que pode identificar e 

classificar bactérias baseado nas diferenças existentes entre o RNAr.  Essa técnica 

gera uma alta reprodutibilidade e identificação precisa que pode ser usada para 

classificar a bactéria ao nível de espécie, embora a identificação seja mais exata se 

todos os genes forem sequenciados (ANUKAM et al., 2005).  Diversos membros de 

bactérias láticas já tem o seu genoma totalmente sequenciado, validado e armazenado 

no GenBank (National Center for Biotechnology Information, Bethesda, Md.), o que 

facilita a identificação de novos isolados de diferentes fontes (DICKS et al., 2000). 

 

1.7 MANUTENÇÃO DAS BACTÉRIAS LÁTICAS 

 

Culturas bacterianas devem ser preservadas para utilização com fins didáticos e 

de pesquisa. O organismo deve ser mantido vivo pelo maior período possível e por um 

método que não permita ou minimize a ocorrência de mutações ou de variabilidade 

quanto a patogenicidade, virulência ou características básicas da cultura original 

(ROMEIRO, 2001). Vários métodos são utilizados para preservação de bactérias, tais 

como: repicagem periódica, preservação por secagem, água destilada esterilizada, 

dessecação em papel de filtro, congelamento a –20 ou –80 ºC, óleo mineral, nitrogênio 

líquido, preservação em solo, contas de vidro ou porcelana, liofilização (ROMEIRO, 

2001; MARIANO, ASSIS, 2005) e microencapsulação (KAILASAPATHY, 2006; ANAl , 

SINGH, 2007; ANN, et al.; 2007; LISERRE, RÉ , FRANCO, 2007).   

As bactérias láticas como todas as outras, quando estão em ambientes 

desfavoráveis perdem a sua viabilidade. Os produtos que contêm bactérias láticas 

necessitam estarem armazenadas em condições que as mantenham viáveis. Eles 

podem estar sob forma refrigerada, congelada ou desidratada (BARBOSA, et al. 2001).  

Os produtos cujas bactérias estejam em forma desidratada são os que apresentam 

maior tempo de prateleira no mercado. O processo da liofilização é o que mantêm as 

células por mais tempo viáveis, porém é de alto custo. O processo da 
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microencapsulação também mantém as bactérias protegidas, podendo ficar 

armazenadas na temperatura ambiente por um determinado tempo a depender da 

espécie microencapsulada. 

 

1.8 IMPORTÂNCIA TECNOLÓGICA 

 

As bactérias láticas podem ser usadas pelo homem para obtenção de produtos 

oriundos de processos biotecnológicos com grande valor econômico. O principal deles 

é o ácido lático. Apesar da estrutura do ácido lático ter sido descoberta em 1780 pelo 

farmacêutico Schelle, foi somente a partir de 1881 que passou a ter uma maior 

importância industrial. Ele é obtido por fermentação normalmente sob forma racêmica, 

existindo, no entanto Lactobacillus que produzem formas opticamente ativas (LIMA; 

AQUARONE; BORZANI, 1975). O ácido lático atualmente é bastante utilizado nas 

indústrias para diferentes finalidades como em processos de fermentação, produtos 

farmacêuticos, cosméticos, indústria química. Na alimentação é utilizado como 

acidulante em produtos de confeitaria, na fabricação de extratos, essências, sucos de 

frutas, refrigerantes, etc. Pode ser empregado também na conservação de carne, de 

vegetais e de pescado. Na indústria têxtil é usado como mordente para estampar a lã. É 

empregado também no preparo de couro e pele, na fabricação de plástico, utiliza-se 

ácido lático transparente, que é de qualidade superior. Seus ésteres são utilizados na 

fabricação de tintas e vernizes, de plastificantes e também como solventes. (LIMA; 

AQUARONE; BORZANI, 1975). Como uso veterinário pode ser utilizado como promotor 

de crescimento (PAULO, 1993) e como preventivo na mastite bovina (BODDIE , 

NICKERSON, 1992; SILVA, 2002; NASCIF-JÚNIOR, 2005).   

As bactérias láticas desempenham um papel importante na conservação de 

alimentos, estando principalmente associadas aos produtos lácteos fermentados, como 

iogurtes e queijos e em produtos cárneos embutidos. Atualmente, um número crescente 

de produtos alimentícios que resultam em benefícios à saúde, denominados de 

alimentos funcionais, assim como preparações farmacêuticas são considerados por 

seus benefícios à saúde, com base nas características de determinadas linhagens de 

bactérias ácido láticas (SALMINEN; WRIGHT;  OUWEHAND, 2004). É utilizada também 
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na obtenção de enzimas de grande interesse econômico como as pectinases 

produzidas pelos Lactobacillus plantarum e Leuconostoc mesenteroides (MENEZES; 

SARMENTO; DAIUTO, 1988). Também podem ser citadas as enzimas maloláticas, 

proteases, peptidases, glicosidases, enzimas degradadoras de polissacarídeos, 

esterases, uréases, fenoloxidase e lípases (MATTHEWS et al., 2004). 

As bactérias láticas são imprescindíveis no processo da ensilagem, A 

dominância destas bactérias assegura o rápido aumento na formação do ácido lático, 

que em poucas horas reduz o pH da massa ensilada para o nível ideal, situado em 

torno de 4,0. Nesse ponto, a atividade dos micro-organismos indesejáveis cessa, 

estabilizando a fermentação, originando um alimento rico em nutrientes e palatável para 

o gado (ANDRADE; MELOTTI, 2003; PEDROSO, et al, 2007; ZANINE et al., 2007; 

MENDES et al, 2008).    

Um grande mercado de produtos oriundos das bactérias láticas são os 

biopolímeros, principalmente os exopolissacarideos (EPS), que são utilizados em 

diversas finalidades como: espessantes, emulsificantes, expansor plasmático, dietéticos 

e veículos de produtos  farmacêuticos (MATOS; ROZENFELD, 2005), apresentando-se 

também  como potencial na utilização de encapsulantes de  micro-organismos. 

 

1.9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As bactérias láticas representam um grupo de micro-organismos de grande 

interesse, seja na área acadêmica ou industrial. O conhecimento aprofundado sobre a 

sua biologia e seu metabolismo, aliado à utilização das ferramentas da taxonomia 

polífásica, torna mais confiável a identificação das espécies pertencentes a este grupo. 

Apesar destas bactérias serem exigentes nutricionalmente, o procedimento adequado 

no seu cultivo proporciona  um grande rendimento celular, com consequente aumento 

de seus produtos metabólitos, o que viabiliza a sua utilização em nível industrial.  
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RESUMO 

 

A forma��o de microcápsulas contendo micro-organismos com alto grau de 

desidrata��o constitui um grande potencial para a conserva��o dos micro-organismos. 

Esta técnica de empacotamento de elemento ativo desidratado consiste em um dos 

processos da microencapsula��o. Atualmente existem diferentes processos de 

microencapsula��o com a utiliza��o de vários tipos de polímeros de origem natural e 

sintética. O objetivo desta revis�o foi fazer um estudo dos polímeros mais utilizados no 

processo de microencapsula��o de micro-organismos, visando à escolha do material de 

parede mais adequado para a microencapsula��o de bactérias. Os sais de alginatos e 

a associa��o destes com outros polímeros org�nicos foram os mais utilizados nos 

trabalhos pesquisados. 

 

Palavras-chave: Microencapsula��o, polímeros, conserva��o, bactérias 
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POLYMERS CONTAINING CARBOHYDRATE TO BE USED E IN THE PROCESS OF 

MICROENCAPSULATION OF BACTERIA: A REVIEW  

 

ABSTRACT 

 

The formation of microcapsules containing microorganisms with high degree of 

dehydration is a great potential for the conservation of the microorganisms. This 

packaging techinique of dehydrated active element consists in one of the processes of 

microencapsulation. Currently there are different processes of microencapsulation with 

the use of various types of  both natural and synthetic polymers. The purpuse of this 

review was to study the polymers used in the  process of microencapsulation of 

compounds, aimed at the choice of  wall material more suitable for the 

microencapsulation of bacteria. The salts of alginates and their association with other 

organic polymers have been the most used in the papers surveyed. 

 

 Key Words: microencapsulation, polymers, conservation, bacteria 

 

 

2.1 INTRODU��O 

 

As bactérias s�o micro-organismos pro carióticos cosmopolitas, que se 

reproduzem facilmente em seus habitats naturais e quando cultivados em condi��es 

artificiais apropriadas. Muitas dessas bactérias s�o utilizadas para fins industriais, seja 

na área farmacêutica, de alimentos, de cosméticos, na agricultura, ambiental e outras. 

Quando esses micro-organismos est�o em condi��es ambientais desfavoráveis, tais 
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como a exaust�o de nutrientes e exposi��o a altas temperaturas ou potenciais redox, 

podem ser destruídos. Entretanto, certas bactérias, quando isso acontece, entram em 

estágio de dormência ou “repouso”, desenvolvendo uma estrutura protetora chamada 

de endósporo (TORTORA; FUNK;  CASE, 2002).  

A forma��o de endósporos é um mecanismo natural de conserva��o e 

preserva��o das bactérias, mas pouquíssimas espécies possuem esta capacidade. A 

maioria das espécies bacterianas só permanece na forma vegetativa, que é 

metabolicamente ativa, e facilmente inativada quando em condi��es desfavoráveis. 

Algumas técnicas de conserva��o de micro-organismos n�o esporulantes, foram 

desenvolvidas, visando, n�o só manter um estoque para fins de pesquisa, mas também 

para fins comerciais.  

López e Fernandez (2005) afirmam que o princípio das técnicas de conserva��o 

se baseia na diminui��o da atividade de água da célula microbiana. Essas técnicas  s�o 

basicamente, o congelamento em subst�ncias crioprotetoras da cultura microbiana,  a 

liofiliza��o e a desseca��o em solo, areia, sal, sílica gel e a microencapsula��o. 

 Esta revis�o teve como objetivo a realiza��o de um estudo sobre os principais 

polímeros utilizados no processo de microencapsula��o de compostos, visando à 

escolha do material de parede mais adequado para a microencapsula��o de bactérias. 

 

2.2  MICROENCAPSUL��O 

 

A forma��o de cápsula com alto grau de desidrata��o constitui um grande 

potencial para a conserva��o dos micro-organismos. Esta técnica é chamada 

microencapsula��o e é definida como a tecnologia do empacotamento de materiais 

sólidos, líquidos e gasosos, em miniaturas, lacrados em cápsulas que podem liberar 

seus componentes a velo cidades controladas em condi��es específicas (SHAHIDI;  

HAN, 1993).  

Desde que Chang, em 1988, se referiu à cria��o de estruturas artificiais 

protegendo as células vivas ou a tecidos com uma membrana polimérica se tem 

realizado muitos avan�os na área de microencapsula��o. Esta técnica permite que as 

cápsulas permane�am estáveis durante longos períodos de tempo e apresente 
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superfície uniforme e lisa, de forma que se evite a ativa��o de componentes dos 

sistemas imune depois de uma administra��o “in vivo” (PONCE, 2003). 

A cápsula é constituída pelo material de parede, ou encapsulante, e pelo núcleo 

formado pelo material ativo (encapsulado). Comercialmente as microcápsulas têm 

tipicamente um di�metro entre 5 a 500 μm e contêm de 10 a 90% de núcleo 

(TRINDADE; GROSSO, 2003) Os propósitos gerais da microencapsula��o s�o: fazer 

um líquido comportar-se como sólido, separar materiais reativos, reduzir toxidez do 

material ativo, controlar libera��o do material, reduzir volatilidade ou flamabilidade de 

líquidos, mascarar gosto de componentes amargos, aumentar o tempo de prateleira dos 

produtos e proteger contra luz, calor e outros (SHAHIDI; HAN, 1993). 

Entre os materiais que podem ser encapsulados, para aplica��o na indústria 

alimentícia, incluem-se ácidos, bases, óleos, vitaminas, sais, gases, aminoácidos, óleos 

essenciais, corantes, enzimas e micro-organismos (ARSHADY, 1993). 

 Os micro-organismos têm sido microencapsulados ou imobilizados para 

possibilitar a reutiliza��o dos mesmos, na produ��o de metabólitos de interesse 

industrial (GROBOILLOT, et al., 1993), para elevar a concentra��o de células em 

reatores, aumentando a produtividade (YOO et al., 1996), para protegê-los contra 

presen�a de oxigênio (KIM et al., 1990), contra as baixas temperaturas de 

congelamento (SHEU; MARSHALl, 1993), contra efeito bactericida do suco gástrico e 

outros meios ácidos (CUI et al., 2000; TRINDADE et al., 2002), para retirá-los do 

produto, interrompendo a acidifica��o (CHAMPAGNE; C�TE, 1987) e para aumentar a 

estabilidade e manter a viabilidade da cultura durante a estocagem do produto 

(HANSEN, et at., 2002).  

 

2.3 Processos da microencapsula��o 

 

O passo inicial na encapsula��o é a sele��o do material de parede adequado. 

Subst�ncias de revestimento s�o basicamente materiais formadores de filme que 

podem ser selecionados a partir de uma variedade de polímeros naturais ou sintéticos, 

dependendo do material a ser revestido e das características desejadas nas 

microcápsulas (CUI, et al. 2000). O passo seguinte é a prepara��o das microesferas, 
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que podem ser produzidas por métodos químicos, físico-químicos e mec�nicos 

(TRINDADE et al, 2002).  

 

2.3.1 Coacervação 

 

Consiste num método de separa��o de fases líquido/líquido, espont�neo, que 

ocorre quando s�o misturados polieletrólitos de cargas opostas em um meio aquoso. O 

soluto polimérico separado em forma de pequenas gotas constitui o coacervado. 

Usualmente se utiliza uma proteína, a gelatina, como encapsulante e gomas como a 

arábica que atuam como polímero de carga oposta para que a coacervac�o ocorra 

(TAKENAKA; KAWASHIMA;  LIN, 1980). De acordo com Mulkeen (1998), a 

coacerva��o pode ser de dois tipos: simples, onde a separa��o da fase líquida ocorre 

pela adi��o de um eletrólito à solu��o coloidal ou complexa, que resulta da 

neutraliza��o mútua de dois colóides carregados com cargas opostas em solu��o 

aquosa. 

 

2.3.2 Polimerização interfacial 

 

É um processo onde se polimeriza um mon�mero na interfase de duas 

subst�ncias imiscíveis, formando uma membrana que dará lugar à parede da 

microcápsula (THIES, 1996). A membrana de polímeros, tais como poliamida, náilon, 

poliéster, polifenilester, é produzida pela rea��o entre mon�meros solúveis em água, 

tais como poliamina, 1,6-hexametillenediamina, piperidina, L-lisina, polifenol, e 

mon�meros de solvente org�nicos, tais como sebacoil cloro, 2,2-dicloro éter (PARK; 

CHANG, 2000). 

 

2.3.3 Gelificação iônica 

 

É um processo que utiliza principalmente o alginato como componente da 

membrana e a combina��o com íons divalentes como o cálcio, para induzir a 

gelifica��o. O alginato é um heteropolissacarídeo linear formado pelos ácidos D- 
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manur�nico e L-gulur�nico. Cátions divalentes como Ca2+ ligam-se preferencialmente 

ao polímero de ac. L-gulur�nico. .Estequiometricamente se requer 7,2% de cálcio 

(baseado no peso do alginato de sódio). Ao entrar em contato com os íons de cálcio, o 

alginato forma um gel instantaneamente. Os íons seguem difundindo-se no alginato, 

fazendo com que o gel vá endurecendo com o tempo (KING, 1995, ROCHA, GROSSO, 

2001;  MUKAI-CORREA et al., 2005). 

 

2.3.4. Incompatibilidade polimérica 

 

Neste método utiliza-se o processo de separa��o de fases em uma mistura de 

dois polímeros quimicamente diferentes e incompatíveis num mesmo solvente. Por isso 

pode ser chamado de método por emuls�o ou sistema de duas fases.  A 

incompatibilidade polimérica é o mecanismo que induz a separa��o de fases. O 

material a encapsular vai interagir somente com um dos polímeros o qual se adsorve na 

superfície do material a encapsular formando uma película que o engloba (THIES, 

1996). O polímero incompatível só entra no sistema para propiciar a forma��o de duas 

fases. Este método difere da coacerva��o complexa onde os dois polímeros 

incompatíveis fazem parte da parede da cápsula (MULQUEEN, 1998). 

 

2.3.5 Polimerização In situ  

 

Encapsula��o in situ é um termo usado para descrever dois diferentes processos 

de encapsula��o. Em ambos o material encapsulado fica disperso na fase aquosa, o 

processo difere no tipo de parede da cápsula produzida e na fase em que ocorre a 

polimeriza��o da parede (KIM; CHANG, 1990). Em um método, comumente chamado 

encapsula��o uréia-formaldeido, a parede é formada da polimeriza��o da poliamina e 

aldeído na fase aquosa. No outro, um mon�mero solúvel em óleo ou pré-polímero é 

convertido a polímero da parede pela rea��o da hidrólise do isocianeto que ocorre na 

água. Esse método é uma vers�o da polimeriza��o interfacial, no qual o material de 

parede é predominantemente uma poliuréia (THIES, 1996). 
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2.3.6 Lipossomas 

 

Lipossomas s�o estruturas compostas de uma bicamada de lipídeo que engloba 

um volume aquoso, originando as microcápsulas (KING, 1995).  S�o elaboradas com 

moléculas anfipáticas, que possuem sítios hidrofóbicos (ácidos graxos, fosfolipídios, 

etc.) e sítios hidrofílicos (colina, serina, inositol, etc). Na fase aquosa se coloca o 

material a ser encapsulado quando esse é hidrofílico ou ent�o se agrega o solvente 

org�nico, onde se dissolve o material se esse for lipofílico (ISLAS, 2002). 

 

2.3.7 Extrusão 

 

 Neste processo os micro-organismos s�o misturados em uma solu��o     

hidrocoloidal, sendo esta depois pulverizada na forma de gotículas em uma solu��o de 

endurecimento do hidrocolóide, normalmente o cloreto de cálcio. O polímero mais 

utilizado neste método é o alginato de sódio. A rea��o do alginato com o cálcio resulta 

na forma��o do alginato de cálcio que é insolúvel em água. (TRINDADE ; GROSSO, 

2003).  

 

2.3.8 Spray drying 

 

Consiste em transformar um produto fluido em partículas secas. Este processo 

envolve a forma��o de uma suspens�o ou emuls�o, contendo material ativo e o agente 

encapsulante seguida da nebuliza��o desta em uma c�mara de secagem com 

circula��o de ar quente (a água contida nas gotículas evapora em contato com o ar 

quente e os sólidos remanescentes do agente encapsulante envolvem o material ativo). 

O tamanho médio das partículas obtida com este método é de 5 a 500 μm (SANTOS, 

FERREIRA, GROSSO, 2000;  TRINDADE; GROSSO, 2003). 

 

2.4 PRINCIPAIS POL�MEROS UTILIZADOS NA MICROENCAPSULA��O 
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Segundo Bertolini (1999), os principais materiais utilizados na microencapsula��o 

incluem carboidratos (amido, maltodextrinas, xarope de milho sacarose e 

ciclodextrinas), celulose (carboximetilcelulose e derivados), gomas (arábica, agar, 

alginato, agarose, carragenana), lipídeos (ceras, parafinas e ácidos graxos), proteínas 

(glúten, caseína, gelatina, albumina, proteínas do soro do leite), fontes alternativas 

como a quitosana, materiais inorg�nicos (sulfato de cálcio, silicatos, argila). O 

encapsulante ideal deve ter baixa viscosidade em concentra��es elevadas; ser de fácil 

manipula��o durante o processo; ter baixa higroscopicidade, para facilitar a 

manipula��o e evitar aglomera��o; transformar líquidos em sólidos para uso em 

sistemas secos; deve ter habilidade para dispersar ou emulsificar e estabilizar o 

ingrediente ativo; n�o ser reativo com o material a ser encapsulado; deve ainda ter 

habilidade de selar e segurar o material ativo dentro da estrutura da cápsula (SHAHID; 

HAN, 1993).  

 

2.4.1  Alginatos 

 

  Os alginatos extraídos de algas marrons, s�o os polímeros mais utilizados na 

imobiliza��o e microencapsula��o de células, eles s�o extraídos de algas marrons. 

Esses poliímeros pertencem a uma família de polissacarídeos lineares n�o ramificados, 

e s�o constituídos por duas unidades monoméricas, o ácido D-manur�nico e o ácido L-

glucur�nico (LASTA, 2005).  

A composi��o e extens�o das seqüências e o peso molecular determinam as 

propriedades físicas dos alginatos. Eles podem ser ligados a cátions multivalentes tais 

como Ca2+ ou Ba2+ .   As micropartículas de alginato de cálcio s�o geralmente 

preparadas por dois métodos: a) por gotejamento de uma solu��o de alginato de sódio 

em uma solu��o de um sal de cálcio; b) por gelifica��o do alginato em uma emuls�o 

água/óleo (GOMBOTZ et al, 1998).  A rea��o entre alginato e cátions multivalentes 

forma um pequeno corpúsculo de gel com uma porosidade na faixa de 5 a 200 nm 

(KLINKENBERG, 2001). 

 As micropartículas de alginato de cálcio s�o geralmente preparadas por dois 

métodos: a) por gotejamento de uma solu��o de alginato de sódio em uma solu��o de 
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um sal de cálcio; b) por gelifica��o do alginato em uma emuls�o água/óleo (GOMBOTZ 

et al, 1998).    

Os alginatos disponíveis no mercado s�o comercializados na sua maioria, em 

forma de sais hidrossolúveis, livres de celulose, branqueados e purificados, tais como: 

ácido algínico, alginato de sódio, alginato de potássio, alginato de am�nio, alginato de 

cálcio, alginato de propilenoglicol e, também, na forma de compostos combinados, 

como alginato de am�nio-cálcio e alginato de sódio-cálcio (LASTA, 2008). 

 O uso do alginato é favorável porque esse reagente é mais  barato, mais 

simples e de maior biocompatibilidade compara��o com outros polímeros. (KLEIN, 

STOCK, VORLOP, 1983; TANAKA, MASATOSE, VELERY, 1984, KRASACKOOPT, 

BHANDARI, DEETH, 2003). No entanto, o gel de alginato é suscetível à desintegra��o 

na presen�a de excesso de agentes quelantes de íons de Ca2+ e ambiente químico 

severo, como pH muito baixo (KRASAEKOOPT; BHANDARI; DEETH 2003). 

Policátions, tais como quitosana ou ácidos poli-amino (por exemplo, poli lisina), além de 

reduzirem a porosidade do gel, formam um complexo forte com alginatos que s�o 

estáveis na presen�a de agentes quelantes de Ca2+ (SMIDSROD ; SKJAK-BRAEK, 

1990; GOMBOTZ et al., 1998).  

Bregni et al. (2000) produziram microesferas de Bacillus subtilis na forma 

vegetativa e esporulada, utilizando alginato de sódio. Os resultados deste estudo 

mostraram que a encapsula��o tanto de células microbianas, como de seus esporos 

foram satisfatórios, por manterem alta viabilidade destes micro-organismos por um 

período de 150 dias. 

Klinkenberg (2001) utilizou alginato de sódio 4% (m/v) para imobilizar 

Lactococcus lactis subsp. Lactis para a realiza��o de estudos sobre a interferência do 

pH na libera��o e desenvolvimentos dos Lactococcus encapsulados.   

 A microencapsula��o do Aerococcus. viridans com catalase em 3% (m/v) de 

alginato de sódio mostrou uma convers�o de 98,5%, devido à alta produ��o da enzima 

Dihydroxyacetone phosphate (STREITENBERGER, 2002) mostrando que a 

microencapsula��o n�o interferiu na atividade enzimática da bactéria. Chandramoulia et 

al., (2003) realizaram experimentos sobre a viabilidade dos Lactobacillus acidophilus 

encapsulados em diferentes concentra��es de alginato de cálcio (0,5; 1,8 e 2% m/v) em 
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presen�a do suco gástrico (pH 2,0) demonstrando a alta sobrevivência destes micro-

organismos microencapsulados, principalmente, na concentra��o de 2% de alginato de 

cálcio. Park et al., (2002) realizaram estudos com a bactéria Bifidobacterium bifidum. 

Esta bactéria é estimuladora do anticorpo IgA, que protege as mucosas do hospedeiro 

contra a a��o de micro-organismos. O B. bifidum é um micro-organismo anaeróbio e 

bastante sensível à acidez estomacal.  A sua administra��o via oral no hospedeiro 

tornou-se possível após suas células terem sido microencapsuladas com alginato de 

cálcio 1,5 % (m/v), obtendo-se uma alta sobrevivência durante a passagem do trato 

gastrintestinal e conseqüentemente uma maior produ��o de IgA nas mucosas do 

hospedeiro.  

As bactérias láticas s�o normalmente microencapsuladas com alginato de cálcio, 

porém este processo apresenta problemas de dissolu��o de cápsulas, devido ao fato 

destas bactérias tornarem o meio ácido. 

 Yoo et al. (1996) utilizaram três fórmulas contendo alginato para 

microencapsular Lactobacilus casei, bactéria produtora de grande concentra��o de 

ácido lático: na primeira formula��o alginato de cálcio, na segunda alginato de bário e 

na terceira alginato na presen�a de quitosana. Obtiveram um melhor resultado com as 

cápsulas formadas com alginato de bário e com alginato na presen�a de quitosana, 

pelo fato destas cápsulas n�o terem sido destruídas no meio ácido. 

No entanto, Iyer e Kailasapathy (2005) comparando a sobrevivência de 

Lactobacillus spp em condi��es in vitro de meio ácido (pH 2,0) e sais biliares e 

adicionado no iogurte, observaram uma melhor eficácia destas células 

microencapsuladas com o material de parede constituído por quitosana e amido de 

milho (1% m/v) do que com as células microencapsuladas com o alginato. 

 

2.4.2 Quitosana 

 

Quitosana é um biopolímero de elevada massa molar usualmente preparado pela 

purifica��o e acetila��o da quitina, que apresenta grande possibilidade de formar 

filmes, fibras e membranas de microcápsulas. Possui habilidade para formar complexos 

com íons de metais de transi��o devido à presen�a de grupos amino da unidade 2-
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amino-2-desoxi-D-glicose. A observa��o de que a quitosana possui uma afinidade por 

todos os íons metálicos do grupo III, cátions de metais de transi��o em concentra��es 

na faixa de 20-40ppm; é bem conhecida. Quitosana é usualmente obtida na forma de 

flocos ou em pó, ambos n�o possuem uma porosidade elevada, e s�o solúveis em meio 

ácido. Esta solubilidade da quitosana em meio ácido limita seu uso. Mauro et al., (2000) 

realizaram trabalhos experimentais, com cápsulas de quitosana-álcool polivinílico, 

objetivando obter cápsulas porosas e insolúveis em meios ácidos.  

A associa��o da quitosana com alginato de cálcio leva à forma��o de cápsulas 

mais estáveis (CALAMARIL, 2004). Alginato associado a quitosana é usados para 

formar uma dupla parede na microcápsula. Esse tipo de microcápsula n�o somente 

confere a proteína uma propriedade microambiental pela dupla prote��o hidrofílica, mas 

também retarda a libera��o do material encapsulado (MUZZARELLI;  BARAONTINI; 

ROCCHETTI, 1976). 

 

2.4.3 Pectina 

 

Pectinas s�o polissacarídeos estruturais de um grupo complexo de 

polissacarídeos encontrados na parede celular primária e nas camadas intercelulares 

de plantas terrestres. Geralmente  est�o associadas à celulose, hemicelulose e ligninas 

e s�o mais abundantes em frutos e em tecidos jovens, tais como, cascas de frutas 

cítricas. Estruturalmente, as moléculas de pectina s�o constituídas de uma cadeia 

principal linear de unidades repetidas de (1→4) – α-D-ácido galactur�nico, sendo que 

parte destas unidades, apresenta-se esterificada, como éster metílico  (BRAND�O; 

ANDRADE, 1999). Este polímero é bastante utilizado em alimentos para produ��o de 

geléias e doces de frutas, mas, devido a sua propriedade gelificante também pode ser 

utilizado no processo de forma��o de microcápsulas bacterianas, como pode ser visto 

no trabalho realizado por Moretti et al. (2006).  Estes autores concluíram que o 

conjugado pectina/caseína na constitui��o de microcápsulas é eficiente para prover 

prote��o ao L. acidophilus em  valores de pH semelhantes aos do est�mago. 

 

2.4.4 Agarose 
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  É um polissacarídeo obtido de algas vermelhas Rhodophyceae, que podem ser 

considerados como um copolímero alternativo da unidade b-D-galactopyranosyl e 3,6-

anidrogalactopiranosil ligados fortemente pela liga��o glicosídica 1-3 e 1-4 

respectivamente.  Tem massa molar de 200 kDal. Os géis de agarose formam poros 

grandes. Tem sido usado extensivamente nas indústrias de alimentos e farmacêuticas, 

devido a sua capacidade de formar gel. É usado geralmente em concentra��es de 1 a 

3%.   A agarose forma gel termorreversível em concentra��es baixas como 0,1% e em 

temperaturas consideravelmente abaixo da dissolu��o do gel (Tgela��o ~ 40 
o c e Tdissolu��o 

~ 90 o c) dependendo do substrato (GARCIA; VIDAL, 2000).  

   Trueba (2004) estudou a sobrevivência da bactéria patogênica Leptospira 

interrogans sorovar canicosa em dois meios aquosos carentes de nutrientes: água 

destilada (pH 7,2) e meio semi-sólido composto de água destilada adicionada de 0,5% 

de agarose purificado. As Leptospiras incubadas em água destilada conservaram a 

mobilidade durante 110 dias. Quando foram incubadas em água destilada contendo 

agarose, sobreviveram 347 dias. Com este resultado pode-se inferir sobre uma possível 

utiliza��o da agarose no processo da microencapsula��o.  Zvitov, Zohar-Perez e 

Nussinovitch (2004) realizaram experimentos com Escherichia coli e Serratia marcescens 

objetivando observar a redu��o populacional destas bactérias microencapsuladas por 

alginato e agarose frente à aplica��o de várias voltagens de corrente elétrica em 10 

segundos. A redu��o do número de células foi menor nas bactérias encapsuladas pela 

agarose. 

 

2.4.5 Carragenana 

 

Carragenana, assim como  as agaranas, constituem um grupo de 

polissacarídeos formados por  galactanas, mas s�o altamente sulfatadas e fortemente 

ani�nicas, ou seja, têm excesso de carga negativa.  È preparada pela extra��o alcalina 

(e modifica��o) de algas vermelhas (Rhodophycae) na maioria do gênero chondrus, 

Eucheuna Gigartina e irideaea. Diferentes algas marinhas produzem diferentes 

carragenanas. Na sua estrutura molecular caracteriza-se como  um polímero linear 
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contendo cerca de 25.000 derivados da galactose. Todas as carragenanas s�o 

altamente flexíveis, devido a sua conforma��o de dupla hélice. Com o aquecimento 

formam gel flexível e resistente quando misturadas com o íons de K+ e Ca2+ (LAPASIN;  

PRICI, 1999 apud TONELI; MURR; PARK, 2005). Este polímero é utilizado na 

imobiliza��o de células bacterianas. Tsen et al., (2007) utilizaram o k-carragenana em 

células de Lactobacillus reuteri para testar o seu efeito protetor em condi��es de 

armazenamento deste micro-organismo em baixa temperatura. Buyuhgungor (1992) 

utilizou este polímero para imobilizar células de L. bulgaricus e testar o seu efeito 

protetor em condi��es de refrigera��o, mostrando uma excelente alternativa para esto 

car células bacterianas em baixas temperaturas.  

 

2.4.6  Goma arábica 

 

 A goma arábica é preparada a partir de um exsudato de várias espécies de 

árvores de acácia. Quimicamente é um sal neutro ou levemente ácido de um 

polissacarídeo complexo que contém íons cálcio, magnésio e potássio em suas 

moléculas, sendo formado por seis carboidratos: galactose, ramnose, arabinopiranose, 

arabinofuranose, ácido glucur�nico e ácido metilglucor�nico (PROKASH; MANGINO, 

1990). 

Tradicionalmente a goma arábica tem sido utilizada em microencapsula��o 

porque apresenta baixa viscosidade em solu��o, tem boa reten��o de compostos 

voláteis e favorece a estabilidade das emuls�es (ABURTO, TAVARES ; MARTUCCI, 

1998). Os estudos de estabilidade indicaram uma boa prote��o as microcápsulas 

constituídas pela  goma arábica frente ao efeito da luz e da temperatura, mas n�o ao 

efeito do oxigênio o que deixa os compostos micoencapsulados sujeito à oxida��o. 

