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RESUMO 

 

Biossurfactantes são moléculas anfipáticas sintetizadas por micro-organismos que agem nas 

interfaces água/óleo ou óleo/água reduzindo as tensões superficiais e interfaciais entre elas e 

assim tornando alguns compostos mais miscíveis. Em comparação aos surfactantes sintéticos 

que estão no mercado, apresentam diversas vantagens, como a biodegradabilidade e baixa 

toxicidade conferindo-lhes relevada importância. A utilização de substratos não 

convencionais, sobretudo renováveis, é uma estratégia de produção de biossurfactantes devido 

ao baixo custo oferecido, constituindo um dos fatores mais importantes para a viabilização 

econômica em escala industrial. Neste trabalho, a produção de biossurfactantes por Bacillus 

subtillis utilizando o extrato aquoso da algaroba como substrato alternativo foi estudada, 

utilizando-se um planejamento fatorial 2² com triplicata no ponto central, para avaliar a 

influência da concentração desse substrato e extrato de levedura nessa produção. Diante dos 

resultados, o aumento da concentração do extrato aquoso de algaroba com suplementação de 

extrato de levedura favoreceu o crescimento do micro-organismo e a produção de 

biossurfactantes, comprovados pelo planejamento fatorial realizado. O indicativo de produção 

de biossurfactante, índice de emulsificação, foi maior no cultivo utilizando a suplementação a 

0,5 e 1,0 % de extrato de levedura. Com relação ao índice de emulsificação, foram alcançados 

níveis equivalentes aos encontrados na literatura e se destacando, o produto oriundo do ensaio 

em biorreator que evidenciou uma eficácia proporcional ao surfactante sintético SDS. E por 

fim, considerando a similaridade apresentada nos espectrogramas com os IR’s da surfactina 

industrial, conclui-se também que o biossurfactante encontrado neste processo fermentativo 

submerso correspondem a lipopeptídeos. Os resultados indicam a viabilidade de produção de 

biossurfactantes a partir do extrato aquoso da algaroba, substrato de baixo custo e abundante 

na região Nordeste.   
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ABSTRACT 

 

Biosurfactants are amphipathic molecules synthesized by microorganisms that act at the 

water/oil or oil/water interfaces, reducing the surface and interfacial tensions between them 

and thus making some compounds more miscible. In comparison to the synthetic surfactants 

that are on the market, they present several advantages, such as biodegradability and low 

toxicity giving them important importance. The use of non- conventional substrates, mainly 

renewable, is a strategy of biosurfactants production due to the low cost offered, constituting 

one of the most important factors for the economic feasibility on an industrial scale. In this 

work, the production of biosurfactants by Bacillus subtilis using the aqueous extract of the 

algaroba as alternative substrate was studied, using a 2² factorial experimental design with 

triplicate in the central point, to evaluate the influence of the concentration of this substrate 

and yeast extract in this production. In view of the results, the increase of the concentration of 

the algaroba aqueous extract with yeast extract supplementation favored the growth of the 

microorganism and the production of biosurfactants, as evidenced by the factorial design. The 

indicative of biosurfactant production, emulsification index, was higher in the culture using 

the supplementation at 0.5 and 1.0 % of yeast extract. According to the emulsification index, 

levels equivalent to those found in the literature were reached, and also highlighting the 

product from bioreactor test that showed an efficacy proportional to the synthetic surfactant 

SDS. Finally, considering the similarity shown in the spectrograms with IRs found in the 

industrial surfactin, it is also concluded that the biosurfactant found in this submerged 

fermentation process corresponds to lipopeptides. The results indicate the feasibility of 

producing biosurfactants from the aqueous extract of the algaroba, a low cost and abundant 

substrate in the Northeast region. 
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S – Concentração final de substrato 

Px – Produtividade volumétrica de biomassa [g.L-1.h-1] 

Xmáx – Concentração máxima de células [g.L-1] 

X0 – Concentração inicial de células [g.L-1] 

Tf – Tempo de fermentação [h]  

Tg – Tempo de geração 

HCl – Ácido clorídrico 

PEs – Produto espuma 

P48h – Produto de 48h 

CHCl3 –  Clorofórmio 

FTIR – Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier  

KBr – Brometo de potássio 

Gli – Glicose 

NaOH – Hidróxido de Sódio 

D.O – Densidade Óptica 

IE – Índice de emulsificação 

O.V – Óleo vegetal 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Biossurfactantes são moléculas anfipáticas sintetizadas por micro-organismos que 

agem nas interfaces água/óleo ou óleo/água reduzindo as tensões superficiais e interfaciais 

entre elas e assim tornando alguns compostos mais miscíveis (BANAT, 2000). Devido essa 

propriedade, várias são as aplicações industriais que envolvem o uso de biossurfactantes, 

como indústria de petróleo, farmacêutica, de cosméticos, na agricultura para a formulação de 

herbicidas e pesticidas, na produção de produtos de higiene pessoal, detergentes, 

processamento de alimentos (textura), tratamento e processamento de metais, vestuário, 

processamento de polpas de papel, entre outras (SILVA, 2007). 

Em comparação aos surfactantes sintéticos que estão no mercado, apresentam diversas 

vantagens, como a biodegradabilidade e baixa toxicidade conferindo-lhes relevada 

importância, pois tem recebido maior atenção também devido à crescente preocupação da 

população com os efeitos alérgicos dos produtos artificiais; além disto, sua baixa toxicidade 

permite o uso em alimentos, cosméticos e produtos farmacêuticos. Os biossurfactantes 

apresentam-se como potenciais substitutos dos surfactantes químicos derivados da indústria 

petrolífera. Embora tenha propriedades que demonstram vantagens em relação aos 

surfactantes sintéticos, a sua produção ainda é um processo muito caro (ROCHA, 2017). 

Os biossurfactantes podem ser sintetizados a partir de substratos que contenham altos 

níveis de carboidratos ou de lipídeos, suprindo a necessidade de fonte de carbono para sua a 

produção (NASCIMENTO, 2014).  A utilização de substratos não convencionais, sobretudo 

renováveis, é uma estratégia de produção interessante devido ao baixo custo oferecido, 

constituindo um dos fatores mais importantes para a viabilização econômica em escala 

industrial. Nos últimos anos, diversas pesquisas foram realizadas com base na utilização de 

substratos alternativos para produção de biossurfactantes de origem microbiana: manipueira, 

melaço, glicerol, vinhaça, que são normalmente considerados subprodutos em muitos 

processos industriais (ROCHA, 2017). 

O mercado mundial em 2015, atingiu cerca de 30,65 bilhões de dólares e estima-se 

que a demanda mundial de surfactantes deverá atingir 39,69 bilhões de dólares até o ano de 

2021 (ACMITE, 2016). A maior parte dos surfactantes disponíveis comercialmente é de 

origem petroquímica. Entretanto, a crescente preocupação ambiental entre os consumidores 

atrelada as novas legislações de controle do meio ambiente, tem levado à procura por 
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surfactantes naturais em substituição aos produtos já existentes, como é caso dos 

biossurfactantes de origem microbiana (NITSCHKE; PASTORE, 2002). 

Muitos substratos renováveis podem ser utilizados como alternativas viáveis para a 

produção de biossurfactantes por Bacillus subtilis. Podemos citar os resíduos provenientes do 

processamento de mandioca, resíduos do processamento da batata, ambos ricos em 

carboidratos, e o melaço, subproduto da indústria sucroalcooleira, são alguns exemplos de 

fontes alternativas de carbono para o desenvolvimento de micro-organismos e produção de 

biossurfactantes em quantidade e qualidade aplicáveis às indústrias (FARIA, 2010). 

A algaroba é uma espécie xerófila originária do deserto de Piúra no Peru e foi 

introduzida no nordeste brasileiro devido sua rusticidade e por frutificar na época mais seca 

do ano, sendo a única fonte alimentar economicamente viável que permite a sobrevivência da 

criação de bovinos e caprinos no semiárido brasileiro (SILVA, 2007), que normalmente no 

período de seca é utilizada como ração animal. Seu fruto é uma vagem rica em proteína, 

gordura, vitaminas, sais minerais e, principalmente, açúcar e amido (BORGES, 2004). Devido 

tais características, a vagem da algaroba pode ser considerada um potencial substrato para o 

desenvolvimento microbiano e produção de biossurfactantes.  

De acordo com Silva et al. (2007), referem-se a uma excelente palatabilidade da 

vagem, que representa cerca de 25 a 28% de glicose, 11 a 17% de amido, 7 a 11% de 

proteínas, 14 a 20% de ácidos orgânicos, pectinas e demais substâncias. Deste modo, as 

vagens de algaroba, concentra-se seu valor nutritivo, constituindo uma rica fonte de 

carboidratos com valores de energia bruta comparado com outros resíduos (STEIN et al., 

2005). 

Neste sentido, o trabalho teve como objetivo avaliar a produção de biossurfactantes 

por B. subtilis, linhagem UFPEDA 86, a partir do extrato aquoso da algaroba como substrato. 
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2 – OBJETIVOS 

 

Objetivo geral:  

Avaliar a produção de biossurfactantes por B. subtilis, linhagem UFPEDA 86, a partir 

do extrato aquoso da algaroba como substrato. 

 

Objetivos específicos: 

 

✓ Obter o extrato aquoso da algaroba; 

✓ Fazer a caracterização do extrato aquoso da algaroba; 

✓ Realizar experimentos para produção de biossurfactantes a partir da linhagem 

selecionada e das condições de processo previamente estabelecidas; 

✓ Avaliar a produção de biossurfactantes variando a concentração de substrato e fonte de 

nitrogênio; 

✓ Avaliar a cinética de produção de biossurfactantes em meio contendo o extrato aquoso 

da algaroba cultivos em incubadora rotativa orbital e em biorreator de bancada; 

✓ Caracterizar o biossurfactante produzido mediante análises qualitativas e quantitativas. 
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3 – REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 - Substratos oriundos da agroindústria na produção de biossurfactantes 

 

Os resíduos ou subprodutos da agroindústria podem ser considerados substratos 

promissores para processos fermentativos. São ricos em fontes de carboidratos, lipídeos e 

nitrogênio, e são essenciais e favoráveis ao crescimento microbiano (SANTOS, 2007). Há 

outros tipos de fontes renováveis, como: óleos pós-fritura, glicerol, melaço, milho e materiais 

lignocelulósicos, que chegam a reduzir 30% dos custos do processo de produção de um 

biossurfactante, por exemplo (CORREIA, 1995). 

 Nos meios de cultivos é imprescindível a adição de nutrientes essenciais e específicos 

para estimular a produção do bioproduto de interesse (CORREIA, 1995). Acompanhada ao 

meio de cultivo, as células microbianas são capazes de responder aos estímulos químicos e 

físicos do meio externo, que por meio de mecanismos bioquímicos que regulam a expressão 

gênica e a fisiologia do micro-organismo, formando assim, o produto (BORZANI, 2001). 

 Podemos citar algumas características dos meios de cultivo, entre elas: custo, 

fornecimento de suporte nutricional para os micro-organismos, não ter problemas na 

purificação/recuperação do produto, entre outras (BORZANI, 2001). 

 A aplicação de resíduos agroindustriais em processos fermentativos é uma maneira de 

utilizar substratos não-convencionais para minimizar os custos na produção de bioprodutos e 

solucionar problemas de poluição ocasionados pelo acúmulo desses resíduos no ambiente 

(COSTA, 1996). 

 A literatura relata diversas opções de subprodutos ou resíduos para utilizar como fonte 

de carbono e/ou suplementar o meio de cultivo, como: farelo de trigo, farelo de arroz, farelo 

de cevada, bagaço de cana-de-açúcar, torta de coco, torta de soja, torta de babaçu, celulose, 

palha de trigo, grãos de milho, farinha e farelo de soja, grãos de soja, peixe, fécula de 

mandioca, extratos de oleaginosas, entre outros. Em alguns casos, fontes de nitrogênio 

complementar são utilizadas: licor de milho, extrato de levedura, ureia, etc. Logo, a escolha 

de cada meio, logicamente, irá depender do produto final que se deseja obter (SLIVINSKI, 

2007). 

Por mais que os tensoativos de origem microbiana possuam vantagens evidentes em 

relação aos tensoativos sintéticos, associadas à equivalente atividade como agentes de 

superfície e emulsificantes, sua produção em escala industrial ainda não é realizada, 
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justamente por causa dos altos custos e baixos rendimentos na produção (MUKHERJEE et 

al., 2006). 

Alguns estudos abordam a produção de biossurfactantes por diferentes micro-

organismos. Portanto, existem diversas propostas elucidadas a fim de encontrar a solução 

ideal para a minimização de custos de produção e, consequentemente, tornar viável o uso de 

biossurfactantes industrialmente. Segundo Mukherjee et al. (2006), atualmente, três vertentes 

têm sido adotadas para tornar esses processos mais competitivos: uso de substratos renováveis 

e de baixo custo; desenvolvimento de processos eficientes, incluindo a otimização de 

condições de cultivo, utilização de processos de separação e recuperação de baixo custo; 

desenvolvimento e utilização de linhagens mutantes ou recombinantes, visando melhorar o 

rendimento da produção desses biossurfactantes. 

Do ponto de vista econômico, a quantidade e o tipo de matéria-prima utilizada como 

substrato para a produção de biossurfactantes é um dos fatores mais preocupantes. 

Apresentam cerca de 30% do custo de produção e está diretamente ligado à obtenção das 

melhores condições de substrato para produção (CAMEOTRA; MAKKAR, 1998). 

Nesse contexto, torna-se bastante interessante o uso de substratos alternativos para 

viabilizar cada vez mais a produção de biossurfactantes. Assim, o emprego de matérias-

primas renováveis ou a reutilização dos resíduos orgânicos provenientes do setor industrial é 

desejável. A quantidade de resíduos gerados nas indústrias é crescente e, por conseguinte, seu 

desperdício. Por ano, em todo o mundo e no Brasil, o setor industrial garante uma enorme 

variedade de rejeitos e potenciais substratos para os processos fermentativos (FARIA, 2010). 

No setor agroindustrial, por exemplo, podemos citar o uso de óleos vegetais, como 

reportado por Rahman et al. (2001) na produção de biossurfactante do tipo ramnolipídios 

através da utilização de óleo residual de soja e de girassol. Ainda nesse setor, também pode-se 

avaliar o aproveitamento de resíduos provenientes de refinarias de extração de óleos vegetais 

como substratos para a produção de biossurfactantes glicolipídios por Pseudomonas 

aeruginosa (BENINCASA et al., 2004). Os compostos oleosos são degradados pelos micro-

organismos capazes de utilizar hidrocarbonetos como fontes de carbono para obtenção de 

energia. Estudos apontam que micro-organismos adaptados a crescer em óleo são bons 

produtores de biossurfactantes (DECESARO et al., 2013).  

