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RESUMO 

 
 
FONSECA, Michel da Silva. Obtenção e caracterização de um exopolissacarídeo 
produzido por Neodeightonia phoenicum. 2019. 72 f. Dissertação – Programa de 
Pós-Graduação em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2019. 
 
O isolamento de novos microrganismos e subsequente avaliação do potencial de 

produção de exopolissacarídeos (EPS) é uma ferramenta importante para a 

obtenção de novas macromoléculas com propriedades químicas e tecnológicas. 

Neste contexto, o presente trabalho propôs a produção e caracterização de um EPS 

obtido de um fungo endofítico isolado de palmeira Jerivá na cidade de Pato Branco, 

Paraná. O EPS produzido foi caracterizado por espectroscopia de infravermelho com 

transformada de Fourier (IV-TF), Ressonância Magnética Nuclear de 13C, Análise 

Térmica (TG, DSC), Difração de raios-X (DRX), Potencial Zeta, Tamanho Médio de 

Partícula, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), pureza e avaliação de 

parâmetros físicos como solubilidade, atividade emulsificante, capacidade de 

retenção de água e óleo e coloração pelo sistema CIE L*a*b*. O fungo isolado 

demonstrou potencial para a produção de EPS e o EPS apresentou elevada 

solubilidade em soluções de dimetilsulfóxido (DMSO) e em água, considerando 

padrões de solubilidade de macromoléculas polissacarídicas. Alta atividade 

emulsificante sobre diferentes substâncias hidrofóbicas também foi verificada. O 

potencial zeta médio do EPS foi de -3,81 mV, com mobilidade de -0,2991 mcm Vs-

1, condutividade de 3,02 mS cm-1 e tamanho médio de partículas de 471,8 nm. A 

análise de cor demonstrou que o biopolímero produzido apresenta coloração 

esbranquiçada, com saturação de 7,52. Análise por IV-TF revelou bandas de 

absorção típicas de polissacarídeos, o espectro de RMN 13C demonstrou sinais para 

6 carbonos e a análise por MEV mostrou que EPS apresenta uma superfície em 

forma de filmes finos com aspecto translúcido, contendo estruturas granulares em 

determinadas regiões da superfície. O EPS apresentou uma estrutura amorfa típica 

de polissacarídeo, mas com regiões com certa cristalinidade. As análises térmicas 

demonstraram três etapas de perda de massa e elevada estabilidade térmica, 

considerando condições de temperatura comumente empregadas nas indústrias de 

alimentos e farmacêuticas. 
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ABSTRACT 
  
 
FONSECA, Michel da Silva. Production and characterization of an 
exopolysaccharide from Neodeightonia phoenicum. 2019. 72 f. Dissertação – 
Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos, 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2019. 
 
 
The isolation of new microorganisms and the subsequent evaluation of the potential 
of exopolysaccharide (EPS) production is an important tool for obtaining new 
macromolecules with chemical and technological properties. In this context, the 
present work proposed the production and characterization of an EPS obtained from 
an endophytic fungus isolated from Jerivá palm in Pato Branco, Paraná. The EPS 
produced was characterized by Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR), 13C 
Nuclear Magnetic Resonance, Thermal Analysis (TG, DSC), X-ray diffraction (XRD), 
Zeta Potential, Average Particle Size, Scanning Electron Microscopy (SEM), analysis 
of purity and of physical parameters (solubility, emulsifying activity, water and oil 
holding capacity and color by CIE L* a* b* system). The fungus showed potential for 
EPS production and the EPS showed considerable solubility in dimethyl sulfoxide 
(DMSO) solutions and water, considering the solubility patterns typical of 
polysaccharide macromolecules. High emulsifying activity on different hydrophobic 
substances were also observed. The average zeta potential of the EPS was -3.81 

mV, with mobility of -0.2991 mcm Vs-1, conductivity of 3.02 mS cm-1 and average 
particle size of 471.8 nm. Color analysis showed that the biopolymer has a whitish 
color with saturation of 7.52. Analysis by FT-IR showed typical polysaccharide 
absorption bands, the 13C NMR spectrum showed signs for 6 carbons and SEM 
analysis revealed a surface with a form of translucent thin films, containing granular 
structures in certain regions. Diffrographic analysis revealed an amorphous structure, 
but containing some regions with a certain crystallinity. Thermal curves showed three 
stages of mass loss and a high thermal stability of the sample, taking into 
consideration the temperature conditions commonly employed in the industrial 
processing of foods and pharmaceuticals. 
 
Keywords: Biopolymer. Chemical characterization. Microbial polysaccharide. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A produção de moléculas com propriedades tecnológicas e bioativas como os 

polissacarídeos microbianos tem atraído a atenção do setor industrial e novas 

biomacromoléculas têm sido descritas na literatura científica. Neste contexto, os 

fungos filamentosos destacam-se como excelentes fontes de polissacarídeos 

bioativos, os quais podem ser extraídos de sua parede celular ou biossintetizados 

em sistemas de fermentação submersa e liberados para o meio de cultivo como uma 

secreção viscosa. Polissacarídeos de origem microbiana são tradicionalmente 

empregados pela indústria de alimentos para diferentes fins tecnológicos, como as 

gomas xantana produzida pela bactéria Xanthomonas campestris e a goma gelana 

obtida da Pseudomonas elodea. 

 Os polissacarídeos excretados para o meio de cultivo são comumente 

denominados exopolissacarídeos (EPS) e podem ser produzidos a partir de 

diferentes fontes de carbono. Estas biomoléculas apresentam inúmeras 

propriedades bioativas, incluindo potencial antimicrobiano e antioxidante, atividade 

imunomodulatória, além de algumas apresentarem atividade hipoglicemiante, 

hipocolesterolêmica, antiviral e anticarcinogênica.  

As diferentes propriedades dos exopolissacarídeos permitem seu emprego 

em diversos setores e criam inúmeras possibilidades de aplicações tecnológicas, 

como o uso em biosensores, na adsorção de metais pesados, utilização como 

estabilizante, espessante, mimetizador de gorduras e emulsificantes em formulações 

de produtos desenvolvidos pelas indústrias de cosméticos, médico-farmacêutico e 

alimentícia. Outras possibilidades de aplicações incluem a indústria de papel e 

celulose, agricultura, domissanitários e produtos para polimentos. 

O isolamento de novos fungos filamentosos e subsequente avaliação de seu 

potencial como produtor de exopolissacarídeo, é uma ferramenta importante para a 

obtenção de novas macromoléculas com propriedades químicas e tecnológicas 

atrativas (economicamente) para diferentes setores produtivos.  

Neste contexto, no presente trabalho um fungo filamentoso foi isolado e 

estudado como produtor de exopolissacarídeo. O fungo isolado foi caracterizado por 

técnicas de biologia molecular e o exopolissacarídeo produzido foi caracterizado por 

técnicas de espectroscopia de infravermelho (IV-TF) com transformada de Fourier e 

Ressonância Magnética Nuclear de 13C, Análise Térmica, Difração de raios-X, 
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Microscopia Eletrônica de Varredura. Parâmetros físicos como solubilidade, 

atividade emulsificante e capacidade de retenção de água e óleo também foram 

estudados.   
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 
Produção e caracterização de um novo exopolissacarídeo produzido por 

fungo filamentoso isolado de matriz lignocelulósica. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Caracterização morfológica do fungo filamentoso isolado; 

 Produção biotecnológica do exopolissacarídeo (EPS) em cultivo submerso 

conduzido em frascos agitados; 

 Caracterização do EPS por técnicas de espectroscopia de infravermelho (IV-

TF) com transformada de Fourier e Ressonância Magnética Nuclear de 13C, 

Análise Térmica, Difração de raios-X, potencial Zeta, tamanho médio de 

partícula e Microscopia Eletrônica de Varredura; 

 Avaliação do grau de pureza do EPS produzido; 

 Avaliação de parâmetros físicos como solubilidade, atividade emulsificante, 

capacidade de retenção de água e óleo e cor pelo sistema CIE L*a*b* e 

L*C*h.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Fungos filamentosos 

 

 Fungos filamentosos pertencem ao domínio Eukarya e ao reino Fungi, grupo 

representado por seres eucariontes unicelulares (leveduras) e pluricelulares (fungos 

filamentosos), os quais são utilizados em inúmeros processos fermentativos para a 

obtenção de metabólitos de interesse comercial. Os fungos filamentosos 

desempenham importante papel ecológico (exemplo na Tabela 1), pois atuam 

principalmente como saprófitas, decompondo resíduos do ambiente para a absorção 

de matéria orgânica (TORTORA et al., 2012).  

 

Tabela 1. Aplicação biotecnológica de fungos em diferentes setores. 

Setor Produção Fungo produtor Referência 

Médico / farmacêutico Antibióticos P. fuscum Netzker (2018) 

Alimentos / bebidas Saquê A. oryzae Yazawa (2019) 

Biocombustíveis Etanol T. reesei Baskar et al. (2019) 

Enzimas Lipases F. solani Geoffry et al.(2018) 

________ Exopolissacarídeo L. theobromae Theis et al. (2019) 

 

 

Dentre as inúmeras características destes organismos, destaca-se a 

capacidade de crescimento de modo apical, reprodução por meio de esporos ou 

prolongamento de hifas, presença de estruturas reprodutivas diferenciadas das 

vegetativas e metabolismo quimioheterotrófico. São aeróbios estritos, mesofílicos 

(crescem bem em temperaturas de 25 ºC e 30 ºC), mas existem algumas espécies 

termófilas que se desenvolvem em temperatura em torno de 60 ºC e em ambientes 

com faixa de pH entre 2 e 9 (TORTORA et al., 2012; MADIGAN et al., 2010). 