Lian; Hsiao e Chou (2003) encapsularam Bifidumbacterium longum e B. infantis 

em amido, goma arábica, gelatina e leite desnatado e ambos demonstraram uma maior 

sobrevivência ao suco gástrico pH 2.0 e a bile 2%, quando comparados com às células 

n�o encapsuladas. Isso implica num grande potencial de se utilizar estes materiais no 

preparo de produtos probióticos contendo bifidobactérias que resistem  à passagem 

gastrintestinal e desta forma possam colonizar no intestino. 
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2.4.7. Amido 

 

O amido  é  um polissacarídeo formado por moléculas de glicose ligadas entre si 

através de numerosas liga��es α(1,4) e  liga��es α(1,6), sendo que estas últimas 

formam os  "pontos de ramifica��o" da cadeia. Sua molécula é muito linear e forma 

hélice em solu��o aquosa (LEHNINGER; NELSON; COX, 2000).  O gr�o de amido é 

uma mistura de dois polissacarídeos: amilose e amilopectina. A amilose é uma 

macromolécula constituida de 250 a 300 resíduos de D-glicopiranose, ligadas por 

pontes glicosídicas α-1,4, que conferem a molécula uma estrutura helicoidal. A 

amilopectina, macromolécula menos hidrossolúvel que a amilose,sendo  constituída por  

aproximadamente 1400 resíduos de α-glicose ligadas por pontes glicosidicas α-1,4; 

ocorrendo também por liga��es α-1,6. A amilopectina constitui, aproximadamente, 80% 

dos polissacarídeos existentes no gr�o de amido (CEREDA , 2001).   

             O amido é uma subst�ncia de alta propriedade higroscópica, por isso é 

bastante utilizado em processos industriais baseados na  desidrata��o como na 

produ��o de sucos de frutas desidratados e na microencapsula��o de diferentes 

produtos. Daiuto e Cereda (2003) citam como os mais utilizados: amidos ou féculas; 

dextrinas; maltodextrinas, ciclodextrinas e xaropes de milho. Porém, Santos; Ferreira e 

Grosso (2000) afirmam que as cápsulas de amido n�o oferecem adequada prote��o a 

compostos sensíveis a oxida��o por luz ou temperatura. Estudo, realizado por 

Òriordan, et al., (2001), indicou que o uso do amido como material de parede, n�o 

ofereceu prote��o nas cepas microencapsuladas de Bifidobacterium quando 

armazenados por 20 dias em dois produtos de natureza ácida. O amido de milho 

modificado por inclus�o de agrupamento lipofílico tem mostrado um melhor resultado na 

microencapsula��o. O amido utilizado também pode ser de outras fontes, como 

mandioca, batata e trigo (CARDELLO; CELESTINO, 1996).    

As ciclodextrinas (CDs) s�o subst�ncias obtidas a partir do amido, e s�o muito 

adequadas para microencapsula��o por inclus�o molecular.  S�o formadas a partir da 

degrada��o controlada e posterior cicliza��o do amido por enzimas específicas como a 

ciclodextrina glicosil transferase (CARDELLO; CELESTINO, 1996). S�o constituídas por 

um número variável de unidades de glicose unidas entre si por liga��es α-1,4. As mais 
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comuns s�o α-CD (fig. 4) β-CDe γ-CD com 6, 7 e 8 unidades de glicose, 

respectivamente (BEJARANO; DIAS, 2004). Tem a forma de um cone truncado com 

uma cavidade hidrofóbica no centro. Externamente as CDs s�o hidrofílicas, sendo, 

portanto, solúveis em água. Devido a hidrofobicidade da cavidade interna das CDs, 

moléculas hidrofóbicas podem penetrar e se ligar no seu interior, desde que as 

dimens�es das moléculas sejam compatíveis com o tamanho da cavidade (MARTIOLE; 

AMAYA, 2003).            

 

2.5 CONSIDERA��ES FINAIS  

 

Numerosos processos de microencapsula��o já foram desenvolvidos e 

patenteados, porém existe a necessidade de mais estudos com rela��o ao material de 

parede ideal para a microencapsula��o de micro-organismos. Apesar de alguns 

estudos mostrarem os sais de alginato e a sua associa��o com outros polímeros 

org�nicos, como ideal para o material de parede de microcápsulas bacteriana, estes 

compostos n�o formam uma barreira eficiente em algumas condi��es, sugerindo que 

ainda s�o necessários o desenvolvimento de novos polímeros para uma aplica��o 

comercial. 
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  RESUMO 

  

Biopolímeros s�o compostos de alto peso molecular produzidos por seres vivos, 

podendo apresentar diferentes fun��es. Podem ser produzidos intracelularmente ou 

extracelularmente pelos micro-organismos, sendo neste últimocaso chamados de 

exopolissacarideos. Estes produtos s�o de grande interesse industrial, principalmente 

nas indústrias farmacêuticas e de alimentos. Bactérias láticas s�o grandes produtoras 

de exopolissacarideos. Os gêneros mais envolvidos s�o Streptococcus, Lactobacillus, 

Leuconostoc, e Lactococcus, que produzem uma grande variedade de polímeros com 

diferentes estruturas, com peso molecular que varia de 4,0 x 104 a 6,0 x 106. A estrutura 

química dos exopolissacarideos vai depender do tipo dos carboidratos que os 

constituem, do perfil metabólico, da linhagem produtora e das condi��es de produ��o. 

Diferentes técnicas químicas, analíticas e imunológicas s�o utilizadas para identificar e 

caracterizar os biopolímeros, sendo necessárias no mínimo três técnicas para uma 

identifica��o confiável. Neste estudo será atribuído uma maior ênfase aos polímeros 

produzidos pelas bactérias láticas. 

 

Palavras-chave: Biopolímeros, bactérias láticas, exopolissacarideos. 
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STUDY OF BIOPOLYMERS: FO CUS ON EXOPOLYSACCHARIDES PRODUCED BY 

LACTIC BACTERIA 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Biopolymers are composed of high molecular weight produced by living organisms and may have different 

functions. Can be produced intracellularly or extracellularly by microorganisms. In the latter case is called 

exopolysaccharides. These products are of great industrial interest, especially in the pharmaceutical and 

food industries. Lactic acid bacteria are large producers of exopolysaccharides. The genera most involved 

are Streptococcus Lactobacillus, Leuconostoc, and Lactococcus, which produce a wide variety of 

polymers with different structures, with molecular weights ranging from 4.0 x 104 to 6.0 x 106. The 

chemical structure of exopolysaccharides will depend on the type of carbohydrates that constitute the 

metabolic profile, line producer and production conditions. Different chemical techniques, analytical and 

immunological are used to identify and characterize the polymers, requiring at least three techniques to 

arrive at a reliable identification. In this study was attributed to greater emphasis on polymers produced by 

lactic acid bacterias.  

 

Key Words: biopolymers, lactic acid bacteria, exopolysaccharides 

 

 

 

3. 1 INTRODU��O 

 

Um polímero é uma macromolécula composta por muitas unidades de repeti��o, 

denominadas de mon�meros, ligadas por liga��o covalente. Pode ser formado por 

material org�nico ou inorg�nico. Possui alta massa molar (acima de dez mil, podendo 

chegar a dez milh�es) (CANEVAROLO Jr., 2006). A rea��o pela qual os mon�meros se 

unem para formar o polímero recebe o nome de polimeriza��o. Os polímeros podem 

ser naturais ou sintéticos. Os de origem naturais podem ser org�nicos ou inorg�nicos 

(LUCAS; SOARES; MONTEIRO, 2001).  
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Os polímeros org�nicos, designados de biopolímeros, s�o sintetizados por 

organismos vivos, sob as mais diversas condi��es ambientais, com diferentes 

composi��es de mon�meros, estrutura macromolecular e diferentes propriedades 

físicas (BASTOS, 2007). A terminologia biopolímeros assume dois significados: 

polímeros biologicamente ativos, neste caso as proteínas, ou polímeros utilizados em 

aplica��es biológicas, como o silicone (CANEVAROLO Jr., 2006). A maioria dos 

biopolímeros n�o produz efeito tóxico e é biodegradável.  

Os biopolímeros s�o também chamados de colóides hidrofílicos, hidrocolóides ou 

gomas. S�o polímeros de elevado peso molecular que se dissolvem ou se dispersam 

em água para agir como agentes espessantes, gelificantes, estabilizantes e 

encapsuladores. Além disso, mostram propriedades secundárias de emulsificantes. Por 

isso s�o bastante utilizados na indústria de alimentos. Essas propriedades funcionais 

s�o responsáveis pela textura (corpo, viscosidade, consistência) dos alimentos pro 

cessados (GLICKSMAN, 1986). Muitos podem ser de origem vegetal, tais como: algas 

(alginato, agar, carragenana), sementes (gomas guar e locusta) ou exsudatos de 

árvores (gomas arábica e karaya); alguns s�o produtos de biossíntese de fungos e 

bactérias (xantana, gelana, dextrana, curdulana) e, outros, s�o produzidos por 

modifica��es químicas de polissacarídeos naturais (pectina, gelatina, amido, 

carboximetilcelulose de sódio) (GARCIA-CRUZ, 2001). 

 

3.2  POL�MEROS MICROBIANOS 

 

Os polímeros microbianos podem ser sintetizados por bactérias, fungos 

filamentosos e leveduras. S�o constituídos principalmente por polissacarídeos, 

contendo pequenas quantidades de proteínas, lipídeos, glicoproteínas globulares e íons 

(PACE, 1992). Formam géis em meio aquoso, mesmo em baixa concentra��o. 

(MOREIRA; DEL PINO; VENDRUSCOLO, 2003). Os polissacarídeos de origem 

microbiana têm sido bastante estudados nos últimos anos, devido a grande variedade 

de propriedades que n�o s�o encontradas em polímeros originados de plantas, algas e 

animais (SUTHERLAND, 2002). Constituem uma alternativa aos polímeros de plantas 

(pectina, goma guar) ou algas (carragenana e alginato) usados normalmente como 
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agentes espessantes e gelificantes, pois, nem sempre estes est�o disponíveis em 

qualidade e propriedades requeridas, devido à variabilidade estacional. Sendo às 

vezes, necessário que se fa�am modifica��es químicas na molécula destes polímeros, 

para melhorar a sua estrutura e suas propriedades reológicas. No entanto o uso destes 

compostos modificados fica restrito. Daí o interesse em pesquisar os polímeros 

microbianos (GÓMEZ, 2006).   

Os polímeros microbianos apresentam algumas vantagens de sua obten��o 

quando comparados a estes polímeros tradicionais. Dentre elas, pode-se citar: grande 

versatilidade dos micro-organismos para sintetizar polissacarídeos neutros ou com 

cargas, com uma grande variedade de composi��o e propriedades funcionais, fonte de 

produ��o renovável e inesgotável, produ��o independente de condi��es climáticas, 

possibilidade de utiliza��o de matérias-primas regionais, maior rapidez na obten��o do 

produto acabado e produ��o em espa�o relativamente pequeno (PARIKHI & AMWAR, 

2006). Além de apresentarem maior uniformidade em suas propriedades físico-

químicas, devido à especificidade do micro-organismo utilizado e à possibilidade de um 

rígido controle dos par�metros de fermenta��o, como pH, temperatura, taxa de 

aera��o, velo cidade de agita��o, tempo de fermenta��o e composi��o do meio de 

cultura (FARIA, 2002). Outro aspecto positivo é a possibilidade de manipular 

geneticamente os micro-organismos produzindo polissacarídeos em maior quantidade e 

de melhores propriedades funcionais (VAN  KRANENBURG, et al., 1999).  

Por outro lado, é conveniente ressaltar que os polissacarídeos extraídos de 

plantas e algas ainda dominam o mercado de gomas devido ao baixo custo de 

produ��o. Polímeros bacterianos ainda representam uma pequena fra��o do atual 

mercado de biopolímeros. Os principais fatores limitantes para a utiliza��o de polímeros 

microbianos est�o associados ao seu custo de produ��o (STREDANSKY et al., 1999, 

DE VUYST; DEGEEST, 1999) e o baixo nível de produ��o, que pode variar de poucos 

miligramas a aproximadamente 1 g/L para micro-organismos considerados bons 

produtores e cultivados em meios suplementados (DE VUYST et al., 1999; LAWS et al., 

2001). 
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Os polissacarídeos que constituem os polímeros microbianos s�o 

multifuncionais, podendo constituir como uma subst�ncia de reserva, encontrada no 

interior da célula como o glicogênio e o poli-hidroxialconoaltos (PACE, 1992). Podem 

também formar subst�ncia estrutural como o peptídeoglicano e ácido lipoteicoico 

encontrados na parede celular de bactérias Gram-positivas e lipopolissacarídeos da 

parede celular das bactérias Gram-negativas, e subst�ncias mediadoras da intera��o 

dos micro-organismos com o meio ambiente, produzidas no interior da célula e 

secretadas para fora desta, originando polissacarídeo extracelular (KUMAR; MODY, 

2006). 

Os biopolímeros sintetizados por bactérias dividem-se em dois grupos segundo 

sua lo caliza��o morfológica: intracelular e extracelular (este último incluindo os 

integrantes da parede celular). A pesquisa visando aplica��o industrial, de modo geral, 

está concentrada nos polissacarídeos extracelulares, pois apresentam um processo de 

extra��o e purifica��o mais simples, além de possibilitarem uma produtividade mais 

elevada (SOUZA; GARCIA-CRUZ, 2004). 

Diferentemente dos polissacarídeos encontrados no interior da célula, os 

exopolissacarideos normalmente n�o s�o usados como fontes da energia e de carbono 

pelo micro-organismo produtor. Exceto a curdulana sintetizada pela Cellulomonas 

flavigena, por produzir uma enzima extracelular capaz de degradar este EPS para 

utilizar como substrato (VOEPEL; BULLER, 1990).  

Apesar das amplas possibilidades do uso de polímeros microbianos em 

alimentos, o mercado mais importante de consumo s�o as indústrias de petróleo, 

minera��o, têxtil, termoquímica, tintas, papel, cosméticos, farmacêutica e de produtos 

agropecuários nas quais, além de serem utilizados como formadores de gel, 

espessantes e agentes de suspens�o, s�o utilizados também por suas propriedades 

floculantes, adesivas, formadoras de filme, lubrificantes e redutoras de fric��o 

(SCAMPARINI et al, 2000). Na indústria farmacêutica s�o bastante utilizados como 

veículos e como agentes complexantes para produ��o de medicamentos (CUNHA; 

PAULA; FEITOSA., 2009). 
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Polissacarídeos 
Microbianos 

Micro-organismos 
Homopolissacarídeos 

Celulose Acetobacter xylinum, Acetobacter sp. 
Curdilana Alcaligenes faecalis var. myxogenes, Agrobacterium spp. 
Dextrana Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus spp., Streptococcus spp. 
Elsinana Elsinoe leucospila 
Excleroglucano Rhizobium trifolii J60, Sclerotium rolfsii, Schyzophyllum commune 
Levana Bacillus polymixa, Erwinia herbicola, Streptococcus salivarius 
Pululana Aerobasidium pullulans 
  Heteropolissacarideos 
Ácido hialur�nico Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus grupo A e C 
Alginatos Azobacter vinelandii, Azobacter chroo co ccum, Pseudomonas spp. 
Desulfatoheparina Escherichia coli K5 
Emulsana Acinetobacter calcoaceticus 
Esquizofilana Schizophylum commune 
Gelana Sphingomonas paucimobilis 
Ramsana Alcaligenes sp. 
Succinoglicana Sinorhizobium sp., Agrobacterium spp., Alcaligenes spp. 
Xantana Xantomonas campestris 
XM6 Enterobacter XM6 
Welana Sphingomonas sp. 

Quadro 3: Principais polímeros microbianos de interesse comercial  

Fonte: GÓMEZ, 2006 

 

 

A obten��o de biopolímeros microbianos destinados para alimenta��o humana é 

uma tarefa mais complexa do que para a utiliza��o em outros produtos, uma vez que 

devem ser considerados seguros para o consumo e atender aos requisitos das 

legisla��es de alimentos em vigor. Apesar do grande número de pesquisas realizadas 

há mais de três décadas de polímeros microbianos apresentando interesse industrial 

(Quadro 3), até agora apenas três polissacarídeos est�o aprovados para uso alimentar 

nos EUA: xantana produzida por Xanthomonas campestris, gelana por Sphingomonas e 

dextrana por Leuconostoc (STREDANSKY, et al, 1999). 

EPS produzidos por BL s�o usados para melhorar as características reológicas 

de diversos produtos alimentícios. Estas bactérias produzem uma grande variedade de 

EPS estruturalmente diferentes, que possuem potencial para serem aplicados em 
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substitui��o a outros estabilizantes e espessantes (SUTHERLAND, 1998; BOELS et al., 

2001). 

 

3.3  EXOPOLISSACARIDEOS 

 

Vauquelin em 1822 foi quem primeiro observou a polimeriza��o de  

polissacarídeos, através de experimentos realizados com caldo de cana. Quarenta anos 

depois, Pasteur descreveu observa��es semelhantes, demonstrando que essa 

polimeriza��o era provocada por micro-organismos (BARBOSA, et al., 2002).

 Sutherland em 1972 prop�s o nome exopolissacarideo  a todo polissacarídeo 

que se encontra  entorno da superfície de célula, também sendo denominado de  

glicocálice por serem constituídos por pequenas quantidades de glicoproteína 

(MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 1997). 

 Os EPS s�o produzidos tanto por organismos procariontes (eubactéria e 

archeobactéria) como por eucariontes (fitoplancton, fungos, leveduras e algas), Tendo 

uma freqüência maior em bactérias e microalgas do que em fungos e leveduras 

(BHASKAR, 2003). S�o considerados metabólitos secundários, produzidos quando uma 

fonte de carboidratos está presente em excesso pelos micro-organismos. S�o 

produzidos quando as células crescem lentamente ou cessam o crescimento 

(MESOMO, 2005). EPS s�o produzidos pelos micro-organismos como forma livre ou 

associada com outros organismos (rela��o simbiótica) (ROSEN; CORNFORD 1971;  

COSTERTON et al., 1987; BHASKAR; BHOSLE,  2005).  

EPS microbianos ficam no exterior da célula e s�o basicamente de dois tipos: 

camada limo ide que forma um agregado coloidal como uma subst�ncia amorfa e 

mucilaginosa ao redor da célula, de pouca ou nenhuma aderência celular (BOELS et 

al., 2001; PORTILHO, 2002) e cápsula (CPS) que forma uma camada coesiva e 

aderente à célula ligado covalentemente a um fosfodiéster ou a moléculas de lipídeos 

“A” da membrana celular (ROBERTS, 1996). 

A presen�a de EPS associadas às células bacterianas se reconhece pela 

forma��o de col�nias mucosas no meio de cultura sólido ou pelo aumento da 

viscosidade no meio de cultura líquido (GÓMEZ, 2006). 
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Os EPS s�o polímeros altamente hidratados, contendo 99% de água. S�o 

invisíveis quando observados diretamente no microscópio. Podem ser visualizados pela 

microscopia ótica mediante a utiliza��o de corantes apropriados como tinta nanquim da 

índia, vermelho de rutênio ou azul alcian, devido à natureza ani�nica de muitos EPS 

(DECHO, 1990). S�o realizadas rea��es tintoriais negativas para distinguir os EPS 

capsulares dos dispersos no meio (SUTHERLAND, 1998). Na microscopia eletr�nica de 

varredura (MEV) e de transmiss�o (MET) s�o revelados como uma matriz de fibras 

polissacarídicas (ROBERTS, 1996; WHITFIELD; ROBERTS, 1999; SILVA et al., 2001). 

A habilidade dos micro-organismos produzirem exopolissacarideos possuem 

aspectos positivos e negativos. Entre os aspectos negativos podem ser citados: 

deteriora��o de produtos cárneos, vegetais e frutas, produ��o de acidez e aromas 

indesejáveis (diacetil) em: vinhos, sucos, cervejas e outras bebidas destiladas 

(FORSYTHE, 2005; JAY, 2005; MENEGHIN, 2008), e na agroindústria sucroalcooleira, 

a presen�a de dextrana é um problema que afeta tanto a qualidade do a�úcar como a 

eficiência industrial (ALVAREZ; CARDENTY, 1998). Alguns micro-organismos utilizam 

os EPS como fator de patogenicidade para o hospedeiro (TIBA; NOGUEIRA, LEITE, 

2009).  

Com rela��o aos aspectos positivos, os polissacarídeos associados à célula 

apresentam import�ncia médica, através de elabora��o de vacinas (SILVA; 

RICHTMANN, 2006) e muitos outros EPS têm amplo espectro de aplica��es na 

indústria (SUTHERLAND, 1998; STREDANSKY, et al., 1999; CANILHA et al, 2005). 

 

3.3.1 Estrutura dos EPS 

  

Os EPS possuem peso molecular elevado, compreendendo entre 103 a 108 kDa 

sendo formados por cadeias longas, constituídas por ramifica��es contendo unidades 

repetidas de a�úcares ou derivados de a�úcares e alguns constituintes n�o 

carbiodratados, tais como acetato, piruvato, succinato, fosfato, componente lipídicos, 

nitrogênio ou íons inorg�nicos (PACE, 1992). Eles podem ser sintetizados no interior da 

célula durante o crescimento, n�o ficando permanentemente ligados na superfície da 
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célula microbiana (LAWS & MARSHALL, 2001), ou podem ser produzidos externamente 

à célula através de exoenzimas na presen�a de substratos específicos. 

Os biopolímeros s�o constituídos quimicamente por monossacarídeos e outros 

componentes n�o carboidratos, principalmente os grupamentos acetila e piruvato, que 

conferem viscosidade às solu��es aquosas destes polímeros. Podendo um destes 

polímeros produzir solu��es altamente viscosas, e outros formarem géis semelhantes 

ao agar, pela adi��o de sais (SOUW; DEMAIN, 1979; CRESCENZI, 1995). 

 Os grupos acetila e outros substituintes n�o a�úcares podem alterar 

grandemente as propriedades físicas, assim como conferir carga ao exopolissacarideo. 

Na ausência de tais cargas a depender das liga��es estruturais, as macromoléculas 

podem se tornar insolúveis. Grupos acetila geralmente impedem a associa��o 

sinergística e sua remo��o produz polímeros gelificantes em concentra��es baixas 

(SUTHERLAND, 1997). 

Os EPS s�o compostos principalmente por carboidratos, formando homo e 

heteropolissacarídeos, que podem conter diversos substituintes org�nicos e 

inorg�nicos. Os Homopolissacarídeos s�o constituídos somente por um tipo de 

monossacarídeos que diferem em sua estrutura e propriedade. Estes EPS podem ser 

de origem bacteriana como a curdulana, ou fúngico como o esclerogucano. Os 

heteropolissacarideos apresentam na sua estrutura de 2 a 5 monossacarídeos 

diferentes e predominam nos EPS microbianos (GÓMEZ, 2006). 

Os EPS podem ser compostos por diferentes tipos de carboidratos. Os mais 

encontrados s�o os a�úcares D-glicose, D-galactose e D-manose, L-fucose, L-

raminose, e 6-desoxhexoses (LINDBERG, 1990). Outros monossacarídeos mais raros 

podem ser encontrados como L- hexoses ou a glicose e galactose em sua forma 

furanosa. Também podem ser encontrados os aminoa�úcares, entre os mais comuns 

se encontram as N-acetil-D-glicosamina, N-acetil-manosamina, fucosamina e 

talosamina. Estes monossacarídeos n�o possuem interesse industrial nem comercial. 

Os polímeros dos seres procariontes com raras exce��es as cianobacterias e espécies 

de Shinorhizobium n�o possuem pentoses. Isto pode diferenciar os EPS produzidos 

pelos pro cariontes e eucariontes (OKUTANI;  TANDAVANITJ,1991).) 
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Os EPS microbianos podem ser polímeros de monossacarídeos ani�nicos, 

neutros e cati�nicos ou derivados destes, sendo que a maior parte é de natureza 

poliani�nica, devido à presen�a de ácidos hialur�nicos. O mais frequentemente 

encontrado é o acido D-glucur�nico. Em menor freqüência tem-se encontrado o ácido 

D-manur�nico e D-galactur�nico e L-idur�nico. Os ácidos hexoaminur�nicos têm sido 

identificados em vários EPS bacterianos (SUTHERLAND, 2001). Os EPS s�o 

hidrofílicos, mas podem ter propriedades hidrofóbicas (NEU; PORALLA, 1990). 

 

3.3.2 Exopolissacarideos produzidos por bactérias láticas 

 

A descri��o de EPS formados pelas bactérias láticas vem desde a época de 

Pasteur em 1861, onde ele observou que a forma��o de subst�ncias viscosas na 

deteriora��o do vinho era conseqüência da atividade microbiana. Orla-Jensen em 1943 

descreveu a habilidade das BL de formarem polissacarídeos da sacarose, e atribuiu a 

forma��o destes polissacarídeos na deteriora��o de alimentos, assim como a forma��o 

da dextrana pelos Leuconostoc spp. na deteriora��o da beterraba (LEATHERS, 2002). 

Os Micro-organismos denominados GRAS (Generally Recognized as Safe) como 

por exemplo as bactérias lácticas, propi�nicas e bifidobactérias, s�o capazes de 

produzir EPS em grandes quantidades, oferecendo uma alternativa interessante para a 

produ��o de polissacarídeos em escala industrial, os quais podem ser utilizados pela 

indústria alimentícia (RICCIARDI ; CLEMENTI, 2000; LAWS et al., 2001).   

EPS produzidas por BL incluem o gênero Streptococcus Lactobacillus, 

Leuconostoc, e Lactococcus, que produzem uma grande variedade de polímeros com 

diferentes estruturas, com peso molecular que varia de 4,0 x 104 a 6,0 x 106 Da (DE 

VUYST; DEGEEST, 1999).  

Os EPS identificados pelas BL com mais freqüência s�o dextrana, α- glucana,  β-

glucana , frutana, alternana,  mutana  levana e  reuterana (MONSAN, et al, 2001; 

BOUNAIX, 2009).     

A dextrana corresponde a uma classe de exopolissacarideo do tipo  

homopolissacarídeo produzida extracelularmente através de uma glicosiltransferase, a  

enzima dextrana-sacarase (MONCHOIS et. al, 1999). A família Lactobacillaceae, 
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pertencentes as BL é a mais envolvida na produ��o deste biopolímero, especificamente 

os gêneros Lactobacillus, Leuconostoc e Streptococcus, tendo como principais 

representantes os Leuconostoc mesenteroide e os Leuconostoc dextranicum em 

substrato de crescimento contendo sacarose (JEANES, 1974). O peso molecular desse 

polissacarídeo varia de 40.000.000 a 100.000.000 Dalton. S�o constituídos por 

unidades básicas de a-D-glucopiranoses ligadas em α(1→ 6) na cadeia principal e 

diferem quanto ao número de ramifica��es em α (1→2), α (1→3), α(1→4) e no peso 

molecular. (ALSOP, 1983). A diversidade de aplica��o da dextrana deve-se 

principalmente a massa molecular e ao grau de ramifica��o. S�o polissacarídeos 

quimicamente neutros e inertes, portanto n�o reagem  com as subst�ncias encontradas 

na maioria dos alimentos. Geralmente s�o utilizados como agentes emulsionantes e 

estabilizantes de sistemas de emuls�es constituídos de água em óleo. Mas também 

têm aplica��es na indústria de petróleo, farmacêutica e na área médica  (VIEIRA, 

2003).  

  

3.3.3  Biossíntese de EPS de bactérias láticas 

 

É importante o conhecimento dos processos biossintéticos da produ��o de EPS, 

para que se possa otimizar e adaptar os processos tecnológicos , obtendo assim um 

produto de qualidade desejada e diminui��o do custo de produ��o. 

A biossíntese de EPS bacterianos é bastante complexa. Os genes que codificam 

as enzimas e proteínas regulatórias requeridas para a síntese de EPS têm origem 

plasmidial em linhagens de LB mesófílicas, como Lactococcus, ou basicamente 

cromoss�mica em linhagens termófílicas de Streptococcus e Lactobacilli (VAN  

KRANENBURG et al., 1999; STINGELE et al., 1999; LAWS; GU; MARSHALL, 2001). 

A produ��o de EPS normalmente ocorre durante a fase logarítmica, e em 

algumas bactérias, continua durante a fase estacionária de crescimento (LAWS et al., 

2001).  A síntese de EPS Homopolissacarídeos e heteropolissacarídeos é diferente 

pelas bactérias: Homopolissacarídeos s�o compostos por somente um tipo de resíduo 

glicopiranosil que podem ser resíduo glicose (glucana, dextrana) ou frutose (frutana). 

Podem ser sintetizados no interior da célula ou no ambiente externo, sendo neste 
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últimocaso sintetizados pelas bactérias através de uma única enzima a dextrana-

sacarase, que é uma glicosiltransferase, tendo como substrato a sacarose. Os 

homopolissacarideos s�o produzidos em alta quantidade (g/L). Os 

heteropolissacarídeos s�o sintetizados no interior da célula através de precursores de 

a�úcares nucleotídeos. S�o sintetizados em baixa quantidade (mg/L) e possuem vários 

blocos de configura��o: ramnose, frutose, arabinose, glicose, xilose, manose, 

galactose, ácido glucur�nico) (SUTHERLAND, 1997).   

 Nos homopolissacarideos produzidos extracelularmente a rea��o de 

polimeraliza��o ocorre via glicosiltransferases como a dextrana, e glucana ou 

frutosiltransferase (frutana), que transfere o monossacarídeo do dissacarídeo para o 

crescimento da cadeia polissacarídea. Assim, essa produ��o é bastante simples, 

independente do metabolismo do carbono central, e ocorre pouca varia��o na estrutura. 

Nocaso da dextrana que consiste em um tipo de homopolissacarídeo bacteriano 

extracelular, contendo unidades de α-D-glucopiranosil polimerizadas 

predominantemente por liga��es do tipo α-(1-6) (SANKPAL et al., 2001), a sua síntese 

ocorre extracelularmente, sendo o substrato transformado em polissacarídeo sem 

penetrar no interior da célula. Este processo é realizado pela enzima dextrana-sacarase 

(α -1,6-glucana 6-α-D-glucosiltransferase). Ela é uma enzima indutora sintetizada 

intracelularmente e excretada  pelo micro-organismo, na presen�a de sacarose, agindo 

na molécula de sacarose, liberando a frutose e transferindo a glicose a uma molécula 

receptora moléculas, nocaso o polímero dextrana em expans�o (PADMANABHAN; KIM, 

2002).  

Os homo e hetero polissacarídeos que s�o sintetizadas no interior da célula 

utilizam os precursores dos a�úcares nucleotídeos (a�úcar difosfato nucleotídeo) 

intracelular. Estes a�úcares nucleotídeos fornecem as formas ativadas de 

monossacarídeos e também fornecem à célula bacteriana um meio de interconvers�o 

dos vários monossacarídeos através de rea��es de epimeriza��o, desidrogena��o e 

descarboxila��o (HARDING et al., 1993).  

Os EPS produzidos pelas BAL de a�úcar nucleotídeos intracelular consistem de 

uma variedade de a�úcares incluindo glicose, galactose, ramnose, ácido glucur�nico, 

fucose, N-acetylglucosamina (GlcNAc), e N-acetilgalactosamina (GaINAC). Esses s�o 
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todos formados do processo intermediário do metabolismo do carbono central. A via 

biossintética pode ser dividida em 4 seqüências de rea��es separadas: as rea��es 

envolvidas com o transporte de a�úcar para o citoplasma, a síntese de a�úcar-1-fosfato, 

ativa��o e liga��o de a�úcares, e os processos envolvidos na secre��o dos EPS 

(KLEEREBEZEM, HOLS, HUGENHOLTZ, 2000; DE VUYST et al., 2001; LAWS et al., 

2001). O transporte de a�úcares consiste em três diferentes processos (BOELS et al, 

2001). No primeiro a hidrólise do ATP é acoplado a transloca��o do a�úcar via uma 

ATPase transportadora do a�úcar . No segundo sistema de transporte, a importa��o é 

acoplada ao transporte de íons e outros solutos, e no terceiro, o sistema de 

transloca��o ocorre via o sistema de transporte fosfoenolpiruvato (PEP) (FATH; 

KOLTER, 1993; POOLMAN, 1993; DE VOS, 1996). Neste sistema o grupo fosfato é 

liberado da convers�o do PEP em piruvato, e transferido ao a�úcar que entra 

envolvendo duas proteínas citoplasmática fosfocarreadora, Enzima I e HPr (POSTMA; 

LENGELER; JACOBSEN, 1993). 

Na liga��o dos a�úcares ocorre a polimeriza��o. Acredita-se que se pro cessa 

na membrana citoplasmática e depois o EPS é transportado para fora da célula 

(SUTHERLAND, 1998). Após a polimeriza��o das unidades dos monossacarídeos 

formando o polissacarídeo, este é excretado passando pelo periplasma, pelo complexo 

parede/membrana, sendo excretado para o ambiente extracelular (SUTHERLAND, 

2002). 

No exterior da célula microbiana os exopolissacarideos podem permanecer 

soltos (como muco viscoso) ou podem estar aderidos à superfície da célula, formando a 

cápsula (SILVA et al., 2001).  