Alguns resíduos ou subprodutos de outros processos industriais têm sido 

reaproveitados como substratos alternativos para a produção de biossurfactantes por B. 

subtilis. Podemos citar os resíduos provenientes do processamento de mandioca, resíduos do 
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processamento da batata, ambos ricos em carboidratos, e o melaço, subproduto da indústria 

sucroalcooleira, são alguns exemplos de fonte de carbono para o desenvolvimento de micro-

organismos e produção de biossurfactantes (FARIA, 2010). 

 

3.2 – Algaroba (Prosopis juliflora) 

 

A algarobeira (Prosopis juliflora (SW) D.C.) é uma árvore da família Leguminosae 

pertencente ao gênero Prosopis, na qual já se conhece mais de 45 espécies, difundidas 

espontaneamente em três continentes: América, Ásia e África, sendo nativa do Peru, Chile e 

Argentina, e alastrou-se para outros países, como para as zonas mais áridas (MAHGOUB et 

al., 2005). A espécie adaptou-se bem ao clima do semiárido nordestino por se desenvolver em 

regiões com precipitações pluviométricas entre 150 e 1200 mm anuais (LIMA, 1988). A 

algaroba no Brasil foi introduzida há mais de 50 anos, sendo bem difundida na Região 

Nordeste, por apresentar condições tropicais e principalmente por possibilitar aos animais e 

aos homens subsídios necessários para preservar-se de fenômeno adverso (salinidade do solo, 

pragas e doenças) e periódico da seca (SILVA et al., 2002). 

A introdução da algaroba ocorreu a partir do ano de 1942, em Serra Talhada, cidade do 

estado de Pernambuco, com sementes vindas da cidade de Piúra, no Peru. Há também relatos 

de duas outras inserções realizadas no Brasil, na cidade de Angicos, Rio Grande do Norte, 

uma em 1946 por meio de sementes oriundas do Peru e, em 1948, com sementes do Sudão 

(AZEVEDO, 1961; SILVA et al., 2002; RIBASKI et al., 2009). Logo, sua extensão para os 

outros estados brasileiros se deu de forma desordenada, através da regeneração natural, 

plantios, comércio de sementes e dispersão natural da agricultura familiar (LIMA, 1988; 

NASCIMENTO, 2014). 

As vagens de algaroba, quando maduras, possuem elevado teor de sacarose e matéria 

seca de aproximadamente 84,0%. Silva et al. (2001) relatam que essa produção comprova o 

potencial dessas vagens como aditivos em silagens de capim. Os mesmos autores, reportaram 

ainda grande aceitabilidade da algaroba, por possuir teores de 25 a 28% de glicose, 11 a 17% 

de proteínas e 14 a 20% de ácidos orgânicos, pectinas entre outras substâncias. 

A utilização do farelo da algaroba é recomendada, pois no processamento térmico e 

físico das vagens, além da incorporação de todos os componentes, torna-se mais susceptível 

ao ataque de enzimas e micro-organismos, reduz o ataque de insetos no armazenamento, 

agrega-se valor ao produto que iria ser descartado definitivamente, entre outros (SILVA et al., 
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2002a). De acordo coma Tabela 1, é apresentado detalhadamente a composição química 

encontrada no fruto oriundo da algarobeira. 

Tabela 1 - Composição química das vagens de algaroba. 

Item % 

Matéria 

seca 

96,16 

Extrato 

etéreo 

0,70 

Fibra 

bruta 

13,36 

Cálcio 0,21 

Fósforo 0,16 

Matéria 

mineral 

3,45 

Matéria 

bruta 

10,46 

Fibra em 

detergente 

ácido 

16,10 

Fibra em 

detergente 

neutro 

29,32 

Fonte: (Silva et al., 2002a) 

Segundo Silva (2007), as vagens pertencentes do semiárido da Paraíba são achatadas, 

em formato de curvas, com cerca de 20 cm a 25 cm de comprimento e entre 1 e 2 cm de 

largura, com depressão entre as sementes, são compostas de epicarpo coriáceo, de cor 

amarelo-claro, mesocarpo carnoso e rico em sacarose, o endocarpo é lenhoso e forma uma 

cápsula resistente que protege as sementes.  

 

 

 

 



 

24 
 

Figura 1 - Vagens de Algaroba. 

 
Fonte: Autora 

  

A falta de um manejo adequado, ou a adaptação regional da espécie, ou a facilidade de 

dispersão promovida pelos rebanhos, dentre outros fatores, transforma a algarobeira em um 

problema que gera muitas discussões polêmicas segundo alguns pesquisadores (PEGADO et 

al., 2006). Logo, para uma possível solução neste impasse seria o estudo de como agregar 

valor à vagem de algaroba, explorando seu potencial fermentescível para desenvolvimento de 

produtos com alto potencial biotecnológico. 

 

3.3 - Surfactantes 

 

Os surfactantes são moléculas anfipáticas, ou seja, que em sua estrutura apresentam 

grupos hidrofóbicos (apolar) e hidrofílicos (polar). Essas características permitem diversas 

alterações em sistemas heterogêneos (RON; ROSENBERG, 2001). A porção apolar é uma 

cadeia de hidrocarbonetos, nesta parte da molécula, apresenta-se uma baixa solubilidade, 

devido ao efeito hidrofóbico, gerado pela dificuldade em romper as fortes interações entre as 

moléculas de água, enquanto a porção polar pode ser iônica (aniônica ou catiônica), não-

iônica ou anfotérica. A sua maioria é sintetizada a partir de derivados do petróleo, e é 

amplamente empregada em diversos setores da indústria (LICHTENBERG et al., 1983). 

Devido tais características, estes compostos tendem a se concentrar na região interfacial de 

fluidos imiscíveis, reduzindo a tensão superficial e interfacial, e consequentemente 
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aumentando a solubilidade e mobilidade das moléculas hidrofóbicas ou compostos orgânicos 

insolúveis (SINGH et al., 2007). 

 A eficiência de um surfactante é determinada pela capacidade de redução da tensão 

superficial, que se mede de acordo com a energia livre da superfície pela unidade de área, 

necessária para mover moléculas interinas para a superfície. Um bom surfactante age 

reduzindo aproximadamente a tensão superficial da água de 72 para 35 mN/m e a tensão 

interfacial entre água e n-hexadecano de 40 para 1mN/m. A tensão superficial relaciona-se 

com a concentração dos compostos tensoativos até o momento em que a concentração micelar 

crítica (CMC) é alcançada (MULLIGAN, 2004). 

 A CMC define-se como a solubilidade de um tensoativo na fase aquosa, ou seja, a 

concentração mínima de biossurfactante necessário para atingir os valores mais baixos de 

tensão superficial e interfacial. Na prática, a CMC é também a concentração máxima dos 

monômeros de surfactante em água influenciada diretamente pelo pH, temperatura e força 

iônica (MULLIGAN, 2004). 

 A formação de um filme molecular, ordenado nas interfaces, reduz a tensão interfacial 

e superficial, sendo responsável pelas propriedades únicas dos surfactantes. Tais propriedades 

explicam sua ampla aplicação industrial, como: detergência, emulsificação, lubrificação, 

capacidade espumante, solubilização e dispersão de fases. A maior utilização dos surfactantes 

se concentra na indústria de produtos de limpeza (sabões e detergentes), na indústria de 

petróleo e na indústria de cosméticos e produtos de higiene (PORTER, 1994). 

Vários compostos com propriedades tensoativas são sintetizados por organismos 

vivos, desde plantas (saponinas) até micro-organismos (glicolipídios) e no organismo humano 

(sais biliares), sendo considerados surfactantes naturais. No mercado, os surfactantes 

encontrados são de derivados de petróleo. Entretanto, nos últimos tempos, aumentou o 

interesse nos surfactantes de origem microbiana, por apresentar características sustentáveis e 

que reduzem o impacto ambiental (MAKKAR; CAMEOTRA, 2002). 

 

3.4 –Biossurfactantes 

 

Os biossurfactantes são biomoléculas ativas na superfície de um líquido produzidos 

por alguns micro-organismos. Existem biossurfactantes produzidos por alguns gêneros de 

bactérias com base em sua natureza química, tais como glicolipídeos, lipopolissacarídeos, 
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oligossacarídeos e lipopeptídeos (BANAT et al., 2000). Estas estruturas conferem uma grande 

variedade de propriedades, e entre elas, a capacidade de reduzir a tensão superficial e 

interfacial de líquidos, a formação de micelas e emulsões entre as duas fases distintas 

(SHAHIDZADEH et al., 2000). 

 Estes tensoativos naturais possuem um grande potencial por apresentar reparação a 

danos ambientais, por processo de biorremediação, lavagem do solo, dentre outros 

(THAVASI et al., 2010). Tais metabólitos influenciam nestes processos, devido sua eficácia 

como agentes de dispersão e por apresentar características de baixa toxicidade e alta 

biodegradabilidade (MULLIGAN et al., 2005). Mesmo com um vasto leque de opções para 

aplicações destes bioprodutos, o seu uso ainda não acontece na prática, necessitando mais 

estudos para se alcançar uma produção mais rentável, podendo assim despertar o interesse da 

indústria e a viabilidade econômica (KIRAN et al., 2010). 

 Os biossurfactantes também possuem um grande valor na área médica, podendo ser 

citado a surfactina entre os mais conhecidos, e que possui várias aplicações farmacêuticas 

como a inibição da formação de coágulos, proporcionar canais iônicos em membranas, 

atividade antibacteriana e antifúngica, atividade antiviral e antitumoral, entre outras 

aplicações. A surfactina, um dos biossurfactantes metabolizados por B. subtilis é composta 

por uma estrutura de anel de sete aminoácidos ligado a uma cadeia de ácido graxo por meio 

de ligação de lactona. Possuem a capacidade de reduzir a tensão superficial de 72 mN/m para 

27,9 mN/m, em concentrações tão baixas quanto 0,005% (PEYPOUX et al., 1999). 

 

3.4.1 – Classificação dos biossurfactantes 

 

A grande diversidade dos biossurfactantes de origem microbiana está relacionada ao 

fato de que cada micro-organismo é apto para a síntese de um tensoativo biológico diferente e 

com características divergentes e específicas. Conseqüentemente, a quantidade e qualidade 

destes tensoativos biológicos difere de acordo com: o micro-organismo produtor, com a 

quantidade de substrato disponível para consumo, sua concentração de íons com nitrogênio, 

fósforo, magnésio, ferro e manganês no meio de cultivo e também, é de suma importância as 

condições diversas de cultura como: pH, temperatura, agitação, oxigenação e taxa de diluição 

(BANAT, 1995). 
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A Tabela 2 apresenta os principais biossurfactantes produzidos, sua origem 

microbiana e classificação. Com características farmacológicas, os biossurfactantes 

lipopeptídeos e lipoproteicos são reconhecidos por sua efetividade aplicados a esta 

propriedade, principalmente em atividades antibióticas sintetizados por bactérias do gênero 

Bacillus sp (BARROS et al., 2007). 

 

Tabela 2 - Classificação dos biossurfactantes de acordo com o micro-organismo produtor. 

Tipo de 

biossurfactantes 

Micro-organismo 

Glicolipídios  

Ramnolipídios Pseudomonas aeruginosa 

Soforolipídios Torulopsis bombicola, T. 

apicola 

Trehalolipídios 
Rhodococcuserythropolis, 

Mycobacterium sp. 

Lipopeptídios e 

Lipoproteínas 

 

Peptídio-lipídio Bacillus licheniformis 

Viscosina Pseudomonas fluorescens 

Serrawetina Serratia marcescens 

Surfactina Bacillus subtilis 

Subtilisina Bacillus subtilis 

Gramicidina Bacillus brevis 

Polimixina Bacillus polymyxa 

Ácidos Graxos, 

Lipídios 

Neutros e 

Fosfolipídios 

 

Ácidos graxos Corynebacterium lepus 

Lipídios neutros Nocardia erythropolis 

Fosfolipídios Thiobacillus tiooxidans 

Surfactantes 

Poliméricos 

 

Emulsan Acinetobacter 

calcoaceticus 

Biodispersan Acinetobacter 

calcoaceticus 

Liposan Candida lipolytica 

Carboidrato-

lipídio-proteína 

Pseudomonas fluorescens 

Manana-lipídio-

proteína 

Candida tropicalis 

Surfactantes 

Particulados 
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Vesículas Acinetobacter 

calcoaceticus 

Células Várias bactérias 

 

Fonte: Desai e Banat, 1997. 

Os surfactantes sintéticos de origem petroquímica são classificados de acordo com a 

natureza de seus grupos polares (KRONEMBERGER, 2007). Já os biossurfactantes, de modo 

geral, a depender da origem microbiana podem ser classificados em: glicolipídeos, 

lipossacarídeos, lipopeptídeos, fosfolipídeos e ácidos graxos/lipídeo neutro, além de 

surfactantes poliméricos e surfactantes particulados (BARROS et al.,2007). 

Ocorre uma denominação dos biossurfactantes com relação ao peso molecular. 

Surfactantes de baixo peso molecular, são no geral, glicolipídios ou lipopeptídeos. Já os 

biossurfactantes com alto peso molecular abrangem os polissacarídeos, proteínas, 

lipopolissacarídeos, lipoproteínas ou uma mistura complexa destes polímeros (FARIA, 2010). 

 

3.4.2 – Surfactina 

 

A surfactina é um lipopeptídeo cíclico, considerado um dos biossurfactantes mais 

importantes, produzido por B. subtilis, pesquisam revelam uma grande capacidade de redução 

de tensão superficial de 72   a 27,9 mN.m-1 (FARIA, 2010). Mas, devido ao alto custo de 

produção e o baixo rendimento envolvidos no processo, limitam sua aplicação e até mesmo os 

investimentos. Logo, é de grande interesse o surgimento de novas estratégias para minimizar 

os custos altos do processo de produção e purificação deste bioproduto (YEH et al., 2006). 

O biossurfactante surfactina possui uma estrutura geral, demonstrada na Figura 2, 

composta por peptídeo cíclico de sete aminoácidos conectados a uma cadeia de ácido graxo β-

hidroxi, este, pode variar de 13 a 15 átomos de carbono, o que permite a flexibilidade no 

surgimento de compostos homólogos e isômeros (COSTA, 2005). Podendo apresentar 

isoformas além das surfactinas, as iturinas e fengicinas (CHEN et al., 2008). 
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Figura 2 - Lipopeptídeos produzidos por Bacillus subtilis: (A) surfactina; (B) iturina A; (C) 

bacilomicina L. 

 

Fonte: Oliveira (2006). 