Em relação à estrutura celular, os fungos filamentosos possuem substâncias 

complexas como constituintes de sua parede celular, como quitina, glucanas e 

glicoproteínas, conforme demonstrado na Figura 1. 
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Figura 1. Representação esquemática da parece celular de um fungo filamentoso 
Fonte: Adaptado de Tortora (2017) 

 

Quanto à morfologia (Figura 2), os fungos filamentosos são constituídos por 

colônias filamentosas (conjunto de hifas denominadas micélio) que podem ser 

cenocíticas, septadas com células mononucleadas e septadas com células 

heteronucleadas, atuando tanto como hifas vegetativas (absorção de nutrientes), 

quanto hifas reprodutivas aquelas que sustentam os esporos reprodutivos que tem 

função de propagação da espécie (TORTORA et al., 2012; MADIGAN et al., 2010; 

WATKINSON et al., 2015).   

 
 

 

Figura 2. Representação da morfologia de um fungo filamentoso: micélio de Penicillium sp. 
Fonte: Adaptado de Pelczar (1996) 
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 A nutrição dos fungos está relacionada com diversos fatores como os 

apresentados na Tabela 1, entretanto, é baseada na aquisição de nutrientes de uma 

variedade de matérias orgânicas comumente chamadas de substrato, ou seja, os 

fungos no geral são heterotróficos. Para tal, é necessário que o fungo filamentoso 

possua enzimas capazes de digerir a substância alvo. Dentre as substâncias mais 

utilizadas por estes microrganismos estão os alimentos em geral como frutas, 

verduras e legumes, madeiras, celulose, produtos de petróleo, tecido, dentre outros 

(TORTORA et al., 2012; MADIGAN et al., 2010). 

 

Tabela 2. Fatores ambientais relacionados com a nutrição de fungos filamentosos. 

Fatores ambientais 

pH 2 - 9 

Temperatura 0 ºC – 62 ºC 

Oxigênio Aeróbio / aeróbio facultativo 

Macronutrientes (90%) C, H, O, N, P, K, S 

Micronutrientes (10%) Fe, Co, Mn, Se, Ca, Zn 

Umidade Elevada umidade 

Fonte: WATKINSON et al., 2015.  

 

Fungos são classificados de acordo com o micélio (contínuo e septado), em 

cinco classes: Oomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota e 

Deuteromycota. As classes Ascomycota e Basidiomycota incluem inúmeras espécies 

produtoras de metabólitos bioativos, como é o caso das enzimas de interesse 

industrial e dos polissacarídeos microbianos (TORTORA et al., 2012; MADIGAN et 

al., 2010 WATKINSON et al., 2015). 

 

3.2 Polissacarídeos microbianos 

 
 Polissacarídeos microbianos são biomoléculas que podem ser produzidas por 

diferentes espécies microbianas, como bactérias, leveduras, fungos filamentosos e 

algas. Os polissacarídeos microbianos podem ser classificados conforme sua função 

na célula, como: polissacarídeos citosólicos, os quais são polímeros de reserva 

energética armazenados normalmente sob a forma de grânulos ou inclusões 

citoplasmáticas; polissacarídeos estruturais, aqueles que fazem parte da parede 

celular, como os peptideoglicanos, lipopolissacarídeos, glucanas e mananas, e 
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ainda, os polissacarídeos que são excretados para o meio extracelular como forma 

de reserva de energia e proteção celular, os denominados exopolissacarídeos 

(DONOT et al., 2012). 

 Os exopolissacarídeos (EPS) vêm sendo intensamente estudados devido as 

suas potencialidades biológicas e tecnológicas, as quais estão intimamente 

associadas à estrutura do polímero e a suas propriedades reológicas. Dentre as 

potenciais aplicações, destacam-se o uso dos exopolissacarídeos nos setores 

farmacêutico e alimentício por desempenharem função de estabilizante, 

emulsificante, agente espessante e texturizante e aplicações no setor médico, pois 

muitos apresentam atividades antitumorais, antivirais, anti-inflamatória, entre outras 

propriedades (LUNA, 2016). 

 

3.2.1 Exopolissacarídeos e produção biotecnológica  

 
A produção biotecnológica de EPS apresenta inúmeras vantagens em relação 

à extração destes da parede celular microbiana ou de cereais, como a fácil 

recuperação e purificação do biomaterial obtido, o que pode tornar o processo de 

produção em grande escala economicamente viável e atrativo (CUNHA et al, 2012; 

MAHAPATRA; BANERJEE, 2013; ORLANDELLI et al., 2016). 

 Pouco é conhecido sobre vias metabólicas de biossíntese de 

exopolissacarídeos, porém a produção é realizada com utilização de fungos em 

cultivos no estado sólido e submerso, e é iniciado com a adaptação das células 

frente as condições de cultivo. Posteriormente ocorre a fase de crescimento 

exponencial, onde ocorre a síntese de compostos associados ao crescimento 

microbiano. Após o crescimento exponencial ocorre a fase estacionária, onde são 

sintetizados metabólitos especializados, incluindo alguns exopolissacarídeos 

(PINHEIRO, 2015). 

Conforme Mahapatra e Benerjee (2013), a biossíntese de exopolissacarídeos 

microbianos depende de fatores como temperatura, agitação, aeração e composição 

do meio de cultura, incluindo a relação das concentrações das fontes de carbono e 

nitrogênio.  

A produção de exopolissacarídeos fúngicos (Figura 3) também está 

diretamente relacionada com o tipo de cepa produtora, condições físicas durante a 
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fermentação e tipo e quantidade dos substratos. Em cultivo submerso, podem ser 

utilizadas diferentes fontes de carbono, nitrogênio e sais minerais (comerciais), o 

que permite o aproveitamento de coprodutos e resíduos industriais como alternativa 

biotecnológica. A escolha da fonte de carbono empregada é, segundo Liu et al. 

(2017), o parâmetro de maior importância pois é este o responsável por gerar 

energia e consequentemente crescimento celular e diferentes fontes de carbono 

podem gerar efeitos distintos no metabolismo da cepa fúngica utilizada. Na Tabela 3 

estão descritas as fontes de carbono e nitrogênio mais utilizadas para a produção de 

exopolissacarídeos.  

 

 

Figura 3. Ilustração para produção de exopolissacarídeos: condições do meio fermentativo 
(pH, temperatura, disponibilidade de oxigênio); composição do meio fermentativo (fonte de 
carbono, nitrogênio e sais minerais) 
Fonte: Autoria própria (2019). 

 

 
Tabela 3. Composição do meio fermentativo mais utilizada para a produção microbiana de 
exopolissacarídeos. 

Microrganismo Composição do meio fermentativo 
Fonte de carbono              Fonte de nitrogênio 

Alternaria alternata Glicose Extrato de levedura 
Cordyceps sinensis Sacarose Pó de milho 

Fomes fomentarius Glicose Extrato de levedura 
Fomitopsis pinicola Glicose Extrato de malte e levedura 
Ganoderma applanatum Glicose/maltose Extrato de levedura 
Gomphilus rutilus Sacarose Soja 
Lentinus edodes Glicose Extrato de levedura 
Nigrospora oryzae Glicose Extrato de levedura e ureia 
Oudemansiella radicata Sacarose Peptona 
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Phellinus gilvus Glicose Pó de milho 
Rhodotorula glutinins Glicose Extrato de levedura 
Sporobolomyces salmonicolor Sacarose Sulfato de amônio 
Stemphylium sp. Glicose/sacarose Extrato de levedura/peptona 
Tremella fuciformis Glicose Triptona 

Fonte: Adaptado de Mahapatra e Banerjee (2013). 
 

 

Atualmente, estão descritos na literatura científica mais de cem espécies 

fúngicas produtoras de exopolissacarídeos nas mais variadas condições de cultura 

(OSIŃSKA-JAROSZUK et al., 2015). Na Tabela 4 estão descritos alguns fungos 

filamentosos com potencial para produção de exopolissacarídeos com diferentes 

estruturas químicas. 

 

Tabela 4. Algumas espécies fúngicas produtoras de EPS. 

Microrganismo Estrutura química Referência 

Aspergillus sp. Y16 (1→6) -α-D-manopiranana  Chen et al. (2011) 
Auricularia auricula-judae (1→4) -α-D-glucana  Zhang et al. (2018) 

Fusarium solani SD5 
(1→4,6) -β-D-
galactopiranosil 

Mahapatra et al. (2012) 

Ganoderma atrum (1→3), (1→6) -β-glucana Zhang et al. (2017) 
Ganoderma capense (1→4) -α-D-glucana Jiang et al. (2016) 
Ladiodiplodia theobromae (MMBJ) (1→6) -β-D-glucana Oliveira et al. (2015) 
Lasiodiplodia theobromae (MMLR) (1→6) -β-D-glucana Flora et al. (2013) 
Ladiodiplodia theobromae (MMPI) (1→6) -β-D-glucana Cunha et al. (2012) 
Lashnum YM130 (1→2) -α-D-manana Xu et al. (2018) 

Lentinus fusipes 
(1→6) -α-D-
galactopiranosil 

Manna et al. (2017) 

Pestalotiopsis sp. BC55 (1→3) -β-D-glucana Mahapatra et al. (2016) 
Pholiota nameko (1→3), (1→6) -β-D-glucana Sovrani et al. (2017) 
Pleurotus sajor-caju (1→3) -β-D-glucana Silveira et al. (2014) 

Polyporus umbellatus 
(1→6) -α-D-
galactopiranana 

He et al. (2017) 

Fonte: Autoria própria (2019).  

 
 

Exopolissacarídeos, podem ser classificados (de acordo com a estrutura) 

como homopolissacarídeo ou heteropolisacarídeo (CORRADI DA SILVA et al., 

2006). Os homopolissacarídeos, como as glucanas, são biopolímeros constituídos 

por um único tipo de unidade monomérica, já os heteropolisscarídeos são 

biopolímeros compostos por duas ou mais unidades manoméricas diferentes, como 

os polissacarídeos contendo xilose e manose, derivados da Armillaria melea e 

Flammulina velutipes (CARBONERO et al., 2008; SMIDERLE et al., 2006). 