A presen�a de polissacarases específicas que degradam o exopolissacarideo 

consiste em um grande problema na produ��o de EPS produzido pelas bactérias. Caso 

ocorra lise da célula durante o cultivo, as enzimas podem ser liberadas para o meio 

extracelular podendo ocorrer à degrada��o dos produtos poliméricos e a redu��o 

drástica da massa (GARCIA-CRUZ; SOUZA, 2001) 

 

3. 4 CONDI��ES DE CULTIVO PARA PRODU��O DE EPS 
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A produ��o de exopolissacarideos por linhagens que têm esta propriedade 

depende de vários fatores. Os par�metros que mais influenciam s�o a linhagem 

bacteriana, a composi��o do meio de cultivo, o pH e a temperatura de incuba��o 

(FARIA, 2002; NAMPOOTHIRI et al.; 2003).  

 

3.4.1 Linhagem bacteriana 

 

As condi��es que influenciam a produ��o de EPS v�o depender do perfil 

enzimático de cada micro-organismo. Varia de uma espécie a outra inclusive entre 

linhagens bacterianas da mesma espécie (FARRES et, al,1997). 

 

3.4.2 Composição do meio 

 

A produ��o de EPS pelas bactérias láticas está relacionada com as condi��es de 

crescimento da linhagem, com a composi��o do meio de cultura e sua influencia na 

síntese, no rendimento e na composi��o dos exopolissacarideos. Meios de cultura 

sintéticos, tais como Man Rogosa Sharpe (MRS), All Purpose Tween (APT), e alguns 

meios complexos enriquecidos com leite ou soro de leite, s�o normalmente usados em 

estudos de produ��o de EPS. Muitos desses meios contêm extrato de levedura, extrato 

de carne, peptonas, proteínas e lactose (entre outros nutrientes), os quais, 

individualmente e em conjunto, podem interferir na composi��o da estrutura dos EPS 

(FARIA, 2002). 

Apesar do meio MRS ser considerado seletivo para lactobacilos, outras bactérias 

láticas também podem ser isoladas, assim como micro-organismos dos outros grupos 

como bactérias do gênero Bacillus e leveduras. Ainda assim, é o meio mais utilizado 

para o isolamento e enumera��o de bactérias láticas. O meio MRS suplementado com 

altas concentra��es de a�úcares é utilizado para o isolamento de bactérias láticas 

produtoras de EPS. Van Geel-Schutten et al. (1999) isolaram várias linhagens de 

Lactobacillus   produtoras de EPS de diferentes fontes (alimentos fermentados, trato 

gastrintestinal e placas dentárias humanas) utilizando o meio MRS contendo 10% de 

diferentes a�úcares (glicose, frutose, maltose, rafinose, sacarose, galactose e lactose).  
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Smitinont et al. (1999)  utilizaram agar MRS contendo 2% de glicose, frutose, sacarose 

e lactose,  obtendo 70 linhagens isoladas de diferentes substratos produtoras de EPS 

das 104 isoladas (6,7%).  

O equilíbrio entre os diferentes substratos e a deficiência em alguns nutrientes é 

de grande import�ncia para a produ��o de EPS. Em geral a produ��o de polímero é 

favorecida pela alta rela��o carbono/nitrogênio. No entanto a rela��o inversa favorece o 

crescimento (LEE, et al., 2002). Uma exce��o a este fato s�o as bactérias láticas, na 

qual a deficiência de nitrogênio no meio n�o é um fator que venha favorecer a produ��o 

de polímeros (KIMMEL, et al, 1998). A utiliza��o de diferentes fontes de carbono 

influencia n�o somente no tipo de polímero como também na sua qualidade e 

propriedades físicas. A bactéria Pseudomonas syringae var. glycinae quando o meio 

possui excesso de sacarose produz o levano, mas se o meio tiver excesso de glicose o 

polímero sintetizado é o alginato (CERNING, 1990; CERNING et al., 1990). As bactérias 

láticas Streptococcus thermophylus e Lactobacillus casei CG11 apresentam uma 

máxima produ��o de EPS em um meio rico em glicose e menor quando os carboidratos 

s�o lactose e sacarose (CERNING, et al., 1994). L. lactis NIZO B40 produziu menos 

EPS quando cresceu no meio suplementado com frutose comparado com o meio 

suplementado com glicose.  

Vários trabalhos (BONNET, SIMON-PUJOL, CONGREGADO, 1993; CERNING, 

et al., 1994; MOZZI, et al., 2006; GAMAR-NOURANI; BLONDEAU; SIMONET, 2004, 

SCHIAV�O-SOUZA et al., 2007) indicam que a fonte de carbono adicionada no meio 

constitui uma importante forma de detectar a produ��o de EPS em bactérias láticas. 

N�o existe um a�úcar mais indicado para o isolamento generalizado das bactérias 

produtoras de EPS. O Carboidrato utilizado é dependente da linhagem testada.  

Cerning et al. (1994) mostrou que a produ��o de EPS pelo Lactobacillus casei CG11 

em meio base contendo glicose foi maior do que o mesmo meio com lactose ou 

galactose. No entanto Mozzi et al. (2001) observou que a produ��o de L. casei CRL87 

foi maior quando se utilizou a galactose do que a glicose. Esta diferen�a de produ��o 

entre as linhagens está relacionada com a varia��o na atividade da enzima envolvendo 

a síntese dos a�úcares nucleotídeos que atuam como precursores das unidades de 

repeti��o que constroem os heteropolissacarídeos. Lactococcus lactis spp. Cremoris 
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B40 produziu maior quantidade de EPS em glicose do que em frutose (LOOIJESTEIJN 

et al., 2000). Isto é explicado pela baixa atividade da enzima frutosebifosfatase, que 

canaliza a convers�o da frutose-1-6-difosfato em frutose-6-fosfato, uma etapa essencial 

na biossíntese do a�úcar nucleotídeo da frutose, mas n�o da glicose. Outras diferen�as 

na produ��o do EPS têm sido atribuídas à presen�a de diferentes sistemas de 

transporte de a�úcar de linhagens de bactérias láticas, se a entrada de mono e 

dissacarídeos dentro da célula for o passo inicial para a síntese de EPS. (CHERVAUX 

et al., 2000). Ambos transportadores de a�úcar e a síntese dos precursores do a�úcar 

nucleotídeo s�o processos regulatórios que podem estar sob a repress�o de catabólitos 

(BOELS et al., 2001; LAWS et al., 2001). 

Tem sido demonstrado em vários trabalhos de pesquisa que quantidades 

superiores a 5% de a�úcares aumentam notavelmente a produ��o de EPS, porém 

existe um limite, pois o excesso pode provocar uma inibi��o do crescimento dos micro-

organismos e da síntese de EPS. Son et al. (2001) relatam que o cultivo de Acetobacter 

xylinum, em meios contendo glicose em porcentagens acima de 4% acarretam o 

acúmulo de gluconato, diminuindo o pH do meio, inibindo a produ��o da celulose.  

A composi��o do EPS e suas propriedades físico-químicas pode variar 

grandemente, mas é geralmente independente da fonte de carbono (DECHO, 1990) 

A fonte de nitrogênio é necessária para o crescimento dos micro-organismos e 

para a síntese dos exopolissacarideos. Porém, o excesso deste nutriente pode diminuir 

a produ��o de EPS. A sele��o de nitrogênio org�nico e inorg�nico depende do seu 

efeito sobre a produ��o de EPS e da capacidade de tais micro-organismos em 

metabolizar estes substratos (SON, et al, 2001). A forma��o de polissacarídeo pela 

bactéria é bastante dependente da concentra��o de peptídeos e aminoácidos livres, 

(PINTADO; MALCATA, 2007). 

 Compostos nitrogenados mais complexos como peptonas, extrato de carne, 

extrato de levedura, hidrolisado de caseína e soja, permite aos micro-organismos além 

de um bom crescimento, uma produ��o mais rentável de EPS. No entanto micro-

organismos com pouca atividade proteolítica n�o utilizam bem estes substratos, 

conseqüentemente n�o crescendo bem no meio e nem produzindo EPS 

(STREDANSKY, et al, 1999).                                  
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As condi��es de fermenta��o influenciam fortemente a produ��o de EPS. 

Estudos sugerem que as melhores condi��es para a produ��o de EPS s�o diferentes 

da condi��o ótima para o crescimento celular, principalmente em BL mesófílicas 

(GAMAR-NOURANI; BLONDEAU; SIMONET, 2004). A temperatura ótima para a 

síntese de EPS já foi determinada em algumas BAL e pode variar de 25°C para 

Lactococcus lactis até temperaturas acima de 45 °C para Lactobacillus delbrueckii 

(CERNING et al., 1992; LAWS et al., 2001).  

O efeito do pH na produ��o de EPS está relacionado à atividade das enzimas 

glicosil-hidrolases, responsáveis pela degrada��o de EPS após fermenta��es longas. 

Como a degrada��o de EPS n�o é desejável, a influência que o pH do meio tem sobre 

o rendimento de EPS depende do pH ótimo para a atividade das glicosil-hidrolases. O 

pH ótimo para a produ��o de EPS será o pH no quais os efeitos opostos de produ��o e 

degrada��o estejam balanceados (PHAM et al., 2000; LAWS et al., 2001).  

Os EPS presentes na cultura exibem um comportamento do tipo pseudoplástico, 

sendo pouco afetada pela varia��o de pH (entre 2 e 11) e de for�a i�nica, e possui uma 

elevada termo estabilidade (PINTADO ; MALCATA ,2007). 

A produ��o de exopolissacarideos bacterianos em cultivo submerso é 

frequentemente acompanhada por um substancial aumento da viscosidade do caldo 

fermentado, o qual resulta em irregular distribui��o do oxigênio no meio (WECKER; 

ONKEN, 1991).  

  

3.5 RECUPERA��O E PURIFICA��O DE EPS 

 

Diferentes etapas s�o utilizadas para a obten��o dos EPS produzidos nos 

cultivos microbianos, os quais envolvem a combina��o de técnicas de extra��o, 

purifica��o e quantifica��o. Basicamente o processo de recupera��o primária dos 

exopolissacarideos envolve remo��o de células microbianas, precipita��o do 

biopolímeros, secagem e moagem (GALINDO, et al.., 1994). As células s�o removidas 

pelo processo da centrifuga��o. Os EPS podem ser recuperados de forma impura, 

secando diretamente o extrato viscoso (VIEIRA, 2003) ou podem passar por uma 

purifica��o inicial, utilizando técnicas como a forma��o de uma insolubiliza��o do 
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polímero com a adi��o de certos sais ou modifica��o do pH .  Podem também ser 

recuperados pelo processo da precipita��o após tratamentos com solventes org�nicos 

solúveis em água. Os mais utilizados s�o o álcool etílico, acetona, metanol e 

isopropanol (MOREIRA et al., 2003; GÓMEZ, 2006). 

  Após a extra��o dos polímeros, estes s�o purificados e secos em estufa, a 

baixas temperaturas ou liofilizados (MOREIRA et al., 2003) e ent�o, preparados para as 

análises de determina��o da estrutura e caracteriza��o.  

O método de recupera��o do polímero vai interferir na varia��o da sua massa 

molar média (NASCIMENTO, 2001) 

O grau de purifica��o dos EPS vai depender da finalidade do uso destes. 

Geralmente em uma purifica��o simples s�o utilizadas lavagens sucessivas com 

subseqüente precipita��o em solventes, seguida pela diálise contra água deionizada 

(CHI; ZHAO, 2003; PÉANT et al, 2005). É utilizado ácido tricloroacético na propor��o 

entre 4 a 14%, digest�o com protease ou a combina��o de ambos, para precipita��o de 

proteínas, e clorofórmio para precipita��o de lipídeos (VAN MARLE AND ZOON, 1995; 

RUAS-MADIEDO, REYES-GAVILÁN, 2005; SÁNCHEZ, et al, 2006). Em casos em que 

seja necessário um grau maior de purifica��o s�o utilizados detergentes cati�nicos, 

pelo uso de métodos cromatográficos com a passagem pela coluna em cromatografia 

de permea��o em gel, cromatografia de troca i�nica ou em cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE). S�o utilizados também agentes químicos ou enzimas que interagem 

de forma específica com certos grupos (DRUZIAN, 2000). Na quantifica��o destes 

polímeros podem ser utilizados métodos químicos ou analíticos. Em ambos os casos, o 

material deverá ser de alta pureza.   

Após as etapas de isolamento, é obtido o peso do pó seco moído ou liofilizado o 

que indica o rendimento do EPS (DE VUYST, et al., 1998; DE VUYST;  DEGEEST, 

1999, VAN GEEL-SCHUTTEN, et al.,1999; FRENGOVA, et al., 2000) 

O método normalmente utilizado para a identifica��o do EPS é o método 

colorimétrico do fenol-sulfúrico descrito por Dubois et al. (1956) que mede a quantidade 

de a�úcar total (AT). Para retirar a interferência de carboidratos de baixo peso 

molecular que possam estar presente no EPS, Ruijssenaars et al. (2000) determinou 

mais precisamente a quantidade de EPS fazendo-se concomitantemente a 
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determina��o do a�úcar total pelo método do fenol sulfúrico, e a determina��o do 

a�úcar redutor (AR) pelo método do ácido dinitrosalisílico (DNS) descrito por Miller, 

1959. Depois se subtraem à concentra��o do a�úcar total pela concentra��o do a�úcar 

redutores (EPS= AT – AR) e assim faz-se a quantifica��o do EPS. Outro método 

colorimétrico utilizado envolve o uso do reagente de antrona (MORRIS, 1948). 

Embora os métodos colorimétricos sejam de menor custo e mais simples, a 

técnica de maior sensibilidade para a determina��o e quantifica��o dos EPS consiste 

no método analítico acoplado a um sistema de separa��o, como por exemplo, à 

cromatografia de permea��o em gel no sistema CLAE. Este sistema separa os 

polímeros pela exclus�o do tamanho, identificando assim cada fra��o (MARGOLLES; 

REYES-GAVILÁN, 2003). A detec��o simult�nea das moléculas do EPS pelo índice de 

refra��o (IR) também é utilizado para quantificar a produ��o de EPS (FABER et al., 

1998; RUAS-MADIEDO et al.,2006).  

O aumento da produ��o de EPS pode ser alcan�ado através de manipula��o 

genética ou pelo controle da fisiologia microbiana, modificando a dire��o das rotas 

metabólicas. A determina��o dos mecanismos responsáveis pelo controle e regula��o 

da biossíntese de EPS, ao nível dos genes e das proteínas, é necessária para que a 

produ��o de EPS possa ser otimizada (DE VUYST; DEGEEST, 1999; BOELS, et al., 

2001; LAWS et al., 2001). 

 

3.6  IDENTIFICA��O E CARACTERIZA��O DE POL�MEROS 

 

Para que os polímeros sejam identificados e caracterizados é necessário que 

eles estejam puros. A purifica��o é o processo de separar ou de extrair o composto alvo 

de outro composto ou contaminador. Para tal se utiliza técnicas simples de purifica��o 

como a utiliza��o de um ou mais solvente ou técnicas mais sofisticadas como a 

cromatografia. A identifica��o e caracteriza��o dos polímeros s�o baseadas nas suas 

propriedades físicas, químicas, mec�nicas, térmicas e reológicas, no qual s�o 

determinadas, através das seguintes técnicas: cromatografia de permea��o em gel, 

cromatografia gasosa acoplada a espectr�metro de massas (CG-EM), cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE), difrat�metro de raios-X (DRX), espectromicroscopia de 
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superfícies (XPS), microscópio eletr�nico de varredura com espectroscopia por energia 

dispersa, calorimetria exploratória diferencial (DSC), espectroscopia por infravermelho 

(IV), espectrofotometria por absor��o at�mica. análise termogravimétrica (ATG) e 

resson�ncia magnética nuclear (RMN).  Também podem ser identificados pelas 

propriedades reológicas e por técnicas de ensaios imunológicos (patente PI9700705-6). 

Normalmente s�o utilizadas de 3 a 5 destas técnicas em conjunto para a caracteriza��o 

dos polímeros.  

 

3.7 CONSIDERA��ES FINAIS 

 

Biopolímeros microbianos extracelulares têm apresentado como um grande 

mercado em diversos setores da indústria, agregando valor em vários produtos, 

principalmente os de origem alimentícia, por melhorar as características reológicas 

destes. A produ��o de biopolímeros pelos micro-organismos ainda é bastante 

inexpressiva quando comparada aos polímeros extraídos de plantas e animais, 

principalmente pelas bactérias láticas. No entanto pelo fato das bactérias pertencentes 

a este grupo serem inócuas a saúde humana e animal, se torna cada vez mais 

interessante investir no processo de produ��o dos biopolímeros para uso industrial.  
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RESUMO 

 

 

Bactérias láticas têm como característica principal a produ��o de ácido lático como 

produto final do metabolismo dos carboidratos. S�o micro-organismos de exigência 

nutricional complexa, podendo ser encontrados em diversos habitats. Produzem 

metabólitos secundários de grande interesse econ�mico, principalmente os 

exopolissacarideos. Este trabalho teve como objetivo isolar bactérias láticas 

provenientes de substratos coletados na regi�o do semi-árido baiano, realizando 

truagem quanto à produ��o de exopolissacarideos. Foram utilizados cinco tipos de 

alimentos para o isolamento destes micro-organismos A triagem foi realizada em discos 

de papel e os micro-organismos foram submetidos às diferentes condi��es de cultivo, 

variando o tipo de a�úcar, pH e temperatura. A produ��o de exopolissacarideos foi 

visualizada pela presen�a de col�nia densa sobre os discos, sendo confirmada pela 

forma��o de precipitado, desta col�nia em álcool absoluto, e  pela visualiza��o na 
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microscopia eletr�nica. Como resultados foram obtidos 187 isolados de bactérias láticas 

produtoras de EPS.  As condi��es onde houve maior número de isolados foram: 

sacarose 10%, pH 7,5 a 28�C. Os resultados indicam que a regi�o do semi-árido baiano 

possui uma biodiversidade de bactérias láticas de natureza extremófilas de grande 

interesse industrial, principalmente  no que se refere à produ��o deste biopolímero. 

 

 Palavras chave: Triagem, exopolissacarideos, bactérias láticas, biopolímero 

 

 

ABSTRACT 

 

Lactic acid bacteria  have most prominent feature production of lactic acid as end product of carbohydrate 

metabolism. They are micro-organisms of complex nutritional requirements and can be found in various 

habitats and produce secondary metabolites of great economic interest, especially exopolysaccharides. 

This study aimed to isolate lactic acid bacteria from substrates collected in the semi-arid environments, 

making triagem for the production of exopolysaccharides. We used five types of food for the isolation of 

these microorganisms The triagem was performed on paper discs and micro-organisms were subjected to 

different growing conditions, varying the type of sugar, pH and temperature. The production of 

exopolysaccharides was visualized by the presence of dense colony on the discs, which were confirmed 

by the precipitate, when part of this colony was mixed in absolute alcohol and viewed under electron 

microscopy. As a result were obtained from 187 isolates of lactic acid bacteria producing EPS. The 

conditions where there was a higher number of isolates were: 10% sucrose, pH 7.5 at 28 � C. The results 

indicate that the semi-arid environments have a biodiversity of lactic acid bacteria of great industrial 

interest, especially as regards the production of this biopolymer. 

 

Keywords :  Triagem, exopolysaccharides, lactic acid bacteria, biopolymers 
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4.1 INTRODU��O 

 

A denomina��o das bactérias ácido láticas (BAL) ou simplesmente bactérias 

láticas vem do fato de que a energia na forma de ATP é obtida através da fermenta��o 

de carboidratos, produzindo ácido lático como principal produto final (LIMA; 

AQUARONE; BORZANI, 1975).  

O Manual Bergey's que trata da sistemática bacteriana (HOLT et al., 1989), 

define bactérias láticas como sendo bactérias Gram-positivas, n�o esporuladas, 

catalase negativa, desprovidas de citocromos, crescimento em condi��es de aerobiose, 

microaerofilia ou anaerobiose facultativa, com temperatura variando entre 35°C a 40°C. 

Salminen, Wright, e Ouwehand (2004), acrescentam outras características como: 

apresentam a morfologia cocos ou bacilos, possuem baixo teor de guanina + citosina 

(G-C), na sua maioria s�o imóveis, ácido tolerantes, n�o pigmentadas, n�o reduzem o 

nitrato, n�o liquefazem a gelatina e nem produzem sulfeto de hidrogênio.  

Como resultado de sua extrema especializa��o fisiológica, as bactérias láticas 

s�o consideradas como bactérias fastidiosas, por isso confinadas a poucos ambientes 

naturais característicos. Algumas vivem em associa��o com vegetais e crescem à custa 

dos nutrientes liberados através da morte e da decomposi��o de tecidos vegetais. 

Outras podem ser encontradas em solos, alimentos, e bebidas preparados a partir da 

fermenta��o de materiais vegetais: pickles, chucrute, silagem, vinho e cerveja 

(MAGNUSSON, et al., 2002).  

Algumas bactérias láticas fazem parte da microbiota normal do corpo animal, 

ocorrendo em número considerável na nasofaringe, trato intestinal e geniturinário.  

Outro habitat característico das bactérias láticas é o leite, para o qual elas têm 

acesso através do corpo do animal ou por materiais vegetais (LIMA; AQUARONE; 

BORZANI, 1975). 

Tradicionalmente as bactérias láticas têm sido classificadas com base nos 

critérios taxon�micos fenotípicos que incluem a aparência morfológica, em cocos, 

bacilos ou bast�es. Os cocos s�o de forma esférica  com di�metro entre entre 0,5 e 2,0 

μm, se apresentam em pares, tétrades ou cadeias de número variado. Os bast�es 

podem ter um di�metro variável entre 0,5 e 2,0 μm e comprimento até maior que 10 μm, 
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apresentando-se isolados, em pares ou cadeias longas  (AXELSSON, 1993; 

HOLZAPFEL et al., 2001). 

Os Lactobacillus e Carnobacterium s�o bacilos, os demais gêneros s�o cocos 

(AXELSSON, 1993). Outras características fenotípicas das BAL incluem o tipo de 

fermenta��o dos carboidratos: homofermentativos ou heterofermentativos (SALMINEN, 

WRIGHT ; OUWEHAND, 2004) 

Atualmente existe uma grande tendência de se utilizar produtos metabólicos de 

micro-organismos que venha agregar algum valor aos produtos. As bactérias láticas 

consistem em um grupo de micro-organismos que atendem a esta demanda. Além de 

grande produtor de ácido lático, este grupo de bactérias também é expressivo na 

produ��o de  exopolissacarideos.  

Pelo fato das bactérias láticas serem consideradas micro-organismos seguros 

para a saúde humana, os exopolissacarideos produzidas por elas s�o utilizados em 

diversos setores da indústria, principalmente no setor alimentício e farmacêutico 

(RICCIARDI; CLEMENTI, 2000; LAWS et al., 2001). 

Os exopolissacarideos s�o  produzidos por alguns micro-organismos quando 

est�o em condi��es impróprias de sobrevivência ou em cultivos inadequados. 

Os gêneros de bactérias láticas envolvidos na produ��o deste biopolímeros s�o 

Lactobacillus, Streptococcus, Leuconnosto c e Lactococcus (DE VUYST; DEGEEST, 

1999). 

Exopolissacarideos microbianos ficam no exterior da célula e s�o basicamente 

de dois tipos: camada limóide que forma um agregado coloidal como uma subst�ncia 

amorfa e mucilaginosa ao redor da célula, de pouca ou nenhuma aderência celular 

(BOELS et al., 2001) e cápsula (CPS) que forma uma camada coesiva e aderente à 

célula ligados covalentemente a um fosfodiéster ou a moléculas de lipídeos “A” da 

membrana celular (ROBERTS, 1996). 

A identifica��o de bactérias produtoras de EPS é baseada em observa��es 

visuais em meio sólido onde se observa col�nias com estiramento, mucóides ou 

filamentosas) em meio sólido (STREDANSKY, et al, 1999),  em medida de viscosidade 

no meio líquido ou através de observa��es fisiológicas, quantificando-se o EPS 

produzido no meio (CERNING; BOUILLANNE; LANDON, 1992). 
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Os EPS s�o polímeros altamente hidratados, contendo 99% de água. S�o 

invisíveis quando observados diretamente no microscópio. Podem ser visualizados pela 

microscopia ótica mediante a utiliza��o de corantes apropriados como tinta nanquim da 

índia, vermelho de rutênio ou azul alcian, devido à natureza ani�nica de muitos EPS 

(DECHO, 2000). S�o realizadas rea��es tintoriais negativas para distinguir os EPS 

capsulares dos dispersos no meio (SUTHERLAND, 1998). Na microscopia eletr�nica de 

varredura (MEV) e de transmiss�o (MET) s�o revelados como uma matriz de fibras 

polissacarídicas (ROBERTS, 1996; WHITFIELD; ROBERTS, 1999). Este trabalho 

objetivou isolar bactérias láticas de produtos fermentados provenientes da regi�o do 

semi-árido baiano, e realizar triagem de  linhagens produtoras de exopolissacarideos, 

em diferentes condi��es de cultivo. 

 

4.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1 Isolamento e seleção de bactérias láticas produtoras de exopolissacarideos 

   

Os microrganismos foram isolados de cinco produtos alimentícios adquiridos em 

Feira de Santana, cidade lo calizada na regi�o do semi-árido baiano: leite cru de vaca 

(coletados de lat�es comercializados por vendedores de “porta”), leite cru de cabra 

(coletado diretamente do teto da cabra), mandioca, repolho e cana de a�úcar (coletados 

em feira-livre). 

No isolamento das bactérias das amostras de leite foram realizadas dilui��es 

seriadas de 10-1 até 10-7 em solu��o salina tamp�o fosfato pH 7.2 ± 0,2 (cloreto de 

sódio – 0,85%; fosfato de sódio bibásico – 0,19%; fosfato de sódio monobásico – 

0,038%). De cada dilui��o foi retirada alíquota de 1 mL e inoculada em tubos contendo 

9 mL do meio ESM (Exopolysaccharides Selection Médium) constituído por leite em pó 

desnatado – 9,0%; extrato de levedura - 0,35%; peptona – 0,35%; glicose – 5,0% (VAN 

DEN BERG et al. 1993). Os tubos foram incubados a 30 ± 2�C por 48h. Após este 

período, alíquotas de cada dilui��o foram semeadas pela técnica de esgotamento por 

estrias em placas contendo meio MRS (DE MAN; ROGOSA; SHARP, 1960) constituído 

por: peptona-10 g; extrato de levedura-10 g; glicose-20 g; Tween 80-1 mL; Fosfato de 
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potássio bibásico-2 g, acetato de sódio-5 g; citrato triam�nia- 5 g; Sulfato de magnésio. 

7H2O-200 mg; Sulfato de manganês.4H2O- 50 mg. H20 destilada- 1 L. pH 6.0-6.5. 

As amostras de produtos vegetais foram submetidas ao processo de 

fermenta��o baseado em experimentos realizados por Grizotto e Menezes (2004): 100 

g dos vegetais picados foram colocados em frascos erlenmeyer contendo 200 mL de 

água mineral n�o esterilizada (pH da água ficava em torno de 6,5 ± 0,2), e incubado a 

30  ±  2 �C por 72h.  Após o período de incuba��o foi determinado o pH no pH�metro 

digital (marca Hanna), e realizadas dilui��es seriadas de 10-1 até 10-7 em solu��o salina 

tamp�o fosfato pH 7.2. Cada dilui��o foi semeada pela técnica de esgotamento por 

estrias, em placas contendo o meio base para produ��o de EPS otimizado por  

Guimar�es (1999).  As placas foram incubadas a 30 ± 2 �C por 48h. Foram retiradas 5 

col�nias isoladas  de aspectos diferentes de cada placa, e semeadas em 2 mL do caldo 

MRS. Incubados a 35 ± 2 �C por 24h.  

As culturas provenientes do caldo MRS (amostra de leite e de produtos vegetais) 

foram semeadas pela técnica de esgotamento por superfície em estrias no agar MRS e 

incubadas a 35 ± 2�C por 48h, sendo realizados imediatamente o teste de colora��o de 

Gram e o teste da catalase (KONEMAN, 2008).  

 

4.2.2 Purificação dos isolados  

 

Os Isolados que apresentavam perfil de bactérias Gram-positivas e catalase 

negativa, foram purificados, sendo semeados por esgotamento em estrias, em placas 

de Petri contendo agar MRS. As placas foram incubadas a 35 ± 2� C por 48h. Após a 

incuba��o, coletou-se uma col�nia bem separada uma das outras, e esta foi semeada 

novamente no agar MRS, repetindo este processo mais uma vez. Este procedimento 

permitiu a obten��o de uma única col�nia originada de uma única célula, garantindo a 

pureza do micro-organismo isolado. 

 

4.2.3 Manutenção dos isolados 

 

As culturas purificadas foram inoculadas, transferindo uma col�nia bem 
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desenvolvida para criotubos contendo 1,5 mL do meio leite extrato de levedura - LEL 

(leite desnatado – 10%; extrato de levedura – 0,5%; glicose – 1,0%) acrescido de 10% 

de glicerol. O leite constitui um excelente meio para manuten��o de bactérias láticas a 

temperaturas abaixo de -18�C (VIEIRA, 2003).  Os tubos foram imediatamente 

congelados em freezer -80� C com finalidade de preservar as culturas e diminuir o risco 

de altera��o do perfil genético.  

 

4.2.4 Reativações dos isolados 

 

Culturas criopreservadas no meio LEL foram reativadas, inoculando-as no caldo 

MRS e incubado-as a 35 �C por 24h. Um mínimo de três repiques foi realizado até obter 

o inóculo. Este procedimento objetivou garantir a total reativa��o da linhagem que, 

quando conservada em baixas temperaturas, encontra-se em estado de atividade 

metabólica extremamente reduzida. 

 

4.2.5 Triagem das bactérias láticas produtoras de EPS 

 

Neste trabalho foi desenvolvido um método prático, rápido e econ�mico de fazer 

o triagem de bactérias produtoras de EPS, utilizando discos de papel de filtro 

impregnados pela cultura teste. A grande vantagem consiste em testar em uma mesma 

placa vários isolados, diferente do método de estrias em placas, que normalmente só 

utiliza um isolado por placa, e da medi��o de viscosidade que necessita do 

viscosímetro, de 1 tubo para cada isolado e de maior quantidade de meio. 

 A triagem foi realizada no meio base (Guimar�es, 1999), variando-se os 

a�úcares (sacarose, glicose e lactose: 10%) o pH (5,5 ± 0,2 e 7,5  ±  0,2) e a 

temperatura (28  ±  2 �C, 35 ±  2 �C e 45 ±  2 �C).  
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A técnica desenvolvida consistiu em ino cular 5 uL da cultura ativa de cada 

isolado em discos de papel de filtro com di�metro 5 mm (esterilizados) que estavam nas 

placas sobre o meio base (com os diferentes tipos de a�úcares e as varia��es do pH).  

(Figura 1). As placas foram incubadas nas diferentes temperaturas por 48-72h.  A 

leitura foi baseada na forma��o de uma col�nia mucóide ao redor dos discos, e o 

resultado foi interpretado de acordo com o di�metro da col�nia como: (0 mm) sem 

produ��o de EPS; (≤ 7 mm)  pouca produ��o de EPS e (≥ 8mm)  alta produ��o de EPS. 

A produ��o deste biopolímeros pelos isolados foi confirmada pelo método químico, 

misturando uma al�a de Platina impregnada pela col�nia em 2 mL de álcool absoluto, e 

pela visualiza��o dos discos na microscopia eletr�nica de varredura (MEV). 

 

 

Figura 1. Triagem de bactérias produtoras de EPS pelo método dos discos 

 

4.3 RESULTADO E DISCUSS�O 

 

4.3.1 Isolamento e seleção de bactérias láticas produtoras de exopolissacarideos 

 

Foram obtidas 187 col�nias de bactérias láticas (quadro 2), sendo 87 

provenientes dos substratos lácteos (leite de cabra e de vaca) isoladas no meio ESM 

(Exopolysaccharides Selection Médium) e 100 dos produtos vegetais (cana de a�úcar, 

mandioca e repolho) isoladas no meio base, suplementado com 10% de sacarose. 

Todos os isolados apresentavam como características: bactérias Gram positivas, 

catalase negativa e n�o formadoras de esporos; características estas, preliminares para 

a identifica��o das bactérias láticas. A morfologia variou de cocos (25,1%), bacilos 
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(41,2%) e co cobacilos (33,7%). 

 

Nomenclatura 

dos isolados 

Fonte de 

isolamento 

Morfologia N
o 
de 

isolados cocos bacilos cocobacilos 

LCMH Leite de cabra 16 30 13 59 

LVM Leite de vaca 10 14 4 28 

CC Caldo de cana 11 10 22 43 

R repolho 4 8 20 32 

PUB mandioca 6 15 4 25 

TOTAL xxxxxxxxxxxxxxx 47 77 63 187 

Quadro 2: Resultado do isolamento de bactérias láticas obtidas do leite e de produtos 

vegetais provenientes da regi�o do semi-árido baiano.  