 

A surfactina é bastante pesquisada, pois, possui uma excepcional atividade superficial, 

reduzindo a tensão superficial da água (20 °C) de 72 para 27 mN/m aproximadamente 

(ARIMA; KAKINUMA; TAMURA, 1968; COOPER et al., 1981). Quando analisada e 

comparada com outros biossurfactantes e a alguns surfactantes sintéticos, como dodecilsulfato 

de sódio (SDS) e brometo de trimetil amônio (BTA) (KIM et al., 1998), possui maior 

capacidade de reduzir a tensão superficial e interfacial e, atingindo menores valores de 

concentração micelar crítica (CMC). 

Entende-se que a atividade bioquímica da surfactina depende diretamente da sua 

composição e sequência dos aminoácidos e peptídeo, respectivamente. Estas substituições, 

acarretam significativas mudanças em suas propriedades causadas pela reorganização das 

regiões polar e apolares da acessibilidade de grupos carboxílicos. Estas modificações 

interferem diretamente em diferenças na capacidade hemolítica, quelação de metais, CMC e 

atividade superficial (BARROS et al., 2007). 

 

3.5– Micro-organismos produtores de biossurfactantes 
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O gênero Bacillus é constituído por um grupo de bactérias gram-positivas, em geral, 

que apresentam diversas características fisiológicas e genéticas. Formado por bactérias de alta 

relevância ambiental, e em sua maioria, não são patogênicas. A característica que apresenta 

maior significância é a sua capacidade de esporulação, que por sua vez, as torna mais 

resistente a ambientes adversos. Possui um grupo heterogêneo de bactérias gram-positivas ou 

gram-variáveis, aeróbicas, com formato de bastonetes (HOLT et al., 1994). 

Estes micro-organismos apresentam uma ampla flexibilidade fisiológica quanto às 

condições de temperatura, pH e salinidade dos ambientes que são encontrados em água, solo, 

plantas, solos contaminados, sedimentos marinhos, entre outros locais (ENCINAS et al., 

1996). 

A Figura 3, identifica a sequência do processo de esporulação do micro-organismo 

Bacillus sp. De acordo com a grande resistência dos esporos e alta habilidade metabólica das 

células vegetativas, caracteriza-se como um dos grupos mais significativos e, 

consequentemente, um dos mais abordados em pesquisas científicas. As espécies do gênero 

Bacillus são identificadas como eficientes produtoras de antibióticos e outras drogas, 

inseticidas, biossurfactante, compostos químicos e enzimas (IVANOVA et al., 1999). 

Representa um grupo diversificado e com uma ecologia de interesse em diversas áreas 

da biotecnologia (EICHLER, 2001) e vem chamando a atenção dos mais variados setores 

industriais por possuírem numerosas características importantes (SCHALLMEY et al., 2004). 

B. subtilis é um bacilo gram-positivo do solo e não-patogênico, considerado GRAS 

(generally regarded as safe), logo, é seguro para o homem e para animais, assim como os 

insumos produzidos por eles, não colonizador de tecidos, naturalmente transformável (possui 

a capacidade de apoderar DNA exógeno) e formador de esporos. Tais características lhe 

concedem vantagens para a expressão de proteínas heterólogas, lembrando que linhagens de 

B. subtilis destaca-se já há algum tempo no âmbito científico na produção de proteases 

empregadas na indústria de fabricação de detergentes e sabão em pó.  (HARWOOD, 1992). 
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Figura 3 - Esporulação do micro-organismo Bacillus sp. 

 

As bactérias gram-positivas são reconhecidas por suas elevadas contribuições para 

agricultura, medicina, biotecnologia, tecnologia de alimentos e para produção de proteínas 

recombinantes. Tais biomoléculas são amplamente utilizadas nos setoriais industriais; capazes 

de secretar proteínas extracelulares funcionais no meio de cultura; grande número de 

informações a respeito de sua genética e fermentação em grande escala (PHAN et al., 2006). 

É um micro-organismo aeróbico facultativo e, possui a capacidade de crescer 

anaerobicamente na presença de nitratos e outras fontes de nitrogênio. Expõe um crescimento 

acentuado com formação de 2,3-butanodiol, acetoína e CO2, em meios compostos por glicose 

e na presença de oxigênio com diversas proporções. Contudo, em anaerobiose, seu 

crescimento é bastante moderado (CLAUS; BERKELEY, 1984). 

Levana e dextrana, polissacarídeos extracelulares, podem ser formadas na presença de 

sacarose. Em meios contendo arabinose, xilose e manitol, ocorre a síntese de ácidos 

orgânicos. Este micro-organismo também possui a capacidade de deteriorar macromoléculas 

como amido, pectina e caseína. O meio de cultura interfere induzindo na formação de 

pigmentos, assim como na produção de polipeptídeos com ação antimicrobiana (CLAUS; 

BERKELEY, 1984).  
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A cepa de B. subtilis apresenta um crescimento na faixa de temperatura mesofílica 

(25-37 ºC) e indica colônias com características morfológicas bem diferentes, essa 

diferenciação é decorrente da constituição do meio no qual o micro-organismo está se 

desenvolvendo (CLAUS; BERKELEY, 1984). É uma das 40 espécies de Bacillus mais 

procuradas cientificamente na área de biotecnologia. De acordo com suas diversas 

características de sua maquinaria metabólica, observa-se a alta capacidade de síntese de 

lipopeptídeos, moléculas as quais apresentam uma parte polar e outra apolar, propriedades 

características de biossurfactantes e antimicrobianos e que os torna um respeitoso agente 

biológico para atuar em setores na biotecnologia industrial e ambiental (OLIVEIRA, 2006). 

 Entre os biossurfactantes produzidos por estes micro-organismos, uma boa parte são 

da classe dos lipopeptídeos, geralmente formados por anéis de oito membros, sete dos quais 

são aminoácidos e o oitavo membro é um ácido graxo de configuração e tamanho de cadeia 

variável. Entre eles, podemos citar os lipopeptídeos cíclicos, grupo de surfactinas e o grupo de 

iturinas, que inclui as bacilomicinas e micosubtilisina (AHIMOU et al., 2000). Estes são 

compostos importantes por apresentarem propriedades antimicrobiana e atividade tensoativa 

(VALPUESTA, 2008). 

 

3.6- Planejamento experimental 22 

 

 

Para que ocorra uma diminuição dos custos e/ou maximização do rendimento de 

produção em bioprocessos, a ferramenta estatística é uma metodologia aplicável nestas 

decisões por análises de planejamento experimentais e apresenta gráficos de superfície de 

respostas. Estes delineamentos com adição de pontos centrais são estratégias objetivas de 

investigação inicial em relação aos efeitos causados das variáveis estudadas sobre as respostas 

desejadas, estreitando-se para uma otimização do processo (RODRIGUES; IEMMA, 2009). 

Segundo Rodrigues e Iemma (2009), os delineamentos em esquema fatorial 2k, 

ocorrem quando temos k fatores e dois níveis. Eles são muito utilizados experimentos, nos 

quais as fontes de variações são, normalmente, bem controladas. As interações entre os 

fatores e a conformação espacial entre os pontos axiais podem ser vistos na Figura 4. 
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Figura 4 - Esquema de cálculo dos efeitos principais no fator ‘A’ e ‘B’. 

 
 

 

Em que os efeitos são calculados conforme Equações (1), (2) e (3): 

 

𝐴 =  
𝑎+𝑎𝑏

2
−  

(1)− 𝑏

2
                                                             (1) 

 

 

𝐵 =  
𝑏+𝑎𝑏

2
−  

(1)+ 𝑎

2
                                                             (2) 

 

 

𝐴𝐵 =  
𝑎𝑏−1

2
−  

𝑎+ 𝑏

2
                                                             (3) 

 

 

O modelo estatístico é ajustado em relação a um limite de confiança determinado pelo 

operador (X), inerente a variações controladas (pontos centrais) constituindo a Equação (4): 

 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑥1 +  𝛽2𝑥2 +  𝛽12𝑥1𝑥2 +  𝛽11𝑥2
1 +  𝛽22𝑥2

2                  (4) 

 

Em quex1 e x2 são variáveis codificadas,𝛽0é a média geral das respostas e β1, β2, β12, 

β11 e β22 são os parâmetros do modelo de regressão, que são estimados através do método dos 

mínimos quadrados, de acordo com a Equação (5): 

𝛽1 =  
𝐴

2
, 𝛽2 =  

𝐵

2
, 𝛽12 =  

𝐴𝐵

2
        (5) 



 

34 
 

Para validar o modelo estatístico faz-se análise da variância (ANOVA), construindo 

uma tabela com os coeficientes de regressão, soma dos quadrados, quadrados médios e a 

porcentagem da distribuição F (RODRIGUES; IEMMA, 2009). 

Objetivando a otimização do rendimento de todo o processo e formulações, é 

necessário o uso desta ferramenta, que representa uma análise mais detalhada das variáveis 

sobre as respostas. Esta, possibilita a redução do número de experimentos (ou até mesmo as 

tentativas) uma vez que os fatores conseguem ser combinados, sem utilizar procedimentos 

isolados de tentativa e erro (RODRIGUES; IEMMA, 2009). 

 

3.7 - Extração e purificação de biossurfactantes 

 

Os biossurfactantes do tipo surfactina são recuperados do meio de cultura por métodos 

clássicos, como: precipitação (com sulfato de amônio, acetona, ácido), extração com solventes 

orgânicos e cristalização, para processos em batelada; centrifugação, adsorção separação de 

espuma e precipitação, filtração com escoamento tangencial, diafiltração e precipitação, e 

ultrafiltração, para processos contínuos. 

Geralmente, biossurfactantes do tipo surfactina e similares, são produzidos por B. 

subtilis e B. licheniformis, respectivamente, são recuperados por precipitação ácida. Já os 

biossurfactantes produzidos por Pseudomonas sp. são recuperados utilizando acetona 

(MULLIGAN; GIBBS, 1990). Com relação a certas impurezas, são extraídas 

simultaneamente, que resulta em escolha nos próximos procedimentos de extração e 

cromatografia. Logo, muitos pesquisadores adotam métodos mais simples para purificar e 

concentrar estes lipopetídeos, incluindo extração em duas fases, ultrafiltração e extração em 

fase sólida. O fracionamento de espuma é um método bastante utilizado e oferece grande 

vantagem por remover continuamente in situ a surfactina do caldo fermentativo para evitar 

prováveis inibições por feed-back (PEYPOUX et al, 1999). 

Quanto à recuperação e purificação dos biossurfactantes, tem-se observado muitas 

barreiras em sua comercialização, uma vez que seja caro os custos destes (LIN; JIANG, 

1997). Os processos de purificação são responsáveis pelo encarecimento de mais de 60% dos 

custos de produção total. Logo, por questões econômica, muitos bioprodutos, como: 

biossurfactantes, enzimas, biopolímeros, entre outros; torna-se muitas vezes inviável a 

produção. A atividade de biossurfactante pode ser afetada por metabólitos presentes nestes 
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fermentados. A sua recuperação, depende principalmente das suas cargas iônicas, solubilidade 

em água, e localização (intracelular ou extracelular) (LADISCH, 2001). 

Uma opção viável é o acoplamento estéril de um coletor de espumas para o processo 

em biorreatores. Ou seja, a remoção contínua de biossurfactantes durante a fermentação 

aumenta a densidade celular no reator e eliminou a inibição de produto, resultando num 

aumento do rendimento de biossurfactante (DAVIS, 2001; BARROS, 2007). Nessa técnica, a 

espuma é coletada e acidificada a pH 2,0 com HCl concentrado, e a surfactina precipitada é 

extraída em diclorometano (PEYPOUX et al, 1999; SEN; SWAMINATHAN, 2005). 

É preciso uma atenção especial para a extração dos biossurfactantes, pois depende da 

estrutura e propriedade. Existem muitos métodos efetivos para um tipo de biossurfactante, 

mas pode-se tornar ineficiente para outros. Em especial, a surfactina, primeiro separa as 

células do sobrenadante. Posteriormente, utiliza-se a precipitação ácida com HCl, em seguida 

aplica-se os solventes para extração, como metanol ou diclorometano (SANTOS, 2001). 
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4 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 – Obtenção do extrato aquoso da algaroba 

 

As vagens de algaroba são oriundas da cidade de Japi, localizado na microrregião da 

do semiárido potiguar – RN. A obtenção do extrato aquoso da algaroba foi realizada de 

acordo com a metodologia de Silva (2009), o extrato obtido foi armazenado em garrafas 

plásticas e guardado em refrigerador a uma temperatura de –10ºC. 

Selecionou-se as vagens de algaroba de acordo com o estado de conservação, vagens 

danificadas, descartando as atacadas por insetos e roedores, fungos, doenças, como também, a 

retirada de pedras e galhos para garantir a qualidade do produto e evitar fermentações 

indesejadas. Como pode ser verificado na Figura 5. 

Figura 5 - Seleção das melhores vagens. 

 
Fonte: Autora 

As vagens selecionadas foram pesadas em uma balança eletrônica, com o propósito de 

verificar o rendimento do processo no final. Em detalhe na Figura 6. 

Figura 6 - Pesagem das vagens de algaroba. 

 
Fonte: Autora. 
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A sanitização foi realizada emergindo as vagens em uma solução bactericida de largo 

espectro, efetivo contra esporos, fungos e bacteriófagos. Água clorada entre 3 a 5 % (v/v) por 

aproximadamente 5 minutos e depois foi lavada com água corrente até retirar o excesso de 

hipoclorito.   

A operação de quebra das vagens foi realizada manualmente em fragmentos de 1,5 cm 

± 0,5 para aumentar a área de contato entre o solvente e o soluto. As vagens no tamanho 

recomendado estão exibidas na Figura 7. 

Figura 7 - Vagens de algaroba em fragmentos. 

 
Fonte: Autora. 

Os fragmentos das vagens foram submetidos ao processo de hidratação com água 

potável e a temperatura entre 60ºC e 80 ºC, por aproximadamente 4 horas. 

Figura 8 - Vagens de algaroba na hidratação a 85 ºC. 

 
Fonte: Autora. 

  

O material resultante da hidratação foi submetido a operações de sucessivas 

prensagens, em prensa hidráulica manual a uma pressão de 10 Kgf/cm2, onde se separou o 

extrato aquoso (caldo) do resíduo sólido (bagaço). 
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Figura 9 - Extrato aquoso da algaroba. 

 
Fonte: Autora. 

 O caldo extraído foi submetido a uma filtragem simples com filtro de nylon 150 mesh 

para retirada das partículas sólidas em suspensão. 

 

4.2 – Caracterização físico-química do substrato 

 A caracterização físico-química do extrato aquoso da algaroba foi realizada quanto ao 

teor dos açúcares redutores totais (ART), teor de sólidos solúveis (°brix) e pH. 