Em relação à cadeia polimérica, biopolímeros podem apresentar três diferentes tipos 

de cadeia: cadeia linear, onde a molécula é constituída apenas por uma cadeia 

principal, cadeia ramificada, com presença de ramificação em sua cadeia principal e 
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cadeia com ligações cruzadas, que são cadeias interligadas entre si, unidos por 

forças covalentes fortes. Por outro lado, polissacarídeos possuem configuração do 

centro quiral nas formas anoméricas  e Forma anomérica  possui a hidroxila do 

carbono abaixo do plano quando representado por anel (embora mais comumente 

representador por cadeias em formato de bote ou cadeira devido a estabilidade) e a 

forma acima do plano (CANEVAROLO, 2010; CORRADI DA SILVA et al., 2006). 

 Exopolissacarídeos possuem ampla aplicação tanto no campo biológico 

quanto no setor tecnológico. Destacam-se aplicações biológicas nos ramos de 

alimentos, médico e farmacêutico e capacidade de compor substâncias na 

agricultura, indústria de papéis e até remediação, no ramo tecnológico (KAJIMURA, 

2015).  

 

3.3 Caracterização de exopolissacarídeos 

 
A investigação da estrutura dos exopolissacarídeos é de fundamental 

importância, uma vez que sua estrutura está diretamente relacionada com as 

atividades e funções biológicas. Exopolissacarídeos possuem em sua composição 

estrutural, resíduos de monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas, podendo 

formar estruturas lineares ou ramificadas (KONO et al., 2017). 

É registrado na literatura científica que as propriedades biológicas de um 

exopolissacarídeo possuem correlação com o grau de ramificação da cadeia e com 

sua massa molecular, isto é, biopolímeros com médio ou elevado peso molecular 

são mais efetivos para efeito antitumoral que os de baixo peso molecular (CHEN et 

al., 2014; ORLANDELLI et al., 2017).  

Cunha et al. (2012) utilizaram espectroscopia na região do infravermelho com 

transformada de Fourier (FT-IR) para caracterizar o exopolissacarídeo 

lasiodiplodana, uma (1-6)--D-glucana produzida pelo ascomiceto Lasiodiplodia 

theobromae MMPI . Castellane et al. (2017), pesquisando o biopolímero obtido de 

Rhisobium tropici, o caracterizou com as técnicas de ressonância magnética nuclear 

de 13C (RMN 13C), determinação de massa molecular e propriedades reológicas. 

Theis et al. (2017) e Sechi (2017), caracterizaram a estabilidade térmica (TG 

e DTA) da lasiodiplodana carboximetilada, fosforilada e nativa, respectivamente, e 
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observaram elevada estabilidade térmica, o que possibilita aplicações em processos 

que envolvem temperaturas mais elevadas. 

Maity et al. (2014), determinaram a composição monomérica, bem como a 

posição dos monômeros e atividade ótica de polissacarídeo de Entoloma lividoalbum 

e concluíram que o biopolímero estudado se tratava de uma heteroglicana. Análises 

de RMN unidimensional e bidimensional de carbono 13 (RMN 13C) e hidrogênio 

(RMN 1H) também foram realizadas, para confirmar o tipo de configuração e a 

posição dos carbonos e hidrogênios presentes.   

Vasconcelos et al. (2008), além de utilizar de técnicas espectroscópicas 

também analisaram a homogeneidade e a composição monossacarídica do 

exopolissacarídeo produzido pelo ascomiceto Botryosphaeria rhodina e reportaram a 

presença de configuração β e conformação de tripla hélice. 

Ensaios de ponto de fusão de um exopolissacarídeo sintetizado por 

Pestalotiopsis sp. BC55 como descrito por Mahapatra et al. (2016) também foram 

realizadas para a determinação da composição monomérica, bem como análise de 

degradação de Smith, realizadas por Jiang et al. (2016) em polissacarídeo produzido 

por Boshuzhi que revelaram presença ou ausência de determinadas ligações 

específicas (antes e após oxidação). 

 As técnicas de purificação de polissacarídeos estão relacionadas com o 

processo de produção do polímero, ou seja, para cada método de obtenção é 

necessário um protocolo específico. Segundo Still et al. (1978), se o polissacarídeo 

foi obtido por derivatização química, há presença de substâncias indesejadas 

provenientes dos reagentes químicos iniciais e dos produtos formados durante as 

reações, o que torna interessante o uso de métodos cromatográficos com coluna de 

carvão-celite (para polissacarídeos solúveis em água), cromatográficos com coluna 

de sílica (para polissacarídeos solúveis em água e ou outros solventes) e por 

cristalização (YAU et al., 1988). 

 Segundo Gauch et al. (1979), a natureza da molécula produzida também é de 

primordial importância quando de sua purificação: Carboidratos com alto peso 

molecular, como polissacarídeos, podem ser precipitados com dois volumes de 

etanol, o que o separa de sais e materiais de baixo peso molecular (ácidos 

nucleicos, aminoácidos e peptídeos) que são desnaturados inclusive quando 

submetidos a temperaturas de 4 ºC. 
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O potencial zeta de uma substância ou molécula é a análise que avalia a 

estabilidade de uma dispersão e está relacionada com o aspecto da superfície alvo, 

e a promoção de informações sobre a interação elétrica frente as partículas 

dispersas (WONGSAGONSUP et al., 2005). A referida análise é amplamente 

utilizada em vários setores industriais, uma vez que o aumento no potencial é um 

indicativo de que a amostra é uma dispersão mais estável (SECHI, 2017).  

Lin et al. (2003) relata que o potencial zeta de uma amostra está ligado à 

carga da superfície e espessura do potencial elétrico, fornecendo como parâmetros 

principalmente a condutividade e tamanho médio da partícula. Os autores citam 

ainda que no ramo da tecnologia a análise ainda não é largamente empregada. 

O comportamento de materiais ou substâncias líquidas em termos de 

resistência a deformação é avaliado pela reologia. É esta que relaciona o estresse 

mecânico e descreve comportamentos viscosos, definida como a resistência que 

evita o material fluir.  

 De acordo com Sinnott et al. (2007), no estudo de polissacarídeos o que é de 

interesse na pesquisa científica é o fluxo laminar, isto é, a medida do aumento da 

velocidade do escoamento em relação a distância percorrida, o que pode 

caracterizá-lo como fluido Newtoniano desde que abaixo da concentração crítica e 

que o estresse provocado nesta seja proporcional a deformação. 
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3.3.1 Espectrometria ultravioleta-visível 

 

A espectrometria ultravioleta-visível é o ramo da espectroscopia que é capaz 

de medir a intensidade da radiação absorvida pela molécula de interesse 

(transmitância ou absorbância), na região do ultravioleta e visível do espectro 

eletromagnético (190 a 780 nm), como representado na Figura 4.  

 

 

 

Figura 4. Região da luz UV-Visível no espectro eletromagnético 
Fonte: Adaptado de Silverstein (2006) 
 

 

A técnica de espectrofotometria é uma das mais utilizadas em determinações 

analíticas, podendo ser aplicada em compostos inorgânicos e orgânicos, e depende 

do número e arranjo de elétrons da molécula absorvente, o que resulta em picos de 

absorção que podem ser correlacionados com os tipos de ligações presentes e, 

consequentemente, na identificação de grupos funcionais absorventes ou 

cromóforos da molécula. 

Si et al. (2018) utilizaram espectrofotometria UV-VIS para avaliar a presença 

de proteínas e ácidos nucleicos no exopolissacarídeo produzido por Ganoderna 

lingzhi, tal como PAN et al. (2018) na avaliação de pureza de um exopolissacarídeo 

produzido por Fusarium sp. A14. Todos autores citados verificaram ausência de 

bandas de absorção que indicam proteínas e ácidos nucleicos, confirmando a 

pureza dos exopolissacarídeos produzidos.  
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Chen et al. (2018) ao sintetizarem nanopartículas de prata com um 

exopolissacarídeo biossintetizado pelo fungo Schizophyllum commune, utilizaram 

espectrofotometria UV-VIS para verificar a formação das nanopartículas de prata 

(AgNO3) em concentrações de 0 a 2 m moL-1, de 10 a 60 minutos e de 25 ºC a 100 

ºC.  

Por outro lado, Theis et al. (2019) e Luna et al. (2018) utilizaram a 

espectrofotometria UV-VIS para padronizar o inóculo preparado com micélio fúngico 

triturado para a produção de exopolissacarídeo produzido por Lasiodiplodia 

theobromae MMPI. 

 

3.3.1.1 Colorimetria 

 

Colorimetria é a técnica empregada para avaliar a cor de objetos, ou seja, 

interação da luz com materiais e depende de fatores como iluminação do ambiente, 

tamanho e textura da amostra (LOPES, 2009). 

Como a cor é definida como radiação emitida, refletida ou transmitida, a 

composição da coloração é analisada pelo comprimento de onda, por meio de um 

colorímetro que expressa os resultados em três espaços de cor: CIE L*a*b*, CIE 

XYZ, CIE L*C*h, definidos e padronizados pela CIE (Commission Internationale de l’ 

Eclairage) (HIRSCHLER et al., 2011). 

O espaço de cor L*a*b*, diz respeito as teorias nas quais duas cores não 

podem ser esverdeadas e avermelhadas ao mesmo tempo, e amareladas ou 

azuladas ao mesmo tempo (Figura 5). L* indica a luminosidade da substância em 

estudo, a* a coordenada verde/vermelho e b* coordenada azul/amarelo (KONICA 

MINOLTA, 2018; HIRSCHLER et al., 2011). 
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Figura 5. Espaço de cor CIE L*a*b*. Cores cinza a branca (vertical) indical a luminosidade L*; -
a* indica verde, +a* indica vermelho; -b* indica azul e +b* indica amarelo 
Fonte: FERREIRA (2012). 