 

 O meio ESM normalmente é utilizado para isolar bactérias láticas produtoras de 

EPS em substratos lácteos. Este meio possui a lactose como principal fonte de 

carboidrato para induzir a produ��o de EPS (VAN DEN BERG, et al., 1995; SANNI et 

al., 2002). Van Den Berg e colaboradores (1993) utilizaram o meio ESM contendo 1% 

de glicose para a obten��o de bactérias láticas produtoras de EPS provenientes de 

queijos e outros produtos lácteos. Das 607 linhagens testadas, somente 30 (4,9%) 

produziram EPS. Ludbrook e colaboradores (1997) aumentaram a concentra��o de 

glicose para 5%, obtendo 14% de linhagens de BL produtoras de EPS.  Adebayo-tayo e 

Onilude (2008) isolaram 191 linhagens de BL de alimentos fermentados utilizando o 

meio ESM; destas, somente 2 linhagens n�o produziram EPS. 

Guimar�es (1999) otimizou um meio base suplementado com 15% de sacarose 

para a produ��o de EPS, objetivando a produ��o do polímero dextrana pelo 

Leuconostoc mesenteroides NRRL B-512-F, uma linhagem de bactéria lática isolada do 

caldo de cana. Este meio contém alta concentra��o de sacarose, o que proporciona o 

isolamento de bactérias produtoras da enzima dextrana-sacarase. Esta enzima é uma 

glicosiltransferase extracelular que transfere o monossacarídeo do dissacarídeo para o 

crescimento da cadeia polissacarídica. É uma enzima adaptativa, ou seja, é necessário 

a presen�a da sacarose como substrato para induzir a sua produ��o. Sarwat, et al. 

(2008) visando selecionar espécies de Leuconostoc produtor de dextrana, utilizaram um 
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meio base contendo (g. L-1): sacarose, 50,0; triptona, 10,0; extrato de levedura, 1.0; 

K2HPO4, 2, 5, acrescido de 0, 005% de azida de sódio, com pH do meio ajustado para 

7,0. 

 

4.3.2 Triagem das bactérias láticas produtoras de EPS 

  

A figura 2.a)  ilustra a leitura dos ensaios realizados pelo método dos discos, 

onde se pode observar a avalia��o qualitativa da produ��o de EPS pelos isolados de 

BL, em que a forma��o de subst�ncia mucóide ao redor do disco, indica produ��o de 

EPS pelo isolado testado, e disco n�o envolvido pela camada mucóide, indica n�o 

produ��o deste biopolímeros. Todos os isolados visualizados nesta placa produziram 

EPS com aspectos quantitativos diferentes e com características visuais diferentes; uns 

apresentavam um aspecto translúcido de cor amarronzada e outros um aspecto 

translúcido de cor mais clara e outros cremosos esbranqui�ados. O disco situado no 

centro n�o possui inóculo bacteriano. A  produ��o de EPS pelas col�nias foi confirmada 

pela presen�a de precipitado no meio alcoólico. Col�nias n�o produtoras de EPS, 

quando misturadas no meio alcoólico ficam em suspens�o no meio, tornando o meio 

turvo (figura 2.b). 

Segundo Harris (2001), o etanol é um agente desidratante, portanto diminui a 

camada de solvata��o das moléculas, além de baixar a constante dielétrica do meio, o 

que promove a aproxima��o das moléculas de carboidratos através de atra��es 

eletrostáticas e conseqüente precipita��o. Os polissacarídeos s�o bem menos solúveis 

que subst�ncias de baixo peso molecular, fazendo com que se precipitem facilmente. 

 

a)                                           b)  
EPS 

precipitado 
Massa 
celular 

Etanol 
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  Figura 2:  Triagem de BL produtores de EPS 2.a); Confirma��o rápida de produ��o de 

EPS 2.b 

 

As figuras 3. a) e 3. b) mostram fotomicrografias dos discos que contêm isolados 

produtores de EPS e n�o produtores de EPS, respectivamente. Pode-se observar no 

disco contendo EPS, os micro-organismos impregnados em uma matriz polissacarídica, 

e no disco onde n�o houve produ��o de EPS uma grande prolifera��o de células sem a 

presen�a da matriz polissacarídica. A figura 3. c) é a fotomicrografia do disco controle 

(sem inóculo bacteriano). As fibras visualizadas nesta figura s�o fibras de celulose 

componentes do papel de filtro.   

 

a) b) c)  

Figura 3: a) disco impregnado por EPS x 7000; b) disco sem EPS com crescimento 

bacteriano x 7000; c) controle negativo (disco sem inóculo x 1000). 

 

O quadro 3 apresenta o resultado da triagem das bactérias láticas produtoras de 

EPS no meio base  nas diferentes condi��es de cultivo.  
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Açúcar 

 
pH 

 
To c 

Isolados de bactérias láticas 

LCMH LVM CC R PUB Total* 

Sacarose 5,5 28 0 5 1 6 0 12 
 35 0 4 1 5 0 10 
 45 0 3 0 1 0 4 
7,5 28 3 5 5 6 14 33 
 35 0 4 1 5. 0 10 
 45 0 3 0 1 0 4 

Glicose 5,5 28 0 2 1 1 0 4 
 35 0 6 0 1 0 7 
 45 0 1 0 0 0 1 
7,5 28 3 6 0 0 0 9 
 35 0 6 0 1 0 7 
 45 0 1 0 0 0 1 

Lactose 5,5 28 0 5 0 0 0 5 
 35 0 5 0 0 0 5 
 45 0 1 0 0 0 1 
7,5 28 2 6 0 0 0 8 
 35 0 2 0 0 0 2 
 45 0 1 0 0 0 1 

Quadro 3: Números de isolados de BL produtoras de EPS obtidas na triagem 

* o mesmo isolado pode ter produzido EPS em diferentes condi��es de cultivo 

 

A triagem de bactérias láticas produtoras de EPS originou 124 resultados 

positivos, sendo que em alguns casos o mesmo isolado produziu EPS em diferentes 

condi��es de cultivo.  A sacarose foi o a�úcar onde houve maior produ��o de EPS, com 

73 resultados positivos, onde  aproximadamente 45,2% no pH 7,5 a 28 �C. Depois a 

glicose com 29 resultados positivos, tendo  39,7% nas mesmas condi��es de pH e 

temperatura do teste da sacarose, e por fim a lactose com 22 resultados positivos, 

sendo 30,1%, também nas mesmas condi��es de pH e temperatura dos outros 

a�úcares.  

As melhores condi��es de produ��o de EPS pelos isolados, utilizando o meio 

base, neste trabalho foram: meio suplementado pela sacarose, pH 7,5 e temperatura 28 

�C.  

Orla-Jensen em 1943 descreveu a produ��o de EPS pelos Leuconostoc sp. 

lactobacilos mesofílicos e pediococos através da sacarose (TIEKING, 2005). Outros  

pesquisadores também utilizaram este a�úcar como indutor na produ��o de EPS 

(OEVELEN, V. D.; VERACHTERT, 1979, YAMAMOTO et al., 1993; SUTHERLAND, 

1998; LAWS, MARSHALL, 2001; MACEDO, 2002; PADMANABHAN, KIM, 2002). 
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 A sacarose e a glicose s�o os a�úcares mais utilizados para o isolamento de 

bactérias produtoras de EPS, sendo os a�úcares que proporcionam maior produ��o de 

biopolímeros na maioria das bactérias (SUTHERLAND, 2002; GÓMEZ, 2006; SARWAT, 

et al., 2008).  

A quantidade total de EPS produzidos pelos micro-organismos é fortemente 

influenciada pelo a�úcar presente no meio. No entanto n�o existe um a�úcar que seja 

melhor do que o outro na produ��o de EPS, porque a produ��o deste polímero é 

dependente da linhagem testada e consequentemente do metabolismo enzimático de 

cada uma (RUAS-MADIEDO, REYES-GAVILÁN, 2005).  

Bactérias aquáticas podem produzir EPS durante o seu crescimento no corpo 

d’água e durante limita��o de carbono (DECHO, 2000) Assim, algumas espécies de 

micro-organismos podem utilizar substratos que n�o sejam a�úcar na biossíntese de 

EPS (SUTHERLAND, 1972). 

A temperatura é um fator crítico na síntese de polissacarídeos. O maior 

crescimento e a maior produ��o de polissacarídeo de bactérias láticas ocorrem na faixa 

de 25-35 �C, onde cada espécie apresenta a sua temperatura ótima (VERMANI; 

KELKAR; KAMAT, 1995). Mas, linhagens de bactérias láticas termófilas como 

Streptococcus thermophilus LY03 têm uma melhor produ��o de EPS a 42 �C (DE 

VUYST; VANDERVEKEN; VAN, DEGREEST, 1998) e os Lactobacillus delbrueckii em 

temperaturas acima de 45 �C (LAWS et al., 2001).   

  As enzimas glicosil-hidrolase s�o responsáveis pela degrada��o de EPS após 

as fermenta��es. Estas enzimas possuem um pH ótimo de atividade. Como a 

degrada��o de EPS n�o é desejável, o pH ótimo para a produ��o de EPS deverá ser 

diferente do pH de degrada��o. Desta forma, o efeito do pH na produ��o de EPS está 

relacionado à atividade destas enzimas (CANILHA et al., 2006). 

Variando-se o tipo de a�úcar e as condi��es de cultivo, o meio base pode 

selecionar diversos micro-organismos isolados de vegetais, com diferentes perfis 

enzimáticos para a produ��o de EPS.  
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4.4 CONCLUS�O 

 

O método utilizado neste trabalho para a obten��o de isolados bacterianos 

produtores de exopolissacarideos mostrou-se bastante eficaz e rápido, sendo 

recomendado para a triagem de diferentes linhagens bacterianas produtoras desse 

composto. No presente trabalho foram encontrados aproximadamente 66% de bactérias 

láticas produtoras de biopolímeros, indicando que a regi�o do semi-árido baiano, 

representa um bom nicho para a obten��o de bactérias produtoras de 

exopolissacarideos. 

 

AGRADECIMENTOS:  

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) - Meio Ambiente 

 

REFERËNCIAS 

ADEBAYO-TAYO, B. C.; ONILUDE, A. A. Triagem of Lactic Acid Bacteria Strains 

Isolated from Some Nigerian Fermented Foods for EPS Production. World Applied 

Sciences Journal 4 (5): 741-747, 2008. 

APT AGAR. Disponível: http://www.neogen.com.  Acesso em 16 de novembro de 2008. 

AXELSSON, L. Lactic acid bacteria: classification and physiology. In:SALMINEN, S.; 

VONWRIGHT, A. Lactic acid bacteria . New York: Marcel Dekker, , p.1 -63, 1993. 

BOELS, I. C., RAMOS,  A.; M. KLEEREBEZEM, M.; DE VOS. W.M.. Functionalanalysis 

of the Lactococcus lactis galU and galE genes and their impact onsugar nucleotide and 

exopolysaccharide biosynthesis. ournal. 67:3033–3040. 2001. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

CANILHA ,L.;  SILVA ,D. D. V; CARVALHO, W.; MANCILHA, I. M.  Aditivos alimentares 

produzidos por via fermentativa parte 3: polissacarídeos e enzimas.  Revista Analytica , 

20 , 2006. 

CERNING, J., C. BOUILLANNE, M. LANDON, M. DESMAZEAUD.  Isolation and 

characterization of exopolysaccharides from slime-forming mesophilic lactic acid 

bacteria. Journal. Dairy Science. 75:692–699, 1992. 

DE  MAN,  J.C.;  ROGOSA,  M.;  SHARPE,  M.E.    A  medium  for  cultivation  of 

lactobacilli. Journal. Applied. Bacteriology., 23,130-135, 1960. 

DE VUYST, L.; DEGEEST, B. Heteropolysaccharides from lactic acid bacteria. FEMS 

Microbiology, Reviews,.23:2,.153-177, 1999 

DE VUYST, L.; VANDERVEKEN, F.; VAN DE VEN, S.;  DEGEEST, B. Production by 

and isolation of exopolysaccharides from Streptococcus thermophilus grown in a milk 

medium and evidence for their grown-asso ciated biosynthesis. Journal of Applied 

Microbiology, 84, 6, 1059-1068, 1998. 

DECHO, A. W., Microbial biofilms in intertidal systems: an overview. Continental Shelf 

Research, 20:10-11,1257-1273, 2000.  

GOMEZ, J. A. M. Caracterización de los exopolisacaridos producidos por 

microorganismo shalófilos pertenecientes a los géneros Halomonas, Alteromonas, 

Idiomarina, Palleronia y Salipiger. 2006. Tesis (Do ctoral ) -  Universidad de Granada, 

Facultad de Granada. Departamento de Microbiologia,  Granada 2006. 

GRIZOTTO, R. K.; MENEZES, H. C. Efeito da fermenta��o na qualidade de “chips” de 

mandioca. Ciência e Tecnologia de Alimentos., Campinas, 24:2: 170-177, 2004. 

GUIMAR�ES, D. P., COSTA, F., RODRIGUES, M. I., MAUGERI, F. Optimization of 

dextran synthesis and acidic hydrolisis by susface response analysis. Brazilian Journal 

of Chemical Engineering, 16:2, 129-139, 1999. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

HOLT, J.G. IN: BERGEY'S MANUAL OF DETERMINATIVE BACTERIOLOGY.  Group 

17 gram-positive co cci., ED 9TH. BALTIMORE: WILLIAM & WILKINS. p. 529–541.1994. 

HOLZAPFEL, W. H.; HABERER, P.; GEISEN, R. BJORKROTH, J. and SCHILLINGER, 

U. Taxonomy and important features of probiotic microorganisms . e cryopreservation of 

microorganisms in food and nutrition. American Journal of Clinical Nutrition, Bethesda,  

73, 2. 365S-373S, 2001 

KONEMAN. Diagnóstico Microbiológico. Ed Guanabara. 2008. 1600p 

KONO, Y and  F’RIDOVICH, I. Isolation and Characterization of the Pseudocatalase of 

Lactobacillus plantarum. Journal of Biological Chemistry. v. 258, No. 10 May 25. pp. 

6015 - 6019. 1983. 

LAWS, A.; GU, Y. ; MARSHALL. V.  Biosynthesis, characterisation, and design of 

bacterial exopolysaccharides from lactic acid bacteria. Biotechnology Advances,19, 597-

625, 2001. 

LIMA, U. A.; AQUARONE, E.; BORZANI,W. Biotecnologia: Tecnologia das 

fermentações. V.1, Editora Edgard Blucher Ltda., S�o Paulo, 1975, 286p.  

LUDBROOK, K. A.; RUSSELL, C. M.;GREIG, R. I. 1997. Exopolysaccharide production 

from lactic acid bacteria isolated from fermented foods. Journal of Food Science - Wiley 

InterScience 62:597–600, 1997 

MACEDO, N. G. ; LACROIX,  C; GARDNER, N. J.; CHAMPAGNE, C. P. Effect of 

medium supplementation on exopolysaccharide production by Lactobacillus rhamnosus 

RW-9595M in whey permeate. International Dairy Journal, 12,   419–426, 2002. 

MAGNUSSON, J.; JONSSON, H.;  SCHNULRER, J.; ROOS, S. Weissella soli sp. nov., 

a lactic acid bacterium isolated from soil. International Journal of Systematic and 

Evolutionary Microbiology,v. 52, p. 831–834, 2002. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

OEVELEN , V. D.; VERACHTERT, H. Slime production by brewery strains of 

Pediococcus cervisiae . Journal of the American Society of Brewing Chemists., 27,  34-

37, 1979..   

PADMANABHAN, P. C., KIM, D. S. Production of insoluble dextran using

 cell-bound dextransucrase of Leuconostoc mesenteroides NRRL  B-523. 

Carbohydrate Research, 337,1529-1533. 2002. 

RICCIARDI, A,; CLEMENTI, F. Exopolysaccharides from lactic acid bacteria: Structure, 

production and technological applications.Italian Journal of Food Science . 1: 23-45, 

2000. 

ROBERTS, I. S. The Biochemistry and genetics of capsular polysaccharide production 

in bacteria. Annual Review of Microbiology, 50: 285-315, 1996. 

RUAS-MADIEDO, P AND  REYES-GAVILÁN, C. G. Invited Review: Methods for the 

Triagem, Isolation, and Characterization of Exopolysaccharides Produced by Lactic Acid 

Bacteria. Journal Dairy Science. 88:843-856, 2005.. 

SALMINEN, S.; VON WRIGHT, A.; OUWEHAND, A., eds. Lactic acid bacteria: 

microbiological and functional aspects. 3rd. ed. New York: Marcel Dekker, 2004. 633p. 

SANNI, A, I ; ONILUDE, A.A. ; OGUNBANWO,  S.  T.; FADAHUNSI, I. F.  ; AFOLABI, R. 

O.Production of exopolysaccharides by lactic acid bacteria isolated from traditional 

fermented foods in Nigeria, European Food Research and Technology, v. 214 (5),405-

407, 2002..   

STREDANSKY,  M.; CONTI, E.; NAVARINI, L. E.;  BERTO CCHI, C.  Production of 

bacterial exopolyssacharides by solid substrate fermentation. Pro cess Biochemistry, 34, 

11-16, 1999. 

SUTHERLAND,  I. W. 1998. Novel and established applications of microbial 

exopolysaccharides. TIBTech, 16: 41-46, 1998. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

SUTHERLAND,  I.. W.  A   sticky  business:  microbial polysaccharides:  current  

products  and  future  trends. Microbiology Today, [S.l.], 29,  70-71, 2002. 

SUTHERLAND, I.. W. Bacterial exopolysaccharides. Advances In Microbial Physiology , 

8: 143-213, 1972. 

TIEKING, M. Production of prebiotic exopolysaccharides by lactobacilli. 2005, Do ctoral 

thesis 11p f., (Fakult�t Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ern�hrung), 

Alemanha, Freising 2005. 

VAN DEN BERG, D. J. C.; SMITS, A.;  POT, B.;LEDEBOER, A. M.; KERSTERS, K.;  J. 

VERBAKEL, J. M..A ; VERRIPS. C.T. Isolation, triagem and identification of lactic acid 

bacteria from traditional food fermentation pro cess and culture collections. Food 

Biotechnol. 7:189–205, 1993. 

VAN DEN BERG, D.J.C., ROBIJN, G.W., JANSSEN, A.C., GIUSSEPIN, M.L.F., 

VREEKER, R., KAMERLING, J.P., VLIEGENTHART, J.F.G. "Production of a novel 

extracellular polysaccharide by Lactobacillus sake 0-1 and charecterization of the 

polysaccharide" Applied and Environmental Microbiology 61: 2840-2848, 1995. 

VERMANI, M. V.; KELKAR, S. M.; KAMAT, M Y. Production and optimization of certain 

growth parameters for an exopolysaccharide from Azotobacter vinelandii MTCC 2460 

isolated from a plant rhizosphere. Journal of Fermentation and Bioengineering, Osaka, 

v.80, n.6, p.599- 602, 1995. 

VIEIRA, E. D. Sele��o de linhagens produtoras de goma isoladas de cana-de-ácucar. 

2003. Disserta��o 76 f. (Mestrado em Engenharia Química). Universidade Estadual de 

Campinas, Faculdade de engenharia Química. Campinas, SP., 2003. 

YAMAMOTO, K., YOSHIKAWA, K., OKADA, S. (1993). Detailed action mechanismof 

dextrin dextranase from Acetobacter capsulatus ATCC 11894. Bioscience, 

Biotechnology and Biochemistry, 57, 47-50, 1993. 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 

CAP�TULO 5 

 

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE SUPERFÍCIE DE RESPOSTA (MSR) NA 

OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE EXOPOLISSACARIDEOS PELAS BACTÉRIAS 

LÁTICAS ISOLADAS DE ALIMENTOS COLETADOS DA REGIÃO DO SEMI-ÁRIDO 

BAIANO. 

 

Elinalva Maciel Paulo1, Sandra Aparecida Assis2, Lindomar Portugal3,  Sergio costa 

Ferreira4, Milton Ricardo de Abreu Roque5 

 
1Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Av. 
Transnordestina s/n Km 0 Ba116, Feira de Santana, tel/fax (75) 32248018. 
elinalvamaciel@yahoo.com, 2Departamento de Saúde – UEFS, 3Instituto de Química da 
Universidade Federal da Bahia- UFBA, Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia – 
UFBA, 5Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

 

 

RESUMO 

 

Bactérias láticas s�o micro-organismos pertencentes a um grupo fisiológico que 

fermenta carboidratos, tendo como produto final ácido lático. Seus produtos metabólitos 

est�o sendo utilizados em escalas expressivas na indústria farmacêutica e de 

alimentos. Um dos produtos de grande interesse biotecnológico produzido pelas BL s�o 

os exopolissacarideos. Porém, a sua produ��o em condi��es normais geralmente é 

baixa, necessitando de buscar par�metros físicos químicos e nutricionais adequados 

para aumentar o rendimento. Este trabalho objetivou maximizar a produ��o destes 

biopolímeros pelas bactérias láticas, através da aplica��o da metodologia de superfície 

de resposta. Foram testados cinco isolados de BL produtoras de EPS, provenientes de 

alimentos coletados da regi�o do semi-árido baiano, com os seguintes rendimentos 

máximos: BL R2 (50,0 g/L), BL LCMH21 (41,7 g/L),  BL. CC3 (40,2), BL PUB 16 (25,4 

g/L), g/L), BL LVM16 (6,3 g/L). Estas linhagens representam uma das diversas 

linhagens bacterianas que pertencem ao acervo da biodiversidade microbiana da regi�o 
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do semi-árido baiano, que possui potencial de produ��o de compostos de interesse 

comercial, como na produ��o de exopolissacarideo demonstrado neste trabalho. 

 

Palavras-chave: Metodologia de superfície de resposta, exopolissacarideos, bactérias 

láticas.  

 

ABSTRACT 

 

Lactic acid bacteria (LAB) are micro-organisms belonging to a group that ferment carbohydrates to form 

lactic acid as a final metabolite that can be used on a significant scale in the industry pharmaceutical and 

food industries. One of the products of great biotechnological interest produced by lactic acid bacteria are 

exopolysaccharides. However, its production under normal conditions is generally low and need to seek 

chemical and physical parameters and appropriate nutritional to increase production. This study aimed to 

maximize the production of these biopolymers by lactic acid bacteria by applying the methodology of 

response surface. We tested five strains of lactic acid bacteria producing EPS, from food collected from 

the semi-arid environments, obtaining the following  levels: LAB R2 (50,0 g/L), LAB LCMH21  (41,7 g/L),  

LAB CC3 (40,2 g/L), LAB. PUB 16 (25,4 g/L), g/L), LAB LVM16 (6,3 g/L). These strains represent one of 

several bacterial strains belonging to the collection of microbial biodiversity in the semi-arid environments, 

which has potential to produce compounds of commercial interest, as in the production of 

exopolysaccharides demonstrated in this study. 

 

Keywords: Methodology Response Surface, exopolysaccharides, lactic acid bacteria.    

    

                                                                                                                                                 

5.1 INTRODU��O 

 

As bactérias láticas podem ser usadas pelo homem para obten��o de produtos 

biotecnológicos com grande valor econ�mico. Um grande mercado de produtos 

oriundos das BL s�o os biopolímeros, principalmente os exopolissacarideos (EPS), que 

s�o utilizados com diversas finalidades como espessantes, emulsificantes, expansor 

plasmático e produtos cosméticos e dietéticos (MATOS; ROZENFELD, 2005). 

A produ��o de exopolissacarideos por linhagens que têm esta propriedade 

depende de vários fatores. Os par�metros que mais influenciam s�o a linhagem 
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bacteriana, a composi��o do meio de cultivo, o pH e a temperatura de incuba��o 

(NAMPOOTHIRI et al. 2003; LEE, GILMORE, 2005).  

A taxa de produ��o de EPS em BL em condi��es naturais é relativamente baixa 

(40 – 800 mg/L ) comparado à produ��o de xantana pela Xanthomonas campestris, que 

é de 10 – 25 g/L (BECKER et al., 1998). 

A quantidade de EPS produzida pelas BL depende do perfil metabólico de cada 

linhagem. Normalmente elas produzem EPS em pequenas quantidades em condi��es 

naturais e, raramente ultrapassam 30% do seu peso seco. Em linhagens selecionadas 

em condi��es otimizadas de fermenta��o, esta produ��o pode chegar a 70% 

(NASCIMENTO, 2001). 

Dentro de condi��es laboratoriais a produ��o de EPS se torna instável devido à 

instabilidade genética, que pode ser resultado da dele��o ou rearranjos com o gene 

dentro do conjunto de genes EPS ou pela perda do plasmídio EPS inteiro (MARSHALL, 

2001). 

Os exopolissacarideos produzidos por bactérias láticas possuem várias 

aplica��es industriais, principalmente nas indústrias farmacêuticas e de alimentos. 

Uma das técnicas rotineiramente utilizadas para otimizar a síntese de compostos 

metabólicos pelos micro-organismos consiste na Metodologia de Superfície de 

Resposta (MSR) (GUIMAR�ES, et al. 1999; MARCOS, et al., 2002; KIM; DAY, 2008). 

A Metodologia de Superfície de Resposta (MSR) é um método estatístico 

utilizado na otimiza��o de processos produtivos para solucionar equa��es 

multivariadas.  Essas equa��es podem ser representadas graficamente como 

superfícies de resposta, que podem ser usadas para descrever como as variáveis em 

teste afetam as respostas, para determinar as inter-rela��es entre as variáveis e para 

descrever efeitos combinados de todas as variáveis sobre a resposta. O processo da 

MSR segue quatro etapas: 1. identifica��o dos fatores; 2. defini��o dos níveis; 3. 

escolha do desenho experimental adequado; 4. análise dos dados através de um 

sistema computacional (BARROS-NETO; SCARM�NIO; BRUNS, 2007). 

De acordo com o que foi exposto, este trabalho objetivou otimizar as condi��es 

para a produ��o de EPS pelas bactérias láticas isoladas de produtos vegetais da regi�o 

do semi-árido baiano. 
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5.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.2.1. Micro-organismos testados 

 

Foram utilizados cinco isolados de bactérias láticas produtoras de EPS 

provenientes de leite e produtos vegetais, coletados na regi�o do semi-árido baiano (BL 

R2, BL LCMH21, BL CC3, BL PUB 16 e BL LVM16). 

 

5.2.2 Planejamento Fatorial Completo k = 24 

 

Primeiramente realizou-se uma modelagem inicial como ensaio preliminar para 

determinar a regi�o de máxima produ��o de EPS. Nesta metodologia um prévio 

conhecimento do objeto em estudo é de grande valia para a defini��o dos níveis e dos 

fatores. Por isso, estes elementos foram escolhidos baseados em dados de literatura 

(DE VUYST, DEGEEST, 2001; MACEDO, et al., 2002; RUAS-MADIEDO, 2005; 

YUKSEKDAG; ASLIM, 2008, TUN�T�RK, 2009). 

 Utilizou-se um isolado de BL para a realiza��o do planejamento preliminar, Foi 

delineada uma matriz de planejamento fatorial completo com 2 níveis (-1, +1), 4 

variáveis independentes (% sacarose, pH, aera��o e temperatura), adicionando-se um 

ponto central (0) com 4 replicatas, sendo k=24 + 4, totalizando 20 ensaios. Os ensaios 

foram conduzidos por ordem de sorteio, o que caracterizou uma escolha aleatória, 

evitando a distor��o estatística nos resultados. A resposta avaliada (variável 

dependente) foi rendimento de biopolímero. 
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Tabela 1. Variáveis independentes e níveis de varia��o para rendimentos em 

 EPS de bactérias láticas  

Variáveis 

independentes 

Valores codificados 

             -1                             0                                +1 

Valores reais 

x1  Sacarose (%) 5,0 7,5 10,0 

x2  pH 5,5 6,5 7,5 

x3  Aera��o (RPM) 0 90 180 

x4  Temperatura (
o c

) 25 31 37 

 

A signific�ncia dos efeitos das variáveis e das possíveis intera��es entre elas foi 

checada pela aplica��o da análise de vari�ncia (ANOVA) e com base nos gráficos de 

Pareto. As informa��es obtidas após a constru��o de superfície de resposta, também 

foram utilizadas na interpreta��o dos resultados. 

 

5.2.2.1 Preparo do pré-inóculo 

 

Inoculou-se 1% de uma cultura ativa, selecionada pela análise qualitativa em 10 

mL de caldo MRS. A cultura foi incubada por 18h a 35 ± 2 �C, apresentando 

absorb�ncia de 1,92 ± 0,01 em 600 nm. Também foi realizada a contagem de células, 

utilizando o método de semeadura por profundidade, neste mesmo período de 

crescimento, correspondendo o número de células  a 4,0 x 108 UFC/mL. 

Inoculou-se 1% do pré-inóculo em frasco Erlenmeyer (capacidade 100 mL), 

contendo 30 mL (1/3) do meio base otimizado por Guimar�es para produ��o de EPS 

(50 g/l sacarose, 20 g/l extrato de levedura, 20 g/l MgSO4, 0.01 g/l NaCl, 

0.01 g/l FeSO4, 0.01 g/l Mn SO4, 0.02 g/l CaCl2 e 20 g/l k ), variando a 

concentra��o da sacarose e do pH. Os frascos Erlenmeyer foram incubados por 30h 

em condi��es de temperatura e aera��o determinadas para cada ensaio. 

  

5.2.2.2 Recupera��o do EPS 

 

 Inicialmente foi determinado o pH de todos os ensaios, logo em seguida as 
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amostras das culturas foram aquecidas em forno micro-ondas (marca Eletrolux cap. 18  

L) na condi��o de potência média (50),  por 3 minutos, o que levou à inativa��o das 

células. O aquecimento em microondas evita a forma��o da melanoidina (polímero 

escuro n�o microbiano) resultante da rea��o de Maillard (DIAS, 2009). 

Foram pesadas em tubos Falcon com capacidade 50 mL, amostras de 15 g de 

cultura provenientes de cada ensaio, e  acrescentados em cada tubo 15 mL da solu��o 

de ácido tricloroacético a 10%. Os tubos ficaram na incubadora Shaker (marca Marconi 

modelo MA420) a 90 rpm por 30 minutos. Este procedimento visa precipitar as 

proteínas (CERNING, 1992, CERNING, 1995; CORTEZI, 2004; RUAS-MADIEDO; 

REYES-GAVILAN, 2005). Em seguida as culturas tratadas com o ácido tricloroacético 

foram centrifugadas (centrífuga eppendorff) a 8150 x g por 20 minutos a uma 

temperatura de 4 �C. O material sedimentado de cada tubo foi descartado e o 

sobrenadante, recolhido em béquer.  

Nos béqueres contendo o sobrenadante, foram adicionados 30 mL de álcool 

absoluto (1:2) para precipita��o do EPS. Os béqueres ficaram armazenados a 4�C por 

24h. Após este período todo o conteúdo foi centrifugado a 8150 x g por 20 minutos, 

para recupera��o do EPS precipitado. Os sobrenadantes foram descartados. Os 

sedimentos de EPS foram transferidos para placas previamente pesadas e colocados 

para secar em estufa a 40 ± 2 �C, e pesados até obter massa constante, sendo depois 

calculado o peso seco do sedimento de cada ensaio e atribuindo o resultado como 

rendimento bruto de EPS, convertendo o valor para g/L (RUAS-MADIEDO; REYES-

GAVILAN, 2005; MESOMO, 2007). Todas as subst�ncias químicas utilizadas foram de 

alto grau analítico.  

 

5.2. 3  Planejamento Fatorial Completo k =  32 

 

 Foram obtidos através do programa Statistica� 6.0, os valores dos efeitos e da 

intera��o resultante dos experimentos da quantifica��o do precipitado bruto do EPS na 

modelagem inicial. Estes valores visam determinar os fatores com seus respectivos 

níveis que mais afetam a resposta de produ��o de EPS. A partir destes dados foram 

fixados os valores de alguns fatores (n�o significativos ou de grande signific�ncia) e 
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deslocando o nível dos demais fatores, dando prosseguimento à segunda etapa do 

experimento com a realiza��o do planejamento fatorial completo de 3 níveis e 2 

variáveis (k = 32 ), sendo adicionado 1 ponto central com 2 replicatas (tabela 2).  

As análises foram realizadas de forma aleatória, por ordem de sorteio de cada 

ensaio. 

 

Tabela 2: Variáveis  independentes e níveis de varia��o para rendimentos em  

EPS de bactérias láticas 

 

Variáveis 

independentes 

Valores codificados 

            -1                              0                               +1  

Valores reais 

x1  Sacarose (%) 7,5 10,0 12,5 

x2  pH 5,5 6,5 7,5 

    

 

 A inocula��o das bactérias e a quantifica��o do rendimento bruto de EPS foram 

realizadas conforme os ensaios preliminares. Os resultados foram lan�ados em 

planilhas do programa Statistica� 6.0 para a obten��o dos gráficos e dos valores 

críticos de cada isolado. 