 

4.2.1 - Teor de açúcares redutores totais (ART) 

 

Para determinar a concentração dos açúcares redutores totais foi realizada a hidrólise 

da amostra, uma vez que a algaroba é rica em sacarose. O procedimento ocorreu com a 

introdução de 1 mL de cada amostra, 0,5 mL de ácido clorídrico e 6 mL de água em um balão 

volumétrico de 50 mL. O balão foi levado ao banho termostatizado (SL 150 - SOLAB) por 10 

minutos sobre a temperatura de 70 °C, em seguida foram adicionados 2 mL de NaOH (4N) e 

água destilada até completar o volume do balão. 

Após hidrólise, a etapa subsequente consistiu em adicionar em tubos de ensaio 0,5 mL 

da amostra hidrolisada e 0,5 mL do reagente DNS. A amostra foi levada ao banho 

termostatizado a 100 °C por 15 minutos. Após aquecimento, os tubos foram incubados em 

banho de gelo por 3 minutos. Por último, adicionou-se 4 mL de água destilada a amostra. A 
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leitura foi realizada em triplicata em espectrofotômetro a 540 nm.  O branco é composto de 

0,5 mL de água destilada ao invés da amostra. Cada amostra foi analisada em triplicata e a 

diluição foi considerada para fins de processo. 

 

4.2.2 - Teor de sólidos solúveis (ᵒBrix)  

 

Para determinação do teor de sólidos solúveis presente no extrato foi realizada leitura 

em refratômetro (NOVA - ABBE REFRACTOMETER) das amostras. Esse procedimento foi 

adaptado da metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (1985). 

 

4.2.3 - pH 

  

O pH do extrato de algaroba foi aferido com auxílio de um potenciômetro de bancada 

(medidor de pH) resolução 0,01 (TECNOPON mPA 210) bivolt, previamente calibrado com 

soluções padrões (4,0 – 7,0). 

 

4.3 - Micro-organismo 

  

O micro-organismo utilizado foi B. subtilis, linhagem UFPEDA86, cedido pelo 

Departamento de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A linhagem 

foi mantida em meio sólido ágar Lúria-Bertani (Tabela 3) em tubos inclinados com 3 mL de 

meio (pH 6,8). A renovação das células foi feita periodicamente (aproximadamente 60 dias) e 

realizada por repique em tubos incubados a 37°C, durante 24 horas e em seguida, 

armazenados a 4°C para sua conservação.  

 

Tabela 3 - Composição do meio Lúria-Bertani. 

Composição g/L 

Triptona 10 

Extrato de levedura 5 

Ágar 5 

Fonte: Cold Spring Harbor Protocols CSH protocols, 2017. 
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 A reativação celular foi realizada em frascos erlenmeyers de 250mL contendo 50mL 

de meio de crescimento, mesmo meio utilizado em cada experimento. A transferência do 

micro-organismo para o meio de crescimento foi realizada em câmara de fluxo com auxílio de 

uma alça de platina para a retirada de colônias de bactérias crescidas dos tubos inclinados para 

os frascos contendo o meio de cultivo. Os frascos inoculados foram incubados em incubadora 

rotativa orbital (200rpm e 37°C). O crescimento do micro-organismo foi acompanhado por 

densidade óptica (D.O. 600nm), ao alcançar a absorbância entre 0,6 e 0,8, foi transferido um 

volume de 10% (v/v) para os cultivos em incubadora rotativa orbital e em biorreator (Tec Bio 

V - Tecnal). 

 

4.4 – Processo fermentativo 

 

Inicialmente, foram realizados experimentos em incubadora rotativa orbital e em 

biorreatores utilizando o extrato aquoso de algaroba para o conhecimento do comportamento 

da linhagem B. subtilis UFPEDA 86 nesse substrato, com e sem suplementação de fonte de 

nitrogênio (extrato de levedura). Nesses cultivos foram analisados o crescimento microbiano, 

a concentração de substrato, a porcentagem de emulsificação e a tensão superficial.  

 

4.4.1. Cultivos em incubadora rotativa orbital (Planejamento experimental 2²) 

 

Os cultivos para produção de biossurfactante a partir do extrato aquoso da algaroba 

como substrato foram realizados em erlenmeyers de 250 mL, com volume de 100 mL de meio 

de cultivo, agitados a 200 rpm e temperatura controlada de 37 ºC foram acompanhados, em 

tempos regulares, durante 96 horas de processo.     

Um planejamento experimental fatorial 22, com triplicata do ponto central, foi 

realizado para verificar a influência das concentrações do extrato aquoso da algaroba 

(substrato) e extrato de levedura (fonte de nitrogênio) sobre a produção de biossurfactante.  

Para tanto, o índice de emulsificação como indicativo da presença de biossurfactante foi 

analisado como variável resposta. As Tabelas 4 e 5 apresentam os fatores com os níveis 

estudados e a matriz do planejamento, respectivamente, utilizados nos experimentos. 
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Tabela 4 - Fatores com os níveis estudados. 

Fatores Níveis 

-1 0 +1 

Algaroba (g/L) 10  15 20 

Nitrogênio (% p/v) 0,0  0,5 1,0 

Fonte: Autora. 

 

Tabela 5 - Matriz do planejamento fatorial 22 com triplicata no ponto central. 

Ensaios [Extrato aquoso da 

algaroba] 

g/L 

[Extrato de levedura] 

% (p/v) 

1 (-1) 10  (-1) 0,0 

2 (+1) 20 (-1) 0,0 

3 (-1) 10  (+1) 1,0 

4 (+1) 20  (+1) 1,0 

5 (0) 15  (0) 0,5  

6 (0) 15  (0) 0,5  

7 (0) 15  (0) 0,5  

Fonte: Autora. 

 

 

4.4.2. Cultivos em biorreator de bancada 

 

Para verificar a potencialidade do extrato aquoso da algaroba como fonte de carbono 

para processos fermentativos com fins de produção de biossurfactante foram realizados 

experimentos com o extrato de algaroba em uma diluição de 1:1 (50% de extrato e 50% de 

água miliQ) em escala maior, utilizando biorreator de bancada (Tabela 6). Todos os 

experimentos foram realizados em biorreator de bancada Tec Bio V – Tecnal com 

temperatura de 37°C, agitação de 200 rpm, vazão de ar de 1L.min-1e pH controlado de 6,8. O 

controle do pH foi realizado com auxílio de soluções de hidróxido de sódio e ácido fosfórico 

ambas a 1M. 
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Tabela 6 - Meios utilizando algaroba como fonte de carbono. 

Composição Meio 1 Meio 2 Meio 3 

Extrato aquoso de 

algaroba (%v/v) 
50 50 50 

Extrato de levedura 

(%p/v) 
0 0,5 1,0 

Fonte: Autora. 

Concomitantemente, foi avaliada a influência da suplementação da fonte de nitrogênio 

(extrato de levedura), no crescimento microbiano e na produção do biossurfactante.  Foi 

acompanhado também a concentração de substrato, o índice de emulsificação e tensão 

superficial. Na Figura 10, mostra o processo fermentativo no biorreator após 24h de cultivo.  

Figura 10 - Processo de produção do biossurfactantes em biorreator de bancada. 

 

Fonte: Autora. 

4.5 -  Análises do processo de produção de biossurfactante 

 Em intervalos regulares, os processos fermentativos foram analisados quanto à 

concentração de biomassa, concentração de substrato e produção do biossurfactante, para 

posterior determinação dos parâmetros cinéticos. 

4.5.1 - Concentração de células 

 O crescimento microbiano foi acompanhado através do método turbidimétrico 

(600nm) e gravimétrico por peso seco. O peso seco consistia em adicionar 2mL de caldo 

fermentado a um microtubo de massa conhecida, centrifugar (10000 rpm por 10 minutos) e ao 
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final da centrifugação, o sobrenadante foi descartado. O pellet sedimentado foi pesado e 

levado a estufa (OLIDEF-CZ) a 80 °C por 24h. Em seguida, o pellet livre de umidade foi 

pesado. O procedimento foi realizado em triplicata. O peso seco foi determinado de acordo 

com a Equação 6. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 (𝑔 𝑚𝐿⁄ ) =
(𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑡𝑢𝑏𝑜+𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒)−𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑡𝑢𝑏𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
 (6) 

 

4.5.2 - Quantificação do substrato 

 Foi realizada a análise do caldo fermentado isento de células e essa quantificação 

utilizou a metodologia do reagente DNS (ácido 3,5-dinitro salicílico). Para determinação dos 

açúcares redutores totais utilizou-se o método DNS descrito por Santos (2007) modificado 

pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Agroindústria Tropical. Essa 

metodologia foi, originalmente, proposta por Miller (1959) e baseia-se na redução do ácido 3-

amino-5-nitrosalicílico, em que há a oxidação do grupo aldeído do açúcar a grupo carboxílico. 

O reagente DNS possui uma cor amarelada, após o aquecimento, torna-se avermelhado de 

acordo com a concentração de açúcares redutores presente na solução, o que permite sua 

leitura em espectrofotômetro a 540nm. A curva padrão foi obtida utilizando diferentes 

diluições da solução de glicose 0 a 1g/L. Com os valores de absorbância obtidos, foi 

construída a curva de absorbância versus concentração. 

Para determinar a concentração dos açúcares redutores totais foi realizada a hidrólise 

da amostra, uma vez que o extrato de algaroba é rico em sacarose. O procedimento ocorreu 

com a introdução de 1 mL de cada amostra, 0,5 mL de ácido clorídrico e 6 mL de água em um 

balão volumétrico de 50 mL. O balão foi levado ao banho termostatizado (SL 150 - SOLAB) 

por 10 minutos sobre a temperatura de 70 °C, em seguida foram adicionados 2 mL de NaOH 

(4N) e água destilada até completar o volume do balão. 

A metodologia consistiu em adicionar em tubos de ensaio 0,5 mL da amostra 

hidrolisada e 0,5 mL do composto DNS. A amostra foi levada ao banho termostatizado a 100 

°C por 10 minutos. Após aquecimento, os tubos foram incubados em banho de gelo por 5 

minutos (Figura 11). Por último, adicionou-se 4 mL de água destilada a amostra. A leitura foi 

realizada em espectrofotômetro a 540 nm.  O branco é composto de 0,5 mL de água destilada 

ao invés da amostra. Cada amostra foi analisada em triplicata e a diluição foi considerada para 

fins de processo. 
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Figura 11 - Amostras hidrolisadas com adição do reagente DNS. 

 
Fonte: Autora 

 

4.5.3 - Análise dos parâmetros cinéticos 

A definição de velocidade que visa a avaliação do desempenho de um processo 

fermentativo, é a produtividade em células, expressa na Equação 7, mostrando que a 

produtividade representa a velocidade média de crescimento referente ao tempo final de 

fermentação, tf. 

A produtividade volumétrica de biomassa (Px) será calculada a partir da Equação (7): 

𝑃𝑥 =  
𝑋𝑚á𝑥− 𝑋0

𝑡𝑓
                                                    (7) 

Onde:  Px - produtividade volumétrica de biomassa [g.L-1.h-1] 

 Xmáx – concentração máxima de células [g.L-1] 

 X0 – concentração inicial de células [g.L-1] 

 tf – tempo de fermentação [h]  

 

Além disso, é possível quantificar no cultivo os fatores de conversão. O fator de 

conversão de substrato em células (Yx/s), descrito por Schmidell et al. (2001) está expresso 

na Equação 8. 

O fator de conversão de substrato em células do processo foi calculado a partir da 

equação (8):  

𝑌𝑥
𝑠⁄ =

𝑋− 𝑋0

𝑆0−𝑆
                                                         (8) 
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Onde:  Yx/s – Fator de conversão  

 X – Concentração final de células  

 X0 – Concentração inicial de células 

 S0 – Concentração inicial de substrato  

 S – Concentração final de substrato 

 

Em que: X é a concentração final de células, X0 a concentração inicial, S0 a 

concentração inicial de substrato e S a concentração final de substrato no final do processo 

fermentativo. Com o uso desta equação, é possível conhecer quanto de substrato é consumido 

para alcançar uma concentração celular pontual. 

A concentração microbiana X aumenta durante um cultivo fermentativo, logo, é 

possível quantificar a velocidade específica de crescimento (μx,) (SCHMIDELL et al., 2001), 

utilizando a equação (9): 

ln (
𝑋

𝑋𝑖
) =  𝜇𝑚á𝑥 . (𝑡 − 𝑡𝑖)                                                (9) 

E durante a fase exponencial de crescimento microbiano, esta velocidade específica é 

máxima e constante (µmax). O µmax pode ser estimado pela linearização dos valores de 

concentração celular durante a fase exponencial, além disso, pode-se estimar também o tempo 

de geração da linhagem durante o cultivo que é dado pela Equação 10. 

𝑡𝑔 =
𝐿𝑁2

𝜇
        Eq. (10) 

4.5.4 – Quantificação do bioproduto 

 

4.5.4.1 – Índice de emulsificação 

  

O índice de emulsificação foi determinado segundo Cooper e Goldberg (1987). A 

análise consistiu em misturar 4mL do sobrenadante da cultura de micro-organismos de cada 

amostra a 6mL de óleo vegetal, óleo de motor e querosene separadamente em tubos de ensaio 

de 15mL que posteriormente foram agitados vigorosamente em vortex (KMC- 1300V Vortex 

Mixer VIXAR) por 1min e deixados a 30ºC por 24h. 

 O índice de emulsificação (Equação 11) foi então determinado através da divisão da 

altura da emulsão pela altura total da coluna e multiplicado por 100. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 (%) =
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠ã𝑜 (𝑐𝑚)

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑛𝑎 (𝑐𝑚)
× 100        (11) 
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4.8.4.2. Atividade emulsificante (AE) 

 

A atividade emulsificante seguiu a metodologia descrita por Cirigliano e Carman 

(1984). Em tubos de ensaio, foi adicionado 0,5 mL de meio de cultura fermentado livre de 

células, 0,5 mL de solução tampão de acetato de sódio 0,1M (pH 3,6) e 0,25 mL de 

querosene. A agitação foi realizada em vórtex durante 2 minutos em alta rotação. A emulsão 

foi quantificada em espectrofotômetro a 540 nm a cada 10 minutos por 1 h. No preparo para o 

branco, utilizou 0,5 mL de água destilada no lugar de 0,5 mL de meio de cultura. Define-se a 

unidade de atividade emulsificante como a quantidade de biossurfactante necessária para 

aumentar a absorbância da fase aquosa em 1 a 540 nm. 

 

4.8.4.3. Tensão superficial 

A medida da tensão superficial é um método indireto para monitorar a produção de 

biossurfactantes. À medida que o micro-organismo se desenvolve ele sintetiza o 

biossurfactante, desde que a produção do biossurfactante seja associada ao crescimento, e este 

é encontrado no caldo fermentado reduzindo tensão superficial (BEZERRA, 2016).  

