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Resumo 

 

LOURENCINI, L.S.F. Uso de soro de leite para obtenção de esporos de Bacillus 

atrophaeus ATCC 9372 e de biossurfactantes. 2014. 45f. (Dissertação de Mestrado). 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

 Aproximadamente 85% do leite utilizado para manufatura de queijos é descartado em 

forma soro, um subproduto com alto valor nutricional, que, embora seja usado na alimentação 

animal, como fertilizante e em suplementos alimentares, é considerado um poluente ambiental 

quando descartado em efluentes sem o devido tratamento. No Brasil, 40% do soro de leite 

produzido pelas indústrias de laticínios são descartados como efluentes sem tratamento 

adequado e, uma alternativa de melhor aproveitamento é a sua utilização como meio de 

cultivo alternativo para obtenção de micro-organismos e biomoléculas de interesse 

farmacêutico e industrial. Esporos de Bacillus atrophaeus são amplamente utilizados como 

bioindicadores para esterilização, e também são conhecidos por expressar biossurfactantes, 

que possuem potencial atividade antimicrobiana e anti-adesiva. Devido a sua importância e 

ampla aplicabilidade, estudos que viabilizem a obtenção deste micro-organismo e seus 

subprodutos devem ser melhor explorados. O objetivo deste trabalho foi avaliar a utilização 

de soro de leite como meio de cultivo para obtenção de esporos de B. atrophaeus e de 

biossurfactantes, como forma de reaproveitamento do que seria descartado. B. atrophaeus foi 

cultivado em meios contendo de 2,5g/L a 40 g/L de carboidratos expressos em soro de leite, a 

37°C por 24 horas, 3 e 6 dias, em meios líquido (em água) e sólido (1% ágar). Foram 

determinados a biomasssa celular, a concentração de biossurfactantes e a resistência térmica 

dos esporos obtidos. Para o cultivo de 20g/L em meio líquido, a biomassa de 0,59 (± 0,24) 

g/L, expressou 30,0 (± 1,40) mg/L de biossurfactantes, o que corresponde a população de 

4,8*10
8 

 esporos/mL e valor D = 2,73 min. Em meio sólido, em 20g/L, a biomassa de 0,65 (± 

0,01) g/L, expressou 48,1 (± 2,84) mg/L de biossurfactantes, o que corresponde a população 

de 2,0*10
8 

 esporos/mL e valor D = 1,50 min, valor similar ao cultivo em PCA de no qual a 

biomassa de 1,22 (± 0,01) g/L, expressou 59,3 (± 0,4) mg/L de biossurfactantes, o que 

corresponde a população de 4,6*10
8 

 esporos/mL e valor D = 1,20 min. Os resultados 

demonstram a viabilidade do uso de soro de leite como meio para crescimento e esporulação 

de B. atrophaeus e biossurfactantes, podendo ser reaproveitado para obtenção de produtos de 

interesse farmacêutico e industrial. 

 

Palavras-Chave: Soro de leite, Bacillus, esterilização, biossurfactantes e fermentação  

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

LOURENCINI, L.S.F. Use of whey to obtain Bacillus atrophaeus ATCC 9372 spores and 

biosurfactants. 2014. 45f. (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

 Approximately 85% of the milk used to manufacture cheese is discarded as whey, a 

byproduct with high nutritional value, which, it is used in animal in feeding, fertilizer and in 

food supplements, whey is considered an environmental pollutant when discarded without 

proper treatment. In Brazil, 40% of the whey produced by dairy industries is discarded as 

effluent without the necessary treatment and, an alternative for its use is the utilization as an 

alternative culture media to obtain microorganisms and biomolecules of pharmaceutical and 

industrial interest. Spores of Bacillus atrophaeus are widely used as bioindicators for 

sterilization, and are also known for biosurfactant expression, which possess antimicrobial 

and anti-adhesive activity. Due to its importance and broad applicability, studies that enable 

the obtainment of this microorganism and its subproducts must be explored. The objective of 

this study was to evaluate the utilization of whey as culture media to obtain B. atrophaeus 

spores and biosurfactants, in a way to reuse what it would be discarded. B. atrophaeus was 

cultivated in medias containing 2.5 g/L to 40.0 g/l of carbohydrates expressed in whey, at 