 

5.3 RESULTADO E DISCUSS�O 

 

5.3.1  Planejamento Fatorial Completo 24 

 

Inicialmente realizou-se uma modelagem inicial utilizando planejamento fatorial 

completo de 2 níveis para chegar ao domínio experimental e selecionar as variáveis 

significativas que mais afetam a resposta na produ��o de EPS (BARROS NETO; 

SCARM�NIO; BRUNS, 2007).  
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Ensaios* Sacarose (%) pH Aera��o 
(RPM) 

Temperatura o c Rendimento 
EPS g. L-1 

 v.c 
 

v.r v.c v.r v.c v. r v.c v.r 

1 + 1 10,0 + 1 7,5 + 1 180 + 1 37 14,2 
2 + 1 10,0 + 1 7,5 + 1 180 - 1 25 42,8 
3 + 1 10,0 + 1 7,5 - 1 0 + 1 37 4,7 
4 + 1 10,0 + 1 7,5 - 1 0 - 1 25 42,3 
5 + 1 10,0 - 1 5,5 + 1 180 + 1 37 10,5 
6 + 1 10,0 - 1 5,5 + 1 180 - 1 25 13,2 
7 + 1 10,0 - 1 5,5 - 1 0 + 1 37 6,3 
8 + 1 10,0 - 1 5,5 - 1 0 - 1 25 19,3 
9 - 1 5,0 + 1 7,5 + 1 180 + 1 37 3,9 
10 -1 5,0 + 1 7,5 + 1 180 - 1 25 18,3 
11 - 1 5,0 + 1 7,5 - 1 0 + 1 37 8,0 
12 - 1 5,0 + 1 7,5 - 1 0 - 1 25 14,1 
13 - 1 5,0 - 1 5,5 + 1 180 + 1 37 4,7 
14 - 1 5,0 - 1 5,5 + 1 180 - 1 25 8,7 
15 - 1 5,0 - 1 5,5 - 1 0 + 1 37 8,3 
16 - 1 5,0 - 1 5,5 - 1 0 - 1 25 4,4 
17   0 7,5   0 6,5   0 90   0 31 17,9 
18   0 7,5   0 6,5   0 90   0 31 18,3 
19   0 7,5   0 6,5   0 90   0 31 17,7 
20   0 7,5   0 6,5   0  90 0  31 17,0 

*ordem padr�o do ensaio; v.c = valores codificados; v.r = valores reais 

Quadro 5: Planejamento fatorial completo 24 para o cultivo do isolado BL R2,  avaliando 

o rendimento em EPS. 

 

O quadro 5 apresenta os resultados do rendimento dos ensaios, podendo 

observar que o ensaio no 2  onde se utilizou o maior nível de sacarose, pH e aera��o 

com o menor nível de temperatura, obteve-se maior rendimento de EPS. Porém, 

somente através da análise estatística é que pode ser verificado o grau de signific�ncia 

de cada fator com suas respectivas intera��es.  

A signific�ncia dos efeitos estimados foi avaliada através da análise de vari�ncia 

(ANOVA), apresentado na tabela 3. Como há somente dois níveis para cada variável, 

um modelo linear pode explicar a correla��o entre a resposta e as variáveis 

independentes ou fatores. Assim, os testes ANOVA indicam que o modelo linear 

descreve adequadamente o rendimento de EPS, apresentando um coeficiente de 

regress�o múltipla (R2 = 0,97972), implicando que aproximadamente 98% da varia��o 

total na atividade residual é explicado pelo modelo matemático representado pela 

equa��o 1.  
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 ŷ = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 + β12x1x2 β13x1x3+ β14x1x4 
  + β23x2x3

  + β24x2x4 + β34x3x4 + 

β123x1x2x3 +  ε(x1x2x3x4.). (1) 

 Onde:  ŷ  é a estimativa da resposta (rendimento em EPS), β s�o os coeficientes 

(estimadores das variáveis), cujos valores devem ser determinados, “0” é a média de 

todas as respostas do planejamento,  x1, x2, x3 e x4  s�o as variáveis que  representam 

os fatores sacarose, pH, aera��o e temperatura, respectivamente e ε é um termo de  

erro aleatório associado à resposta ŷ   (BARROS- NETO, SCARM�NIO; BRUNS, 2007).  

 O efeito significativo de cada coeficiente foi determinado através do valor p (p < 

0,05), considerando 95% de intervalo de confian�a (BUSSAB.; MORETTIN, 2002). 

Baixos valores de p indicam um coeficiente muito significativo, como o que aconteceu 

com os efeitos temperatura, concentra��o de sacarose e pH, com maior grau de 

signific�ncia, respectivamente. Já o efeito aera��o apresentou maior valor de p quando 

comparado com os outros fatores, mostrando ter menor signific�ncia estatística. 

Normalmente é esperado que os efeitos principais sejam mais significativos.  Somente 

as intera��es (aera��o x temperatura), e (pH x aera��o x temperatura) n�o foram 

significativas (p >0,05), indicando n�o afetarem a produ��o de EPS no domínio 

estudado. A falta de ajuste do modelo mostrou-se significativa (p < 0,05), possivelmente 

devido  à vari�ncia n�o ser homogênea. 
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Tabela 3: ANOVA , Rendimento EPS g/L; da BAL R2, R2 =0,97972; S. Q. Erro 

puro=0,2958333 

F. V Efeito 
estimado 

S.Q. G. L. Q.M F P 

(1) Sac. (%) 10,3650 429,733 1 429,7329 1452,618 0,000040* 
(2) pH 9,0975 331,058 1 331,0580 1119,069 0,000059* 
(3) RPM 1,1300 5,108 1 5,1076 17,265 0,025342* 
(4) T 

o c
 -12,8025 655,616 1 655,6160 2216,167 0,000021* 

1 by 2 4,5800 83,906 1 83,9056 283,625 0,000456* 
1 by 3 0,9125 3,331 1 3,3306 11,258 0,043884* 
1 by 4 -7,6700 235,316 1 235,3156 795,433 0,000098* 
2 by 3 1,4300 8,180 1 8,1796 27,649 0,013400* 
2 by 4 -8,8375 312,406 1 312,4056 1056,019 0,000064* 
3 by 4 0,3950 0,624 1 0,6241 2,110 0,242311ns 
1*2*3 1,5925 10,144 1 10,1442 34,290 0,009929* 
1*2*4 -3,7550 56,400 1 56,4001 190,648 0,000822* 
1*3*4 4,4475 79,121 1 79,1210 267,451 0,000497* 
2*3*4 -0,2050 0,168 1 0,1681 0,568 0,505733ns 

Falta de ajuste  44,892 2 22,4461 75,874 0,002699* 
Erro puro  0,888 3 0,2958   
Total  2256,889 19    

 
* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05); ns- n�o significativo (p >= .05) 
 

 

O gráfico de Pareto (Figura 4) gerado no modelo de planejamento experimental 

confirma os dados apresentados na ANOVA, no qual pode ser observado pelas barras 

representativas de todos os fatores principais e de algumas intera��es que ultrapassam 

a linha de signific�ncia (p< 0,05).  

 O gráfico de Pareto é uma forma especial do gráfico de barras verticais, que 

disp�e os itens analisados desde o mais freqüente até o menos freqüente.  

(WERKEMA, 1995). � uma ferramenta estatística, muito útil para o gerenciamento de 

qualquer processo. Através dos dados representados neste gráfico pode-se estabelecer  

os fatores que interferem no processo produtivo com o seu grau de signific�ncia. 
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   17,9     18,3     17,7     17,0  

 

Figura 4: Gráfico de Pareto, planejamento fatorial completo 24 , Rend. EPS g/L da BL  

R2. 

 

Analisando o gráfico de Pareto do experimento realizado, constata-se que o 

efeito temperatura foi negativo e mais significativo, indicando que a melhor resposta no 

rendimento em EPS pela BL R2 ocorreu em temperaturas mais baixas. Sacarose e pH 

mostraram efeitos  positivos e bastante significativos, ambos com o deslocamento para 

o maior nível. No entanto apesar do efeito da aera��o ter sido positivo, foi pouco 

significativo, contradizendo alguns trabalhos sobre a produ��o de biopolímeros pelas 

bactérias láticas, em que a aera��o com a suplementa��o de oxigênio favorece a 

produ��o de EPS (MICHELENA, et al., 2003).  

Os fatores de intera��es também foram significativos, exceto as intera��es de 

dois fatores 3x4 (aera��o x temperatura) e as intera��es de 3 fatores 2x3x4 (pH x 

aera��o x temperatura).  

Estes resultados constatam que a condu��o de experimentos de produ��o de 

EPS pela BL R2 pode ser realizada com ou sem aera��o, pois este fator afeta pouco o 

sistema. Esta informa��o é importante, pois na produ��o de EPS em grande escala, 

n�o haverá necessidade de investir em equipamentos para a aera��o da cultura, o que 

acarretará menor custo na produ��o deste polímero.  
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Ajongwen e Barker (1993) citam que a fermenta��o em batelada alimentada, 

levemente agitada e n�o aerada pode influenciar positivamente na produ��o de EPS 

pela BAL R2.  

Goyal et al., (1995)  utilizaram a linhagem comercial de L. mesenteroides NRRL B 

512 (F) em experimentos de otimiza��o da ativa��o da enzima dextrana-sacarase  para 

produ��o de EPS, sem aera��o, obtendo 4,4 UDS/mL de atividade. Valor superior de 

produ��o (5,67 UDS/mL) foi obtido por Cortezi (2004), o qual trabalhou com a linhagem 

nativa de L. mesenteroides FT 045 B com agita��o (132 rpm) e taxa de aera��o 0,05 

wm., porém em condi��es experimentais diferentes. 

 Segundo Souza e Garcia-Cruz (2004) o oxigênio é necessário para a síntese dos 

mon�meros do polímero ou para a oxida��o e redu��o dos nucleotídeos. Entretanto, há 

pouca informa��o na avalia��o do efeito do oxigênio dissolvido e do oxigênio utilizado 

para o crescimento e produ��o de polissacarídeo durante a fermenta��o. 

A figura 5 nos ajuda a visualizar os resultados dos efeitos no experimento. Os 

efeitos do pH, sacarose e aera��o mostraram o deslocamento do menor nível para o 

maior nível na obten��o de maior resposta no rendimento em EPS, proporcionando um 

aumento de 118%, 96% e 8,4%, respectivamente.  Já no efeito temperatura este 

deslocamento foi inverso, o que pode ser observado pela mudan�a da inclina��o da 

reta, sendo o mais significativo, proporcionando um aumento de 169% na produ��o de 

EPS, coincidindo com os resultados do gráfico de Pareto (Figura 4).  
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Figura 5: Varia��o da resposta com níveis dos 4 fatores (rendimento de EPS – BL R2). 

 

A modelagem inicial indicou a regi�o de superfície de máximo e de mínimo, além 

de selecionar os fatores e as intera��es significativas na produ��o de EPS. Apesar da 

temperatura de 25 �C ter sido indicada como bastante significativa, se fixou à 

temperatura 28 �C. Foi fixado também o par�metro agita��o (0 rpm), com permanência 

dos níveis de pH e deslocamento para níveis maiores da concentra��o de sacarose. 

Sarwat et al. (2008) encontraram nos seus experimentos de otimiza��o a 

temperatura de 30 �C como ótima na produ��o de dextrana, um exopolissacarideos 

produzido pela linhagem de Leuconostoc mesenteroides CMG713. 

 

5.3.2 Planejamento Fatorial Completo de Três Níveis: 32 

Realizado a primeira triagem e conhecendo o domínio experimental através de 

experimentos realizados com uma linhagem representante de bactérias láticas, 

prosseguiu-se para o segundo planejamento experimental (GOLDFARB, et al., 2004). 

Esta fase foi realizada com os cinco isolados de bactérias láticas. Neste segundo 

planejamento foi adicionado mais um ponto, tornando um planejamento fatorial 

completo de três níveis (-1, 0, 1). Este ponto correspondeu a mais um ponto central 

para n�o afetar as estimativas usuais dos efeitos. A adi��o de um terceiro nível permite 

que a rela��o entre a resposta e os fatores sejam feitos através de um modelo 

quadrático, contendo efeitos lineares e quadráticos (VADDE.; SYROTIUK.; 

MONTGOMERY, 2006). Assim, um modelo de regress�o para um delineamento de 32 

correlacionando a resposta ŷ  às variáveis independentes x1 e x2, é dado na  equa��o 2. 

 Média 

-1, 20,38250 

1, 7,58000 

 Média 
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ŷ = β0 + β1x1 + β2x2 + β12x1x2 + β11x1
2 + β22x2

2  + ε.,  (2) 

 No qual: ŷ é a estimativa da resposta (rendimento em EPS), β s�o os coeficientes cujos 

valores devem ser determinados, “0” média de todas as respostas do planejamento,  x1, 

x2 s�o as variáveis que  representam os fatores concentra��o de sacarose e pH, 

respectivamente, e ε é um termo de  erro aleatório (BARROS-NETO; SCARMINIO; 

BRUNS, 2007). 

Tabela 4: Resultados de um planejamento fatorial k = 32 para estudar o efeito da 

concentra��o da sacarose e do pH sobre o rendimento de EPS da BL R2. 

 En
saios 

Sacaros
e (%) 

pH Rendimento 
EPS (g. L

-1)
 

1 -1 -1 8,10 
2 -1 0 34,10 
3 -1 +1 35,10 
4 0 -1 9,70 
5 0 0 23,30 
6 0 +1 46,70 
7 +1 -1 9,50 
8 +1 0 44,70 
9 +1 +1 50,01 
10 0 0 24,90 
11 0 0 20,20 

 

Tabela 5: ANOVA do planejamento experimental k = 32 para o estudo do efeito da 

concentra��o da sacarose e do pH sobre o rendimento de EPS  do BL R2. 

F.V S.Q. G.L. Q. M. F p 

 Sac. % (L +Q) 155,522 2 77,7611 13,6184 0,06847
ns
 

 pH (L + Q) 1947,168 2 973,5840 170,5051 0,005831* 

1 x 2 282,082 4 70,5205 12,3504 0,076305
ns 

Erro puro 11,420 2 5,7100   

Total 2366,070 10    

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05); ns- n�o significativo (p >= .05); R
2 
= 

0,99517 

 

Pela análise de vari�ncia dos coeficientes dos fatores (tabela 5) e pelo gráfico de 

Pareto (figura 6) , observa-se que o fator pH é significativo ( p <0,05) pelos dois 

modelos, linear e quadrático. O fator concentra��o de sacarose n�o apresentou 
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signific�ncia estatística em nenhum desses modelos, assim como,  a sua intera��o com 

o pH, indicando que o controle do pH no meio é fundamental para obter um maior 

rendimento de EPS pela linhagem testada.  

,5907452

,784036

-2,46981

2,82688

4,597482

4,711983

-6,35976

17,85518

p=,05

Efeito Estimado (Valor absoluto)

1Lby2Q

1Qby2L

sac.(Q)

1Lby2L

(1)sac..(L)

pH(Q)

1Qby2Q

(2)pH(L)

 

 

Figura 6: Gráfico de Pareto: Rendimento EPS da BL R2. 
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 Figura 7: Previs�o do rendimento em EPS da cultura da  BL R2 gerada através de 

análise fatorial por RSM a) gráfico superfície de resposta, b) gráfico de contorno. 
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 O valor do coeficiente de determina��o (R2) obtido pelo modelo foi de 0,99. A 

partir da valida��o dos par�metros de estudo, obteve-se o modelo quadrático que 

representa o rendimento bruto de EPS pelo isolado BL R2,  e que descreve superfície 

de resposta e as curvas de contorno (Figuras 7a e 7b), gerando a equa��o 3. 

 

 Rendimento em EPS = 22; 8 + 5;3*x1 + 16;6*x1
2 +  18;5*x2 + 5;4 *x2

2 + 3;3775*x1*x2 -

1;2225*x1*x2
2 -1;6225*x1

2*x2 -19;1225*x1
2*x2

2 + 0; (3) 

* Todos os componentes da equação com asteriscos são significativos. 

 

 A tabela 6 apresenta os valores ótimos determinados pelo planejamento 

experimental, com seus valores codificados e reais. Os valores críticos ou níveis ótimos 

preditos s�o obtidos através da diferencia��o da equa��o do modelo gerado.  O valor 

ótimo do pH apresentou fora do domínio experimental, significando que o valor do pH 

neste experimento tende para um nível maior do estipulado. Neste caso é aconselhável 

realizar outro experimento com as condi��es ótimas estabelecidas, para validar as 

condi��es ótimas geradas pelo programa. 

 

Tabela 6: Valores experimentais e valores preditos obtidos no planejamento 

experimental k= 32 da BL R2. 

Fatores Valores do rendimento de EPS g/L 

Observa��o 
mínima 

Valor crítico Observa��o 
máxima 
 

Sacarose (%) - 1 (7,5) 0,86 ( 10,7) + 1 (12,5) 

pH - 1 (5,5) 1,10 (8,2) + 1 (7,5) 

       Os números entre parênteses correspondem ao valor real 
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Tabela 7: Resultados de um planejamento fatorial k = 32 para estudar o efeito da 

concentra��o da sacarose e do pH sobre o rendimento de EPS da BL  LCMH21. 

Ensaios Sacarose 
(%) 

PH Rendimento 
EPS (g. L-1) 

1 -1 -1 2,0 

2 -1 0 10,7 

3 -1 +1 11,5 

4 0 -1 2,4 

5 0 0 12,0 

6 0 +1 32,4 

7 +1 -1 1,4 

8 +1 0 29,4 

9 +1 +1 41,7 

10 0 0 10,0 

11 0 0 13,1 

                                

 

 

Tabela 8: ANOVA do planejamento experimental k =  32 para o estudo do  efeito da 

concentra��o da sacarose e do pH sobre o rendimento de EPS da  BL LCMH21. 

 

F. V S.Q. G.L Q.M F p 
Sac. (%) (L + Q) 389,708 2 194,8539 78,8882 0,012517* 
 pH  (L + Q)        1071,047 2 535,5235 216,8111 0,004591

*
 

1 x 2 335,885 4 83,9713 33,9965 0,028778* 
Erro puro 4,940 2 2,4700   
Total 1803,847 10    

                  *significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05); R
2 
- 0,99726, 

                    Erro puro – 2,47 

 

Pela análise de vari�ncia dos coeficientes dos fatores (tabela 8) e  gráfico de 

Pareto (figura 8) , observa-se que o fator sacarose e o fator pH, assim como a intera��o 

entre estes fatores s�o significativos ( p <0,05) pelos modelos linear e quadrático. 

Entretanto a intera��o entre estes fatores n�o apresentaram signific�ncia estatística. 
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Figura 8: Gráfico de Pareto: Rendimento EPS da BL LCMH21. 
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Figura 9: Previs�o do rendimento em EPS da cultura de BL LCMH 21 gerada através  

análise fatorial por RSM. 

 

O valor do coeficiente de determina��o (R2) obtido pelo modelo foi de 0,99. A 

partir da valida��o dos par�metros de estudo, obteve-se o modelo quadrático que 

representa o rendimento bruto de EPS pelo isolado BL LCMH21,  e que descreve 

superfície de resposta e as curvas de contorno ( Figuras 9a e 9b), gerando a equa��o 4 
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Rendimento bruto em EPS  =11;7 + 9;35*x1 + 8;35*x1
2 + 15;*x2 + 5;7*x2

2 + 7;7*x1*x2 -

1;95*x1*x2
2 - 2;55*x1

2*x2 -11;6*x1
2*x2

2 + 0. (4) 

 

Tabela 9: Valores experimentais e valores preditos obtidos no planejamento 

experimental k =  32 da BL LCMH21. 

 Fatores Valores do rendimento de EPS g. L
-1
 

Observa��o 
mínima 

Valor crítico Observa��o máxima 
 

Sacarose (%) -1 (7,5) 0,86 (10,72) + 1 (12,5) 
pH -1 (5,5) 1,06 (7,9) + 1(7,5) 

Os números entre parênteses correspondem ao valor real. 

 

 

Tabela 10: Resultados de um planejamento fatorial k =  32 para estudar o efeito da 

concentra��o da sacarose e do pH sobre o rendimento em EPS da BL PUB16 

 Ensaios Sacarose 
(%) 

pH Rendimento 
EPS (g/L

)
 

1 -1 -1 17,2 

2 -1 0 14,9 

3 +1 +1 12,0 

4 0 -1 9,0 

5 0 0 19,7 

6 0 +1 25,4 

7 +1 -1 13,1 

8 +1 0 24,7 

9 +1 +1 23,8 

10 0 0 16,9 

11 0 0 18,6 

 

Tabela 11: ANOVA do planejamento experimental k =  32 para o estudo do efeito da 

concentra��o da sacarose e do pH sobre o rendimento de EPS da BL PUB16 

  

Fator S.Q G.L Q.M F P 

(1)sac.(%) L+Q 51,0423 2 25,52116 12,82470 0,072334ns 
(2) pH L+Q 95,6035 2 47,80174 24,02097 0,039966* 

1*2 139,8302 4 34,95754 17,56660 0,054585
ns
 

Erro puro 3,9800 2 1,99000   

Total SS 288,3473 10    

      significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05); ns- n�o significativo  
     (p  >= .05 , R2 = 0,9862). 
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Pela análise de vari�ncia dos coeficientes dos fatores (tabela 11) e pelo gráfico 

de Pareto (figura 10) , observa-se que o fator  pH é significativo pelo modelo linear e 

quadrático, enquanto que o fator sacarose e a sua intera��o com o pH n�o s�o 

significativos (p <0,05) pelo modelo linear e quadrático. Este isolado demonstrou o 

mesmo comportamento do isolado BL R2 quanto a estas variáveis na produ��o de 

EPS. 
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Figura 10: Gráfico de Pareto: Rendimento EPS da BL PUB 16 
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Figura 11: Previs�o do rendimento em EPS da BL PUB 16 gerada através de análise 

fatorial por RSM. 

 

O valor do coeficiente de determina��o (R2) obtido pelo modelo foi de 

aproximadamente 0,99. A partir da valida��o dos par�metros de estudo, obteve-se o 

modelo quadrático que representa o rendimento bruto de EPS pelo isolado BL PUB 16,  

e que descreve superfície de resposta e as curvas de contorno ( Figuras 11a e 11b), 

gerando a equa��o 4 

 

Rendimento em EPS =18;4+4;9*x1+1;4*x1
2+8;2*x1-1;2*x2

2+3;975*x1*x2-2;975*x1*x2
2-

6;825*x1
2*x2-2;075*x1

2*x2
2+0. (5) 

 

 

Tabela 12: Valores utilizados e valores preditos obtidos no planejamento experimental k 

= 32 da BL. PUB 16. 

Fatores Valores do rendimento de EPS g/L 
Observa��o 
mínima 

Valor crítico Observa��o 
máxima 

Sacarose (%) -1 (7,5) 0,50 (6,25) +1 (12,5) 
pH -1 (5,5) 0,67 (5,02)            +1 (7,5) 

       Os números entre parênteses correspondem ao valor real 
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Tabela 13: Resultados de um planejamento fatorial 32 para estudar o efeito da 

concentra��o da sacarose e do pH sobre o rendimento de EPS da BL CC3. 

 

 Ensaios Sacaros

e (%) 

pH Rendimento 

EPS (g. L
-1 

) 

1 -1 -1 8,4 

 2 -1 0 28,3 

3 -1 +1 29,6 

4 0 -1 7,2 

5 0 0 22,1 

6 0 +1 40,2 

7 +1 -1 7,4 

8 +1 0 34,0 

9 +1 +1 48,1 

10 0 0 19,3 

11 0 0 21,3 

 

      
Tabela 14.  ANOVA do planejamento experimental k = 32 para o estudo do efeito da 

concentra��o da sacarose e do pH sobre o rendimento de EPS  da BL .CC3. 

 

  S.Q G.L Q.M F p 

(1)sac.(%) L+Q 113,803 2 56,9015 26,1352 0,036853* 

(2) pH L+Q 1543,343 2 771,6714 354,4329 0,002813* 

1*2 169,887 4 42,4716 19,5075 0,049357* 

Pure Error 4,354 2 2,1772   

Total SS 1826,755 10    

       significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05); R
2 
= 0,99762, erro 

       puro- 2,1772 

 

Pela análise de vari�ncia dos coeficientes dos fatores (tabela 14) e pelo gráfico 

de Pareto (figura 12), observa-se que o fator pH e sacarose foram significativos pelo 

modelo linear e quadrático. A intera��o destes fatores também foi significativa. 
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Figura 12: Gráfico de Pareto: Rendimento EPS da BL CC3. 
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Figura 13: Previs�o do rendimento em EPS da cultura da BL CC3 gerada através de 

análise fatorial por RSM. 

 

O valor do coeficiente de determina��o (R2) obtido pelo modelo foi de 0,99. A 

partir da valida��o dos par�metros de estudo, obteve-se o modelo quadrático que 

representa o rendimento bruto de EPS pelo isolado BL CC3,  e que descreve superfície 

de resposta e as curvas de contorno ( Figuras 13a e 13b), gerando a equa��o 6. 
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Rendimento bruto em EPS = 20;91 + 2;86*x1 + 10;23*x1
2 + 16;5x2 + 2;79*x2

2 + 

4;875*x1x
2 + 1;515*x1*x2

2 -1;025*x1
2*x2-10;555*x1

2x2
2 + 0. (6) 

 

 

Tabela 15: Valores utilizados e valores preditos obtidos no planejamento experimental 

k= 32  da BL.CC3. 

Fatores Valores do rendimento de EPS g. L
-1
 

Observa��o 
mínima 

Valor crítico Observa��o 
máxima 
 

Sacarose (%) -1 (7,5) 0,76 (9,5) +1 (12,5) 
pH -1 (5,5) 1,11 (8,3)            +1 (7,5) 

       Os números entre parênteses correspondem ao valor real. 

 

 

Tabela 16: Resultados de um planejamento fatorial k =  32 para estudar o efeito da 

concentra��o da sacarose e do pH sobre o rendimento de EPS  da BL LVM16. 

Ensaios Sacarose  
(%) 

PH Rendimento 
EPS  

(g. L
-1 

) 
1 -1 -1 6,33 
2 -1 0 1,53 
3 -1 +1 1,33 
4 0 -1 2,07 
5 0 0 3,13 
6 0 +1 2,67 
7 +1 -1 0,87 
8 +1 0 1 
9 +1 +1 1,80 
10 0 0 1,87 
11 0 0 2,93 
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Tabela 17. ANOVA do planejamento experimental k = 32  para o estudo do feito da 

concentra��o da sacarose e do pH sobre o rendimento de EPS da BL.LVM16. 

Fator S.Q. G.L. Q.M. F P 
 (1 ) Sac (%) 
L+Q 

5,82000 2 2,910001 6,34632 0,136122
ns
 

  ( 2) pH  L+Q 2,81251 2 1,406255 3,06685 0,245890
ns
 

1*2 8,79123 1 8,791225 19,17249 0,048403* 
Falta de ajuste 5,19985 3 1,733284 3,78006 0,216232 
Erro puro 0,91707 2 0,458533   
Total 23,21529 10    

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05); ns- n�o significativo (p >= .05)  

R2 0,73651. 

 

Pela análise de vari�ncia dos coeficientes dos fatores (tabela 17) e pelo gráfico 

de Pareto (figura 12), observa-se que o fator pH e sacarose n�o foram significativos em 

nenhum dos modelos; linear e quadrático. No entanto a intera��o destes fatores foi 

significativa, porém apresentando o valor de  p  alto (baixa signific�ncia). A falta de 

ajuste foi significativa, indicando que n�o existe concord�ncia entre os valores 

experimentais estudados e o modelo de resposta predito. Isto é confirmado pelo 

coeficiente múltiplo de determina��o (R2) que apresentou valor inferior a 0,75.  

O coeficiente múltiplo de determina��o (R2) é a percentagem da varia��o da 

variável dependente que é explicada pela equa��o de regress�o múltipla, medindo, 

portanto, a eficiência do ajuste na equa��o de regress�o estimada (ANDERSON, 

2003). Normalmente em trabalhos experimentais  quando o R2 fica abaixo de 0,75. o 

modelo n�o é adequado para o que se prop�e. 
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Figura 12: Gráfico de Pareto: Rendimento EPS da BL LVM16. 
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Figura 14. Previs�o do rendimento em EPS da cultura da BL LVM16 gerada através de 

análise fatorial por RSM. 

 

O gráfico de superfície de resposta e o gráfico de contorno (Figura 14a, 14b) 

geraram a equa��o polinomial quadrática (equa��o 7). 
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 ŷ =2;6433333333333-;265*x1-1;3783333333333*x1
2 +; 3*x2 -  27333333333334*x2

2 + 

1;4825*x1*x2 - ;9825*x1*x2
2-1;3175*x1

2*x2+ 1;5908333333333*x1
2*x2

2  + 0; (7) 

 

Tabela 18. Valores experimentais e valores preditos obtidos no planejamento 

experimental da BL. LVM16. 

 

Fatores Valores do rendimento de EPS g. L-1 
Observa��o 
mínima 

Valor crítico Observa��o 
máxima 

Sacarose (%) -1 (7,5)  1,01 (7,6) +1 (12,5) 
pH -1 (5,5) - 0,99 (5,4)            +1 (7,5) 

      Os números entre parênteses correspondem ao valor real 

 

Pelo gráfico de Pareto de todos os ensaios constata-se que o fator pH foi o mais 

significativo em todos as linhagens, exceto para os BL LVM16. No entanto o fator 

intera��o (sacarose x pH) mostrou-se pouco significativo. Logo, na produ��o de EPS 

por esta linhagem os fatores sacarose e pH s�o dependentes um do outro. Somente a 

BL R2 mostrou a intera��o entre o pH e a sacarose como n�o significativa. Nos demais 

isolados esta intera��o foi significativa, o que leva a afirmar que na produ��o de EPS 

pela BL R2 os fatores a�úcar e pH atuam de forma independente.   

As cinco linhagens de BL usadas no planejamento experimental apresentaram 

respostas diferentes com rela��o às condi��es ótimas de produ��o de EPS. É de se 

esperar, pois a síntese de polímeros pelos micro-organismos é dependente de cada 

espécie e conseqüentemente das condi��es ótimas da atua��o de suas enzimas 

(RUAS-MADIEDO, REYES-GAVILÁN, 2005; CANILHA et al., 2006; SARWAT, et al., 

2008). A BAL R2 (tabela 6) e BAL LCMH21 (tabela 9) produziram EPS com rendimento 

melhor na concentra��o de sacarose 10,7.As outras linhagens apresentaram o seu 

ótimo de rendimento em EPS com concentra��es mais baixas de sacarose. 

No planejamento da BL LVM16,  pela análise da ANOVA, todos os fatores 

mostraram-se n�o significativos, raz�o do baixo rendimento do EPS no experimento. 

Provavelmente o domínio experimental aplicado a este experimento n�o foi adequado, 

n�o devendo ser aplicado o modelo gerado para otimizar a produ��o de EPS.  

Sarwat, et al.(2008) estudaram o efeito das diferentes concentra��es de 
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sacarose, que variou de 5% a 25%, para a produ��o da dextrana. A resposta máxima 

do rendimento foi com 20% de sacarose. Acima desta concentra��o eles observaram o 

decréscimo na produ��o deste polímero. Segundo Martinez-Espindola e Lopez- 

Munguia (1985) altas concentra��es de sacarose no meio têm efeito inibitório sobre as 

enzimas, mecanismo conhecido como efeito inibitório do substrato sobre a enzima. Ui- 

Qader (2001), realizou estudos relacionados com o efeito da concentra��o da sacarose 

no meio para a produ��o de dextrana pelo L. mesenteroides (PCSIR-3). Os resultados 

mostraram que a linhagem testada apresentava menor rendimento em massa de 

dextrana quando fermentado em meio a 10% de sacarose. Resultados similares foram 

observados por Kim et al., 2003, sendo que eles utilizaram somente 5% de sacarose 

como concentra��o máxima. Estudos mais detalhados do efeito da sacarose sobre a 

produ��o da dextrana revelaram que alta concentra��o de sacarose no meio origina 

polímero com maior peso molecular (TSUCHIYA, et al, 1953 apud VAN HIJUM, 2006). 

O pH ótimo para a produ��o de EPS, também variou entre as linhagens de BL. O 

valor predito pelo RSM indicou a condi��o ótima para produ��o de EPS no pH 8,2 

(Tabela 6) ,  7,9 (Tabela 9) e 8,3 (Tabela 15)  para a BL R2, BL,  LCMH21, BL CC3, 

respectivamente. Na BL PUB16 o seu pH ótimo foi 5,4 (Tabela 12) e BL LVM16  foi pH 

5,4 (Tabela 18) ambos com a enzima atuando em pH mais baixo. 

O valor de pH ótimo para a produ��o de EPS varia de uma espécie bacteriana a 

outra e entre a mesma espécie, pois o pH ótimo é específico para cada micro-

organismo (LAWS, GU, MARSHALL, 2001).  

Sarwat et al. (2008) observaram a produ��o da dextrana no meio contendo o pH 

inicial entre 6,0 e 8,0, concluindo que no pH 7,0 é  onde ocorre maior produ��o de EPS. 