A leitura da tensão superficial foi feita em tensiômetro (Sensadyne – modelo QC6000) 

que tem como parâmetro dispersão de bolhas (Figura 12). As análises foram feitas com o 

sobrenadante obtido após a centrifugação do caldo fermentado de cada amostra, a uma 

temperatura de 25°C. A cada início de análise a tensão superficial da agua destilada, cujo 

valor é de aproximadamente 72 mN/m, foi verificada, garantindo a calibração do tensiômetro. 

Figura 12 - Avaliação da tensão superficial em Tensiômetro (Sensadyne – QC6000). 

 
Fonte: Autora 
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4.5.5 - Purificação dos biossurfactantes produzidos 

 

Para o segmento do estudo, estabeleceu a recuperação do produto seguindo uma 

adaptação da metodologia descrita por Esmeraldo (2010). Em que a concentração da 

surfactina foi estimada pela extração do biossurfactante no meio livre de células. Assim, 

ajustou-se o pH para 2 com HCl em 36 mL do produto da espuma (PE), e 200 mL do 

sobrenadante de 48h de cultivo, etapa caracterizada por acidificação do meio (Figura 13). A 

solução resultante foi mantida em repouso a 4 º C por 24 h para que houvesse a precipitação 

da surfactina. 

A seguir, na Figura 13, é representado de forma detalhada em forma de esquema a 

metodologia abordada, seguida das concentrações dos reagentes.  

 

Figura 13 - Fluxograma da purificação dos biossurfactantes. 

 

Fonte: Autora. 
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4.5.6 -Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 

A identificação de grupos funcionais foi realizada por espectroscopia de infravermelho 

com transformada de Fourier (FTIR). Os espectros de FTIR foram registrados em um 

Espectrômetro FT-IR / compacto / de bancada WQF-510A/520A com comprimento de onda 

de 1282.1 nm - 28571.4 nm (Figura 14). O biossurfactante extraído e seco (uma pequena 

amostra de aproximadamente 10 mg) foi macerado em cadinho juntamente com KBr (60 mg) 

e formado as pastilhas em uma prensa hidráulica de bancada. Após a formação das pastilhas, 

foi verificado o comprimento de onda no aparelho de FTIR. As análises por espectroscopia no 

infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) têm sido fundamentais nos estudos de 

substâncias orgânicas (STEVENSON, 1994), como para identificar grupos funcionais, como 

os de ácidos carboxílicos, aminas, amidas, estruturas alifáticas e aromáticas e grupos 

hidroxilas (PAIM et al., 1990 apud OLENDZKI, 2006). 

Figura 14 - Espectrômetro FTIR em detalhe e prensa hidráulica de bancada. 

 

Fonte: Autora. 
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5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 - Extrato aquoso da algaroba 

 

5.1.1 - Caracterização físico-química do substrato 

A caracterização físico-química do extrato aquoso foi realizada quanto ao teor de 

açúcares redutores totais (ART), teor de sólidos solúveis (°Brix) do extrato bruto de algaroba 

e pH. A caracterização do substrato está apresentada de acordo com a Tabela 7: 

Tabela 7 - Caracterização do extrato aquoso da algaroba. 

Extrato 

(%) 

Açúcares totais 

([gli]g/L) 

Teor de sólidos 

solúveis 

(ᵒBrix) 

 

pH 

Extrato 1 100,43 23,2 5,29 

Extrato 2 100,21 22,8 5,6 

Extrato 3 99,08 22,1 5,44 

Fonte: Autora. 

 

Os extratos denominados 1,2 e 3, receberam uma terminologia diferente, pois tiveram 

sua extração em dias diferentes, mas com a quantidade mantida (aproximadamente 4 Kg). Os 

teores de açúcares redutores totais dos extratos variaram de 99,08 g/L a 100,43 g/L. Os teores 

de açúcares redutores totais relatados na literatura se diferenciam de acordo com as condições 

de cultivo da planta. Borges (2004) e Oliveira (2011), analisando a composição de açúcares 

redutores das vagens da algaroba encontraram 3,4 g/100g (32,8 g/L) e 4,03 g/100g (43,5 g/L) 

respectivamente. Para a farinha da algaroba, Silva et al.  (2007) obtiveram uma concentração 

de açúcares redutores de 4,6g/100g equivalentes a 49,7 g/L. Os resultados da literatura em 

g/100g foram convertidos em g/L para simplificar as comparações dos cálculos.  

Para o processo de fermentação alcoólica do mosto da algaroba, é devidamente 

indicado a trabalhar com um teor de sólidos solúveis entre 18 e 20 °Brix, visando a obtenção 

bom desempenho dos micro-organismos fermentescíveis segundo Silva e tal. (2003). É 

importante relatar que, o presente trabalho é pioneiro na produção de biossurfactantes 

utilizando o extrato de algaroba, variando a concentração de carbono e nitrogênio. No entanto 

há muitos trabalhos realizados que utilizam outras fontes de carbono, como: melaço da cana 

de açúcar, abacaxi, suco de caju, manipueira, água de coco, entre outros. 
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 Os valores de pH nas três extrações mostraram estar uniforme, uma vez que o extrato 

foi obtido de um mesmo conjunto de vagens. Estes valores coincidem com os valores 

encontrados na literatura, quando se trata do extrato bruto da algaroba na produção de 

enzimas, entre outros bioprocessos. Ao longo da fermentação, prevaleceu o fermentado com 

caráter ácido. Nascimento (2014) estudou a utilização do extrato de algaroba como fonte 

alternativa para a produção de celulose bacteriana e obteve valores próximos de pH variando 

entre 4,0 e 8,0.  

5.2 – Cultivos em incubadora rotativa orbital 

5.2.1 – Ensaios iniciais 

Os processos fermentativos utilizando extrato aquoso da algaroba como substrato 

foram realizados com a finalidade de conhecer o comportamento do B. subtilis em cultivo 

submerso, uma vez que não há na literatura relatos sobre a utilização desse substrato para 

produção de biossurfactantes. 

Geralmente, os microrganismos lidam de diversas maneiras às diferentes condições 

ambientais às quais estão sendo submetidos (TORTORA et al., 2000). Os ensaios foram 

conduzidos por 60 horas em ensaios preliminares e em sua composição de meio de cultivo, 

continha o extrato aquoso de algaroba diluído numa proporção de 1:1 sem adição de outro 

componente. De início, foram realizados dois ensaios, de acordo com a condição encontrada 

na Tabela 8 e meio contendo extrato aquoso de algaroba diluída numa proporção de 1:1 (100 

mL de água + 100 mL de extrato aquoso de algaroba) sem adição de fonte de nitrogênio. 

Tabela 8 - Tabela dos parâmetros analisados nos cultivos. 

CONDIÇÕES DE PROCESSO 

Temperatura: 37 º C 

Agitação: 200 rpm 

Razão de Aeração: 40 (%) 

Vazão de Ar: -- L.min-1 

pH 6,8  

Base: NaOH 1 M (mol/L) 

Ácido: HCl 1 M (mol/L) 

Fonte: A autora. 
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5.2.1.1 – Concentração celular por espectrofotometria (D.O600nm) 

 

De acordo com a Figura 15, pode-se observar que a fase exponencial durou cerca de 

12 horas de cultivo e, posteriormente entrou na fase estacionária. Na fase estacionária, o 

esgotamento de nutriente essencial (substrato) e/ou o acúmulo de metabólitos inibidores pode 

levar a interrupção da divisão celular e, consequentemente, redução da concentração celular. 

No entanto, em carência de nutrientes, as células podem manter-se viáveis durante períodos 

de tempo mais ou menos longos, à custa das reservas endógenas, que usam em processos de 

manutenção. Alguns pesquisadores, defendem a hipótese de que a produção de 

biossurfactantes se encontra nesta fase. 

Figura 15 - Crescimento celular por espectrofotometria a 600nm. 

 

Fonte: Autora. 

Diante da Figura 16, nota-se a presença da fase lag do micro-organismo e, nesta fase, 

ocorre uma adaptação ao meio de cultivo nas primeiras 6 h. A fase exponencial ocorreu das 6 

às 36 h de cultivo, onde obteve uma concentração máxima de células de 8,4 g/L em 36 horas 

de processo. É importante observar também que,a medida que houve o crescimento celular foi 

observada a diminuição do substrato, proporcionando uma redução de 70,3 g/L para 39,3 g/L, 

ou seja, consumo de 56% do substrato inicial.   
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Figura 16 – Cultivo com extrato aquoso de algaroba sem suplementação com extrato de 

levedura – Ensaio 1. 

 

Fonte: Autora. 

Na Figura 17, encontra-se o perfil do crescimento celular juntamente com o consumo 

de substrato do segundo ensaio preliminar. Nota-se que o crescimento microbiano ocorre até 

12h de cultivo e que a redução do consumo de substrato também acompanha esse aumento da 

biomassa. A concentração máxima de células chega a 4,6 g/L em 36h de cultivo com 

aproximadamente 89 g/L de substrato. Nota-se um consumo de substrato menos acentuado, 

fato este que pode ser justificado devido à grande quantidade de açúcares presentes no meio, 

mesmo assim, houve um crescimento expressivo de biomassa microbiana. 

Figura 17 – Cultivo com extrato aquoso de algaroba sem suplementação com extrato de 

levedura – Ensaio 2. 

 

Fonte: Autora. 
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5.2.1.2 – Produção de Biossurfactantes 

 

Índice de emulsificação 

Os resultados dos índices de emulsificação estão demonstrados na Figura 18 e 19, em 

cada ensaio analisado. Um fato constante na análise dos índices de emulsificação nos dois 

ensaios foi a baixa porcentagem de emulsificação observada no querosene. Para óleo de 

origem vegetal e o óleo de motor, foram observados índices bem expressivos no ensaio 1 e 2, 

respectivamente, e indicam de maneira indireta a presença do biossurfactante nos cultivos. 

Barros et al. (2007), em seu trabalho, avaliaram as propriedades emulsificantes e estabilidade 

do biossurfactante produzido por B. subtilis em manipueira. Neste referido trabalho, 

obtiveram cinco emulsões apresentando uma redução percentual do IE maior que 10% no 

período analisado entre 24 e 96 horas para o biossurfactante: milho (26,0); oliva (15,8); 

babaçu (17,3); algodão (17,6), e gergelim (62,9).  

Figura 18 - Índice de emulsificação no primeiro ensaio preliminar. 

 

 

Fonte: Autora. 
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Figura 19 - Índice de emulsificação no segundo ensaio preliminar. 

 

Fonte: Autor 

 

Tensão Superficial 

De acordo com a Figura 20, a tensão superficial inicial no processo foi de 67,5 mN/m 

para 59,65 mN/m no final do processo. Uma redução de apenas 13% da tensão superficial, 

acarretando um resultado menos expressivo nos primeiros ensaios. A baixa redução de tensão 

observada, no presente trabalho, pode estar associada ao peso molecular do biossurfactante 

produzido, uma vez que moléculas de alto peso molecular não têm a capacidade de 

proporcionar reduções elevadas da tensão superficial, mas sim alto poder emulsificante 

(BUENO, 2008).  

Figura 20 - Determinação da tensão superficial (mN/m) no sobrenadante ao longo do processo 

fermentativo nos ensaios preliminares. 

 

Fonte: Autora. 
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5.2.2. Ensaios subsequentes em incubadora rotativa orbital 

 

Os cultivos em incubadora rotativa orbital e o planejamento fatorial realizado tiveram 

o objetivo de estudar as melhores condições para os cultivos em biorreator de bancada. Para 

tanto, foram analisados os cultivos com variação da agitação (150 e 200 rpm) e da 

concentração da fonte de nitrogênio (extrato de levedura e sulfato de amônio), conforme 

exposto na Tabela 9. 

Tabela 9 - Ensaios referentes aos testes de melhores condições de cultivo e suplementação no 

meio. 

Ensaios Temperatura Agitação 

(rpm) 

Micro-organismo pH Suplementação do meio 

1 30 150 B. substilis 6,8 1% Ext. levedura 

2 37 200 B. substilis 6,8 1% Ext. levedura 

3 37 200 B. substilis 6,8 1% Sulfato de amônio 

(NH4)2SO4 

Fonte: Autora. 

 

5.2.2.1 - Crescimento celular e concentração de substrato 

 

Diante dos gráficos expostos nas Figuras 21, 22 e 23, observa-se que no primeiro 

cultivo, em que se utilizou a temperatura de 30ºC, houve uma adaptação do micro-organismo 

no cultivo, diferentemente dos cultivos realizados à temperatura de 37ºC. A fase exponencial 

foi evidenciada entre 8 a 36h e posteriormente, configurou-se as fases estacionárias. A 

concentração máxima de células nos cultivos a 37ºC e agitação de 200 rpm, atingiu 

concentrações entre 3 e 4 g/L. Tais concentrações assemelham-se aos resultados encontrados 

por Oliveira et al.(2014), no qual a  produção de biossurfactantes foi realizada a partir de 

linhagens isoladas de manguezais, empregando diversos meios de cultivos, como: meio 

mineral com adição da solução de micronutrientes, suco de caju clarificado (CAJC) e 

(NH4)2SO4 e meio mineral (MM) sem a solução de micronutrientes. 

Ainda observando as figuras citadas, houve uma diminuição da concentração de 

substrato ao longo do tempo de fermentação e uma posterior estabilização desta variável. O 

decréscimo no valor da concentração de substrato indica consumo do mesmo pelo micro-
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organismo o que, por sua vez, demonstra que houve crescimento microbiano nas primeiras 

horas de fermentação. Após 36h de cultivo, a velocidade de consumo de substrato foi 

minimizando, indicando que o crescimento microbiano atingia a fase estacionária. Percebe-se 

ainda, por meio das Figuras 21,22 e 23, que nos dois primeiros ensaios houve um consumo 

equivalente a quase 50% do substrato, resultado muito semelhante ao encontrado na literatura 

sobre a produção de biossurfactante em melaço de cana (BEZERRA, 2006). 

 

Figura 21 - Cultivo com extrato aquoso de algaroba suplementado com extrato de levedura – 

Ensaio 1 (150 rpm e 30 ºC). 

 

Fonte: Autora. 
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Figura 22 - Cultivo com extrato aquoso de algaroba suplementado com extrato de levedura- 

Ensaio 2 (200rpm e 37ºC). 

 

Fonte: Autora. 

Figura 23 - Cultivo com extrato aquoso da algaroba suplementado com sulfato de amônio - 

Ensaio 3 (200rpm e 37ºC). 