 

O sistema CIE L*C*h, similar ao CIE L*a*b*, é amplamente utilizado como 

avaliação de atributo de qualidade, por permitir relação direta e mais próxima com a 

visualização de cores pelo ser humano. Seu diagrama é o mesmo do espaço CIE 

L*a*b*, sendo este pertencente a coordenadas cilíndricas. No espaço CIE L*C*h 

(Figura 6) L* indica luminosidade, C* indica saturação da coloração (distância do 

eixo L*, iniciando no centro do cilindro) e h o ângulo da tonalidade, iniciando do eixo 

+a* para o eixo –a* (KONICA MINOLTA, 2018; LOPES, 2009).   

 

Figura 6. Coordenada cilindrica do espaço CIE L*C*h 
Fonte: KONICA MINOLTA (2018). 
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 3.3.2 Espectroscopia de absorção no infravermelho e espectrometria de Raios-X 

 
 A espectroscopia de absorção no infravermelho é a técnica que se baseia nas 

frequências vibracionais das moléculas, gerando assim espectros de absorção por 

radiação eletromagnética capazes de identificar grupos funcionais, conformação e 

estrutura principalmente de biopolímeros. Esta identificação ocorre devido a 

vibrações normais da molécula, das quais as mais comuns (em polissacarídeos) são 

as do tipo estiramento (oscilações das distâncias entre os núcleos) e deformação 

angular (modificação dos ângulos entre ligações), ambas de modo simétrico ou 

assimétrico (PAVIA, 2010). 

 Em relação ao espectro, a quantidade de bandas observadas está 

diretamente correlacionada com a vibração da molécula bem como associação da 

estrutura molecular e simetria. Bandas para identificação de amostras como, por 

exemplo, de exopolissacarídeos, geralmente estão na região do infravermelho médio 

de 400 cm-1 a 4000 cm-1 (CANEVAROLO, 2010). 

 Para a elucidação estrutural utilizando infravermelho, o preparo da amostra se 

dá comumente pela adição de KBr, que tem a função de distribuir os feixes de 

radiação ao longo da amostra devido sua transparência (quando em conjunto com a 

amostra) porém, segundo PAVIA (2010), por esta ser altamente higroscópica a 

chance de interferência aumenta o que torna sua aplicação desvantajosa.  

Neste sentido, utiliza-se o dispositivo RTA (Reflectância Total Atenuada), uma 

vez que a literatura científica cita que além de ser mais indicada para polímeros é 

um método mais exato (99,73%) em relação ao emprego de pastilhas de KBr, que 

tornam os espectros menos reprodutíveis e com baixa resolução (SOUZA, 2009; 

OLIVEIRA et al., 2014).  

A espectroscopia de raios X é uma técnica que possui vasto potencial na 

caracterização de macromoléculas tal como o infravermelho. Esta envolve 

espalhamento de radiação X pelas estruturas da amostra a ser analisada podendo 

esta ser absorvida, emitida (fluorescência) ou difratada. 

A Difração de raios-X é uma das técnicas mais utilizadas no estudo de 

materiais poliméricos e estrutura de sólidos: define se um material é amorfo, 

cristalino ou semi-cristalino. 
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Insulkar et al. (2018) utilizaram a difratometria de Raios-X (DRX) para analisar 

EPS produzido por Bacillus licheniforms PASS26 e perceberam picos (10º a 80º em 

2θ) que indicam cristalinidade quando estreitos e amorfos quando curtos e largos. 

Saravan et al. (2016) verificaram picos sobrepostos que indicam fase amorfa e 

cristalina em uma biomolécula produzida por Leuconostoc lactis. 

 

3.3.3 Microscopia eletrônica de varredura 

 

A técnica de microscopia permite analisar a relação das microestruturas das 

amostras com possíveis defeitos e assim elucidar suas propriedades. Dentre as 

técnicas mais utilizadas estão a microscopia ótica e a microscopia eletrônica, que 

vem sendo intensamente utilizada no estudo e pesquisa de estruturas de superfície 

e subsuperfície de uma determinada amostra (DEDAVID et al., 2007). 

A microscopia ótica, que tem como resultado a diferença da reflectividade da 

luz nas regiões da amostra a ser analisada, tem a limitação de aumento máximo que 

se aproxima de 2000 vezes, o que torna difícil a visualização de detalhes menores. 

Para tanto, a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) é uma alternativa, já que 

seu aumento máximo é na faixa de 10.000 vezes a 900.000 vezes (DUARTE et al., 

2003). 

O princípio da análise de microscopia eletrônica se deve a irradiação de um 

estreito feixe de elétrons com a superfície da amostra, o que gera a micrografia 

pretendida, no aumento desejado, dando a possibilidade de gerar imagens com 

elevada profundidade de foco, o que a torna interessante no desenvolvimento de 

novas substâncias (como materiais poliméricos), inclusive quando combinada a 

outras técnicas analíticas instrumentais como espectrometria no infravermelho, 

ressonância magnética nuclear, espectrometria de raios-X, entre outras (DEDAVID 

et al., 2007). 

Zhu et al. (2018) avaliaram a superfície e a microestrutura do 

exopolissacarídeo nomeado como BPS produzido pela cepa Bacillus atrophaeus 

WYZ em que observaram que a molécula possui poros densos e uniformes. LIU et 

al. (2019) estudaram as estruturas morfológicas de três exopolissacarídeos 

produzidos por P. umbellatus. 
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3.3.4 Análise térmica 

 
 A análise térmica é um grupamento de técnicas em que uma propriedade 

física da amostra (como a massa) é medida em função da temperatura, quando 

submetida a um programa controlado de temperatura. Deste modo, para análise do 

perfil térmico de um biopolímero, uma propriedade física deve inicialmente ser 

medida e está expressa em função da temperatura (IONASHIRO, 2004). 

 A termogravimetria (TG), técnica pertencente à análise térmica, determina as 

características de determinada substância quando da perda ou ganho de massa 

frente à variação do tempo e temperatura, ou seja, é esta que avalia a faixa de 

temperatura onde processos físicos e químicos como decomposição, desidratação, 

oxidação, combustão, entre outros ocorrem, gerando uma curva para cada processo 

(MACHADO, 2004). 

 Associado às curvas de termogravimetria, existem as curvas de 

termogravimetria derivada (DTG), que possibilitam gerar resultados sobre a variação 

da massa em função da temperatura ou tempo e, com esta, dados obtidos podem 

ser facilmente visualizados. Dentre os dados avaliados por esta, estão a análise da 

altura do pico da curva que diz se a amostra está perdendo ou ganhando massa e a 

quantificação destas, diferenciação de eventos térmicos quando a DTG é associada 

a análise térmica diferencial (DTA) e separação de reações (IONASHIRO, 2004; 

MACHADO, 2004).  

 

3.3.5 Espectroscopia de ressonância magnética nuclear 

 

 O uso da espectroscopia de ressonância magnética nuclear vem sendo 

empregada na caracterização estrutural de polímeros desde a década de 1970, com 

aplicação da Ressonância Magnética Nuclear (RMN 13C). É esta que associada a 

outras técnicas contribui para o controle de qualidade visando a relação 

propriedade-estrutura do biopolímero produzido com geração de sinais específicos 

que, normalmente, podem representar cada tipo de carbono presente na amostra 

(SILVERSTEIN et al., 2006; PAVIA et al., 2015). 

 Segundo Canevarolo (2010), nas primeiras pesquisas envolvendo RMN e 

polímeros era considerado para a elucidação estrutural o RMN 1H, porém nos 
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tempos atuais a utilização deste foi intensamente substituído pelo RMN 13C, que 

possui como vantagens principalmente melhor resolução e redução da 

complexidade dos espectros devido à baixa abundância do isótopo 13C. 

 Hu et al (2018) utilizaram RMN 13C para o estudo do exopolissacarídeo 

produzido por Bacillus sp. S-1 e observaram sinais dos carbonos C-2 e C-6 de anel 

de carboidrato e de carbonos anoméricos em 102,76 ppm, 95,64 ppm e 91,65 ppm. 

Por outro lado, Chi et al (2019) ao avaliarem o espectro RMN 13C de uma 

biomolécula produzida por Phyllobacterium sp. 921F verificaram sinais 

característicos de piruvato e de carbono de carboxila em 175,7 ppm.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Caracterização morfológica 

  
A identificação morfológica do fungo filamentoso foi realizada por meio de 

microscopia ótica, utilizando microscópio Bioval com objetivas de 40x e 100x. 

Avaliação macroscópica a olho nú também foi utilizada para observação de textura, 

relevo, presença de bordas, pigmentação e tamanho da cultura. 

 

4.2 Produção do exopolissacarídeo em cultivo submerso 

 

4.2.1 Cepa fúngica: isolamento e manutenção 

 

O fungo filamentoso estudado foi isolado de casca de palmeira Jerivá 

(Syagrus romanzoffiana (cham.) Glassman) na cidade de Pato Branco (Paraná), nas 

coordenadas geográficas 26º11’50.3’’S e 52º41’22.3’’W.  

Micélio do fungo crescido sobre a superfície de bracteas secas de palmeira 

Jerivá foi coletado e inoculado em placas com meio ágar Sabouraud cloranfenicol as 

quais foram incubadas a 28 ºC por 96 h. Repiques sucessivos do micélio crescido 

nas placas para meio novo foram realizados até isolamento do fungo. A cepa isolada 

foi mantida em tubos com meio ágar Sabouraud-cloranfenicol sob refrigeração (5 ºC) 

com repiques periódicos para a preservação da cultura. A cepa também foi 

depositada na Coleção Microbiológica da Rede Paranaense (CMRP) sob número 

CMIB-151/ UTF-19. 