Outros pesquisadores também obtiveram alta produ��o de dextrana pelos Leuconostoc 

em meio com o pH inicial 7,0 e 7,5 (GOULAS, FISHER.; GRIMBE, 2004; NAESSENS, 

et al., 2005; PURAMA., GOYAL, 2008). No entanto Santos et al. (2000) encontraram um 

máximo para a ativa��o de dextrana-sacarase pelo L. mesenteroides NRRL B512F no 

pH 5,5, coincidindo com Tieking  (2005) que cita a produ��o de EPS pelos L. 

sanfranciscensis no pH entre 5,0 e 5,5. Kaboli e Reilly (1980) encontraram o pH 5,2 

como ótimo para a atividade da dextrana-sacarase.  
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O isolado BL R2 foi selecionado para validar os valores ótimos preditos pela 

MSR, em fun��o de sua alta estabilidade genética e reprodutibilidade das 

características fermentativas, além de um ótimo desempenho em termos de 

rendimento. Assim, foi realizado novo experimento para produ��o de EPS, desta vez 

utilizando os seguintes par�metros: rpm 0, temperatura 28�C, sacarose 10,7% e pH 8,2, 

obtendo-se uma média de  rendimento de 60,2 ± 0,4 g/L. Os experimentos foram 

realizados em triplicata. 

Normalmente as bactérias láticas produzem pouco EPS quando comparadas 

com outros grupos bacterianos. Egan (1971) mostrou que em cana colhida e estocada 

por mais de um dia as bactérias láticas produziram entre 0,9 a 4,7 g/L de EPS. Mas em 

condi��es otimizadas podem produzir uma quantidade maior. No presente trabalho, o 

isolado de bactéria lática que apresentou maior rendimento de EPS com os 

experimentos de otimiza��o foi a BL R2 (60,22 g.L-1 )  , nas condi��es de  10,7% de 

sacarose e pH 8,2, sem aera��o, a 28� C em 30h de incuba��o. Este isolado foi 

identificado pelo método fenotípico como Leuconostoc mesenteroides (kit API , 

Biomerieux) (anexo I), e confirmado pelo método molecular (RNAr 16S) como 

Leuconostoc pseudomesenteroides (anexo II). 

Experimentos realizados por Lucca et al., (1992) com linhagens de Leuconostoc 

isoladas de caldo de cana produziu 58 g/L  de EPS do tipo dextrana. Negro (1999) 

determinou a produtividade de EPS de 10 culturas láticas diferentes, em meio base 

contendo 7% de sacarose, a 23� C/ 36h sem aera��o, encontrando valores que 

variaram de 11,0 g/L a 80,1 g/L. 
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Alguns isolados perderam a propriedade de produzir EPS após sucessivas 

repicagens ou quando congeladas a -20� C, a exemplo da BL LCMH21 e da BL LVM16, 

que perderam a capacidade de produzir EPS depois de congeladas a -20� C. A 

explica��o pode estar relacionado com a localiza��o do gene produtor de EPS. Os 

genes que codificam as enzimas e proteínas regulatórias requeridas para a síntese de 

EPS têm origem plasmidial em linhagens de LB mesofílicas, como Lactococcus, ou 

basicamente cromoss�mica em linhagens termofílicas de Streptococcus e Lactobacilli 

(VAN KRANENBURG et al., 1997; STINGELE et al., 1999).  Os genes plasmidiais s�o 

menos estáveis, podendo ser perdidos durante repiques sucessivos ou durante o 

congelamento (LAWS; GU; MARSHALL, 2001). 

 

 

5.4 CONCLUS�O 

 

Os modelos matemáticos obtidos pela Metodologia de Superfície de Resposta 

aplicados nos experimentos determinaram os fatores com os seus respectivos níveis 

significativos, otimizando o processo de fermenta��o, conduzindo para obten��o de 

maior rendimento na produ��o de exopolissacarideos pelas bactérias láticas isoladas 

de produtos coletados na regi�o do semi-árido baiano. 

As bactérias láticas apesar de produzirem exopolissacarideos em baixas 

concentra��es no ambiente natural, quando otimizados os par�metros de produ��o, 

constituem uma grande fonte de obten��o deste biopolímero. 
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RESUMO 

 

 

O gênero Leuconostoc pertence ao grupo de bactérias láticas, sendo normalmente 

isolados de produtos vegetais fermentados, possuindo espécies envolvidas na 

produ��o de exopolissacarideos (EPS). Tais biopolímeros possuem grande interesse 

comercial. Devido a grande diversidade de aplica��es industriais dos EPS, este 

trabalho teve por objetivo produzir e caracterizar exopolissacarideos da linhagem nativa 

Leuconostoc pseudomesenteroides R2, isolada de repolho coletado na regi�o do semi-

árido baiano. Foram utilizadas as seguintes condi��es para a produ��o de EPS: meio 

base suplementado com 10,7% de sacarose, pH 8, 2, sem agita��o e incuba��o a 28 

�C durante 30 horas. O Caldo fermentativo foi tratado com etanol gerando dois tipos de 
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subst�ncias polissacarídicas (EPS I e EPS 2). A identifica��o dos EPS I e EPS II foi 

realizada por métodos espesctroscópicos tais como infravermelho, RMN 1H, RMN 13C 

e DEPT. As duas subst�ncias polissacarídicas foram identificadas como dextrana linear 

α(1→6), apresentando características diferentes com rela��o a análise 

termogravimétrica, densidade aparente de livre empacotamento, viscosidade aparente 

e tempo de solubiliza��o. Ambas as dextranas s�o de baixa densidade, possuem alta 

estabilidade térmica e mostraram-se um comportamento de característica de polímero 

pseudoplástico. 

 

Palavras-chave: Leuconostoc pseudomesenteroides, exopolissacarideos, polímero, 

dextrana 

 

 

 

Production, extraction and characterization of exopolysaccharides produced by 

strain native Leuconostoc pseudomesenteroides R2 

 

ABSTRACT 

 

The genus Leuconostoc belongs to the group of lactic acid bacteria, usually isolated 

from fermented vegetable, possessing species involved in the production of 

exopolysaccharides (EPS).These biopolymers have great commercial interest. Because 

of the wide variety of industrial applications of EPS, this study aimed to produce and 

characterize exopolysaccharide native strain Leuconostoc pseudomesenteroides R2, 

isolated from cabbage collected in semi-arid region of Bahia. We used the following 

conditions for the production of EPS: base medium supplemented with 10.7% sucrose, 

pH 8, 2, without agitation and incubation at 28 ° C for 30 hours. The fermentation broth 

was treated with ethanol, generating both types of polysaccharide (EPS I and EPS 2). 

The identification of EPS I and EPS II was carried out using infrared, 1H NMR, 13C 

NMR and DEPT. The two substances were identified as polysaccharide dextran linear α 

(1 → 6), showing different characteristics with respect to thermal analysis, density of free 
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packaging, viscosity and time of solubilization. Both dextrans are of low density, have 

high thermal stability and showed a characteristic behavior of pseudoplastic polymer. 

 

Keywords: Leuconostoc pseudomesenteroides, exopolysaccharide, polymer, dextran 

 

6.1 INTRODU��O 

 

Os exopolissacarideos (EPS) s�o metabólitos secundários produzidos quando 

alguns micro-organismos est�o em condi��es n�o favoráveis a sua prolifera��o 

(MESOMO, 2005). S�o compostos por monossacarídeos, podendo ter alguns 

constituintes n�o carboidratados como acetato, piruvato, succinato e fosfato (PACE, 

1992). Formam longas cadeias lineares ou circulares, por ramifica��es, raz�o de 

possuírem alto peso molecular (LAWS et al., 2001).   

Os exopolissacarideos s�o produzidos intracelularmente e extracelularmente. A 

pesquisa visando uma aplica��o industrial está concentrada nos polissacarídeos 

extracelulares, que têm processos de extra��o e purifica��o mais simples e de maior 

produtividade (SUTHERLAND, 2002).  

Na sua maioria, as bactérias láticas s�o inócuas à saúde humana e muitas 

espécies s�o capazes de produzir EPS em grandes quantidades, quando em condi��es 

otimizadas, oferecendo uma excelente alternativa na utiliza��o deste polímero em 

produtos destinados ao consumo humano (RICCIARDI;CLEMENTI, 2000; LAWS et al., 

2001).   

Diferentes etapas s�o utilizadas para a obten��o dos EPS produzidos nos 

cultivos microbianos, os quais envolvem a combina��o de técnicas de extra��o, 

purifica��o e quantifica��o (GALINDO, 1994).  

A identifica��o e caracteriza��o dos polímeros s�o baseadas nas suas 

propriedades físico-químicas, mec�nicas e térmicas. Também podem ser identificados 

pelas propriedades reológicas e por técnicas de ensaios imunológicos (ROHM HAAS 

COMPANY, 2002). Normalmente s�o utilizadas de 3 a 5  destas técnicas em conjunto 

para a caracteriza��o dos polímeros (NASCIMENTO, 2001; LUCAS; SOARES; 

MONTEIRO, 2001; SILVA et al., 2003). 
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Há uma forte tendência em se explorar comercialmente polissacarídeos 

microbianos, devido às suas propriedades específicas de grande interesse 

biotecnológico, como a sua utiliza��o em alimentos como espessante e gelificantes e 

na clínica médica como suspensor plasmático (BOHN, BEMILLER, 1995; BEROVI et 

al., 2003). No entanto, a atividade biológica de um EPS está relacionada aos fatores 

físico-químicos (LEUNG et al., 2006; YOUNG , JACOBS, 1998).  

 Em decorrência da grande aplicabilidade dos biopolímeros, este trabalho teve 

como objetivo produzir exopolissacarideos da linhagem nativa de Leuconostoc 

pseudomesenteroides R2, identificá-los e caracterizá-los, visando utilizá-los com 

finalidades industriais. 

 

6.2  MATERIAL E MÉTODOS 

 

6.2.1 Micro-organismo produtor do EPS 

 

Foi utilizado uma linhagem bactériana isolada do repolho coletado na regi�o do 

semi-árido baiano e identificada pelo método molecular (RNAr 16S) como Leuconostoc 

pseudomesenteroides. Esta linhagem n�o apresenta os fatores de virulência hemolisina 

e gelatinase, presentes em bactérias cocos Gram-positivos patogênicas. 

  

6.2.2 Produção de exopolissacarideos 

 

Inóculo: Foram utilizadas alíquotas de 1%  da cultura ativa da linhagem de L. 

pseudomesenteroides R2 proliferada no caldo MRS, com densidade ótica 1,92 ± 0,01 

em  abs 600 nm, correspondendo aproximadamente a 4,0 x 108 UFC/mL da bactéria. 

Condi��es de cultivo: Foram utilizadas as condi��es previamente otimizadas 

para a produ��o de EPS pela linhagem L. pseudomesenteroides R2: meio mínimo 

(Guimar�es, 1999), 10,7% de sacarose, pH 8,2, sem aera��o, temperatura de 

incuba��o 28�C, tempo de incuba��o 30h.  

 

6.2.3 Extração dos exopolissacarideos 
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  Após o período de incuba��o a cultura foi tratada com ácido tricloroacético a 

10% (1:1), homogeneizada por 30 minutos na incubadora Shaker (marca Marconi 

modelo MA420)  a 90 rpm, 25 ± 2 �C, centrifugada a 8150 x g por 20 minutos 

(centrífuga refrigerada marca Sorval, rotor GS-3). O material sedimentado foi 

descartado, adicionado ao sobrenadante álcool absoluto (1:2) e acondicionado no 

refrigerador (4 �C) por 24h (CERNING, 1995).  

Os precipitados de EPS foram separados pelo bal�o de decanta��o. Cada 

precipitado foi parcialmente purificados realizando-se três lavagens sucessivas em água 

destilada, seguindo de reprecipita��o em álcool absoluto (PACE, 1991). Posteriormente 

estes foram submetidos à diálise, em água destilada (300 vezes o volume da amostra), 

sob agita��o em membranas com limite de exclus�o de 15 kDa (ASHTAPUTRE, SHAM, 

1995; DILTZ, ZELLER, 2001; CHI, ZH�O, 2003). Os precipitados de EPS foram secos 

em estufa a 40 ± 2 �C até peso constante, sendo depois triturados no moinho analítico 

marca Splabor, modelo Q298A21. Os EPS em forma de pó foram armazenados em 

frascos de vidros herméticos a 4 �C para a realiza��o das análises.  

Os EPS foram quantificados utilizando os procedimentos de Ruijssenaars et al. 

(2000), onde foram determinados concomitantemente o a�úcar total pelo método do 

fenol sulfúrico (DUBOIS, 1956), e o a�úcar redutor (AR) pelo método do ácido 

dinitrosalisílico (DNS) descrito por Miller (1959). Para a realiza��o destes ensaios foram 

dissolvidos 0,001g de cada tipo de precipitado (EPS I e EPS II) em 100 mL de água.  

Os EPS nos concentrados foram determinados subtraindo-se à concentra��o do 

a�úcar total pela concentra��o do a�úcar redutor (EPS= AT – AR).  

 

6.2.4 Identificação estrutural do exopolissacarideo 

 

Para a identifica��o estrutural dos exopolissacarideos, amostras foram enviadas 

para o Departamento de Engenharia de Materiais (DEMA) – Universidade Federal de 

S�o Carlos (UFSCar), para realiza��o das análises de infravermelho, Resson�ncia 

Magnética Nuclear (RMN 1H e RMN de 13C) e DEPT. 
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6.2.4.1 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

 

Utilizou-se o equipamento Spectrum One – FIT – IR Spectrometer – Perkin 

Elmer. Os espectros foram obtidos sob forma de pastilha de Brometo de Potássio     ( 

KBr)  e obtidos na regi�o de 4000 a 450 cm-1. 

 

6.2.4.2 Ressonância magnética nuclear  

 

Os espectros de RMN de 1H foram adquiridos em um equipamento Bruker 

DRX400 de 9,4 Tesla (400,21 MHz para a freqüência do hidrogênio, utilizando uma 

sonda de 5 mm de di�metro externo com detec��o direta (BBO), sendo esta equipada 

com gradiente de campo no eixo z e a temperatura de 298 K. 

Os espectros de RMN de 13C e DEPT-135 utilizados na elucida��o estrutural 

foram adquiridos em um equipamento Varian UNITYplus de 9,4 Tesla (100,58 MHz para 

a do carbono), utilizando-se uma sonda de 10 mm com detec��o direta em temperatura 

de 298 K. 

 

6.2.5 Caracterização dos EPS 

 

6.2.5.1 Análise termogravimétrica (TGA) 

 

As análises termogravimétricas foram realizadas no Instituto de Química da 

Universidade Federal da Bahia, utilizando a termobalan�a, TGA-50, marca Shimadzu, 

com panelas de Pt, fluxo de N2 de 50 mL min-1, com taxa de aquecimento de 20 °C/min 

de 20 a 600 °C e com massas entre 7,0 a 8,0 mg. Os dados obtidos foram analisados, 

aplicando-se o método de Freeman-Carroll, para a obten��o dos par�metros cinéticos 

referentes à degrada��o do material polimérico, o qual requer o cálculo de diversas 

derivadas, as quais foram obtidas graficamente com programas computacionais 

(software). 

 

6.2.5.2 Viscosidade aparente 
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As amostras desidratadas dos EPS foram dissolvidas em 10 mL de água 

destilada na propor��o de 1% e 5% (m/v). Utilizou-se 8 mL das prepara��es aquosas  

dos EPS  para a determina��o da viscosidade, que foram realizadas no re�metro digital 

marca Brookfield modelo DV-III, acoplado a um banho-maria estabilizado a uma 

temperatura de 25 �C, utilizando-se o adaptador para pequenas amostras, haste SC4-

18. A determina��o da viscosidade foi realizada em 30 pontos a intervalos de 1 minuto 

com dura��o de leitura de 10 segundos e taxa de cisalhamento entre 1 a 15,5 s-1. com 

velocidade variando entre 1 a 12 rpm. As medidas da viscosidade foram realizadas em 

fun��o da for�a de cisalhamento (shear stress) e taxa de cisalhamento (shear rate) 

aplicados nas amostras. As leituras foram interpretadas como mili Pascal por segundo 

(mPa-s). 

 

6.2.5.3 Solubiliza��o 

 

O teste da solubiliza��o dos EPS foi determinado de acordo com o método 

utilizado por Astolfi-Filho, et al. (2005) com algumas modifica��es. Foi adicionado   1 g 

dos polímeros triturados (pó) em 100 mL de água destilada. As misturas foram agitadas 

no Shaker (marca Marconi modelo MA420) a 25 oC em 150 rpm. Foi medido o tempo 

necessário para a dissolu��o de cada amostra ao ponto em que n�o fossem mais 

visualizadas partículas sólidas. A ausência de grumos foi checada no microscópio ótico.  

 

5.2.5.4  Densidade aparente de livre empacotamento 

 

A densidade aparente de livre empacotamento foi avaliada, medindo-se o volume 

ocupado por aproximadamente 10 g de EPS triturado (pó) depositado em uma proveta 

graduada de 100 mL. Foram aplicadas leves batidas da proveta contra uma superfície 

plana de uma altura de 2,5 cm  até que o volume ocupado pelo pó atingisse um valor 

constante, o qual foi utilizado no cálculo da densidade, através da seguinte fórmula:   

Dap = massa(g) / volume aparente (mL) (ASTOLFI-FILHO, et al., 2005),                               

Onde: Dap é densidade aparente (densidade bruta) em que corresponde ao 
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volume ocupado por uma determinada massa de sólido (pó ou granulado), incluindo o 

ar contido nos poros intragranulares. 

 

6.3  RESULTADO E DISCUSS�O 

 

6.3.1 Extração e purificação de exopolissacarideos produzidos pelo Leuconostoc 

pseudomesenteroides R2. 

 

 

Figura 2: Estágios da obten��o do EPS: a) produ��o da biomassa; b) extra��o; c) 

separa��o; d) purifica��o; e) secagem; f) moagem. 

 

A figura 2 ilustra os passos da extra��o dos EPS. O Caldo fermentado do L. 

pseudomesenteroides R2 com 30h de incuba��o, apresentou-se como uma subst�ncia 

em forma de gel, viscosa, de cor clara com bastante produ��o de gás. Na extra��o com 

etanol absoluto, além do meio fermentativo formaram-se duas fases uma na superfície 

(EPS I), e outra sedimentada no fundo do béquer (EPS  II). O EPS I  consistia de uma 

subst�ncia aglomerada, de aspecto esponjosa e cor esbranqui�ada (Figura 3.a), 

apresentando maior peso seco (97%) quando comparado com o EPS II (83%), que 

consistia de um líquido viscoso e de cor amarronzada (Figura 3.b). A concentra��o 
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precisa do exopolissacarideo na massa seca do EPS I foi 83,0% ± 9,6 e do EPS II 82,5 

% ± 4,6. 

Jeanes et al. (1954) classificaram exopolissacarideo do tipo dextrana, produzidas 

por 96 linhagens bacterianas, n�o só pela caracteriza��o estrutural e reológica, como 

também pela aparência física após a precipita��o com álcool. 

 

a)  b)  

Figura 3:  a) polímero obtido da superfície (EPS I); b)  polímero sedimentado (EPS II). 

 

Na microscopia eletr�nica de varredura o EPS I apresentou-se como uma 

subst�ncia compacta, e o EPS II, como um filme quebradi�o (figura 4).  

Polímeros de alto peso molecular formam solu��es bastante viscosas e 

evapora��o do solvente dessas solu��es viscosas resulta na forma��o de filmes ou 

películas (MISAKI, et al., 1980). 

 

a)  b)  

Figura 4: Microfotografia dos polímeros extraídos (150x ): a) EPS I; b) EPS II. 

 

O EPS I, desidratado, moído e dissolvido em água em baixas concentra��es, 

forma um gel, característico de um polímero hidrocolóide ou hidrogel. Os hidrogéis  

apresentam forte afinidade pela água devido à presen�a de grupos hidrofílicos, tais 

como: -OH, -COOH, -CONH2 , -SO3H, entre outros (AOUADA, et al., 2008).    
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Os EPS quando desidratados, apresentaram diferentes aspectos (Quadro 1).  

 

Exopolissacarideos 

precipitados 

Aspecto 

Polímero 1* Película marrom, transparente, quebradi�a 

Polímero 2** Compacto, esbranqui�ado, rígido, poroso 

Polímero 3 Película transparente, flexível. 

Polímero 4 Compacto, esbranqui�ado, rígido, n�o poroso 

Polímero 5 Compacto,  marrom, rígido 

Polímero 6 Película transparente, rígida 

           Quadro 1: Tipos diferentes de precipitados de polímeros desidratados  

           * EPS I I, ** EPS I 

  

6.3.2 Identificação dos exopolissacarideos 

 

6.3.2.1 Precipitado EPS I 

 

A espectrofotometria na regi�o do infravermelho é uma técnica utilizada para investigar os 

grupos funcionais presentes na molécula, além da sua natureza em termos de unidades monoméricas e 

suas liga��es (SHINGEL, 2002). 

O espectro do exopolissacarideo (EPS) (Figura 5) produzido pela bactéria Leuconostoc 

pseudomesenteroides R2 apresentou uma banda de absor��o intensa na regi�o de 3413 cm-1, 

referente à vibra��o de alongamento das liga��es dos grupos hidroxila (O-H), indicando a presen�a de 

um composto polihidroxilado (LIU et al., 2007). As bandas na regi�o de 2920 cm-1 e 1645 cm-1 s�o devido 

às vibra��es de estiramento das liga��es C-H (CAO et al., 2006, LIU et al., 2007). 

No entanto, as principais bandas de absor��o que caracterizaram o exopolissacarideo, 

dextrana α (1→6) foram encontradas nas regi�es de 1150 cm-1, referente às vibra��es da liga��o 

glucosídica C-O-C e, em 912 cm
-1
, indicando a existência dessa liga��o glucosídica e, na conforma��o 

alfa (α). A presen�a do pico de absor��o em 1010 cm-1, relativo à grande flexibilidade da cadeia da 

dextrana presente nas liga��es glucosídicas α (1→6) também confirma a estrutura do EPS I, segundo 

SHINGEL (2002). 
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Figura 5: Espectro de infravermelho (IV) (KBr) da Dextrana  α (1→6) produzida por 
Leuconostoc pseudomesenteroides R2. 
 

A espectroscopia de Resson�ncia Magnética Nuclear (RMN) é a técnica mais 

utilizada na elucida��o de compostos org�nicos, sejam oriundos de produtos naturais 

(PN) ou da síntese org�nica. 

As amostras foram dissolvidas em 0,6 mL de solvente deuterado (CD3OD, 

CDCl3, D2O, DMSO e outros) conforme a sua solubilidade. Os compostos como o TMS 

(tetrametilsilano) e TMSP-2, 2, 3,3-d4 (tetrametilsililpropionato de sódio) foram  

utilizados como referência interna para calibrar o deslocamento químico das sust�ncias 

presentes na amostra, uma vez que os seus deslocamentos químicos s�o iguais a zero 

(SILVERSTEIN; WEBSTER, 2000). 

Os espectros de RMN de hidrogênio s�o os mais comumente utilizados como 

uma técnica rápida que se obtêm informa��es fundamentais para a determina��o 

estrutural da molécula, como os tipos de heterogêneos presentes na amostra 

(aromáticos, carbinólicos, olefínicos, alifáticos) em quantidades detectáveis pela 

técnica, o valor do deslocamento químico (dependente do ambiente químico em ele se 

encontra), constantes de acoplamento e número de heterogêneos contidos em cada 
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sinal (integral). Além disso, ele também nos fornece informa��es sobre a pureza da 

amostra, ou seja, se a amostra contém uma única subst�ncia ou várias em mistura. 

O espectro de RMN de 13C fornece o número de carbonos e o deslocamento 

químico, dentre outras informa��es, porém é um experimento que demanda muito 

tempo de análise, devido à abund�ncia natural do carbono-13, que é 1,1% em rela��o 

ao isótopo do carbono-12 e n�o detectável por RMN, mas muitas vezes fundamental 

para a determina��o estrutural da subst�ncia (SILVERSTEIN: WEBSTER, 2000). 

Os precipitados de EPS foram analisados por essas duas técnicas, RMN de 1H 

e RMN de 13C, sendo que as técnicas bidimensionais n�o foram utilizadas, devido à 

grande quantidade de dados encontrados na literatura sobre a estrutura química da 

mesma. 

O espectro de RMN de 1H do exopolissacarideo (EPS I) produzido pela 

bactéria Leuconostoc pseudomesenteroides (Figura 6) apresentou sinais intensos de 

hidrogênios, correspondentes ao resíduo glucosil, unidade de repeti��o do biopolímero. 

Os hidrogênios carbonílicos da D-glucopiranose foram observados como: um tripleto (t) 

em δ 3,53 ppm (H-4) com uma constante de acoplamento de 9,4 Hz, em δ 3,58 ppm um 

duplo dubleto (H-2) com uma constante de acoplamento de 10,0 e 3,4 Hz, um duplo 

dubleto (dd) em δ 3,74 ppm (J = 9,8 e 9,4 Hz) referente ao H-3, em δ 3,92 ppm um 

dubleto largo (dl), referente ao hidrogênio H-5 (J = 7,87 Hz) e um dubleto largo em δ 

3,99 ppm referente ao H-6 (J = 7,50 Hz). Finalmente, em δ 4,99 ppm um dubleto, 

referente ao hidrogênio anomérico (H-1) com uma constante de acoplamento de 3,10 

Hz, constante esta, característica da conforma��o alfa (α) da D-glucopiranose. 
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Figura 6 Espectro de RMN de 1H (400 MHz) do EPS I produzido por Leuconostoc 

pseudomesenteroides  R2 em D2O 
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Figura 7 Amplia��o das regi�es do espectro de RMN de 1H, multiplicidades e 

constantes de acoplamentos (dado de literatura) 

 

Na Figura 7 est�o representados os hidrogênios da α -D-glucopiranose, suas 

multiplicidades e constantes de acoplamento. 

Os deslocamentos dos carbonos no espectro de RMN de 13C (Figura 8) em δ 

97,60 ppm (C-1), δ 73,29 ppm (C-3), δ 71,30 ppm (C-2), δ 70,07 ppm (C-4), δ 69,41 

ppm (C-5) e δ 65,42 ppm (C-6) s�o característicos do esqueleto da α -D- 

glucopiranosde, dextranas de cadeia linear, de acordo com Seymour, 1979 e    

Uzochukwu et al. (2002). 

 

 

 

Figura 8 Espectro de RMN de 13C (100 MHz), do exopolissacarideo (Dextrana α 1→6) 

produzido por Leuconostoc pseudomesenteroides em D2O 

 

Além dos dados da literatura utilizados para confirma��o da estrutura do EPS 

como sendo dextrana, também foi realizado o experimento de RMN de 13C da D-

glucose com grupos hidroxil (O-H) livre, para compara��o dos seus deslocamentos 

químicos com os da unidade de repeti��o glucosil (C-O-) do polímero. 
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A Figura 9 apresenta o experimento de RMN de 13C da alfa (α) e beta (β) D-

glucopiranose. Nesta figura também é mostrado os carbonos das duas conforma��es 

da D-glucose em solu��o, a α-D-glucopiranose e a β-D-glucopiranose, porém com 

intensidades diferentes, sendo esta intensidade dos sinais característico de is�meros 

conformacionais em equilíbrio din�mico. 

O espectro de RMN de 13C da glucose mostra os deslocamentos químicos dos 

carbonos em δ 92,31 ppm (C-1); δ 71,70 ppm (C-2); δ 73,00 ppm (C-3); δ 69,88 ppm 

(C-4), δ 71,64 ppm (C-5) e δ 60,86 ppm (C-6) para a α -glucopiranose (is�mero 

conformacional), utilizado somente para compara��o com a dextrana α (1→6), já que 

as duas subst�ncias apresentam os mesmos sinais no espectro de RMN de 13C. 

   

Figura 9. Espectro de RMN de 13C (100 MHz) da α -D-Glucopiranose e β-D-

glucopiranose em D2O 

 

Comparando-se os espectros da α-D-glucopiranose (Figura 9) com o do 

resíduo glucosil (dextrana α (1-6)) (Figura 8) observa-se diferen�as de 
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aproximadamente 5 ppm entre os valores dos deslocamentos químicos para os 

carbonos em C-1 e C- 6 da -glucopiranose (δ 92,31 ppm e, C-6 (δ 60,86 ppm) em 

rela��o aos da dextrana α(1→6) (C-1 δ 97,60 ppm e C-6 δ 65,4 ppm). Esta diferen�a 

nos valores dos deslocamentos dos carbonos (tabela 1) é devido aos diferentes 

ambientes químicos em que estes se encontram nos determinados compostos. Na 

molécula de glucose o C-1 e C-6 est�o ligados a grupos hidroxilados (O-H) e, na 

dextrana α (1→6), eles est�o ligados a grupos glucosílicos (C-O-), ou seja, liga��o 

glucosídica α (1→6). Enquanto, que para os demais carbonos (C-2, C-3, C-4 e C-5) os 

valores dos deslocamentos químicos s�o muito próximos, pois estes se encontram no 

mesmo ambiente químico nas duas subst�ncias (ligados a grupos hidroxilados (O-H). 

 

Tabela 1: Deslocamentos químicos dos carbonos da α-D-glucopiranose e da Dextrana 

α(1→6) 

Posição α -D-Glucopiranose (δ) Dextrana α (1→6) (δ) 

1 92,31 ppm 97,60 ppm 

2 71,70 ppm 71,30 ppm 

3 73,00 ppm 73,29 ppm 

4 69,88 ppm 70,07 ppm 

5 71,64 ppm 69,41 ppm 

6 60,86 ppm 65,42 ppm 

 

Os deslocamentos dos carbonos foram confirmados através da análise de 

espectro DEPT (135). 

Na Figura 10 está mostrado o espectro de DEPT-135, no qual observaram-se 

cinco carbonos metínicos (CH), referentes aos carbonos C-1, C-2, C-3, C-4 e C-5 no 

plano superior do eixo espectral e, um único carbono (C-6), referente ao grupo 

metilênico (CH2), no plano inferior. 
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Figura 10 Amplia��o da regi�o de δ 50,0 a δ 110,0 ppm do espectro de DEPT-135, da 

dextrana α (1→6) em D2O 
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Tabela 2: Deslocamentos químicos de RMN de 1H e RMN de 13C e DEPT-135 da 

Dextrana α(1→6) produzida por Leuconostoc pseudomesenteroides e literatura 

(PURAMA et al., 2009). 

Posição 
RMN de 

1
H 

(δ - ppm, J - Hz) 

RMN de 
13C 

(δ - ppm) 

DEPT-
135 

 

*RMN de 
1
H 

(δ - ppm) 

*RMN de 
13C 

(δ - ppm) 

1 4,99 (d, J= 3,1 Hz ) 97,61 CH 4,98 97,81 

2 
3,58 (dd; J = 10,0 Hz e J = 
3,4Hz) 

71,30 CH 3,58 (J = 10,0) 71,56 

3 
3,74 (dd; J = 9,8 Hz e J = 9,4 Hz 
) 

73,29 CH 3,73 (J = 9,6) 73,56 

4 3,53 (t; J = 9,4 Hz) 70,07 CH 3,54 (J = 9,6 Hz) 69,68 

5 3,92 (dl; J = 7,5 Hz) 69,41 CH 
3,92 (J = 7,6 
Hz). 

70,30 

6 3,99 (dl; J = 7,5 Hz) 65,42 CH2 3,99 (J = 7,2 Hz) 65,70 

* dados da literatura 

Multiplicidades: d – dubleto; dl – dubleto largo; dd – duplo dubleto; t – tripleto 

J - Constante de acoplamento, Hz – Hertz, δ - deslocamento químico, ppm – unidade do deslocamento 

químico em rela��o ao TMS (tetrametilsilano = 0,00 ppm 

 

 

Através dos dados obtidos com os experimentos realizados (IV, RMN de 1H, 

RMN de 13C e DEPT-135) e comparados com os da literatura (tabela 2), pode–se 

concluir que a subt�ncia polissacarídica I (EPS I) produzido pela bactéria Leuconostoc 

pseudomesenteroides R2 corresponde a um polímero linear, constituído por repeti��es 

de unidades resíduais de  6-α-D-glucosil, dextrana α(1→6).  

 

6.3.2.2 Precipitado EPS II 

 

O espectro de RMN de 1H do EPS II produzido pela bactéria Leuconostoc 

pseudomesenteroides R2 Figura 11 também apresentou sinais intensos de hidrogênios, 

correspondentes ao resíduo glucosil, sendo eles: em δ 4,97 ppm um dubleto, referente 
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ao hidrogênio anomérico (H-1) com uma constante de acoplamento de 3,75 Hz, em δ 

3,57 ppm um duplo dubleto (H-2) com uma constante de acoplamento de 9,6 e 3,3 Hz, 

um duplo dubleto (dd) em δ 3,72 ppm (J = 9,6 e 9,2 Hz) referente ao H-3, um tripleto (t) 

em  δ 3,51 ppm (H-4) com uma constante de acoplamento de 9,6 Hz, em δ 3,90 ppm, 

um dubleto largo (dl), referente ao hidrogênio H-5 (J = 9,16 Hz) e um dubleto largo em  

δ 3,98 ppm referente ao H-6 (J = 7,92 Hz). Os dados mostram que este 

expolissacarídeo também é constituído por unidade de resíduos glucosil, dextrana 

α(1→6), porém apresenta algumas diferen�as nos deslocamentos, devido, calibra��o, 

que pode ser feito através do sinal do solvente (D2O) ou pelo TMS (Tetrametilsilano). 