 

Fonte: Autora. 
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As bactérias do gênero Bacillus requerem a adição de fontes de nitrogênio no meio de 

cultivo visto que os biossurfactantes que produzem são principalmente do tipo lipopetídeos, a 

fim de compor a parcela da estrutura do biossurfactante composta pelos peptídeos. Vale 

ressaltar, que o meio de cultivo utilizado nestes ensaios para a produção dos biossurfactantes 

foi acrescido de extrato de levedura, e também, o sulfato de amônio como suplementação da 

fonte de nitrogênio. 

Em relação à influência da adição de sulfato de amônio no meio de cultivo, no ensaio 

3 contendo 1% (p/v) de suplementação, os melhores resultados de redução da concentração de 

substrato foram obtidos na ausência deste. Já no trabalho de Rocha et al. (2007), 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 foi utilizada para a produção de biossurfactantes em 

suco de caju adicionado de óleo de soja e diferentes fontes de nitrogênio (peptona, NaNO3, e 

(NH4)2SO4), sendo que a peptona foi vantajosa em relação ao nitrato de sódio e sulfato de 

amônio, obtendo-se reduções da tensão superficial de até 41%. 

De acordo com o trabalho de Santa Anna et al. (2002), que utilizou diversas fontes de 

nitrogênio, como o NaNO3, (NH4)2SO4 e CH4N2O na produção de biossurfactantes, o nitrato 

de sódio foi mais relevante quando comparado ao sulfato de amônio e a ureia. Os autores 

relatam que devido a assimilação do nitrato envolver a redução até amônio e posterior 

assimilação através da via glutamina-glutamato, isso implica dizer que a assimilação desta é 

mais lenta, tendo a limitação de nitrogênio de acordo na síntese de biossurfactantes. 

Alguns relatos na literatura indicam que a produção de biossurfactantes pode ocorrer 

na limitação da fonte de nitrogênio. Quando a limitação por nutrientes inicia, o crescimento 

microbiano diminui, mas a fonte de carbono continua sendo transportada às células para a 

biossíntese de lipídios. Os produtos formados podem ser lipídios, polissacarídeos e polímeros 

de estocagem como o poli-hidroxibutirato. Os nutrientes limitantes podem ser o nitrogênio, 

ferro, magnésio e fósforo. Este comportamento, de maior produção de biossurfactantes na 

limitação de nitrogênio, foi o mesmo observado em nosso trabalho (DESAI, 1997).  

5.2.2.2 - Tensão Superficial 

 

 Os resultados de tensão estão expressos na Figura 24, nota-se uma baixa redução da 

tensão superficial nos dois primeiros ensaios, em torno de 10% de redução, ensaios estes que 

utilizam extrato de levedura como fonte de nitrogênio, demonstrando que o biossurfactante 
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produzido não tem habilidade de reduzir a tensão superficial. Estudos realizados por Nitschke 

e Pastore (2006), utilizando manipueira como substrato e B. subtilis na síntese do 

biossurfactante (surfactina), obtiveram uma redução da tensão superficial de 37% em relação 

ao ponto inicial, alcançando índices abaixo de 30mN/m. Bezerra (2006) obteve resultados 

considerados satisfatórios em termos de redução da tensão superficial, uma vez que atingiu 

valores de 44% para o ensaio 17 e 41,41% para o ensaio 18, ambos em 12h de cultivo. 

Figura 24 - Tensão superficial do ponto final dos ensaios 1,2 e 3. 

 

Fonte: Autora. 

5.2.2.4 - Índice de emulsificação 

 

Os índices de emulsificação, observados nas Figuras 25,26 e 27, forneceram uma boa 

visibilidade em relação aos percentuais da emulsificação utilizando o óleo de motor, seguida 

de querosene e óleo vegetal. Observou-se que, mesmo em concentrações baixas de fontes de 

carbono, são suficientes para estimularem um alto índice de emulsificação nos compostos 

hidrofóbicos e, pode ser alcançado utilizando-se matérias-primas baratas e regionais. 
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Figura 25 - Índice de emulsificação do ensaio 1. 

 

Fonte: Autora. 

Figura 26 - Índice de emulsificação do ensaio 2. 

 

Fonte: Autora. 
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Figura 27 - Índice de emulsificação do ensaio 3. 

 

Fonte: Autora. 

A Figura 25 indica os percentuais de emulsificação dos biossurfactantes produzidos no 

ensaio 1. Nota-se que houve um aumento considerável na emulsificação final, tendo em vista 

o ponto inicial do cultivo, tanto para óleo de motor quanto em óleo vegetal. Para as 

emulsificações do segundo ensaio, a Figura 26 tem-se que as emulsificações no óleo de motor 

foram mais evidenciadas em relação aos outros compostos hidrofóbicos estudados. Vale 

ressaltar que houve aumento no índice de emulsificação utilizando querosene após 48h, 

quando comparada a emulsificação inicial de 5,88% e chegando a 18,18% de emulsão. Os 

índices observados no ensaio 3 também foram semelhantes aos primeiros, tendo em vista que 

os melhores resultados foram obtidos em óleo de motor e querosene, respectivamente. 

Destacam-se os índices obtidos com os sobrenadantes coletados a 24 e 48h em querosene, 

chegando a mais de 40% de emulsificação (Figura 27). 
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querosene foi de 65% e 60% para o meio de cultivo livre de células e a solução de 

biossurfactante bruto, respectivamente (ABDEL-MAWGOUD, 2009). 

Atividade emulsificante (AE) 

O acompanhamento da estabilidade da emulsão através da análise de atividade 

emulsificante (U) é apresentado na Figura 28. A análise foi realizada no período de 60 

minutos, em intervalos de 10 minutos, utilizando querosene como agente emulsificante no 

cultivo referente ao ensaio 1. 

Figura 28 - Atividade emulsificante (U) do biossurfactante produzido por Bacillus subtillis 

UFPEDA 86 no ponto final do cultivo (72 h) do ensaio 1. 

 

Fonte: Autora. 

O resultados encontrados foram reportados por Oliveira (2010) ao estudar a produção 

de biossurfactantes por B. subtilis em meio mineral, o qual encontrou valores entre 1 a 1,7 U. 

Bueno et al.(2010) notaram que o B. pumilus, utilizando meio contendo glicose, sacarose, 

manitol, frutose, glicose adicionada a frutose e caldo de cana na concentrações 1 a 5%, 

encontrou valores  de atividade entre 0,3 e 0,7 U. Estudos mais recentes por Rocha (2017), 

obteve-se valores de 1,0 a 1,5 U de atividade emulsificante utilizando melaço de cana como 

substrato na produção de biossurfactantes. 
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5.3 – Cultivos do planejamento experimental 2² com triplicata no ponto central 

 

5.3.1 - Crescimento celular 

 

A Figura 29 ilustra o perfil de crescimento celular observado no cultivo com o extrato 

aquoso da algaroba na concentração estabelecida pelo planejamento experimental fatorial 

proposto. De acordo com a Figura 29, observou-se uma fase de adaptação do micro-

organismo ao meio, nas primeiras 5 horas de processo. Após esse período, em todos os 

experimentos, ocorreu o início da fase exponencial, fase esta que a reprodução celular se 

encontra extremamente ativa, proporcionando a máxima velocidade específica de crescimento 

e intensa atividade metabólica.  

Figura 29 - Perfil da concentração celular durante do tempo de cultivo utilizando extrato 

aquoso de algaroba, de acordo com o planejamento experimental fatorial 22, com 3 repetições 

no ponto central, exceto o experimento 4. 

 

Fonte: Autora. 
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g/L. Portanto, essa concentração de substrato sem suplementação com fonte de nitrogênio não 

favoreceu o crescimento celular. Já no experimento 2 (20 g/L de substrato e sem adição de 

extrato de levedura), a concentração máxima foi de 1,9 g/L, demonstrando que o aumento da 

concentração da fonte de carbono ampliou em 2,78 vezes a concentração celular do sistema. 

Ainda analisando o crescimento celular, o experimento 3 (10 g/L de substrato e 1,0 % (p/v) de 

extrato de levedura), obteve-se uma concentração máxima de células de 2,78 g/L, triplicando 

a concentração celular observada no experimento 1, quando se utilizou a mesma concentração 

de substrato. Portanto, nesse experimento a suplementação da fonte de nitrogênio favoreceu o 

aumento da concentração de biomassa. 

 Analisando os experimentos 5, 6 e 7, que representam os pontos centrais, ou seja, 

concentração de substrato a 15 g/L e 0,5% (p/v) de extrato de levedura, os valores da 

concentração celular foram próximos aos observados no experimento 2. Os resultados 

encontrados, possuem valores mais significativos quando comparados a alguns trabalhos na 

literatura. O B. subtilis foi cultivado no meio contendo melaço de cana como substrato e os 

valores da concentração celular máxima foi de 0,9 a 1,1 g/L (OLIVEIRA, 2011). 

A Figura 30, ilustra o perfil da concentração celular do experimento 4 do 

planejamento.  Este cultivo, apresentou em 32 horas de cultivo, a concentração máxima de 

células de 10, 66 g/L, demonstrando ser a condição de processo que mais a linhagem se 

adaptou para a produção do biossurfactantes. 

Figura 30 - Perfil da concentração celular durante o cultivo utilizando extrato aquoso da 

algaroba na condição 4 (20 g/L de açúcares e 1,0 % de extrato de levedura). 

 

Fonte: Autora. 
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5.3.2Concentração de substrato 

 

A Figura 31 mostra o consumo do substrato oriundo do metabolismo do B. subtilis. 

Das condições principais, de 1 a 4, observa-se que na condição 2 obteve-se uma redução de 

aproximadamente 50 % do substrato, juntamente com a condição 4, onde houve uma queda de 

14,8 g/L para 4,5 g/L de substrato em 60 horas de cultivo. Valores próximos foram 

encontrados, onde a produção de biossurfactantes foi utilizando um meio mais viscoso e com 

alto teor de açúcares. Já em meio utilizando pedúnculo de caju com e sem adição de fonte de 

nitrogênio para produção de biossurfactantes utilizando B.subtilis e P. aeruginosa obteve um 

consumo de substrato de quase 100 % (OLIVEIRA, 2011). 

Figura 31 - Concentração de substrato do planejamento da fermentação utilizando o extrato 

aquoso da algaroba como substrato na produção de biossurfactante. 

 

Fonte: Autora. 
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biomassa, substratos e produtos. Por meio da cinética, possibilita uma comparação 

quantitativa entre condições de cultivo através dos parâmetros encontrados da Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Os parâmetros cinéticos avaliados nas condições do planejamento. 

 

Ensaios 

Px 

( g.L-1.h-1) 

 

Yx/s 

(g/g) 

 

µmáx 

(h-1) 

tg 

(h) 

1 0,011389 0,390579 0,0658 10,53415 

2 0,031667 0,175161 0,0654 10,59858 

3 0,040556 1,171737 0,0698 9,930475 

4 0,174444 0,273126 0,1166 5,944658 

5 0,026111 0,689757 0,0969 7,153222 

6 0,032222 0,644813 0,0377 18,38587 

7 0,027222 0,566106 0,0406 17,07259 

Fonte: Autora. 

Estudos relacionados à produção de biossurfactantes têm diversas variações entre os 

sistemas que podem ser analisadas (DESAI; BANAT, 1997). Existem casos que a produção é 

significante em condições limitantes de crescimento, pela concentração de nitrogênio e de 

cátions multivalentes (KOSARIC, 1987). Os biossurfactantes produzidos por B. subtilis são 

sintetizados na fase exponencial de crescimento, enquanto outros autores defendem a ideia de 

que são sintetizados na fase estacionária (BESSON, 1992). O fato do produto formado estar 

ou não associado ao crescimento celular é dependente de diversos fatores, dentre eles, 

podemos destacar a espécie do micro-organismo, assim como também o meio de cultivo 

utilizado (DEBON, 2015). 

5.3.4 - Produção de Biossurfactantes 

 

5.3.4.1 – Índice de emulsificação 

 

Os resultados dos índices de emulsificação estão demonstrados na Figura 32 e 

representam o perfil obtido em cada condição oferecida. Uma ocorrência constante na análise 

dos índices de emulsificação foi a baixa porcentagem de emulsificação para querosene. Para o 
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óleo de motor foram observados índices bem expressivos e indicam de maneira indireta a 

produção do biossurfactante em todos os cultivos. 

Figura 32 - Índice de emulsificação nas condições do planejamento fatorial. 

 

Fonte: Autora. 

O indicativo de produção de biossurfactante foi maior no cultivo utilizando a 

suplementação a 0,5 % de extrato de levedura, nas condições intermediárias (pontos centrais) 

e a 1 % nas condições 3 e 4 do cultivo. De acordo com alguns pesquisadores, para que a 

emulsão seja considerada eficaz, o índice de emulsificação deve ser superior a 40 % (Silva, 

2002). Logo, diante dos cultivos, permitiu-se inferir a presença de biossurfactante obtido nos 

experimentos analisados. 

 

5.3.5 - Análise do planejamento fatorial 2² 

 

O gráfico de pareto, Figura 33, destaca os fatores que contribuem com significância 

estatística o processo fermentativo. O mesmo, indica os fatores que influenciaram no índice 

de emulsificação, ao nível de confiança de 90 %. Foi observado que a variável que interfere 

significativamente no percentual de emulsificação é a concentração de nitrogênio adicionado 

ao meio de cultivo. Ou seja, nos cultivos suplementados, obteve-se níveis mais elevados de 

emulsificação.  
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Figura 33 - Gráfico de Pareto para análise dos fatores dos ensaios em resposta ao índice de 

emulsificação. 

 

Fonte: Autora. 

 

A Figura 34, mostra a análise de superfície resposta configurada pelo planejamento 

experimental fatorial proposto. A superfície de resposta pode ser explorada para determinar 

condições ótimas de processo ou a sensibilidade da variável resposta a mudanças dos níveis 

dos fatores de interesse. Neste caso, pode-se observar que o alto índice de emulsificação foi 

favorecido pelo o aumento da concentração de nitrogênio e também, da concentração de 

substrato, mostrando que a região em vermelho intenso é a região de otimização do índice de 

emulsificação e, conseguinte, produção do biossurfactante.  
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Figura 34 - Superfície de resposta do planejamento experimental 2² com triplicata no ponto 

central. 

 

 

Fonte: Autora. 

 

Tabela 11 - Dados analisados no Statistic 7.0 para o segundo planejamento experimental. 

   

Experimento Concentração 

de Carbono 

Concentração de 

Nitrogênio 

IE (%) 

1 (-1) 20 g/L (-1) 0% 1,6129 

2 (+1) 40 g/L (-1) 0% 4,4118 

3 (-1) 20 g/L (+1) 1% 50,6849 

4 (+1) 40 g/L (+1) 1% 40,00 

5 (0) 30 g/L (0) 0,5 % 48,3871 

6 (0) 30 g/L (0) 0,5 % 51,4706 

7 (0) 30 g/L (0) 0,5 % 51,4706 

Fonte: Autora. 