 

4.2.2 Preparo do inóculo 

 

Para o preparo do inóculo, uma alçada de micélio fúngico foi transferida 

assepticamente para placas de Petri contendo meio ágar Sabouraud com 

cloranfenicol, as quais foram incubadas por 72h em estufa bacteriológica a 28 ºC. 

Em seguida, o micélio fúngico crescido foi transferido para frascos Erlenmeyer 

contendo 100 mL de meio composto por 0,5 g L-1 de KH2PO4, 0,5 g L-1 de MgSO4, 

0,5 g L-1 de peptona e 5 g L-1 de sacarose e então os frascos foram incubados a 28 

ºC sob agitação (150 rpm) em incubadora orbital (shaker) por 48h. Em seguida, a 
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pré-cultura foi centrifugada para a recuperação do micélio fúngico, o qual foi 

ressuspendido em água destilada esterilizada, triturado em mixer e a suspensão foi 

então diluída assepticamente de modo a ser obtida uma suspensão celular com 

absorbância entre 0,4 e 0,5 a 400 nm em espectrofotômetro UV-VIS. 

 

 

 
 

Figura 7. Micélio fúngico para preparo do inóculo (A), pré-cultura (B) 
Fonte: Autoria própria (2019). 
 
 
 

4.2.3 Cultivo submerso para a produção do exopolissacarídeo 

 

As fermentações foram conduzidas em incubadora orbital, em frascos 

Erlenmeyer de 250 mL, em condições de processo previamente definidas por 

Fonseca (2016): 27,5 g L-1 de sacarose, 1,5 g L-1 de peptona bacteriológica, 2 g L-1 

de KH2PO4 e 2 g L-1 de MgSO4 e 5 mL de inóculo padronizado conforme item 4.2.2, 

sob agitação constante (150 rpm), a 28 ºC, por 96H. 

 

 

 
Figura 8. Condução das fermentações submersas. Início dos cultivos (A), e (B) Fermentação. 
Fonte: Autoria própria (2019). 
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4.2.4 Recuperação do exopolissacarídeo e biomassa celular 

 

No final das fermentações, o caldo de cultivo foi separado da biomassa 

celular por centrifugação (1500 x g, 20 min.) e então o exopolissacarídeo (EPS) 

produzido foi precipitado com 3 volumes de etanol 95% (v/v) por 24 h em geladeira 

(± 5 °C).  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Precipitação do EPS em etanol (A) e (B) e EPS pós precipitação (C). 
Fonte: Autoria própria (2019). 
 

 

O EPS precipitado foi ressolubilizado em água a 60 ºC, submetido a intensa 

diálise contra água (3 dias com trocas frequentes, liofilizado (Figura 9) e guardado 

em frascos de borosilicato contendo pérolas de sílica-gel para posterior análises.  

Os conteúdos de EPS e biomassa micelial produzidos durante cultivo foram 

determinados gravimetricamente após secagem até massa constante. O EPS 

recuperado após precipitação com etanol foi desidrato em estufa a 60 ºC até massa 

constante e a biomassa micelial foi lavada três vezes com água destilada quente 

(lavagem/centrifugação) e seca a 60 ºC até massa constante.  

 

 

 

A B 

C 
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4.2.5 Determinação dos parâmetros fermentativos na produção do 

exopolissacarídeo  

 

No final das fermentações os parâmetros fermentativos dos cultivos foram 

determinados conforme descrito abaixo: 

 

a) Fator de conversão de substrato (sacarose) em biomassa celular (YX/S) foi 

determinado pela relação entre o conteúdo de biomassa micelial e o conteúdo de 

substrato consumido, conforme Equação 1: 

 

                            





/

f i

X S

i f

X X
Y

S S
                                          (Equação 1) 

Onde: 

     /X SY = Fator de conversão de sacarose em biomassa celular (g g-1); 

    fX  = Biomassa micelial final (g L-1); 

    iX  = Biomassa micelial inicial (g L-1); 

    fS  = Conteúdo final de sacarose (g L-1); 

    iS  = Conteúdo final de sacarose (g L-1). 

 

Figura 10. EPS de Neodeightonia phoenicum liofilizado 
Fonte: Autoria própria (2019). 
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b) Fator de conversão de substrato em EPS (YP/S) foi determinado pela relação 

entre o conteúdo de EPS produzido e o conteúdo de substrato consumido, conforme 

Equação 2:  
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                                       (Equação 2) 

Onde: 

/P SY = Fator de conversão de substrato em EPS (g g-1); 

fP  = Conteúdo final de EPS (g L-1); 

iP  = Conteúdo inicial de EPS (g L-1); 

fS  = Conteúdo final de sacarose (g L-1); 

iS  = Conteúdo final de sacarose (g L-1). 

 

c) Exopolissacarídeo produzido por unidade de biomassa celular (YP/X, 

rendimento específico), foi determinado pela relação entre o conteúdo de EPS e o 

conteúdo de biomassa celular produzida, conforme Equação 3: 
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                               (Equação 3) 

Onde: 

 / XPY  = Rendimento específico  (g g-1); 

 fP  = Conteúdo final de EPS (g L-1); 

 iP  = Conteúdo inicial de EPS (g L-1); 

fX  = Biomassa micelial final (g L-1); 

 iX  = Biomassa micelial inicial (g L-1); 

 

d) Produtividade volumétrica em exopolissacarídeo (QP), foi determinada pela 

relação entre o conteúdo de EPS e o tempo de cultivo, conforme Equação 4: 
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 38 

Onde: 

PQ = Produtividade volumétrica em produto (g L-1 h-1); 

 fP  = Conteúdo final de EPS (g L-1); 

 iP  = Conteúdo inicial de EPS (g L-1); 

 t  = Tempo de cultivo (h). 

 

e) Produtividade volumétrica em biomassa celular (QX) foi determinada pela 

relação entre o conteúdo de biomassa micelial produzida e o tempo de cultivo, 

conforme Equação 5: 
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                          (Equação 5) 

Onde: 

XQ = Produtividade volumétrica em biomassa celular (g L-1 h-1); 

fX  = Biomassa celular final (g L-1); 

iX  = Biomassa celular inicial (g L-1); 

t = Tempo de cultivo (h). 

 

f) Taxa global de consumo de substrato (QS), conforme Equação 6: 
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s

S S
Q

t





                           (Equação 6) 

 Onde: 

 sQ  = Taxa global de consumo de substrato – sacarose (g L-1 h-1); 

  fS  = Conteúdo residual de sacarose (g L-1); 

  iS  = Conteúdo inicial de sacarose (g L-1); 

  t = Tempo de cultivo (h). 

 

g) Percentual de consumo de substrato (Y%), foi determinada pela relação entre 

o conteúdo substrato consumido e o seu conteúdo inicial, conforme Equação 7: 

 

                             


 % 100
Si Sf

Y
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                    (Equação 7) 
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Onde: 

%Y  = Percentual de consumo de substrato – sacarose; 

fS   = Conteúdo residual de sacarose (g L-1); 

iS  = Conteúdo inicial de sacarose (g L-1); 

 

4.3 Caracterização do exopolissacarídeo 

 

4.3.1 Análise de pureza, solubilidade e capacidade de retenção de água e óleos 

 
Com o objetivo de avaliar o grau de pureza do exopolissacarídeo produzido, 

amostras foram submetidas à análise de carboidratos totais pelo método fenol-

sulfúrico (Dubois et al. 1956), utilizando curva de calibração (10 a 50 µg mL-1), com 

glicose e avaliação do teor de proteínas totais pelo método de Bradford 

(BRADFORD, 1976), empregando soro albumina bovina padrão. 

 Análise por varredura UV-Visível foi realizada em espectrofotômetro (Perkin 

Elmer, Waltham, EUA) com leituras de absorção entre 200 e 550 nm para identificar 

a presença de proteínas e ácidos nucléicos (LOBO et al., 2019). 

Para avaliar a solubilidade em água, 25 mg de EPS foram suspensos em 25 

mL de água ultrapura (Milli-Q®) sob agitação constante por 24 horas em 

temperatura ambiente. Em seguida, o material foi centrifugado a 20000 x g por 60 

minutos a 25 ºC e o resíduo não dissolvido foi separado do sobrenadante e 

submetido à liofilização. A solubilidade foi estimada considerando a diferença entre a 

massa original da amostra e a massa do resíduo insolúvel e relacionando-a ao 

volume de solvente empregado no teste, segundo Lobo et al. (2019), com algumas 

modificações. A solubilidade da amostra em soluções a 20% e 30% de 

dimetilsulfóxido (DMSO) foi também avaliada seguindo o mesmo protocolo utilizado 

na solubilidade em água, apenas trocando os solventes. 

A capacidade de retenção de água (CRA) do exopolissacarídeo foi 

determinada seguindo o procedimento de Lobo et al. (2019). Suspenderam-se 40 

mg de EPS liofilizado em 2 mL de água ultrapura com o auxílio de um agitador 

vórtex e, em seguida, a água não ligada e não retida pelo EPS foi descartada da 

suspensão por centrifugação a 21300 x g (13000 rpm) durante 45 min. O EPS foi 
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submetido a drenagem completa da água e o peso do EPS precipitado foi medido e 

a CRA foi calculada seguindo a Equação 8: 

 

                                     100
TRA

TSA

m
CRA x

m
                    (Equação 8) 

Onde: 

CRA= Capacidade de Retenção de Água (%); 

TRAm  = Massa total após retenção de água (g); 

TSAm  = Massa total seca da amostra (g). 

 

A capacidade de retenção de óleo (CRO) foi determinada de forma 

semelhante a CRA, utilizando óleo de soja e azeite extra virgem como meios de 

dispersão (LOBO et al., 2019). 

