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Introdução 

Anualmente, toneladas de resíduos 

agroindustriais são geradas, sendo necessárias 

novas estratégias para agregar valor a estes 

commodities. Com a crescente oferta de resíduos, 

métodos eficazes para sua valorização devem ser 

aplicados, como a pirólise rápida, cujo principal 

produto é a levoglucosana, açúcar anidro que pode 

ser assimilado como fonte de carbono para a 

obtenção de bioprodutos, como os 

exopolissacarídeos (EPS), ou explorado para a 

síntese de biossurfactantes e levoglucosenona, 

através de processos de biotransformação 

microbiana. O objetivo desse trabalho foi explorar o 

potencial biotecnológico de fungos filamentosos e 

actinobacterias na assimilação e biotransformação 

de levoglucosana, obtida da pirólise de biomassa. 

Resultados e Discussão 

Quatro micro-organismos foram 
empregados no estudos: Geotrichum spp., 
Aspergillus spp., Penicillium spp. e Streptomyces 
spp., da coleção do DEB-UFRJ. Os testes de 
produção de EPS foram conduzidos em meio 
fermentativo¹, sendo acrescidos de Levoglucosana 
5g/L e glicose usada como controle positivo. 
Quantificação de EPS e biomassa foram realizadas 
por peso-seco, e açúcar, por metodologia de DNS. 
Os dados obtidos são apresentados na Figura 1. 

 

 
Figura 1: produção de EPS por diferentes cepas de 

micro-organismo utilizando duas fontes de carbono. 

 

 Embora todas as cepas tenham produzido 

EPS, apenas a de Geotrichum spp. obteve valores 

apreciáveis de 1,06 g/L, em meio contendo glicose, 

e de 1,13 g/L, em glicose e levoglucosana. Estes 

valores correspondem à rendimentos de produto em 

relação ao consumo de substrato (Yp/s) de 0,097 e 

de 0,104. 

Conclusões 

 Dentre os micro-organismos selecionados 

para estudo, o Geotrichum spp. obteve a maior 

produção de EPS, em meio de glicose com 

levoglucosana, o que pode indicar que esta última 

apresenta efeito positivo quanto à formação do 

produto de interesse. Novos estudos estão em 

andamento afim de se otimizar essa produção, além 

de análises estruturais do exopolissacarídeo 

formado. 
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