 

No gráfico de Pareto destacou-se os fatores que favoreceram, com significância 

estatística, todo o cultivo ao longo do tempo. De acordo com a figura 35, observa-se os fatores 

que influenciaram no índice de emulsificação em óleo de origem vegetal, ao nível de 
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confiança de 90 %. A partir destes resultados, temos que a concentração de nitrogênio é a 

variável que interfere significativamente no percentual de emulsificação em óleo vegetal. Isto 

é, com a suplementação dos meios de cultivo na produção de biossurfactantes por 

microrganismos o fator adicional em fonte de nitrogênio, vai permitir maiores índices de 

emulsificações, que é uma maneira indireta de identificar biossurfactantes. 

Figura 35 - Dados analisados no Statistic 7.0 para o segundo planejamento experimental em 

gráfico de pareto. 

 

Fonte: Autora. 

 

Com o intuito de obter uma melhor visualização do efeito das variáveis independentes 

sobre o índice de emulsificação do óleo vegetal foi construída a superfície de resposta 

juntamente com as curvas de contorno, como é denotado na Figura 36. Pelas análises da 

superfície de resposta e curvas de contorno, verifica-se que para aumentar os índices de 

emulsificação deve-se trabalhar as concentrações de nitrogênio seguido das concentrações de 

carbono. Como é o caso, em que se observa o alto índice de emulsificação que foi favorecido 

pelo o aumento da concentração de nitrogênio e, da concentração de carbono, mostrando que 

a região em vermelho intenso é a região de otimização do índice de emulsificação e, 

conseguinte, produção do biossurfactante. Esta medida corrobora a determinação de 
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condições ótimas de processo ou a sensibilidade da variável resposta a mudanças dos níveis 

dos fatores de interesse.  

Figura 36 - Dados analisados no Statistic 7.0 para o segundo planejamento experimental em 

Superfície de resposta. 

 

Fonte: Autora. 

 

5.4 – Cultivos em Biorreator de bancada 

 

Foram realizados 4 ensaios em diferentes condições. O extrato aquoso da algaroba foi 

utilizado em todos como fonte de carbono (concentração de 50% (v/v)). O extrato de levedura 

como fonte de nitrogênio foi a variada entre os processos fermentativos (Tabela12). 

Em todos os cultivos as características do meio de fermentação sofreram alterações 

visuais e aparecimento de espumas (Figura 37). O meio, antes de ser inoculado, apresentava 

uma coloração marrom translúcida, devido ao processo de esterilização, mas no decorrer do 

processo fermentativo, o cultivo foi adquirindo turbidez, que é consequência do crescimento 

celular. O aroma também foi alterado para o cheiro característico do processo fermentativo. 
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Tabela 12 - Condições de cultivos nos ensaios em biorreator de bancada. 

Ensaios Temperatura 
Agitação 

(rpm) 

Micro-

organismo 

Tempo 

(h) 
pH 

Suplementação 

do meio 

1 37 200 B. substilis 84 h 6,8 ----- 

2 37 200 B. substilis 84 h 6,8 0,5 % Ext. 

levedura 

3 37 200 B. substilis 84 h 6,8 1% Ext. Levedura 

4 37 200 B. subtilis 48h 6,8 1 % Extra. 

Levedura 

Fonte: Autora. 

Os processos fermentativos foram analisados quanto à concentração de células, 

concentração de substrato e produção do biossurfactante. Para todos os cultivos foi plotado 

um gráfico da concentração celular e concentração de substrato em função do tempo, 

descrevendo a cinética da linhagem estudada nas condições de processo, os parâmetros 

cinéticos também foram determinados para todos os ensaios. 

Figura 37 - Fermentação em biorreator e formação de espuma. 

 

Fonte: Autora. 

5.4.1 -  Cinética de crescimento e concentração de substrato 

Para avaliar a influência da suplementação de nitrogênio no crescimento da linhagem e 

conhecer o comportamento em cultivo submerso com algaroba foi realizado um primeiro 
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experimento sem a suplementação de nitrogênio e utilizando a diluição de 1:1 de água 

destilada e extrato aquoso de algaroba. 

A Figura 38 ilustra o perfil de crescimento celular e consumo de substrato observado 

no cultivo. Como é visto, a B. subtilis 86, apresentou um crescimento de 1,03 g/L nas 

primeiras 24h de cultivo, de 24h a 48h o crescimento continuou e passou de 1,03 g/L para 

1,68 g/L. No período de 60h, houve uma queda no crescimento celular, porém logo após, 

houve um crescimento bastante significativo do micro-organismo no meio proposto chegando 

a uma concentração máxima de células de 4,96g/L em 84 h de cultivo. Observa-se também, 

um aproveitamento expressivo do consumo de substrato, tendo em vista que a partir das 

primeiras horas até as 48h do processo, a concentração de glicose foi de 86 g/L para 44g/L e 

nas últimas horas de cultivo a concentração final foi 33g/L de substrato. Diante dos resultados 

obtidos nesse experimento, os parâmetros cinéticos foram determinados e estão apresentados 

na Tabela 13. 

Figura 38 - Cultivo de Bacillus subtilis 86 utilizando extrato aquoso de algaroba como 

substrato. 

 

Fonte: Autora. 

Os parâmetros cinéticos (Tabela 13) para o cultivo sem suplementação de nitrogênio 

foram: velocidade específica de crescimento, µx= 0,0203 h-1, produtividade em células, Px = 

0,046825 g.L-1 .h-1, fator de conversão de substrato em células, YX/S= 0,074284 gx.gs
-1 e 

tempo de geração, tg= 34,14h. 

Segundo Desai e Banat (1997), o estudo cinético relata muitas variações na produção 

de biossurfactantes. Em casos específicos, a maior produção é observada nas condições 

limitantes do crescimento, pela limitação do nitrogênio entre outros fatores. Alguns autores 
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defendem a teoria de que os biossurfactantes apresentam maiores concentrações no final da 

fase exponencial e início da estacionária. Besson e Michel (1992) afirmaram que em B. 

subtilis, o biossurfactante surfactina, já é produzida na fase logarítmica de crescimento, ainda 

que em pequenas concentrações. O produto formado pode estar ou não associado ao 

crescimento celular, pois dependerá de diversos fatores inclusos, como: o micro-organismo 

proposto como agente transformador ou até mesmo, o meio de cultivo a ser utilizado no 

processo (DEBON, 2015). 

A Figura 39 ilustra o perfil de crescimento celular e consumo de substrato observado 

no cultivo com extrato de algaroba na mesma concentração do primeiro ensaio, porém 

suplementado com 0,5% de extrato de levedura durante 84h de cultivo. Diferente do primeiro 

experimento, neste o crescimento exponencial ocorreu nas primeiras 24h, indicando assim a 

ausência da fase lag, chegando a uma concentração de 4,8g/L. Como conseguinte, obteve-se 

uma concentração máxima de 5,83g/L em 72h de cultivo. Para o consumo de substrato foi 

observado menor consumo no geral, pois a concentração passou de 177,17g/L para 142g/L, 

subtraindo assim, apenas 20% do total de substrato disponível no processo. Os parâmetros 

cinéticos (Tabela 13) para o cultivo com suplementação 0,5% de nitrogênio foram: velocidade 

específica de crescimento, µx= 0,036h-1, produtividade em células, Px de 0,0468 g.L-1 .h-1, 

fator de conversão de substrato em células, YX/S= 0,0970 gx.gs
-1 e tempo de geração, tg= 

19,25h. 

 

Figura 39 - Perfil cinético de Bacillus subtilis 86 utilizando extrato aquoso de algaroba como 

substrato suplementado com 0,5 % de extrato de levedura. 

 

Fonte: Autora. 
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Diante da Figura 39, observa-se que os níveis de consumo de substrato ao longo do 

processo, não foi tão expressivo, logo, pode-se levar em consideração que a quantidade da 

fonte de C/N residual apresentadas no presente estudo se deva ao fato do aumento nas 

concentrações iniciais de ART e por haver também uma fonte de nitrogênio a mais disponível 

ao micro-organismo e o mesmo utilizá-la simultaneamente com a fonte de carbono para 

crescimento, dentre outros nutrientes presentes no extrato de algaroba (OLIVEIRA, 2010). 

Para o terceiro ensaio, houve uma suplementação de 1% de nitrogênio (Figura 40) e foi 

observado um crescimento discreto nas primeiras horas de cultivo, com fase exponencial 

compreendida entre 36 a 48h e concentração máxima de 46,67 g/L em 60h de cultivo, logo 

após houve queda da concentração celular, caracterizando o declínio do crescimento 

microbiano. Pode-se observar que o consumo de substrato foi deveras significante, passando 

de uma concentração de 130 g/L para 67,56 g/L, resultando assim um consumo de 

aproximadamente 52%. Tendo em vista a Figura 40, os valores pertencentes ao crescimento 

celular reforçam o trabalho de Kim et al. (1997), que cultivaram B. subtilis C9 em meio 

sintético, utilizando glicose como fonte de carbono, e acabaram observando uma relação 

direta entre o crescimento celular, produção de biossurfactante e consumo de substrato. Onde 

observou um bom crescimento celular, de modo que o excelente consumo de substrato é 

inversamente proporcional do micro-organismo utilizado. Os parâmetros cinéticos desse 

experimento se encontram na Tabela 2 e são µx= 0,0703 h-1, produtividade em células, Px = 

0,4960 g.L-1 .h-1, fator de conversão de substrato em células, YX/S= 0,5316 gx.gs
-1 e tempo de 

geração, tg= 9,859 h. 

 

Figura 40 - Cultivo de Bacillus subtilis 86 utilizando extrato aquoso de algaroba como 

substrato suplementado com 1% de extrato de levedura em 84h de cultivo. 

 

Fonte: Autora. 
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Os resultados obtidos conforme a figura 41, o perfil cinético microbiano está bastante 

representativo, uma vez que nas primeiras 24h, caracterizou-se a fase log de crescimento, 

tendo a ausência da adaptação do microrganismo. O número máximo da concentração celular 

foi no período de 24h, chegando a quase 3 g/L. Posteriormente, deu-se início da fase 

estacionária e declínio celular, respectivamente. Já no consumo de substrato, houve um 

grande decréscimo dos nutrientes no meio. Aproximadamente a concentração de substrato 

inicial foi de 20 g/L às 0h de cultivo e após 48h, a concentração de substrato chegou a 2,5 g/L. 

Esse consumo expressivo está de acordo com a facilidade do consumo da sacarose presente 

no meio.  

 

Figura 41 - Cultivo de Bacillus subtilis 86 utilizando extrato aquoso de algaroba como 

substrato suplementado com 1 % de extrato de levedura em 48 h de cultivo. 

 

 

Fonte: Autora. 

 

Trabalhos anteriores (GIRO et al., 2009; ROCHA et al., 2009; FREITAS DE 

OLIVEIRA et al., 2013), mostraram que o B. subtilis LAMI005 apresentava potencial para a 

produção de surfactina, pois obtiveram concentrações satisfatórias e semelhantes a estes 

resultados. No presente estudo, não houve adição de outra fonte de carbono combinada com 

glicose, no entanto, acredita-se que o nutriente que auxilia na manutenção do microrganismo 

para continuar excretando o biossurfactante é o extrato de levedura, que atua como fonte de 

nitrogênio, exercendo importante papel na produção de biossurfactantes. Casas e García-
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concentrações de extrato de levedura (1 a 20 g/L). Logo, observaram que o uso de baixas 

concentrações de extrato de levedura (1,0 g/L) favorece a produção de soforolipídeos por 

Candida bombicola. Os autores indicam ainda que em altas concentrações de extrato de 

levedura a produção de biossurfactantes diminui devido à exaustão de fonte de carbono, 

causada pelo aumento da biomassa. 

Diante da Tabela 13, expressa anteriormente, nota-se que a velocidade específica do 

processo 4, utilizando 1% de suplementação com extrato de levedura, foi superior aos demais 

cultivos. Oliveira (2010), também obteve resultados semelhantes, uma vez que atingiu 

maiores velocidades específicas utilizando variações nas diluições e suplementação ao meio 

de cultivo. Assim, como obteve maiores valores de produtividades e fatores conversões de 

substrato. Ao trabalhar com P. aeruginosa ATCC 10145 cultivada em suco de caju integral 

avaliando diversas condições de cultivo, analisou que a produção do biotensoativo aconteceu 

na maioria dos experimentos de forma correlacionada ao crescimento celular, e que tal 

comportamento observado é típico de um metabólito primário (ROCHA,2007). 

 

Tabela 13 - Parâmetros cinéticos Bacillus subtilis 86 com algaroba 50 %. 

Ensaios Algaroba 

50% 
Parâmetros µx máx (h -1) Px(g.L-1 .h-1) 

Y X/S 

(gx.gs -1) 

tg(h) 

1 

Extrato de levedura 0% 

0,0203 

 

0,0468 

 

0,0742 

 

34,145 

 

2 

Extrato de levedura 0,5% 

0,036 

 

0,0468 

 

0,0970 

 

19,254 

 

3 

Extrato de levedura 1% 

0,0703 

 

0,4960 

 

0,5316 

 

9,8598 

 

4 Extrato de Levedura 1% 0,1055 0,0388 0,1055 6,5701 

Fonte: Autora. 
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5.4.2 - Produção do biossurfactante 

 

 É característica do processo fermentativo de síntese de biossurfactante a produção de 

espuma. Esse fato foi observado nos cultivos, principalmente nos cultivos realizados em 

biorreator com a adição da suplementação de extrato de levedura como fonte de nitrogênio. 

5.4.2.1 – Índice de Emulsificação 

 

Os resultados dos índices de emulsificação estão demonstrados nas figuras 42, 43, 44 e 

45, e representam o perfil obtido em cada condição oferecida. Uma ocorrência constante nos 

índices de emulsificação foi a ausência de índices consideráveis para querosene, exceto no 

ensaio 4 como verificado nas figuras abaixo. Para o óleo de motor foram observados índices 

de emulsificação consideráveis que indicam de maneira indireta a produção do biossurfactante 

em todos os cultivos. O indicativo de produção de biossurfactante foi maior no cultivo 

utilizando a suplementação a 1% de extrato de levedura tanto para o ensaio 3, quanto para o 

ensaio 4, uma vez que para ambos compostos hidrofóbicos, óleo de motor e querosene, 

apresentaram índices expressivos na maioria dos pontos coletados, chegando a mais de 60% 

em querosene após 24h de cultivo e 60% em óleo de motor com 48h de cultivo. Devido ao 

alto índice de emulsificação do querosene neste quarto ensaio, foi verificado a atividade 

emulsificante (AE) do mesmo.  