 

4.3.2 Análise de atividade emulsificante 

 
A atividade emulsificante do EPS foi analisada como descrito por 

Govarthanan et al. (2019), com sutil adaptação. Foram adicionados 5 mL de solução 

de EPS (1%, m/v) a 5 mL dos substratos hidrofóbicos vaselina, xileno, óleo de soja e 

azeite de oliva extra-virgem e a mistura foi vigorosamente agitada durante 10 

minutos. Em seguida, as emulsões foram mantidas à temperatura ambiente e 

avaliadas após 1h, 6h, 12h, 24h, 72h, 168h e 360h. Tween 80 foi usado como 

controle e a atividade emulsificante foi expressa como porcentagem da altura total 

ocupada pela emulsificação após cada tempo de análise. A emulsificação foi 

calculada conforme descrito na Equação 9: 

 

                         100
ACE

APE x
AME

                       (Equação 9) 

Onde: 

APE  = Atividade Emulsificante; 

ACE  = Altura da Camada de Emulsão (cm); 

AME  = Altura da Mistura EPS + substrato (cm). 
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4.3.3 Potencial Zeta e tamanho médio de partícula 

 

Amostras de EPS foram diluídas em KCl 0,01 mol L-1 em uma concentração 

de 0,025% (v/v). As referidas análises foram realizadas em equipamento Zetasizer 

nano ZS90 (Malvern, UK), em temperatura de 25 ºC a 370 ºC, com 5 corridas, a 

partir da posição de 2 mm. 

 

4.3.4 Análise de cor 

 

A análise de cor do exopolissacarídeo liofilizado foi realizada em colorímetro 

digital CR-410 (Konica Minolta, JP), usando o sistema de coordenadas 

colorimétricas CIE L*a*b* e sistema CIE L* C* hº, conforme descrito por Sotiles et al. 

(2015). 

 

4.3.5 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier ( IV-

TF) 

 
Os espectros de IV-TF foram obtidos do espectrofotômetro Frontier (Perkin 

Elmer, USA) na faixa de região de 4000 a 400 cm-1, com resolução de 4 cm-1, com 

16 varreduras. Foi utilizado dispositivo de Reflectância Atenuada Total (RTA), com 

acessório de cristal de germânio.  

 

4.3.6 Espectroscopia por ressonância magnética nuclear (RMN 13C) 

 

O espectro de 13C RMN no estado sólido foi obtido em espectrômetro Bruker 

Avance III 300 (7,1 T), combinado com a técnica de polarização cruzada com 

rotação de ângulo mágico (CP / MAS) a 10 kHz e desacoplamento de prótons em 

uma sonda de banda larga (MAS) de 5 mm. Pulsos de 90º foram utilizados com 

tempo de repetição de 3 s e tempo de CP de 3 ms.  

 

4.3.7 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 Micrografias da amostra de EPS liofilizadas foram obtidas utilizando 

microscópio eletrônico de varredura TM3000 (Hitachi, USA). A amostra liofilizada foi 
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disposta em fitas de carbono e as imagens foram obtidas nas amplitudes de 100, 

200 e 2000x.  

 

4.3.8 Análise Térmica 

 

 Amostra do EPS liofilizado (5 mg) foi submetida a Análise de 

Termogravimetria Derivada (DTG), Análise Térmica Diferencial (DTA) e Análise 

Termogravimétrica (TGA), realizadas em equipamento SDT Q600 TA (TA 

Instruments, USA). A perda de massa foi acompanhada de 30 °C a 800 °C, com taxa 

de aquecimento de 10 °C min-1, em atmosfera de ar sintético com fluxo de 80 mL 

min-1. 

 Análise de Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) também foi realizada, 

em equipamento Jade-DSC (Perkin Elmer), equipado com sistema intracooler 2 P. 

Foi utilizado ar sintético com fluxo de 50 mL min-1, taxa de aquecimento de 10 °C 

min-1 em intervalos de temperatura de 10 a 350 ºC. 

 

4.3.9 Difração de raios-X (DRX) 

 

Difratograma de raios X da amostra liofilizada foi obtido em difratômetro 

MiniFlex600 (Rigaku, Japão) utilizando uma fonte de radiação de cobre (CuKa = 

1,5418 Å), 30 mA de corrente, 40 Kv de tensão, faixa de varredura de 10º a 60º, 

velocidade de digitalização de 0,5º min-1 e passo de 0,02º a 2θ. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização morfológica do fungo produtor de exopolissacarídeo 

 
 O fungo filamentoso foi isolado de brácteas (estruturas foliáceas associadas 

às inflorescências das Angiospermas) de uma palmeira Jerivá na Cidade de Pato 

Branco, Paraná. O fungo foi identificado por técnicas de biologia molecular pelo 

grupo de pesquisa do Professor Dr. Elisandro Ricardo Drechsler dos Santos da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) como Neodeightonia phoenicum. 

Este fungo pertence ao filo Ascomycota, classe Dothidemycetes, ordem 

Botryosphaeriales e família Botryosphaeriaceae.   

O fungo quando cultivado em meio agar Sabouraud (Figura 11) apresenta 

micélios que crescem radialmente colonizando toda a placa em até 72 h. Neste 

estágio de crescimento apresenta colônias algodonosa de coloração branca 

acinzentada (Figura 11B) com aumento de seu conteúdo e presença de alguns 

relevos, apresentando coloração escura (preta) em seu reverso a partir de 168h, 

mesmo quando mantido refrigerado. Tal coloração pode estar relacionada com o 

ressecamento e ou diminuição dos nutrientes presentes no meio de cultivo. 

A nível microscópico (Figura 12) pode ser observado que o fungo possui hifas 

alongadas, ramificadas e septadas com presença de conídios. 

 

 

 
Figura 11. Micélio de N. phoenicum em placa de Petri contendo ágar Sabouraud com 
cloranfenicol. 
Fonte:Autoria própria (2019). 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Botryosphaeriaceae
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Figura 12. Hifas do fungo filamentoso N. phoenicum visualizado em microscópio ótico em 40X 
(A) e em 100X (B) e (C) 

 

 

5.2 Avaliação dos parâmetros fermentativos da produção do exopolissacarídeo 

 
 Para avaliação do desempenho do fungo N. phoenicum quanto à produção de 

EPS e crescimento celular nos cultivos com sacarose como fonte de carbono, os 

parâmetros fermentativos do processo foram determinados e estão descritos na 

Tabela 5. Como pode ser verificado o fungo foi capaz de produzir 1,03 g L-1 (PP) de 

exoplissacarídeo, concomitantemente com 13,31 g L-1 de biomassa celular (PX) em 

96h de cultivo, e foi efetivo no consumo de substrato (YC 86,1%). Tais valores de 

produção de EPS são superiores aos reportados por Chen et al. (2013) (0,25 g L-1) e 

Yadava et al. (2012) (0,40 g L-1), em cultivos com Penicillium griseofulvum e 

Penicillium sp. (isolado RYLF5), respectivamente. 

 O rendimento em EPS (fator de conversão substrato- EPS, YP/S) foi de 0,04 

g g-1 e o rendimento em biomassa micelial (fator de conversão substrato-biomassa 

celular, YX/S) foi de 0,55 g g-1. Comparando os valores de rendimento em EPS (YP/S) 

e rendimento em biomassa ceular (YP/X), bem como as produtividades volumétricas 

QP e QX, pode ser percebido que nas condições de cultivo empregado, o metablismo 
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do fungo parece estar mais direcinado para o crescimento celular do que para 

produção do exopolissacarídeo.   

 Diferentes valores de produção e rendimento em exopolissacarídeos 

produzidos por ascomicetos e basideomicetos são reportados na literatura científica. 

Importante destacar a necessidade da otimização das condições de cultivo, incluindo 

estudo e seleção de fontes de carbono e nitrogênio, suplementação mineral, 

aeração, pH e temperatura de cultivo. Osin´ska-Jaroszuk et al., (2015) relataram em 

um trabalho de revisão de literatura, valores máximos de produção de EPS variando 

de 0.12 a 42.24 g L-1 em cultivos com ascomicetos e basideomicetos, e salientam 

que os resultados são dependentes principalmente do tipo de cepa empregada e 

das condições de cultivo. Neste sentido, melhores valores de parâmetros de 

conversão poderão ser obtidos após otimização das condições de cultivo do fungo 

em estudo. 

 

Tabela 5. Relação de parâmetros fermentativos da produção de EPS. 

Parâmetros fermentativos Valores 

PP (g L-1) 1,03 ± 0,02 

PX (g L-1) 13,31 ± 0,03 

YP/S (g g-1) 0,04 

YX/S (g g-1) 0,55 

QP (g L-1 h-1) 0,01 

QX (g L-1 h-1) 0,13 

QS (g L-1 h-1) 0,25 

Y% 86,1 

PP – Produção de EPS, PX – produção de biomassa, YP/S – fator de conversão de substrato- EPS, YX/S 

– fator de conversão de substrato-biomassa, QP – Produção volumétrica em EPS, QX – Produção 
volumétrica em biomassa celular, QS – taxa global de consumo de sacarose e Y% - consumo de 
substrato.       

 

5.3 Avaliação da solubilidade e pureza do exopolissacarídeo 

 
A solubilidade em água é um parâmetro que está diretamente associado a 

potenciais aplicações de macromoléculas de carboidratos. Macromoléculas com 

maior solubilidade em água comumente apresentam melhor funcionalidade para 

aplicações em sistemas biológicos. O EPS produzido pelo fungo isolado mostrou 
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solubilidade relativamente elevada (Tabela 6) em água a 25 ºC (8,5 mg 100 mL-1), 

originando uma solução clara e uniforme. Solubilidade similar (9,5 mg 100 mL-1) foi 

relatada em exopolissacarídeo bacteriano produzido por Streptococcus thermophilus 

CRL1190P por Lobo et al., (2019). Em contraste, uma solubilidade muito menor 

(0,52 mg mL-1) foi encontrada em β-glucana fúngica extracelular (lasiodiplodana, 

uma (16)-β-D-glucana) produzida pelo ascomiceto Lasiodiplodia theobromae 

MMPI (Kagimura et al., 2015). A solubilidade dos polissacarídeos depende da sua 

estrutura molecular. Qualquer característica estrutural que impeça associações 

intermoleculares (ramificação, presença de grupos carregados, como grupos 

carboxilato, sulfato ou fosfato) contribui para uma maior solubilidade. Por outro lado, 

a presença de cadeia linear e grande peso molecular contribui para menor 

solubilidade. 