No entanto, a pequena diferen�a nos valores das constantes de acoplamento 

em compara��o com as do EPS-I (Figura 6) mostra que os dois tipos de EPS 

apresentam um arranjo espacial um pouco diferente, e que isto deve estar relacionado 

com a massa molecular de cada um. 

 

 

Figura 11 Espectro de RMN de 1H (400 MHz) do EPS-II (Dextrana α1→6) produzido por 

Leuconostoc pseudomesenteroides em D2O. 
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O espectro de RMN de 13C  (Figura 12)  em δ 101,64 ppm (C-1), δ 76,34 ppm 

(C-3), δ 74,34 ppm (C-2), δ 73,12 ppm (C-4), δ 68,42 ppm (C-5) e δ 65,42 ppm (C-6). 

Estes resultados também confirmam o EPS II , como dextana α(1→6). 

Neste espectro de carbono (figura 12) também encontramos uma diferen�a nos 

valores dos deslocamentos dos carbonos em rela��o aos do EPS-I (tabela 2), mas esta 

diferen�a é devido à calibra��o do espectro (A) ter sido feito pelo TMS, padr�o interno, 

cujo deslocamento é igual a zero (δ 0,00 ppm). Porém, a diferen�a entre os 

deslocamentos de todos os carbonos do EPS-1, com os respectivos carbonos do EPS-

2 é de aproximadamente 3,0 ppm. 

 

 

Figura 12 (a) Espectro de RMN de 13C (100 MHz), calibrado pelo TMS. (b) Espectro de 

RMN de 13C com amplia��o da regi�o de δ104,0 a δ 65 ppm do EPS-2 (Dextrana) 

produzido por Leuconostoc pseudomesenteroides R2 em D2O 

 

 N�o foram realizadas as análises de infravermelho e DEPT no EPS II, visto que 

pela resson�ncia magnética, os dois precipitados possuem a mesma estrutura. 

As análises dos exopolissacarideos produzido pela linhagem Leuconostoc 
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pseudomesenteroides R2 pelo infravermelho, RMN de 1H, RMN de 13C e DEPT, 

apontaram para a dextrana, confirmando a produ��o deste polímero pela linhagem 

Leuconostoc pseudomesenteroides R2. 

O termo dextrana é utilizado para designar uma grande classe de 

polissacarídeos bacterianos extracelulares. A diversidade dentro desta classe de 

biopolímero é devido a grande variedade de micro-organismos que produzem dextrana 

extracelularmente por uma grande variedade de bactérias da família Lactobacillacea, e 

em particular aos gêneros Lactobacillus, Leuconostoc e Streptococcus (AQUINO, 

2006), quando estes crescem em meios contendo sacarose (KOBAYASHI; 

MATSUDA,1974). Dentre as principais espécies produtoras deste polímero se 

encontram o Leuconostoc dextranicum e Leuconostoc mesenteroides (NEGRO, 1999). 

A dextrana produzida pela fermenta��o bacteriana é chamada de dextrana nativa 

e tem massa molecular elevada. Obtém-se dextranas com massas moleculares 

menores, de aplica��es específicas, através de processo enzimático (KARTHIKEYAN, 

1999 apud AQUINO, 2006).  

Segundo Alsop (1983), as dextranas s�o precipitadas de forma diferentes, 

dependendo da concentra��o de etanol utilizado, formando dextrana de alta e baixa 

massa molecular, e que várias fra��es do polímero podem ser formadas, dependendo 

da concentra��o do etanol utilizado. Outros fatores também favorecem a forma��o de 

diferentes fra��es de dextrana como o pH e a composi��o do meio. 

 

6.3.3 Caracterização das dextranas produzidas pelo L. pseudomesenteroides R2 

 

6.3.3.1 Análise termogravimétrica  

 

O gráfico ilustrado na figura 13 representa os resultados obtidos da análise 

termogravimétrica dos precipitados de dextranas (EPS I e EPS II) obtidos do caldo 

fermentativo do L. pseudomesenteroides R2. Pode-se observar que o comportamento 

quanto à perda de massa de todos os precipitados foi semelhante.  

A uma temperatura de ± 300 �C ocorreu cerca de 20% de perda de massa, sendo 

que a ± 350�C esta perda vai para ± 70%, indicando decomposi��o da amostra. Curva 
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termogravimétrica típica do polímero dextrana obtida de experimentos realizados por 

Rodrigues-Filho, et al. (2007), também mostram comportamento semelhante a este 

termograma.  

Através desta análise pode-se afirmar que os polímeros extraídos do caldo 

fermentado de L. pseudomesenteroides R2, possuem alta estabilidade térmica. 

Segundo Jeanes, (1974), polímeros produzidos pelo L. pseudomesenteroides do tipo 

dextrana em solu��es aquosas (3 a 10%) s�o bastante resistentes à esteriliza��o pelo 

calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Análise termogravimétrica das fra��es dos EPS extraídos da cultura de L. 

pseudomesenteroides R2.  * polímero 2 (EPS I) 

 

6.3.3.2 Densidade aparente de livre empacotamento 

 

A densidade aparente de livre empacotamento determinada no EPS I foi 0,50 

g/cm3 . O EPS II apresentou-se mais denso, com a densidade aparente de 0,67 g/cm3.  

Nos polímeros de maneira geral predominam elementos leves, designadamente 

o (C, H, N e O). Além disso, as suas liga��es at�micas de tipo covalente s�o propensas 

à existência de empacotamentos at�micos pouco densos (MISAKI, et al.1980). 
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6.3.3.3 Determina��o da viscosidade 

 

As figura 14 e 15 representam os reogramas correspondentes ao EPS I e ao 

EPS II, respectivamente, nas concentra��es 1% e 5%. O Comportamento da 

viscosidade das solu��es de dextrana é bastante variável devido a grande flexibilidade 

da estrutura desta classe de polímero. Uma solu��o de dextrana com concentra��o de 

até 5% (m/v) apresenta comportamento newtoniano. Acima desta concentra��o pode 

ter comportamento n�o newtoniano (AQUINO, 2006), 

As solu��es de ambos exopolissacarideos apresentaram comportamento 

pseudoplástico, uma vez que a viscosidade aparente decresceu com o aumento da taxa 

de cisalhamento. De acordo com a literatura, esse comportamento é esperado em 

solu��es poliméricas de polissacarídeos microbianos (BERWANGER et al., 2007). 

Viscosidade aparente dextrana (EPS I)

0

200

400

600

800

1000

1200

1 3 5 7 9 111315171921232527

taxa de cisalhamento (Pa)

vi
sc

os
id

ad
e 

  
   

  
   

   
   

   
   

  
   

   
   

   
   

  
   

   
   

   
   

  
   

   
   

(m
P

a-
s)

viscosidade 1%

viscosidade 5%

 

Figura 14: Reograma do EPS I extraído do L. pseudomesenteroides R2 
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Figura 15 Reograma do EPS II extraído do L. pseudomesenteroides R2. 
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Normalmente a dextrana produzida pelos Leuconostoc apresenta 

comportamento pseudoplástico n�o Newtoniano. Segundo Sebatie, et al (1986) o 

comportamento pseudoplástico da dextrana está relacionado ao alinhamento das 

cadeias de forma linear, seguida de liga��es de hidrogênio entre as moléculas, 

aumentando a viscosidade, quando a produ��o deste polímero é realizada em baixas 

temperaturas, sugerindo que existe uma rela��o, entre a temperatura onde ocorre à 

síntese da dextrana e sua estrutura molecular. As dextranas produzidas em baixas 

temperaturas s�o menos ramificadas e mais viscosas.  

 

Tabela 2: Resultado da determina��o da viscosidade aparente das dextranas extraídas 

do L. pseudomesenteroides R2. 

Dextranas 

1% / 5% 

Viscosidade 

aparente 

(mPa-s
) 

Velo 

cidade 

(rpm) 

% 

torque 

Tensão de 

cisalhamento 

Taxa de 

cisalhamento 

(s-1
) 

To c 

Exopolissacarideo I 1.024/1.676 1 39/64 15/25 1,50 25 

Exopolissacarideo II 615/718 1 23/27 9/11 1,50 25 

 

A tabela 2 aponta a maior viscosidade aparente nas duas concentra��es (1% e 

5%) no EPS I, quando comparado ao EPS II na mesma taxa de cisalhamento (1,50 s-1). 

Dos par�metros que interferem na viscosidade das dextranas, pode-se citar o tipo de 

estrutura molecular e concentra��o de polímero (GREENFIELD; GERONIMOS, 1978). 

O aumento da viscosidade será maior quanto maior for a massa molecular da dextrana. 

A dextrana produzida pela fermenta��o bacteriana pode atingir de 9 x 106 a 50 x 108 

Daltons (ROBYT; KHIMBLE; WALSET, 1974).  

 Os resultados apresentados na tabela 2 corroboram com Diaz, et al. (2007), no 

qual eles citam que a viscosidade das solu��es se torna elevada com o aumento da 

sua concentra��o (DIAZ, et al., 2009). 

  

6.3.3.4 Solubiliza��o dos exopolissacarideos 

 

A amostra de dextrana correspondente ao EPS I mostrou total solubiliza��o na 

água destilada a 25 �C em 1 hora enquanto a correspondente ao EPS II apresentou 
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algumas partículas sólidas neste intervalo de tempo, sendo totalmente solubilizado em 

2h e 30 minutos. 

A solubiliza��o da dextrana pode variar de acordo com a linhagem que a 

produziu. O grau de ramifica��o afeta a solubiliza��o em água, sendo que grandes 

números de liga��o 1-6 aumenta a solubiliza��o do polímero em água, apresentando 

elevada estabilidade sob condi��es ácidas e alcalinas, enquanto que grande número de 

liga��es 1-3 diminui esta solubiliza��o (AQUINO, 2006).  

 

6.4 CONCLUS�O 

 

A linhagem Leuconostoc pseudomesenteroides R2 produziu nas condi��es 

experimentais deste trabalho dois tipos de polímeros identificados como dextrana α(1-6)  

de cadeia linear, apresentando em ambos a mesma estabilidade térmica, porém com 

algumas características diferentes, como viscosidade, densidade aparente de livre 

empacotamento e tempo de solubiliza��o em meio aquoso. A utiliza��o destas 

dextranas em processos industriais vai depender dos requisitos do polímero utilizado 

para cada processo. 

Sugere-se a determina��o da massa molecular das dextranas sintetizadas pelo 

L. pseudomesenteroides R2, uma vez que a aplicabilidade deste tipo de polímero 

depende se eles s�o de baixa, média ou alta massa molecular.   
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RESUMO 

 

Vários polímeros já foram testados como material de parede para forma��o de 

microcápsulas bacterianas pelo método do spray drying, tendo respostas diferentes na 

sobrevivência das células, a depender da linhagem encapsulada. Este trabalho prop�e 

a utiliza��o da dextrana nativa produzida pelo L. pseudomesenteroides R2 como matriz 

encapsulante para microencapsula��o em spray drying do L. acidophilus La-5.  Foram 

testadas três tipos de formula��es contendo os seguintes materiais encapsulantes: 

dextrana, alginato e alginato/dextrana.  Utilizou-se como condi��o de funcionamento do 

spray drying temperatura de entrada de ar  120 �C e temperatura de saída de ar 77 �C. 

Em todas as formula��es as microcápsulas apresentaram morfologia e tamanho 

semelhantes. A percentagem de sobrevivência das células nas microcápsulaslogo após 

o processo foi: microcápsulas constituídas por dextrana (72%), pelo alginato (55%) e 
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pelo alginato/dextrana (62%). Quanto à sobrevivência das células armazenadas a 4 �C 

em 120 dias, as microcápsulas formuladas com dextrana apresentaram sobrevivência 

de 41%, a as microcápsulascompostas pelo alginato e alginato/dextrana a 

sobrevivência das células foi inferior a 31%. Quando em outro experimento de 

microencapsula��o modificou-se a temperatura de entrada para 98 �C e saída para 65 

�C, à sobrevivência das células aumentou para 94%, 74% e 78% nas microcápsulas 

constituídas por dextrana, alginato e dextrana/alginato, respectivamente. Os resultados 

da sobrevivência no tempo de estocagem de 120 dias foram 70%, 77% e 56% para as 

microcápsulas dextrana, alginato e alginato/dextrana, respectivamente. Através destes 

experimentos sugere-se a utiliza��o da dextrana nativa produzida pela linhagem L. 

psedomesenteroides R2 como mais uma alternativa de material de parede para a 

microencapsula��o da bactéria probiótica. L. acidophilus La-5, pelo processo do spray 

drying, porém necessitando de ajustes de determinados par�metros na formula��o e no 

processo da microencapsula��o. 

 

Palavras-chave: Spray drying, microencapsula��o, Lactobacillus acidophilus, 

exopolissacarideos, bactérias láticas.  

 

ABSTRACT 

 

Several polymers have been tested as a wall material for the formation of   

microcapsules by the bacterial method of spray drying, and different responses in cell 

survival, depending on the encapsulated strain. This paper proposes the use of native 

dextran produced by L. pseudomesenteroides R2 as a matrix for encapsulation in spray 

drying microencapsulation of L. acidophilus La-5. We tested three types of formulations 

containing the following materials encapsulating: dextran, alginate and alginate / 

dextran. Using as the operating condition of spray drying inlet temperature of 120 °C air 

temperature and air outlet 77 °C. In all formulations the microspheres showed similar 

morphology and size. The survival of cells within micro capsules after the pro cess was: 

microcapsules formed by dextran (72%), the alginate (55.%) and alginate / dextran 

(62%). The survival of cells stored at 4 ° C in 120 days, the micro capsules formulated 
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with dextran showed a survival rate of 41%, the micro capsules composed of the 

alginate and alginate / dextran cell survival was less than 30%. While in another 

experiment microencapsulation changed the inlet temperature to 98 °C and output to 65 

�C, the survival of cells increased to 94%, 74 and 77% in microcapsules composed 

respectively of dextran, dextran and alginate / alginate. The results of survival in the 

storage time of 120 days were 70%, 77% and 56% for the dextran microspheres, 

alginate and alginate / dextran, respectively. Through these experiments suggest the 

use of native dextran produced by the strain L. pseudomesenteroides R2 as an 

alternative wall material for microencapsulation of probiotic bacteria. L. acidophilus La-5, 

the spray drying pro cess, but requiring adjustment of certain parameters in the process 

of microencapsulation.  

 

Keywords: Spray drying, microencapsulation, Lactobacillus acidophilus, 

exopolysaccharides, lactic acid bacteria. 

 

7.1 INTRODU��O 

 

A microencapsula��o é definida, do ponto de vista microbiológico, como o 

processo de imobiliza��o celular pelo quais as células microbianas ficam retidas em 

uma matriz polimérica, formando micropartículas semipermeáveis (YOW; ROUTH, 

2006, apud LORENZ, 2009). No entanto Covizzi et al. (2007) caracterizam este método 

de imobiliza��o celular como “engaiolamento”, diferenciado da microencapsula��o em 

que as células ficam envoltas em uma ou mais membranas e n�o há malhas 

envolvendo as células. 

Silva et al., 2003 relatam que as micropartículas imobilizantes de células podem 

ser do tipo microcápsulas, formando um sistema reservatório contendo a subst�ncia 

ativa revestida por polímeros de espessuras variáveis, que constituem a membrana da 

cápsula ou do tipo microesferas, formando sistemas matriciais onde a subst�ncia ativa 

se encontra uniformemente disperso e/ou dissolvido numa rede polimérica. 

A maioria dos pesquisadores utiliza o termo microencapsula��o para todos os 

processos de forma��o de micropartículas (SILVA et a al., 2003).  
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 A microencapsula��o consiste em formar cápsulas com alto grau de 

desidrata��o e, além de constituir um grande potencial para a conserva��o dos micro-

organismos (HANSEN et al., 2002), imobiliza as células possibilitando a sua reutiliza��o 

na produ��o de metabólitos de interesse industrial (KAILASAPATHY; LAM, 2005; 

GROBOILLOT, et al., 1993), confere prote��o contra efeito bactericida de ambientes 

agressivos como baixas temperaturas de congelamento, presen�a de oxigênio, alta 

acidez do suco gástrico e outras condi��es do tr�nsito gastrintestinal (KRASAEKOOPT 

et al., 2003; MORTAZAVIAN et al., 2007). As micropartículas formadas no processo da 

microencapsula��o s�o constituídas pelo material de parede, ou encapsulante, e pelo 

material ativo (encapsulado) (FAVARO-TRINDADE et al., 2008).  

Comercialmente as micropartículas têm tipicamente um di�metro entre 3 a 1000 

μm e contêm de 10 a 90% do material ativo. As partículas podem apresentar diferentes 

tipos de morfologia, podendo ser classificadas em: regular (esférica ou ovalada) ou 

irregular. A regularidade do formato das micropartículas depende, principalmente, da 

natureza do material encapsulante (PATRICK, 1984; SANTOS; FERREIRA e GROSSO, 

2000). 

As principais características das microcápsulas serem observadas s�o: estrutura 

geral externa e interna, tamanho e distribui��o do tamanho das partículas, composi��o 

do material de parede e do material ativo, rendimento e atividade do encapsulador; 

comportamento de libera��o, propriedades físicas, comportamento de libera��o in vitro 

e estabilidade dependente das condi��es intrínsecas da cápsula e das utilizadas para 

estocagem (SANTOS; FERREIRA e GROSSO, 2000). 

O passo inicial na encapsula��o é a sele��o do material de parede adequado. 

Subst�ncias de revestimento s�o basicamente materiais formadores de filme que 

podem ser selecionados a partir de uma variedade de polímeros naturais ou sintéticos, 

dependendo do material a ser revestido e das características desejadas nas 

microcápsulas (CUI et al., 2000). O passo seguinte é a prepara��o das microcápsulas.  

Diversos métodos têm sido propostos para a produ��o de microcápsulas(ISLAS, 

2002; TRINDADE et al, 2002 FAVARO-TRINDADE; PINHO; ROCHA 2008, 

SEMYONOVE, et al., 2010). Os mais comumente utilizados s�o divididos em físico-

químicos (coacerva��o, sol-gel), químicos (polimeriza��o) e físicos (spray drying, spray 
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chilling). 

 A sele��o do método está em fun��o do pressuposto, dos custos, das 

propriedades dos materiais a encapsular, do tamanho desejado das 

microcápsulas/microesferas, da aplica��o e dos mecanismos de libera��o (ISL�S, 

2002).  

A microencapsula��o pelo spray drying é um dos métodos mais utilizados na 

microencapsula��o de micro-organismos. Consiste em um processo de obten��o de 

micropartículas que se baseia na aspers�o de um fluido em uma corrente de ar quente 

(FAVARO-TRINDADE; PINHO; ROCHA, 2008). A possibilidade de transformar solu��es 

em partículas sólidas é uma das vantagens encontrada neste processo, permitindo o 

trabalho com microcápsulas na forma de pó.  

O tamanho médio de partículas é de 5 a 500 μm (SANTOS; FERREIRA; 

GROSSO, 2000; TRINDADE; GROSSO, 2003). Comparado com outras técnicas de 

microencapsula��o, esta tem uma grande vantagem por produzir microcápsulas em um 

processo de opera��o contínuo e relativamente simples, (RÉ, 1998), tendo facilidade do 

seu uso em escala industrial, produzindo grande quantidade de microcápsulas de forma 

econ�mica e eficaz (ANAL ; SINGH, 2007). Porém tem como inconveniente o uso de 

calor, capaz de afetar as propriedades de polímeros e agente ativo termo-sensível.  

 Os fatores de formula��o que influenciam as características das microcápsulas 

s�o: a concentra��o do polímero, a temperatura e a velo cidade de alimenta��o do 

sistema (CHANDRAMAOULI et al.; 2003). A eficiência de encapsula��o varia 

normalmente entre 70 e 85%, independentemente dos par�metros do processo (SILVA 

et al. 2003). 

Diferentes polímeros s�o utilizados como material de parede na 

microencapsula��o de diversos materiais. Em micro-organismos s�o utilizados 

polímeros de natureza biológica, tais como alginato, k-carragenana, gelana e xantana 

(BERTOLINI ,1999; SEMYONOV, 2010).  

O encapsulante ideal deve ter baixa viscosidade em concentra��es elevadas; ser 

de fácil manipula��o durante o processo; ter baixa higroscopicidade, para facilitar a 

manipula��o e evitar aglomera��o; transformar líquidos em sólidos para uso em 

sistemas secos; deve ter habilidade para dispersar ou emulsificar e estabilizar o 
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ingrediente ativo; n�o ser reativo com o material a ser encapsulado; (SHAHID; HAN, 

1993). Deve ainda ter habilidade de selar, segurar ou “engaiolar” o material ativo dentro 

da estrutura da cápsula (COVIZZI, et al. 2007). 

Os alginatos s�o um dos polímeros mais utilizados na imobiliza��o e 

microencapsula��o de células. Eles s�o produzidos por bactérias e por algas marinhas 

marrons. Pertencem a uma família de polissacarídeos lineares n�o ramificados 

(GARCIA-CRUZ, 2008).  

Os alginatos utilizados na microencapsula��o normalmente est�o na forma de 

sais hidrossolúveis, nos quais incluem: ácido algínico, alginato de sódio, alginato de 

potássio, alginato de am�nio, alginato de cálcio, alginato de propilenoglicol 

(OAKENFULL, 1987). 

 O uso do alginato é favorável porque é mais barato, mais simples e de maior 

biocompatibilidade (TANAKA; MASATOSE; VELERY 1984; MARTINSEN; SKAJAK-

BREAK; SMIDSROD, 1997). No entanto, o gel de alginato é suscetível à desintegra��o 

na presen�a de excesso de agentes quelantes de íons de Ca2+ e ambiente químico 

severo, como pH muito baixo (KRASAEKOOPT; BHANDARI; DEETH 2003).  

Apesar de alguns estudos mostrarem os sais de alginato e a sua associa��o com 

outros polímeros org�nicos, como ideal para o material de parede de microcápsulas 

bacterianas, estes compostos n�o formam uma barreira eficiente em algumas 

condi��es, principalmente em ambiente ácido como o encontrado no trato 

gastrintestinal (YOO et al. 1996). Com isso, se torna necessário o desenvolvimento de 

novos polímeros com finalidade encapsulante para uma aplica��o comercial.  

A utiliza��o de polímeros produzidos pelas bactérias láticas com finalidade de 

prote��o das próprias bactérias láticas, ainda n�o consta em literatura, sendo uma 

possibilidade que deve ser pesquisada, já que no ambiente natural estes polímeros s�o 

produzidos para proteger os micro-organismos de fatores ambientais agressivos. Assim, 

este trabalho prop�e um estudo da utiliza��o da dextrana nativa, um biopolímero 

(exopolissacarideo) produzido pela linhagem de bactéria lática Leuconostoc 

pseudomesenteroides R2, para microencapsular a bactéria probiótica Lactobacillus 

acidophilus-La 5. 
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7.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

7.2.1 Micro-organismo microencapsulado 

 

 Utilizou-se a linhagem de Lactobacillus acidophilus La-5, (Chr. Hansen, 

Hønsholm, Dinamarca), uma bactéria probiótica de uso comercial. 

 

7.2.2 Polímeros utilizados 

 

 Foi utilizado o alginato de sódio (marca nuclear) e dextrana α (1-6), polímero 

extraído da linhagem nativa Leuconostoc pseudomesenteroides R2, isolada de repolho 

coletado na regi�o do semi-árido baiano. 

 

7.2.2 Preparo da bactéria para a formação das microcápsulas 

 

 A linhagem liofilizada de  Lactobacilus acidophilus La-5 foi reidratada em solu��o 

salina (NaCl 0,85%), inoculada em caldo MRS e incubada a 35�C por 18h. Após este 

período a cultura foi centrifugada a 8150 x g a 4�C por 10 minutos, o sobrenadante foi 

descartado e as células foram ressuspensas em solu��o salina. Repetiu-se este 

procedimento mais duas vezes e realizou-se imediatamente a contagem das células, 

utilizando a técnica de semeadura por profundidade no agar MRS.  

 

7.2.3 Preparo da suspensão 

 

 Utilizou-se a formula��o recomendada pelo fabricante do aparelho do spray 

drying (Büchi), que consiste em: 1% (m/v) de leite em pó desnatado; 1% (m/v) de 

glicose; 3% (m/v) da gelatina (neste trabalho substituído pela dextrana e alginato) e 1% 

(m/v) do concentrado celular (substituído por 50 mL da solu��o do concentrado de 

células de Lactobacillus acidophilus La-5, equivalente a 4,5 x 1010 UFC/mL). Foram 

preparados 500 mL de cada formula��o (Quadro 1). 
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O leite e a glicose foram dissolvidos separadamente, sendo depois misturados 

aos polímeros previamente dissolvidos em água a 25�C sob agita��o de 150 rpm e 

finalmente acrescentado à solu��o do concentrado celular. 

 

Formulações Leite 

desnatado 

% (m/v) 

Glicose 

% (m/v) 

Sol. conc. de 

L. acidophilus 

Polímero 

 % (mv) 

1 – Dextrana 1,0 1,0 50mL 5,0 

2 - Alginato 1,0 1,0 50mL 3,0 

3 - Dextrana + alginato 1,0 1,0 50mL 5,0 / 3,0 

Quadro 1. Formula��es para a forma��o das microesferas pelo spray drying 

 

7.2.4 Formação das microcápsulas 

  

 Foi utilizado o aparelho spray drying laboratorial (B-290 mini spray dryier, Büchi, 

Flawil, Suíça) (Figura 1) no processo da forma��o de microcápsulas. As condi��es de 

opera��o est�o apresentadas na tabela 1. 

 

 

 

Parâmetros Condições 

operacionais 

Temperatura de entrada (
o c
) 120 

Temperatura de saída (o c) 77 

Fluxo do ar (L-h ) 439 

Fluxo de opera��o (mL min
-1
) 6 

Tempo total de opera��o (min) 90 

Di�metro da agulha (mm) 2,0 

 

 

Tabela 1.  Condi��es de opera��o para a forma��o de microcápsulas contendo 
L. acidophilus La-5, pelo processo de atomiza��o em spray drying 
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 Foi determinada a umidade das microcápsulas, logo após o processo do spray 

drying pelo método clássico, gravimetricamente, por perda de massa em estufa a 105 

oC até obten��o da massa constante, de acordo com o procedimento descrito pelo 

Instituto Adolfo Lutz (2005). As análises foram realizadas em triplicatas. 

 

7.2.5.Análises morfológicas das microcápsulas 

 

7.2.5.1 Análise da distribui��o de tamanho das microcápsulas 

 

Foi determinado o tamanho das microcápsulas obtidas nas três formula��es 

utilizando o aparelho Analisador de Tamanho de Partículas por Difra��o à Laser 

Mastersizer S, modelo S-MAM 5005 da marca Malvern. Para cada amostra foram 

realizadas 2 replicatas com 5 leituras cada. As características do processo constam na 

tabela 2. 

 

 

 

 

Figura 1. Spray drying utilizado na forma��o das microcápsulas 
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Tabela 2. Características do processo da análise de distribui��o do tamanho das 

partículas das microesferas contendo L. acidophilus La-5 formadas em spray drying.  

Módulo de análise Unidade da suspens�o da amostra 

Solvente metanol 

Faixa de Análise 0,05 a 900 � 

Condi��es ambientais (T
o 
laboratório) 20 ± 2°C 

 

7.2.5.2 Análise das partículas pelo Microscópio Eletr�nico de Varredura (MEV) 

 

A morfologia das microcápsulas foi avaliada em microscópio eletr�nico de 

varredura; os materiais microencapsulados foram pulverizados no stubs metálico que 

continham uma fita dupla face e secados a 50�C por 3 horas. As amostras foram  

metalizadas com ouro em pó (metalizador EMITEC-K550 por 4 minutos sob corrente de 

25mW) e depois visualizado no Microscópio Eletr�nico de Varredura (MEV) marca Zeiss 

DSM982 (Digital Scanning Microscope, modelo LEO 982) com filamento de emiss�o de 

campo fabricado pela CARL ZEISS SMT GmbH, Alemanha, com aumento de 500 e 

1000 vezes, onde foram observados o tamanho das cápsulas e a presen�a de 

rachaduras. Estes procedimentos foram realizados logo após o processo do spray 

drying. 

 A observa��o da parede, do interior e da distribui��o do recheio foi realizada 

utilizando-se a metodologia de Santos, Fávaro-Trindade e Grosso (2005), com 

pequenas adapta��es, em que camadas finas das amostras de pó congeladas foram 

colocadas em placas de Petri, procedendo-se sobre as amostras, em todas as dire��es, 

sucessivos cortes com l�mina metálica (de barbear). Também se utilizou amostras 

maceradas (com pistilo no almofariz), visando observar as células de L. acidophilus 

misturadas à matriz polissacarídica. As amostras maceradas foram visualizadas no 

microscópio ótico e no MEV. 

 

7.2.5.3 Viabilidade das células durante o período de estocagem 
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Inicialmente foram realizadas contagens de células bacterianas nos três tipos de 

suspens�es, visando determinar a concentra��o de células bacterianas antes das 

suspens�es serem atomizadas no spray drying. 

 A determina��o da viabilidade das células nas microcápsulas foi realizada 

mensalmente em um período de 120 dias. Durante este período as microcápsulas 

ficaram acondicionadas em temperatura de refrigera��o (4 �C).  

Foram diluídas 100 mg de cada amostra em 9 mL de solu��o salina (10-2), 

homogeneizadas na incubadora shaker (Nova Técnica) em 150 rpm a 28 �C por 1h, 

para libera��o das células. Em seguida prosseguiu-se com as demais dilui��es 

seriadas até 10-7. Todas as dilui��es foram semeadas por profundidades no agar MRS 

em triplicatas e incubadas a 35 ± 2�C por 48h. Após este período procedeu-se a 

contagem das col�nias. Os resultados foram expressos em Log de UFC de L. 

acidophilus por grama de microcápsulas. 

 A percentagem de sobrevivência dos lactobacilos de cada amostra foi calculada 

de acordo com a fórmula: viabilidade = (100 x N*/N*o), onde N*o é o numero de 

bactérias expresso em Log UFC/mL da suspens�o e N* é o numero de bactérias 

expresso em Log UFC/g nas microcápsulas 

 

7.2.7 Dissolução das microcápsulas 

 

Foi avaliado o tempo de dissolu��o das microcápsulas constituído pelo polímero 

EPS (5% m/v) em condi��es ácidas (pH 1,5) e em condi��es alcalinas (pH 8,0).  Este 

teste foi realizado em triplicata no dissolutor marca Nova Ética modelo 299. O 

procedimento de dissolu��o foi de acordo com o especificado pela United States 

Pharmacopeia (USP NF, 2007), onde 10 mg das cápsulas ficaram imersas em 900 mL 

de solu��o HCl 0,1N (condi��o ácida) e tamp�o fosfato pH 8,0 (condi��o alcalina) a 35 

�C em 75 rpm por 2h. Após este período foram retiradas alíquotas de cada solu��o e 

realizado contagem direta das células de lactobacilos pela c�mara de Newbauer. A 

contagem foi realizada em triplicata. A percentagem de dissolu��o das microcápsulas 

foi determinada pela libera��o das células de lactobacilos no meio, onde foi utilizado a 

seguinte fórmula: dissolu��o das cápsulas = (100 x M*/D*2h ), onde D2h é o número de 
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células presentes em 1 mL do meio de dissolu��o no período de 2h e M é o número de 

células presentes em 1 g de pó de microcápsulas. 

 

7.2.8 Delineamento estatístico 

 

Foi utilizado o programa Statistica 6.0 para a realiza��o da ANOVA. As médias entre 

os tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey.  

 

7.3 RESULTADO E DISCUSS�O 

 

7.3.1 Microencpsulação das células de L. acidophilus 

 

As microcápsulas contendo os três tipos de formula��es de acordo com a matriz 

encapsulante 1- (Dextrana), 2- (Alginato) e 3 - (alginato/dextrana), após o processo da 

forma��o das microcápsulas pelo spray drying originou um pó fino de cor 

esbranqui�ado, aspecto este, conferido a todas as formula��es (figura. 2).   

Logo após o processo da microencapsula��o as microcápsulas constituídas pela 

dextrana como material de parede apresentaram umidade de 3%, e as microcápsulas 

contendo alginato ou alginato/dextrana apresentaram umidade de 4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 Análise microscópica das microcápsulas 

 

Figura 2. Microcápsulas de L. acidophilus La-5 contendo como matriz 

(1.Dextrana; 2.alginato; 3.alginato/dextrana) 
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As características das microcápsulas das três formula��es obtidas pelo spray 

drying praticamente foram às mesmas no microscópio ótico (figura 3) e no microscópio 

eletr�nico (figuras 4, 5 e 6), originando microcápsulas em diferentes tamanhos, 

fisicamente íntegras (sem rachaduras), n�o porosas (pelo fato delas n�o serem porosas 

aprisionam melhor as células e conferem menor permeabilidade a gases), de superfície 

irregulares (a maioria – figuras 4a, 5a e 6a) e de superfícies lisas e regulares (as de 

maiores tamanhos – 5b e 6b). As cápsulas de superfícies irregulares apresentaram 

concavidades ou achatamentos. Características estas, observadas por Lorenz (2009) 

nas microcápsulas de L, acidophilus formadas no spray dryier, contendo leite em pó, 

como material encapsulante, e também por Favaro-Trindade e Grosso (2002), quando 

microencapsularam células de Lactobacillus acidophilus La-5 e Bifidum baterium lactis 

(Bb-12) por spray drying, utilizando como material de parede o celacefato, que é um 

polímero à base de celulose acetilado.  Segundo O’Riordan et al. (2001) características 

como concavidades ou achatamentos, presentes na superfície das cápsulas, s�o 

resultados das altas temperaturas de secagem aplicadas pelo spray dryier. Tais 

concavidades s�o resultantes do murchamento das cápsulas ocas.  Lian et al. (2002) 

afirmam que a ocorrência desse efeito depende do tipo de material encapsulante 

utilizado no processo.   