Figura 42 - Índice de emulsificação Bacillus subtilis 86 com algaroba 50 %. 

 

Fonte: Autora. 
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Figura 43 - Índice de emulsificação Bacillus subtilis 86 com algaroba 50 % e nitrogênio 0,5%. 

 

 

Fonte: Autora. 

 

Figura 44 - Índice de emulsificação Bacillus subtilis 86 com algaroba 50 % e nitrogênio 1%. 

 

 

Fonte: Autora. 
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Figura 45 - Índice de emulsificação Bacillus subtilis 86 com algaroba 50 % e nitrogênio 1 % 

em 48h de cultivo. 

 

Fonte: Autora. 

Um estudo mostrou que em 48h uma concentração máxima de biossurfactante é 

produzida e que sua produção permaneceu constante até 72h para B. subtilis em biorreator 

utilizando um meio mineral suplementado com glicose e frutose. Esse mesmo estudo concluiu 

também que a produção de biossurfactante ocorreu em associação com o crescimento celular 

(GIRO, 2009). Logo, os ensaios condizem com a literatura, visto que o cultivo com mais 

expressividade em seu crescimento celular, foi o cultivo com a suplementação a 1% de 

nitrogênio, que também apresentou melhores índices de emulsificação. Em destaque, o ensaio 

4, onde o cultivo durou cerca de 48h de fermentação, apresentou resultados bem relevantes 

quando comparados as fermentações anteriores.  

Diversos estudos relatam que uma emulsão seja considerada eficaz, o índice de 

emulsificação deve ser superior a 40% (YOUSSEF et al., 2004). Logo, desta forma o presente 

estudo apresentou resultados satisfatórios, tendo em vista que, as análises utilizando óleo de 

motor, óleo de soja e querosene, ultrapassaram cerca de 40% de emulsificações. Também vale 

salientar que as emulsões foram testadas e capazes de se manter formada durante 24h de 

análise, indicando assim, que o micro-organismo estudado é um bom produtor de 

bioemulsificante. Sousa (2011), obteve emulsificações de quase 55% utilizando os três 
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compostos hidrofóbicos, n-hexadecano, óleo de seja e querosene. Seu melhor resultado foi 

obtido usando o n-hexadecano (53,3%), seguido pelo óleo de soja (43%).  

As emulsões expressivas em querosene encontradas no quarto ensaio em biorreator, 

estão de acordo com as emulsões encontradas por Soares (2014), onde avaliou a produção de 

biossurfactantes com cultivos em meio Mineral adicionando pequenas quantidades de 

micronutrientes e seu trabalho, atinge emulsificações entre 55% a 65%. Logo, de acordo com 

resultados obtidos, constatamos a presença indireta de tensoativos de origem bacteriana por 

rotas sustentavelmente fermentescíveis.  

 

Atividade Emulsificante (AE) 

A emulsão foi acompanhada diante de sua estabilidade, através da análise de 

Atividade Emulsificante (U) que está representada na Figura 46. A análise foi realizada 

durante o período de 60 minutos, em intervalos de 10 minutos, utilizando querosene como 

agente emulsificante devido ao seu alto índice exposto anteriormente. 

 

Figura 46 - Atividade emulsificante dos pontos que obtiveram maiores índices. 

 

Fonte: Autora. 
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Foi utilizado os pontos pertencentes a 24h e 36h do quarto ensaio, uma vez que 

apresentaram maiores índices de emulsificações utilizando o querosene. Destaca-se também 

de acordo com a figura retratada, a estabilidade das emulsões em relação ao tempo. Estes 

valores, comumente encontrados na literatura como já foi abordado anteriormente. 

 

Índice de emulsificação do produto purificado 

 

Com a purificação dos produtos obtidos na fermentação do ensaio 4 em biorreator de 

bancada, foi identificado que o biossurfactante produzido está equivalente a tensoativos de 

origem química, como podemos observar diante dos resultados da Figura 47. Foi utilizado 

como padrão para este teste de emulsificação, o surfactante aniônico SDS. Logo, nota-se que 

a diferença entre os comportamentos do óleo de motor, aos demais compostos, poderia sugerir 

uma maior estabilidade da emulsão formada pelo biossurfactante com hidrocarbonetos de 

cadeia longa, uma vez que o óleo de motor é um composto de mistura de hidrocarbonetos de 

massa molecular mais elevada que a do querosene, por exemplo. Entretanto, não foi 

observada nenhuma tendência nesse sentido nos demais hidrocarbonetos analisados. 

Verificou-se então, que o biossurfactante de origem biológica corresponde ao mesmo poder 

emulsificante quando comparado ao de origem química (Figura 48). 

Figura 47 - Índice dos produtos purificados obtidos a partir do ensaio 4. 

 

Fonte: Autora. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

O.M O.V Q

Índice de emulsificação dos produtos

SDS ESPUMA 48H



 

83 
 

Figura 48 - Índice de emulsificação dos produtos e SDS como padrão. 

 

Fonte: Autora. 

 

4.2.2.2 -  Tensão superficial 

 

A medida da tensão superficial para os experimentos foi aferida ponto a ponto (Tabela 

14). Observa-se que do intervalo de 3h para 6h houve uma maior queda em valores de tensão 

para o experimento sem suplementação, e o seu ponto final apresentou o menor valor de 

tensão de 61,2 mN/m. 

Para os cultivos com suplementação de nitrogênio, as reduções de valores de tensão 

superficial foram menos consideráveis, chegando a aumentar o valor de tensão em alguns 

pontos. Pode-se atribuir a possíveis descalibragem do equipamento. 

Tabela 14 - Tensão superficial Bacillus subtilis com meio de algaroba diluído 1:1. 

Algaroba 

50% 

Tensão 

Superficial 
0h 3h 6h 9h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 

Extrato de levedura 0% 69,4 68,5 62,2 67,4 65,5 64,9 63,8 61,6 61,8 61,2 

Extrato de levedura 0,5% 60,3 63,3 63,7 63,2 63,1 64,9 63,2 65,2 64,8 65,1 

Extrato de levedura 1% 64,5 66,7 66,3 67,3 67 66,9 66,9 66,5 65,7 65,6 

Fonte: Autora. 
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Embora haja indicativos da produção de biossurfactante, em nenhum dos cultivos a 

tensão superficial foi reduzida para valores menores que 61,2 mN/m, valor esse obtido no 

cultivo com algaroba diluída sem suplementação de extrato de levedura. 

A produção de biossurfactante pode estar relacionada ao crescimento celular, como 

ocorre com Bacillus sp. (VALTER, 1986), no entanto, este não é um fator determinante; 

sendo muito mais considerável a relação entre carbono e nitrogênio oferecida. Khianngam et 

al. (2014) descreveu linhagens de B. safensis capazes de produzir enzimas industriais como 

amilases, celulases, proteases e lipases; pode-se inferir que a produção de enzimas justificaria 

então a ausência de consideráveis reduções superficiais devido aos desvios da rota metabólica 

também para cultivos relacionados a B. subtilis, como também a produção de biossurfactantes 

com alto peso molecular justificando a sua incapacidade de reduzir tensão superficial (BUENO, 

2008). 

 

5.5 - Purificação dos biossurfactantes 

 

Figura 49 - Acidificação do meio livre de células para 2 utilizando HCl 3M. 

 

Fonte: Autora. 

Após o período de repouso, centrifugou-se a solução rica em surfactina por 15 min a 

10.000 rpm e 4 ºC (Figura 50 A, B). O sobrenadante foi descartado e o precipitado, dissolvido 

em 8 mL de água deionizada pH 8,0 (Figura 50 C).  
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Figura 50 - Meio contendo a surfactina antes e depois da centrifugação. 

 

Fonte: Autora. 

Realizou-se então, uma extração líquido-líquido com uso de diclorometano (1:1) em 

funis de separação, onde: Para o produto de espuma (PEs), utilizou 8 mL e para o produto de 

48h utilizou 25 mL de diclorometano – agitou-se por 5 min, seguido por 1 hora de repouso 

para que a separação possa ocorrer - e a fase mais densa foi recolhida em falcons esterilizados 

para armazenamento das fases (Figura 51).  

Figura 51 - Primeira extração utilizando diclorometano. 

 

Fonte: Autora. 
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Posteriormente, deu início a segunda extração, onde ocorreu a exposição das fases 

orgânicas da extração com a adição do clorofórmio CHCl3, onde pode observar na figura 

abaixo:  

Figura 52 - Visualização das fases orgânicas da segunda extração utilizando clorofórmio. 

 

Fonte: Autora. 

Após a ressuspensão com clorofórmio, houve a adição de metanol nas mesmas 

proporções de clorofórmio da etapa anterior e a mistura foi deixada em repouso para a 

decantação da surfactina. Logo, retirou-se o excesso de metanol e as amostras foram 

incubadas em estufa a 60 ºC para a evaporação do reagente. Figuras 53 e 54.  

Figura 53 - Amostras no suporte para incubação em estufa a 60 ºC. 

 

Fonte: Autora. 
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Figura 54 - Amostras em estufa bacteriológica a 60 ºC. 

 

Fonte: Autora. 

Após a secagem da biomassa do produto puro, houve uma diluição em concentração 

mínima com água. Para o produto da espuma, diluiu as amostras em 2 mL de água, e para o 

produto do sobrenadante de 48h diluiu em 4mL. Após a diluição, as amostras foram 

analisadas quanto ao índice de emulsificação já descrito anteriormente e a espectroscopia 

infravermelha (FTIR). 

Figura 55 - Produto da espuma pura e sobrenadante livre de células após 48h de cultivo. 

 

Fonte: Autora. 
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Na Figura 55, nota-se que nas duas amostras dos produtos obtidos da fermentação 

submersa em biorreator de bancada, possuem uma coloração rosada em ambos os produtos, 

intensificando mais a cor no produto da espuma. Azevedo (2016), observa a estabilidade das 

espumas com a adição de nanopartículas e ressalta que o produto espuma, é considerado o 

mais puro com relação ao sobrenadante de cultivos.  

5.6 - Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 

A caracterização dos biossurfactantes excretados por B. subtilis UFPEDA 86, foi 

realizado mediante espectroscopia vibracional na Região infravermelho (FTIR). As Figuras 

56 e 57 mostram os resultados numa frequência de 4200 a 500 cm-1 em ambos espectros. 

 

Figura 56 - Espectroscopia de infravermelho do produto da espuma. 

 

Fonte: Autora. 
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Figura 57 - Espectroscopia de infravermelho do produto de 48h de cultivo. 

 

Fonte: Autora. 

Observa-se nas Figuras 56 e 57, que os espectros dos experimentos são muito 

semelhantes, diferenciando-se apenas pela intensidade dos picos. O espectro FTIR mostrou 

um pico amplo, esticado e intenso em torno de 3300 e 3600 cm-1 característico dos grupos de 

hidroxila (A). Uma vibração de alongamento C-H assimétrica de grupos CH2 alifáticos foi 

atribuída ao pico a 2400 cm-1(C). O pico em torno de 1650 cm-1 e os picos perto de 1100 cm-1 

sugerem uma presença de grupos C-O presente em ácidos carboxílicos. Os picos de absorção 

na faixa de cerca de 670-516 cm-1 correspondem ao estiramento de halogenetos de alquilo. As 

bandas do alongamento de O-H em (De 3300 cm-1 para 3600 cm-1) podem ser encontradas no 

espectro de ambos os experimentos. É possível notar também que, para ambos os espectros 

não apresentaram bandas características de heteroátomos. Sugere-se pela literatura que a 

estrutura do biossurfactante extraído em nos experimentos seja um complexo que contenha 

carboidrato-proteína-lipídeo. A Figura 58, exibe um espectro de uma surfactina comercial, 

nesta, observa-se as similaridades das bandas encontradas neste trabalho. 
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Figura 58 - Espectrometria de uma amostra comercial da Surfactina (___). 

 

Fonte: MARIM (2014). 

 Os resultados encontrados nos produtos do presente estudo, está bastante similar aos 

resultados encontrados por Marim (2014). O estudo analisa uma produção de biossurfactante 

por linhagem de Bacillus sp isoladas de estações de tratamento de águas residuais e de solo de 

manguezais. Neste estudo, verificou-se as bandas características de peptídeos, indicando 

ligações: NH, CO, CN e canais alifáticos, com comprimento de onda de 3430, 1655, 1534 e 

3000-2800, respectivamente, indicando assim que o composto é de fato um lipopetídeo. 

Ressalta-se que os resultados obtidos, apresentaram similaridade entre os espectros da 

surfactina purificada produzida extracelularmente a partir de cultura bacteriana e a IR da 

surfactina comercial padrão. Considerando a similaridade apresentada nos espectrogramas das 

figuras 56 e 57 com os IR’s encontrados na literatura, conclui-se também que os 

biossurfactantes encontrados neste processo fermentativo submerso correspondem a 

lipopeptídeos, muito provavelmente de cadeia longa.  
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6 - CONCLUSÕES 

 

De acordo com o desenvolvimento do trabalho, temos que a avaliação do processo de 

produção de biossurfactantes mediante o cultivo da linhagem de B. subtilis UFPEDA 86 

empregando o extrato aquoso da algaroba como substrato foi expressivo. É importante frisar 

alguns pontos alcançados, como: 

❖ A partir da realização de experimentos para produção de biossurfactantes a 

partir da linhagem selecionada, B. subtilis, assim como nas condições de 

processo previamente pré-estabelecidas, os resultados mostraram-se 

condizentes com o esperado com base na ampla gama de resultados na 

literatura voltados pra diversos resíduos agroindustriais, porém ainda escasso 

em materiais voltados pro extrato de algaroba para este fim; 

❖ Segundo as análises da produção de biossurfactantes variando a concentração 

de substrato e fonte de nitrogênio utilizando este extrato, favoreceram um bom 

desempenho na transformação e síntese da biomolécula de interesse; 

❖  De acordo com o estudo, a avaliação da produção de biossurfactantes em meio 

contendo o extrato aquoso da algaroba, utilizando incubadora rotativa 

refrigerada e biorreator, através dos parâmetros cinéticos pôde-se qualificar a 

eficiência das condições definidas inicialmente; 

❖ O presente estudo, apresentou resultados expressivos nos índices de 

emulsificações, apresentando emulsificação superior a 50%, e chegando na 

eficiência de um surfactante de origem química; 

❖ Caracterizou-se e identificou-se o biossurfactante produzido mediante análise 

qualitativa, como no espectro em infravermelho (FTIR), o qual atingiu bandas 

similares a surfactina comercial. 

 

PERSPECTIVAS 

❖ Testar outros micro-organismos no meio utilizado e sua suplementação; 

❖ Purificar o sobrenadante livre de células em maiores concentrações; 

❖ Realizar cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC); 

❖ Realizar testes biológicos com o produto. 
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