Ensaios biológicos com moléculas bioativas podem ser feitos empregando 

DMSO (dimetilsulfóxido) como solvente e, por isso, é interessante avaliar a 

solubilidade de macromoléculas biológicas em soluções com este solvente. Além 

disso, o DMSO possui como uma de suas propriedades a capacidade de atuar como 

solvente polar, aprótico, miscível em água, capaz de dissolver inúmeras moléculas 

polares e não polares (Capriotti e Capriotti, 2012). O EPS estudado apresentou 

solubilidade muito maior em soluções de DMSO 20% (65 mg 100 mL-1) e 30% (79 

mg 100 mL-1) comparada à solubilidade em água. 

Em relação ao grau de pureza, o espectro de UV da amostra de EPS 

purificado (Figura 13) não mostrou absorção em 260 e 280 nm, indicando ausência 

de ácidos nucleicos ou proteínas e, portanto, uma elevada pureza. Além disso, a 

análise de carboidratos pelo método fenol-sulfúrico (Dubois, 1956) revelou conteúdo 

total de 99,3% e nenhuma proteína foi detectada pelo método de Bradford (Bradford, 

1976) dentro do limite de detecção ( 10 g mL-1). 

 

Tabela 6. Avaliação da solubilidade do EPS produzido em água, DMSO 20% e DMSO 30%. 

Solvente Solubilidade (mg mL-1) 

Água 8,5 ± 0,20 
DMSO 20% 65,0 ± 0,12 
DMSO 30% 79,0 ± 0,09 
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5.4 Capacidade de retenção de água e óleos e atividade emulsificante 

 
 Muitos EPSs microbianos podem ser úteis para aplicações que necessitem de 

bioemulsificantes devido à sua capacidade de estabilizar emulsões (mistura água-

compostos hidrofóbicos). Os bioemulsificantes apresentam algumas vantagens, 

como biodegradabilidade, menor tóxicidade, podendo atuar sob uma ampla 

variedade de condições (Freitas et al., 2009). O EPS produzido pelo fungo 

Neodeightonia phoenicum demonstrou alta atividade emulsificante em testes com 

substratos hidrofóbicos (Figura 14). Valores elevados de atividade de retenção da 

emulsão foram encontrados, sendo 96,5% (azeite extra-virgem), 88,1% (xileno), 

73,6% (óleo de soja) e 53,8% (vaselina) na concentração de 1 mg mL-1 (Tabela 7). A 

estabilidade da emulsão foi mantida durante todo o tempo de teste (até 360 h a 

temperatura ambiente), indicando alta estabilidade de retenção. Nos ensaios com os 

diferentes compostos hidrofóbicos avaliados, O surfactante comercial (Tween 80) 

apresentou atividade emulsificante relativamente menor em relação ao encontrado 

com o EPS produzido por N. phoenicum frente aos diferentes compostos 

hidrofóbicos avaliados (azeite extra virgem: 49,7 ± 0,01%, óleo de soja: 46,9 ± 

0,02%, xileno: 32,2 ± 0,09% e vaselina: 26,6 ± 0,08%). 

Govarthan et al (2019) encontraram valores de 75,5% de atividade 

emulsificante para o EPS produzido por Rhodobacter sp. BT18 ao usar o xileno 

Figura 13. Espectro UV-VIS para verificação de pureza do exopolissacarídeo (leituras entre 200 
nm e 500 nm). 
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como fase hidrofóbica, e 77,3% de atividade emulsificante ao usar vaselina. Os 

resultados encontrados no presente estudo sugerem que o exopolissacarídeo 

produzido tem potencial para aplicação como emulsificante na indústria alimentícia, 

e podendo também ser empregado como um biossurfactante alternativo para uso 

em processos de biorremediação, especialmente em situações de contaminação 

com xileno. 

Quanto à capacidade de retenção, o EPS produzido mostrou-se um bom 

permeante de óleos e água, o que está relacionado aos hidrogênios presentes em 

sua estrutura química e a morfologia da superfície da biomolécula (Petravic-Tominac 

et al., 2011). 

 Elevada capacidade de retenção de óleo (CRO) e água (CRA) pelo EPS foi 

observada. Maior capacidade de retenção foi verificada nos ensaios com óleo de 

soja (CRO 2755,8%), seguido pelo azeite (1726,7%) e água (1374,2%). A 

capacidade de retenção de água foi 2,5 vezes maior que a encontrada por Lobo et 

al. (2019) em exopolissacarídeo produzido por Streptococcus thermophilus CRL 

1190, e duas vezes a capacidade de retenção relatada por Petravic-Tominac et al. 

(2011) em β-glucana extraída de parede celular de levedura cervejeira por processo 

alcalino e seca por liofilização. 

 

 

Tabela 7. Relação do grau de emulsificação do EPS produzido frente aos substratos 
hidrofóbicos. 

Substrato hidrofóbico  Emulsificação do EPS produzido (%) Tween 80* 

Xileneo 88.1 ± 0.06 32.2 ± 0.09 
Vaselina 53.8 ± 0.05 26.6 ± 0.08 
Óleo de soja 73.6 ± 0.01 46.9 ± 0.02 
Azeite de oliva 96.5 ± 0.02 49.7 ± 0.01 

 

 

Vidhyalakshmi et al. (2018) ao avaliarem a capacidade de emulsificação de 

um exopolissacarídeo produzido por uma bacteria marinha (Pseudomonas 

fluorescens), encontraram maior emulsificação quando da utilização de azeite de 

oliva (100%) e diesel (80%) como substrato. Em relação ao óleo de soja, 

encontraram valores de até 70%, valor similar quando comparado com o observado 

no presente estudo. 
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Figura 14. Avaliação da emulsificação do EPS produzido em relação ao tempo (1h a 360h) 

 

5.5 Potencial zeta e tamanho médio de partícula 

 

Resultados do potencial zeta estão apresentados na Figura 15. Para a 

análise, três leituras foram consideradas (curvas azul, vermelha e verde) a fim de 

obter dados com o mínimo de erro possível. É observado homogeneidade entre as 

três leituras e potencial zeta médio aparente de -3,81 mV, com mobilidade de -

0,2991 mcm Vs-1, condutividade de 3,02 mS cm-1, e tamanho médio de partículas 

de 471,8 nm (Figura 16). 

 

 

Figura 15. Potenzial zeta médio do exopolissacarídeo produzido. 
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Figura 16. Tamanho médio de partícula do exopolissacarídeo produzido por N. phoenicum 

 

 

 Sechi (2017) verificou características elétricas diferentes das encontradas 

neste trabalho quando do estudo do biopolímero lasiodiplodana nativa e suas 

derivatizações (fosforilação com tripolifosfato de sódio e trimetafosfato de sódio).  

 Com relação à lasiodiplodana nativa, Sechi (2017) observou valores de -4,80 

mV para a lasiodiplodana, -22,1 mV para a lasiodiplodana modificada com 

tripolifosfato de sódio e -13,2 mV para a lasiodiplodana modificada com 

trimetafosfato de sódio. O mesmo autor observou tamanho médio de partícula de 

327,8 nm, cerca de 1,5 vezes menor quando comparado com a biomolécula 

produzida por Neodeightonia phoenicum. 

 

5.6 Análise da cor 

 
 Estão descritos nas Figuras 17 e 18 resultados referentes à caracterização 

colorimétrica do exopolissacarídeo produzido pelo fungo. Em relação à Figura 17 

(espaço de cor CIE L* a* b*) o exopolissacarídeo demonstrou ter luminosidade L* 

(variação de preto a branco) de 56,4, isto é, esbranquiçada para tons claros de cinza 

e coordenadas +b* (7,49) e +a* (0,83), que indicam que a coloração do biopolímero 

está associada à coloração amarelada e avermelhada, respectivamente, (nas 

coordenadas), porém de tons mais claros para branco.  

A avaliação da coloração do EPS no espaço de cor CIE L* C* h (Figura 18) 

diz respeito a diferenças na coloração (como o espaço de cor CIE L* a* b*), 

fundamentais para indicação de qualidade de uma amostra. Deste modo, foi 
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verificado que o EPS possui saturação c* (das colorações encontradas no espaço de 

cor CIE L* a* b*) de 7,52 e ângulo h (ângulo da tonalidade) de 84,4º.  

Kavitake et al. (2019) avaliaram a coloração do exopolissacarídeo 

succinoglicana produzido por Rhizobium radiobacter e observaram valor do 

parâmetro luminosidade de 74,96, com coloração próximas do vermelho (+a* 4,37) e 

amarelo (+b* 22,12) e ângulo Hue h (tonalidade) de 78,82º. 