Na amostra das microcápsulas contendo somente dextrana como material 

encapsulante, algumas micropartículas estavam com abertura, demonstrando serem 

ocas (figura 3b). Ao estudar a parte interna destas microcápsulas pode-se constatar 

que os micro-organismos n�o ficam na cavidade, e sim impregnados nos polímeros, 

formando uma suspens�o (figura 7). Esta mesma observa��o foi feita por Rosenberg, 

Talmon e Kopelman (1985) com rela��o as microcápsulas constituídas pela goma 

arábica produzidas pelo processo de atomiza��o.  

 Nas microcápsulas maceradas e coradas pelo método de Gram, quando 

visualizadas pela microscopia ótica, aparecem bacilos longos Gram positivos, típicos de 

L. acidophilus (figura 8a ) misturados ao polímero dissolvido em água. No MEV (figura 

8b) s�o observadas estruturas filamentosas, sugerindo ser células dos lactobacilos 

impregnadas no polímero. Esta é uma característica de micropartículas do tipo 

microesferas heterogêneas, onde a subst�ncia ativa se encontra uniformemente 
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suspensa em uma rede polimérica formando um sistema matricial, e pelo conceito de 

Silva et al. (2003) n�o seriam denominadas de microcápsulas e sim microesferas. 

  

a )  b)  c)  

Figura 3. Visualiza��o das microcápsulas obtidas através da prepara��o com a) 

dextrana, b) alginato, c) alg/dextrana através de microscopia ótica (400x). 

 

  

a)  b)  

Figura 4. Micrografia das microcápsulas obtidas com a dextrana utilizando microscopia 

eletr�nica de varredura na magnitude de 500x (a) e 2000x (b).  

 

a)  b)  

Figura 5. Micrografia das microcápsulas obtidas com a dextrana+alginato utilizando 

microscopia eletr�nica de varredura na magnitude de 500x (a) e 2000x (b).  
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a) b)  

Figura 6. Micrografia das microcápsulas obtidas com o alginato utilizando microscopia 

eletr�nica de varredura na magnitude de 500x (a) e 2000x (b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Micrografia do interior da microcápsulas obtidas com a dextrana utilizando 

microscopia eletr�nica de varredura na magnitude de 10000x.  

 

 

a)  b)  

 Figura 8. Micrografia do macerado das microcápsulas obtidas com a dextrana 

utilizando microscopia ótica (1000x) e microscopia eletr�nica de varredura (10000x). 

                                             

 

7.3.3 Distribuição dos tamanhos das microcápsulas 
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A tabela 3 apresenta as médias volumétricas obtidas nas microesferas formadas 

pelas três formula��es. A análise granulométrica revelou que as micropartículas 

apresentam tamanho médio de 8,6 �m (dextrana), 9,2 �m e 9,1�m (alginato e alginato + 

dextrana, respectivamente). Estes tamanhos est�o dentro da faixa de tamanho de 

partículas produzidas por atomiza��o, que é de 5 a 150 �m (SANTOS; TRINDADE; 

GROSSO, 2005; FAVARO-TRINDADE, C. S.; PINHO E ROCHA, 2008).  Favaro-Trindade e 

Grosso (2002) produziram microcápsulas contendo L. acidophilus La-5 e B. lactis (Lb-

12) com tamanho médio de  22 μm. 

 

Tabela 3. Médias volumétricas obtidas na análise por difra��o a laser. 

 

Amostras de Microesferas 

 (Tipos de encapsulantes) 

D [4,3] (μm) Replicata 1 D [4,3] (μm) Replicata 2 

Dextrana 8,8 ± 0,1 8,4 ± 0,0·· 

Alginato 9,1 ± 0,1 9,3 ± 0,1� 

                 alginato + dextrana 9,1 ± 0,0 9,1 ± 0,0� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Distribui��o granulométrica das microcápsulas obtidas das três formula��es 

 

 Os três tratamentos apresentaram uma distribui��o de tamanho bimodal (Fig. 9) 

situada em uma faixa entre 0,05 e 50 �m aproximadamente. O que mostra uma produ��o 
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heterogênea de partículas pelo processo de forma��o de partículas pelo spray drying 

empregado, confirmando às análises morfológicas que houve varia��o de tamanho das 

partículas.  

7.3.4 Viabilidade das células de L. acidophillus nas microesferas formadas pelo 

spray drying. 

 

A tabela 4 mostra os valores das determina��es do pH e da concentra��o de L. 

acidophilus em cada suspens�o antes de serem desidratadas no spray drying. A 

suspens�o contendo o polímero dextrana apresentou o pH menos ácido em 

compara��o às outras suspens�es. Processos onde as células ficam submetidas a pH 

baixo e temperaturas altas comprometem bastante a viabilidade das células.   

 

Tabela 4. Medida de pH e concentra��o celular de L. acidophilus La-5 de cada suspens�o 

preparadas para ser pro cessada no spray drying, temperatura de entrada 120 �C, temperatura 

de saída 77 �C. 

Características das suspensões Polímeros utilizados na microencapsulação de L. acidophilus La-5 

Dextrana Alginato de sódio Alginato de sódio + dextrana 
pH 6,3 5,3 5,4 
Log UFC/mL 9,30±0,06 9,90±0,03 9,08±0,02 

* Resultados expressos como média ± desvio padr�o (n = 3). Letras minúsculas diferentes, na mesma 
linha, indicam que há diferen�a significativa (p<0,05) entre as médias. 
 

 

Analisando a tabela 5 e a figura 10 pode-se observar que após o processo da 

desidrata��o com a forma��o das microcápsulas, os números de células viáveis 

decresceram de forma significativa (p<0,05) entre as três formula��es, sendo que as 

microcápsulas constituídas pela dextrana a sobrevivência dos L. acidophilus foi maior, 

72% comparadas as microcápsulas constituídas pelo alginato (55%) e pela mistura 

destes dois polímeros (62%). Estes resultados sugerem que para as microcápsulas com 

dextrana protegem mais os micro-organismos em altas temperaturas do que as 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

formuladas com alginato. Isto pode ser confirmado quando se comparam as 

microcápsulas que contêm os dois polímeros, com as que contêm somente alginato, 

cuja contagem de células viáveis foi maior nas microcápsulas contendo a mistura dos 

dois polímeros (tabelas 4 e 5). 

  

Tabela 5. Acompanhamento dos par�metros pH umidade e viabilidade dos L. acidophilus nas 

microesferas formadas pelo spray drying com temperatura de entrada 120 oC, temperatura de 

saída 77 oC, estocadas a 4 �C. 

 
Dias 

Polímeros utilizados no processo da microencapsulação 

Dextrana Alginato Alginato /dextrana 

umid. 
% 

pH Log 
UFC/g 

umid 
 % 

pH Log 
 UFC/g 

umid 
 % 

pH Log 
UFC/g 

0 3,2±0,17 4,1 6,65±0,02
a
 4,3±0,45 4,5 5,47±0,07

c
 4,3±0,56 4,5 5,64±0,01

b
 

30 3,7±0,49 4,1 6,15±0,03
a
 4,9±0,32 4,9 4,49±0,04

b
 4,9±0,72 4,2 < 2

c
 

60 9,0±0,32 3,8 3,90±0,03
a
 12,0±0,4 3,8 3,16±0,02

b
 13,0±0,17 4,1 < 2

c
 

90 12,0±0,07 3,5 2,70±0,04
a
 13,0±0,4 3,5 < 2

b
 13,0±0,14 3,5 < 2

b
 

120 12,3±0,04 3,3 < 2 13,0±0,07 3,5 < 2 13,4±0,12 3,5 < 2 

* Resultados expressos como média ± desvio padr�o (n = 3). Letras minúsculas diferentes, na mesma 
linha, indicam que há diferen�a significativa (p<0,05) entre as médias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

A explica��o do decréscimo da viabilidade do L. acidiphilus La-5 nas 

microcápsulas pode ser devido ao baixo pH já nas suspens�es associado ao aumento 

Figura 10. Viabilidade dos L. acidophilus nas microesferas formadas pelo 

spray drying temperatura de entrada 98 oC,  tempertura de saída 65 oC, 

estocadas a 4 �C. 
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gradual da umidade e exposi��o das células a alta temperatura de entrada (120 �C) 

com longo tempo de exposi��o na temperatura de saída (75 �C/90 minutos).  Favaro-

Trindade e Grosso (2002) utilizaram os par�metros temperatura semelhantes (entrada 

130 �C e a saída 75 �C) para a microencapsula��o de células de Lactobacillus 

acidophilus (La-05) e Bifidobacterium lactis (Bb-12) no spray drying, obtendo melhores 

resultados, porém utilizando como material de parede o cefalato, um tipo de celulose 

acetilado. Neste experimento, o número de células viáveis de B. lactis ficou 

praticamente inalterado, já para L. acidophilus houve uma redu��o de dois ciclos 

logarítmicos, indicando que este último micro-organismo se comporta de forma mais 

sensível a altas temperaturas. Comparando ao presente experimento a redu��o no 

número de células de L. acidophilus La-5 imobilizadas nas microcápsulas constituídas 

pela dextrana, alginato e dextrana/alginato foi 2,65, 4,43 e 3,44 ciclos log de UFC/g , 

respectivamente.  

No experimento com microencapsul��o de L. acidophilus (XH1) no spray drying  

(temperatura de entrada 170 e temperatura de saída 85-90) realizado por Zhao et al, 

(2008), utilizando como material de parede β-cyclodextrana e goma acácia na  

propor��o de  9:1 (m/m), houve um decréscimo das células de  2,0 ciclos log no 

números de células, semelhante com  a perda das células das microcápsulas com 

dextrana que foi de 2,65 ciclos log. 

 Altas temperaturas de entrada (>120 �C) no processo do spray drying resultam 

em altas temperaturas de saída (>60 �C) e consequentemente redu��o na viabilidade 

das células bacterianas. O’Riordan et al. (2001) observou este fato ao trabalhar com 

microencapsula��o de bifidobactéria. Em experimentos contendo outros tipos de 
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bactérias probióticas também se observaram uma diminui��o da viabilidade celular, 

como efeito de altas temperaturas de entrada no spray drying (GARDINER et al., 2000).  

Quanto à manuten��o das células viáveis nas microcápsulas no período 

estocado, as microcápsulas formuladas com a dextrana também apresentaram maior 

número de células viáveis (p<0,05) no final de 90 dias de armazenamento (41%, 

decréscimo de 3,95 ciclos log.) quando comparados com as microcápsulas contendo as 

outras formula��es que apresentaram sobrevivência abaixo de 30%. Entretanto, com 

120 dias também o número de células viáveis ficou abaixo de 30,08% A viabilidade das 

microcápsulas contendo a mistura dos dois polímeros durante a estocagem foi 

significantemente (p<0,05) menor do que as outras, pois já com 30 dias a sobrevivência 

das células ficou abaixo de 30% (Figura 9).  

Lorenz (2009) observou uma diminui��o na viabilidade das células de 1,75 ciclos 

Log UFC/g em microcápsulas de L. acidophilus La-5, tendo como material encapsulante 

leite em pó (12% m/v). Neste experimento eles utilizaram o método do spray drying 

operando com a temperatura de entrada de ar de 150 �C e temperatura de saída entre 

50 a 60 �C e armazenamento do produto a -18� C por 60 dias. Nas microcápsulas 

contendo dextrana o decréscimo foi de 3,90 log no mesmo período de estocagem, 

porém as cápsulas estavam armazenadas a 4 �C. Quanto mais baixa a temperatura de 

armazenamento maior será o tempo de sobrevivência dos micro-organismos. 

Em fun��o dos resultados apresentados, foi realizado outro experimento, 

modificando os par�metros da temperatura para confirmar o envolvimento deste 

par�metro na perda da viabilidade das células. Neste segundo experimento a 

temperatura de entrada foi 98 �C e a de saída 65 �C. 
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Tabela 6. Medida de pH e concentra��o celular de L. acidophilus La-5 de cada suspens�o 

preparadas para ser pro cessada no spray drying, temperatura de entrada 98 �C, temperatura 

de saída 65 �C 

Características das suspensões Polímeros utilizados na microencapsulação de L. acidophilus La-5 

Dextrana Alginato de sódio Alginato/dextrana 
pH 4,8 4,6 4,1 
Log UFC/mL 9,49±0,01 9,76±0,04 9,28±0,02 

 
 
Tabela 7. Acompanhamento dos par�metros de pH, umidade e viabilidade dos L. acidophilus 

nas microesferas formadas pelo spray drying (temperatura de entrada 98 o C, temperatura de 

saída 65 �C), estocadas a 4 �C durante 120 dias. 

 
 
Dias 
 

Polímeros utilizados no processo da microencapsula��o 

Dextrana Alginato Alginato/dextrana 
Umid 
.% 

pH Log 
 UFC/g 

umid 
% 

pH Log 
UFC/g 

umid 
% 

pH Log 
 UFC/g 

0 3,5±0,19 4,5 8,91±0,11
a
 4,3±0,01 4,7 7,20±0,03

b
 5,0±0,17 4,6 7,18±0,06

b
 

30 4,0±0,15 4,3 7,25±0,08
a
 4,0±0,03 4,3 6,30±0,09

b
 7,3±0,09 4,0 6,10±0,03

c
 

60 12,0±0,04 3,8 6,98±0,02
a
 12,0± 0,05 4,0 6,18±0,06

a
 12,0±0,02 3,8 6,23±0,02

a
 

90 12,6±0,36 3,2 6,28±0,006
a
 12,8±0,21 3,5 5,69±0,056

b
 13,3±0,31 2,7 4,13±0,055

c
 

120 12,8±0,003 3,1 6,21±0,004
a
 12,2±0,005 3,3 5,56±0,00

b
 12,9±0,06 2,5 4,04 ±0,04

c
 

* Resultados expressos como média ± desvio padr�o (n = 3). Letras minúsculas diferentes, na mesma 
linha, indicam que há diferen�a significativa (p<0,05) entre as médias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Figura 11. Viabilidade dos L. acidophilus nas microesferas formadas pelo 

spray drying temperatura de entrada 98,  tempertura de saída 65, estocadas 

a 4 �C. 
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Analisando os dados das tabelas 6 e 7 e da figura 11 nota-se que houve maior 

sobrevivência das células bacterianas em todas as formula��es, no segundo processo 

da microencapsula��o no spray drying, em que foi utilizado temperaturas mais baixas, 

apresentando uma sobrevivência de 94%, 74% e 77% e decréscimo no número de 

ciclos log da UFC/g de 0,58, 2,56 e 2,10 nas microcápsulas formuladas com EPS, 

alginato e alginato/dextrana, respectivamente. Também neste segundo experimento as 

microcápsulas contendo dextrana apresentaram significativamente (p<0,05) maior 

sobrevivência das células no processo da atomiza��o por spray drying quando 

comparada com as outras formula��es de polímero. 

Quanto à sobrevivência das células no período de 90 dias de estocagem, as 

microcápsulas constituídas por dextrana tiveram uma sobrevivência celular de 71% , 

correspondendo a um decréscimo no número de células de 2,63 ciclos log UFC/g. As 

microcápsulas contendo alginato a sobrevivência foi de 79% com decréscimo de 1,51 

ciclos log UFC/g, e para as microcápsulas contendo a mistura dos dois polímeros a 

sobrevivência foi de 58% com decréscimo de 3,05 ciclos log UFC/g. Em 120 dias de 

estocagem, o percentual de sobrevivência nas microcápsulas com dextrana, alginato e 

alginato/dextrana foi: 70%, 77% e 56%, respectivamente.  Neste segundo experimento 

o polímero alginato teve um comportamento melhor com rela��o à manuten��o da 

viabilidade das células nas microcápsulas durante o período de estocagem. Indicando 

que no processo de microencapsula��o pela atomiza��o em spray drying em 

temperaturas de 120 �C, obtêm-se melhores resultados com o polímero dextrana, 

quando comparado ao polímero alginato. E, como no primeiro experimento, a mistura 

da dextrana com o alginato teve resultados inferiores na sobrevivência das células de L. 
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acidophilus. Somente no período de 60 dias a sobrevivência das células nos três tipos 

de microcápsulas n�o apresentou diferen�as significativas (p<0,05).  

O spray drying é uma tecnologia econ�mica e eficaz, no entanto provoca alta 

mortalidade das células em consequência do estresse causado pela desidrata��o, alta 

temperatura e press�o de oxigênio imposta as bactérias durante o processo (ANAL; 

SINGH, 2007). Daí a necessidade de se realizar estudos de novos materiais 

encapsulantes para conseguir maior prote��o possível aos micro-organismos, na 

utiliza��o desta técnica. 

 

7.3.5 Dissolução das microcápsulas  

 

Os resultados presentes na tabela 8 indicam que as condi��es ácida e alcalina 

n�o diferem estatisticamente (p<0,05) na dissolu��o das microcápsulas. Em duas horas 

de exposi��o no organismo, provavelmente as células ser�o liberadas de forma 

idêntica, nas duas condi��es: estomacal (pH 1,5) e intestinal (pH 8,0). A percentagem 

de libera��o foi alta nas duas condi��es, o que poderá afetar a sobrevivência das 

células durante o tr�nsito gastrintestinal.  
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Tabela 8. Dissolu��o das microcápsulas de L. acidophilus La-5 em meio ácido 
e em meio alcalino exposto por 2h no dissolutor. 
 

Condições do meio de 

dissolução 

Liberação das células de L. acidophilus La-5 nas 

microcápsulas( contagem total = 10,08±0,87 cél/g)* 

Log no de células/g % libera��o 

pH 1,5 6,35±0,55a 63,66 

pH 8,0 7,05±0,85
a
 69,94 

Resultados expressos como média ± desvio padr�o (n = 2). Letras minúsculas iguais, na 
mesma coluna, indicam que n�o há diferen�a significativa (p<0,05) entre as médias 
 
 

Diversos trabalhos realizados sobre a sobrevivência de linhagens de L. 

acidophulus nas condi��es similares do suco gástrico e intestinal foram realizados 

(ADHIKARI, et al.,2000; SULTANA, GODWARD, REYNOLDS, 2000; FAVARO-

TINDADE, 2008). E todos confirmam o decréscimo da viabilidade de células livres 

nestas condi��es. Kim, et al, (2008) pesquisaram a sobrevivência de L. acidophilus 

ATCC 43121 em contato com solu��o pH 1,5, na forma de células livres, e 

microencapsuladas em matriz de alginato de sódio. Eles observaram destrui��o 

completa nas células livres, e um decréscimo de 3 unidade log nas células 

microencapsuladas com alginato de sódio. Este decréscimo das células 

microencapsuladas está relacionado n�o somente a baixa resistência da matriz 

encapsulante ao suco gástrico, mas também com a porosidade das microcápsulas. 

Alguns autores sugerem como aumento da resistência das microcápsulas frente à a��o 

dos fluídos gastrintestinais, o revestimento destas com proteínas. Gbassi et al. (2009) 

revestiram microcápsulas contendo matriz de alginato com proteínas do soro, obtendo 

grande sobrevivência das bactérias láticas quando em contato com fluido gastrintestinal 

simulado.  
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7.4 CONCLUS�O 

 

A dextrana sintetizada pela L. pseudomesenteroides R2 comportou-se como um 

polímero resistente ao processo de microencapsula��o pelo spray drying, formando 

microcápsulas com as mesmas características morfológicas das microcápsulas de 

alginato, atingindo a percentagem de sobrevivência dos L. acidophilus de 94% em 

condi��es mais adequadas do funcionamento do spray drying, e mantendo-se a 

viabilidade destas células nas microcápsulas armazenadas a 4 oC durante 120 dias em 

torno de 70%, indicando o uso deste polímero como mais uma alternativa de matriz 

polissacarídica utilizada na microencapsula��o de linhagens bacterianas. 

 

PERSPECTIVAS 

 

A realiza��o de experimentos com a aplica��o de um planejamento de 

multivariáveis vai trazer melhor resposta na obten��o de maior número possível de 

células viáveis durante o tempo de armazenamento, devendo testar diferentes 

formula��es deste polímero, e ajustar as condi��es ideais de funcionamento do spray 

drying para este propósito. 
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CONCLUS�O FINAL 

 

Neste trabalho pode-se constatar que os produtos fermentados provenientes do 

semi-árido baiano constituem um grande potencial na obten��o de bactérias láticas de 

interesse biotecnológico, principalmente no que se refere à produ��o de biopolímeros.  
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A utiliza��o da Metodologia da Superfície de Resposta (MSR) possibilitou a 

determina��o de regi�es de máximo rendimento na produ��o de EPS, pelos isolados 

de bactérias láticas, com um número reduzido de ensaios;  

A linhagem de Leuconostoc pseudomesenteroides R2 isolada de repolho 

fermentado apresenta potencial industrial, por produzir exopolissacarideos com 

rendimento de 60 g/L, de forma estável e em curto espa�o de tempo. 

O EPS extraído do Leuconostoc pseudomesenteroides R2 se comportou como 

um polímero de alta estabilidade térmica, podendo ser utilizado em processos 

industriais que utilizam altas temperaturas como no processo de forma��o de 

microcápsulaspela atomiza��o em spray drying; 

O processo da forma��o de microcápsulas contendo na formula��o do material 

encapsulante o polímero dextrana, obteve êxito, uma vez que manteve 94% de  

sobrevivência em UFC/g de microcápsulas de L. acidophilus La-5, imediatamente após 

o processo de spray drying.  

Após 120 dias, a viabilidade L. acidophilus La-5 nas microcápsulas, armazenadas 

a 4 oC,  foi avaliada como sendo em torno de 70%, indicando a possibilidade de utilizar 

o exopolissacarideo dextrana, na forma��o de microcápsulas, visando a  preserva��o e 

o aumento do tempo de comercializa��o desta linhagem. 
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ANEXO I 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ISOLADOS DA BACTÉRIA LÁTICA R2  PELAS 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E PELO KIT API 20 (BIOMEREUX) 

 

Característica da Col�nia Característica da Célula 

Cor Branca Forma Cocos 

Forma Circular Gram Positivo 

Margem Inteira Rearranjo Pares e cadeia pequena 

Superfície Lisa Presen�a de Esporos N�o 

Textura Cremosa Móveis Imóvel 

Brilho/Opacidade Opaca Requerimento de 
Oxigênio 

Anaeróbio facultativo, 
preferência 
microaerofilia 

Quadro 1. Características fenotípicas do isolado de bactéria lática R2 

a)  b)  

Figura 1. Aspecto das col�nias da BL R2 : a) cultivadas em meio MRS, b) cultivadas em meio 
EPS 

 

a)    b)    

Figura 2. Leuconostoc pseudomesenteroides R2: a) microscopia ótica x100 b) MEV x 20000. 
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Testes Preliminares 

Catalase - Citrato - 

Indol - Uréia - 

Redução de 
Nitrato 

- Hidrolise de 
Arginina 

-? 

Crescimento a 
30ºC 

+ Proprionato - 

Crescimento a 
37ºC 

+ Esculina + 

Crescimento a 
50ºC 

- Vermelho de 
Metila -Voges Proskauer 

PH 4,0 + 

TSI Glicose, Sacarose 
e Lactose + 

Amido - 

H2S - Gelatina - 

Tirosina - Caseína + 

Proteose do leite - NaCl 3% + 

Gás + NaCl 6,5% - 

Quadro 2. Testes preliminares para a identifica��o do isolado de bactéria lática R2 
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Fermentação  de carbohidratos 

1-GLY – glicerol - 14-SBE – 

 L-sorbose 

- 27-CEL –  

D-celibiose 

+ 40-TUR – D-turanose 

2-ERY – eritritol - 15-RHA – 

 L-raminose 

- 28-MAL – 

 D-maltose 

+ 41-LYX – D-lixose 

3-DARA –  

D-arabinose 

- 16-DUL – dulcitol - 29-LAC –  

D-lactose (origem 
bovina) 

+ 42-TAG – D-tagatose 

4LARA –  

L-arabinose 

+ 17-INO – inositol - 30-MEL – 

 D-melibiose 

+ 43-DFUC – D-fucose 

5-RIB- D-ribose + 18-MAN – 

 D-manitol 

- 31-SAC – 

 D-sacarose 

+ 44-LFUC – L-fucose 

6-DXYL – 

 D-xilose 

+ 19-SOR – 

 D-sorbitol 

- 32-TER – 

 D-trealose 

+ 45-DARL – D-arabitol 

7-LXYL –  

L-xilose 

- 20-MDM – 

 metil-alfa-D-
manopiranosido 

- 33-INU – inulina - 46-LARL – L-arabitol 

8-ADO –  

D-adonitol 

 

- 21-MDG – 

 metil-alfa-D-
glucopiranosido 

+ 34-MLZ – 

 D-melezitose 

- 47-GNT – glucanato de 
potássio 

9-MDX – 

 metil-beta-D-
xilopiranosidio 

- 22-NAG – 

 N-acetil-glucosamina 

- 35-RAF – 

 D- rafinose 

+ 48-2KG – 2-cetoglucanato de 
potássio 

10-GAL – 

 D-galactose 

+ 23-AMY – amigdalina + 36-AMD – amido - 49-5KG - 5-cetoglucanato de 
potássio 

11-GLU – 

 D-glicose 

+ 24-ARB – arbitina + 37-GLYG – 
glicogénio 

-  

12-FRU –  

D- frutose 

+ 25-ESC – esculina citrato 
de ferro 

+ 38-XLT  - xilitol 

 

-  

13-MNE – 

 D-manose 

+ 26-SAL – salicina + 39-GEN – 
gentiobiose 

-  

 

Quadro 3.   Resultados dos testes bioquímicos pelo sistema de identifica��o API (Biomeriux) 

 

KIT API 20 (BIOMERIEUX) 
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ANEXO II 

 

IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR ISOLADO DE BACTÉRIA LÁTICA R2 

 

 

Metodologia utilizada 

•         Amplificação do gene RNA ribossomal 16S. A metodologia consistiu na amplifica��o do 
gene RNA ribossomal 16S pela técnica de PCR, utilizando como molde o DNA gen�mico extraído 
diretamente da amostra. Os primers (oligonucleotídeos sintéticos) utilizados para a rea��o de 
PCR foram p27f e p1401r, homólogos às extremidades conservadas do gene RNA ribossomal 
16S de bactérias. 

•         Sequenciamento. Os produtos das amplifica��es foram purificados e submetidos 
diretamente ao sequenciamento usando o sequenciador automático MegaBACE 1000 (GE 
Healthcare). Os primers utilizados para o sequenciamento foram p10f, 765f, 782r e p1100r. 

•         Análise filogenética. As sequências parciais do gene RNA ribossomal 16S obtidas com os 
diferentes primers foram montadas em um contig (sequencia única combinando os diferentes 
fragmentos obtidos) e comparadas com as sequências de organismos representados nas bases 
de dados do Genbank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) e do RDP (http://rdp.cme.msu.edu/). Foram 
ent�o selecionadas sequências de micro-organismos relacionados ao micro-organismo 
desconhecido para realiza��o das análises filogenéticas. As sequências de DNA foram alinhadas 
utilizando o programa CLUSTAL X (Thompson et al., 1997) e as análises filogenéticas foram 
conduzidas utilizando o programa MEGA vers�o 4.0 (Tamura et al., 2007). A matriz de dist�ncia 
evolutiva foi calculada com o modelo de Kimura (1980) e a constru��o da árvore filogenética a 
partir das dist�ncias evolutivas foi feita pelo método de Neighbor-Joining (Saitou & Nei, 1987), 
com valores de bootstrap calculados a partir de 1.000 re-amostragens, utilizando o software 
incluído no programa MEGA 4.0. 

  
Resultados 

•         As col�nias isoladas obtidas em cultivo em meio sólido (MRS) apresentaram aspecto 
homogêneo, sem evidências de contamina��o. A análise microscópica revelou a presen�a de 
bastonetes com colora��o Gram negativa para a amostra CPQBA 072-10 DRM. 

•         Os fragmentos do gene RNA ribossomal 16S foram amplificados com sucesso a partir do 
DNA gen�mico extraído da amostra. Os produtos das amplifica��es foram purificados em coluna 
(GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit, GE Healthcare) e submetidos ao sequenciamento 
usando o sistema MegaBACE (GE Healthcare). 

•         A sequência parcial do gene RNA ribossomal 16S obtida para a amostra CPQBA 072-10 
DRM está apresentada no Anexo I. A árvore filogenética construída a partir das sequências 
recuperadas da base de dados do GenBank e da amostra CPQBA 072-10 DRM está 
apresentada nas Figura 1. 

•         O resultado de identifica��o é apresentado abaixo: 

Amostra Descrição do Serviço/Amostra Identificação 
CPQBA 072-10 DRM  Tubo com crescimento bacteriano (R2) Leuconostoc 

pseudomesenteroides (Farrow 

et al. 1989) 
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Comentários 

•         A sequência parcial do gene RNA ribossomal 16S da amostra CPQBA 072-10 DRM 
apresentou entre 99% de similaridade com as sequências do gene RNA ribossomal 16S das 
espécies, Leuconostoc pseudomesenteroides e Leuconostoc mesenteroides, além de várias 
linhagens de Leuconostoc  sp. contidas nas bases de dados consultadas. 

•         A análise filogenética (Figura 1) recuperou a amostra CPQBA 072-10 DRM em um 
agrupamento coeso, com alto valor de bootstrap (91%), juntamente com a linhagem tipo 
Leuconostoc pseudomesenteroides, definindo a identifica��o da amostra em nível de espécie. 

  

 
  
 
 
Figura 1. Árvore filogenética demonstrando as rela��es filogenéticas entre a sequência parcial do gene 
RNA ribossomal 16S da amostra CPQBA 072-10 DRM e sequências de linhagens de micro-organismos 
relacionados presentes nas bases de dados RDP e Genbank. 

  

Anexo I. Sequência parcial do gene RNA ribossomal 16S da amostra analisada. 

  

>CPQBA 072-10 DRM 
CGGGTGAGTAACACGTGGACAACCTGCCTCAAGGCTGGGGATAACATTTG 
GAAACAGATGCTAATACCGAATAAAACTCAGTGTCGCATGACACAAAGTT 
AAAAGGCGCTTTGGCGTCACCTAGAGATGGATCCGCGGTGCATTAGTTAG 
TTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAAGACAATGATGCATAGCCGATTTGAGAG 
ACTGATCGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGG 
CTGCAGTAGGGAATCTTCCACAATGGGCGAAAGCCTGATGGAGCAACGCC 
GCGTGTGTGATGAAGGCTTTCGGGTCGTAAAGCACTGTTGTATGGGAAGA 
ACAGCTAGAATAGGGAATGATTTTAGTTTGACGGTACCATACCAGAAAGG 
GACGGCTAAATACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTATGTCCCGAGCGT 
TATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGACGGTTGATTAAGTCTG 
ATGTGAAAGCCCGGAGCTCAACTCCGGAATGGCATTGGAAACTGGTTAAC 
TTGAGTGCAGTAGAGGTAAGTGGACTCCATGTGTAGCGGTGGAATGCGTA 
GATATATGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTACTGGACTGTAACTG 
ACGTTGAGGCTCGAAAGTGTGGGTAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTA 
GTCCACACCGTAAACGATGAACACTAGGTGTTAGGAGGTTTCCGCCTCTT 
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AGTGCCGAAGCTAACGCATTAAGTGTTCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAA 
GGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGCATG 
TGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCCTT 
TGAAGCTTTTAGAGATAGAAGTGTTCTCTTCGGAGACAAAGTGACAGGTG 
GTGCATGGTCGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGC 
AACGAGCGCAACCCTTATTGTTAGTTGCCAGCATTCAGATGGGCACTCTA 
GCGAGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGCGGGGACGACGTCAGATCA 
TCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGCGTATACAA 
CGAGTTGCCAACCCGCGAGGGTGAGCTAATCTCTTAAAGTA 
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ANEXO III 

TESTE DE PATOGENICIDADE  IN VITRO DO L. pseudomesenteroides R2 

 

Ø Atividade de hemolisinas   meio: agar sangue 

      controle positivo: Staphylo co ccus aureus CCMB 284      

      controle negativo: Escherichia coli CCMB 285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L .pseudomesenteroides R2 n�o 
hemolisou o agar sangue 

L. pseudomesenteroides n�o 
liquefez a gelatina 

Ø Produção de gelatinase  meio: agar gelatina nutriente 

      controle positivo: Bacillus cereus CCMB 286 

      controle negativo: meio sem inóculo 
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