 

  

 
Figura 17. Espaço de cor CIE L*a*b* do EPS produzido 
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Figura 18. Espaço de cor CIE L*C*h do EPS produzido 
 

 

5.7 Análises de espetroscopia no infravermelho e Ressonância Magnética 

nuclear do 13C 

 

O espectro no infravermelho do exopolissacarídeo produzido (Figura 19) 

mostra bandas de absorção típicas de carboidratos. A banda larga na região 

3337 cm-1 é atribuída a vibração de estiramento O-H, oriunda das hidroxilas 

presentes em moléculas de carboidratos (PAVIA et al., 2010) e a banda observada 

em 2930 cm-1 é característica de estiramento C-H sp3 (PAVIA et al., 2010; 

BUDDANA, VARANASI, SHETTY, 2015). A banda em 1730 cm-1 corresponde a 

vibração de alongamento C=O de grupos carboxila (ZHOU et al., 2015, TAUBNER; 

MAROUNEKA, SYNYTSYA, 2017) e a banda de média intensidade na região de 

1640 cm-1 foi atribuída a vibração de estiramento de anel de glicose (XU, 2009). Na 

região de 1440 cm-1 a banda de baixa intensidade observada pode ser atribuída à 

vibração de flexão das ligações C-H de grupo CH3 (ULU; KOYTEPE, ATES 2016) e 

vibrações de flexão O-H (EBENEZAR et al., 2014), típicas de carboidratos. 

A banda na região de 1068 cm-1 é característica de vibração de alongamento 

C-O de anel piranose (WANG et al., 2009) e a banda em 886 cm-1 pode ser atribuída 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861716309547#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861716309547#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861716309547#!
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a configuração β-glicosídica (XU, 2009) possivelmente presente na estrutura química 

do EPS. 

 

 

 

Figura 19. Espectro de absorção na região do infravermelho médio (IV-TF) do 
exopolissacarídeo produzido por Neodeightonia phoenicum 

 

 

A Figura 20 apresenta o espectro de RMN 13C para o EPS produzido pelo 

fungo estudado. Os deslocamentos químicos verificados em δ 102,0, 86,0, 69,0 e 

63,0 foram atribuídos aos carbonos C-1, C-3, C-4 e C-6, respectivamente (WANG; 

ZHANG, 2009) e o deslocamento observado em 75,0 ppm é atribuído aos carbonos 

C-2 e C-5. Os seis sinais verificados no espectro de 13C-RMN podem ser atribuídos 

a carbonos do anel de glicose por comparação com dados da literatura (ALQUINI et 

al., 2004; SYNYTSYA; NOVÁK, 2013; SMIDERLE et al., 2014). O sinal em campo 

baixo (C-1) em 102,0 ppm é característico de configuração β-anomérica e o 

deslocamento em campo (C-3) a 86,0 ppm refere-se à 3-O-substituição (SMIDERLE 

et al., 2014). O sinal na região 172 ppm possui perfil de grupo ácido carboxílico 

(COOH) (PAVIA et al., 2010). 
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Figura 20. Espectro de ressonância magnética nuclear de 13C do EPS produzido por 
Neodeightonia phoenicum 
 

 

5.8 Análise das imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

As micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) do 

EPS estudado estão representadas na Figura 21, nas amplitudes de 100, 200, 400, 

600, 2000 e 3000 vezes. O biopolímero apresenta superfície na forma de filmes finos 

com aspecto translúcido, contendo regiões lisas e algumas regiões com dobras ao 

longo de seu comprimento, o que pode influenciar na solubilidade e na viscosidade. 

Foram verificadas estruturas granulares distribuídas de forma irregular ao longo da 

superfície do biopolímero (Figuras 21B, 21C e 21F). Tais grânulos mostraram 

relativa heterogeneidade com diâmetro médio variando de 1,77 μm a 9,99 μm e 

forma ovalar. Kagimura et al. (2015) verificaram a presença de estruturas granulares 

distribuídas ao longo de uma área superficial similar a placas irregulares em 

micrografias do exopolissacarídeo lasiodiplodana (16)-β-D-glucana). 

Min et al. (2018) ao avaliarem a superfície do exopolissacarídeo produzido por 

Lactobacillus plantarum, reportaram a presença de cubos regulares em estrutura 

análoga a folha de papel, atribuindo esta característica ideal para aplicação do 

biomaterial como agente plastificante. Ma et al. (2018) encontraram grânulos ovais 

com tamanhos similares ao encontrados neste trabalho (2 μm a 4 μm).  
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Figura 21. Micrografias do exopolissacarídeo em amplitudes de 100X (A), 200X (B), 400X (C), 
600X (D), 2000X (E) e 3000X (F) 

 
 

5.9 Perfil térmico do exopolisacarídeo  

 

O perfil de decomposição térmica do exopolissacarídeo estudado está 

apresentado através das curvas TG (termogravimétrica), DTG (termogravimetria 

derivada) e DTA (térmica diferencial) (Figura 22) bem como a curva DSC (Figura 

23). 

A curva TG mostra que o exopolissacarídeo apresentou três estágios de 

perda de massa. O primeiro evento de perda de massa (11%) ocorreu até 130 ºC e 

está associado à perda de água de hidratação. Essa perda de água é evidenciada 

através de um pico endotérmico em 59 °C na curva termogravimétrica diferencial 

(DTA). O segundo evento de perda de massa ocorreu entre 223,4 °C e 369,7 °C, 

com maior perda de massa (63,79%) e pico exotérmico evidenciado na curva DTA 

em 297 °C, estando associado à degradação da amostra. 

Kavitake et al. (2019), estudando um exopolissacarídeo produzido por 

Rhizobium radiobacter reportaram dois estágios de perda de massa, o primeiro entre 

25 °C e 280 °C (curva TG) atribuído à perda de umidade, e o segundo evento entre 

281 °C e 900 °C, atribuído a degradação do polissacarídeo. De acordo com Kavitake 
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et al. (2019), altas temperaturas de decomposição sugeriram a existência de 

estrutura molecular com ligações cruzadas.  O terceiro e último evento de perda de 

massa (17%) ocorreu entre 369,7 °C a 521 °C, indicado pelo pico exotérmico em 

428 °C, conforme verificado na curva DTA.  

Em relação à curva DSC, o biopolímero produzido mostrou duas bandas que 

são atribuídas a processo exotérmico em 48,6 ºC (H = 267,248 J g-1) e 312,4 ºC 

(H = 186,811 J g-1), respectivamente. Os referidos picos podem estar associados a 

degradação da amostra analisada, bem como processos de degradação oxidativa. 

Lobo et al. (2019) encontraram banda endotérmica em 74,08 ºC, que atribuíram ao 

ponto de fusão do exopolissacarídeo analisado e banda exotérmica em 290,8 ºC que 

indica processo de decomposição.    

 

 

 

Figura 22. Termograma do exopolissacarídeo produzido, na faixa de temperatura de 30 ºC a 
800 ºC 

   

 

 



 57 

  

Figura 23. Termograma de DSC do exopolissacarídeo produzido, na faixa de temperatura entre 
30 ºC e 350 ºC 
 

 

5.10 Perfil difratográfico da amostra 

 

Na Figura 24 está representado o perfil difratométrico do biopolímero 

produzido. Conforme pode ser verificado o difratograma obtido revela uma amostra 

com perfil característico de matriz amorfa. Dois picos mais pronunciados são 

observados a 2θ com valores próximos a 21º e 23º, indicando regiões amorfas com 

certa organização molecular, as quais podem ser evidenciadas pela presença de 

picos mais afiados (de maior intensidade). Resultados semelhantes ao observado no 

presente estudo foram mencionados por Luna (2019) e Calegari (2019). Tais autores 

observaram no difratograma da β-glucana lasiodiplodana, picos que indicavam 

regiões semicristalinas em uma matriz amorfa. 

Hamidi et al. (2019) ao analisarem o biopolímero pulana proveniente da cepa 

Aureobasidium pullans, verificaram que esta possuía estrutura amorfa enquanto Du 

et al. (2019) observaram picos denominados cristalinos 2em 20º a 37º em EPS 

produzido por Schizophyllum commune. Picos com menor intensidade forma 

verificados em 39º e 42º a 2 
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Figura 24. Difratograma de Raios-X do EPS produzido, na faixa de 10º a 60º em 2 
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6 CONCLUSÕES 

 

 A identificação morfológica por meio de microscópico ótico mostrou que as 

características observadas (micélio e hifas) do fungo filamentoso estudado possuem 

relação com a família Botryosphaeriaceae (fungo ascomiceto). 

 O fungo filamentoso Neodeightonia phoenicum foi efetivo na produção de 

exopolissacarídeo e biomassa, em cultivo submerso em frascos agitados. 

 O exopolissacarídeo produzido demonstrou ter maior solubilidade em DMSO 

30% (79 mg 100 mL-1) seguido do DMSO 20% (65 mg 100 mL-1) e água (8,5 mg 100 

mL-1). 

Alta atividade emulsificante foi verificada frente aos substratos hidrofóbicos 

vaselina, xileno, óleo de soja e azeite de olive e o EPS produzido revelou elevada 

capacidade de permeação em água e óleos. 

Em relação ao potencial zeta, o EPS produzido apresentou potencial zeta 

médio aparente de -3,81 mV, com mobilidade de -0,2991 mcm Vs-1, condutividade 

de 3,02 mS cm-1 e tamanho médio de partículas de 471,8 nm. Análise de 

colorimetria demonstrou que o biopolímero produzido apresenta coloração 

esbranquiçada, com saturação de 7,52.  

O espectro de infravermelho demonstra que as bandas de absorção são 

típicas de polissacarídeos com presença de anel de piranose e configuração β, e o 

espectro de RMN 13C demonstrou sinais para 6 carbonos, dos quais um deles não 

está ligado em átomo eletronegativo 

Micrografias de MEV mostraram que o EPS produzido possui área superficial 

contendo filmes finos com aspecto translúcido, regiões com superfície lisa e com 

dobras ao longo de seu comprimento. MEV também demonstrou a existência de 

estruturas granulares distribuídas sobre a superfície (filme) da matriz. A análise 

difratográfica de raios-X caracterizou o EPS como um material amorfo, que contem 

porções com certa organização molecular (semicristalina) em sua estrutura. 

Termogramas de TG e DSC demonstram que o biopolímero produzido possui três 

etapas de perda de massa e tem elevada estabilidade térmica, considerando 

padrões de processos das indústrias de alimentos e farmacêutica, e possui caráter 

exotérmico. 
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