37ºC for 24 hours, 3 and 6 days, in medias reconstituted in liquid (water) and in solid state 

(1% agar). It was determined the biomass, biosurfactants concentration and thermal resistance 

of the obtained spores. For cultivation of 20.0 g/L in liquid state, the biomass was 0.59 (± 

0.24) g/L, and it has expressed 30.0 (± 1.40) mg/L of biosurfactants, which corresponds a 

spore population of 4.8*10
8
 spores/mL and D-value= 2.73 min. In 20.0 g/L at solid state, the 

biomass of 0.65 (± 0.01) g/L, expressed 48.1 (± 2.84) mg/L of biosurfactants, which 

corresponds to a spore population of 2.0*10
8 
 spores/mL and D-value= 1.50 min, similar value 

when cultivated in PCA which the biomass of 1.22 (± 0.01) g/L, expressed 59.3 (± 0.4) mg/L 

of biosurfactants, which corresponds to a spore population of 4.6*10
8 

 spores/mL and D-value 

= 1.20 min. The results have shown the viability of whey as culture media for growth and 

sporulation of B. atrophaeus and biosurfactants, which can be reused to obtain products of 

pharmaceutical and industrial interest. 

 

Keywords: Whey, Bacillus, sterilization, biosurfactants and fermentation. 
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1.  Justificativa 

 

 A indústria de laticínios gera elevadas quantidades de resíduos, entre eles o soro de leite, 

um subproduto com alto valor nutricional. Aproximadamente 85% do leite utilizado para 

manufatura de queijos é descartado em forma soro, que, embora seja utilizado na alimentação 

animal, como fertilizante e em suplementos alimentares, é considerado um importante 

poluente ambiental quando descartado em efluentes sem o devido tratamento. No Brasil, 40% 

do soro de leite produzido pelas indústrias de laticínios são descartados como efluente sem 

tratamento adequado e, uma alternativa para amenizar este problema ambiental, é a sua 

utilização como meio de cultivo para diversos micro-organismos (RHOLFES, 2005; 

PANESAR, et al. 2007; CAGRI-MEHMETOGLU, et al. 2012). 

 Bactérias do gênero Bacillus são microrganismos Gram-positivos, e que têm como 

principal característica a formação de esporos altamente resistentes a elevadas temperaturas, e 

por não serem patogênicos, são utilizados como indicadores biológicos em processos de 

esterilização. Além disso, membros do gênero Bacillus, são considerados microrganismos 

modelo na produção de biossurfactantes, entre eles, Bacillus subtilis (FEKETE, 2009; AL-

BAHRY et al., 2012). Além disso, são capazes de expressar biossurfactantes, ou surfactantes 

naturais, que possuem potencial atividade antimicrobiana e anti-adesiva.  

 Muitos resíduos do processamento de alimentos nas indústrias são descartados tem 

elevado valor nutricional e poderiam ser destinados para estudos de otimização do cultivo de 

micro-organismos e a expressão de biomoléculas de interesse farmacêutico e industrial. 

 Mediante este quadro, devido a ampla e potencial aplicabilidade de esporos de B. 

atrophaeus e de suas biomoléculas, a utilização do soro de leite como meio de cultivo 

alternativo para produção de esporos resistentes de Bacillus atrophaeus ATCC 9372 e de 

biossurfactantes torna-se uma alternativa viável, econômica e com fins de minimizar a 

poluição ambiental que possa ser causada por estes tipos de resíduos. 
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2. Introdução 

 

2.1 Soro de leite 

 

 A produção mundial de queijo gera cerca de 100 milhões de toneladas de soro de leite por 

ano, e é um poluente ambiental quando descartado em efluentes sem o devido tratamento, 

causando sérios problemas ambientais, afetando as estruturas físicas e químicas do solo, além 

de ser um risco à vida marinha por promover o decaimento do oxigênio dissolvido na água 

(SISO, 1996; PANESAR et al., 2007; KASSA et al.; 2008 e RHOLFES et al., 2011). 

 O soro de leite é o líquido do leite remanescente após a separação da coalhada, resultante 

da coagulação das proteínas do leite por enzimas ácidas ou proteolíticas. O tipo e a 

composição do soro de leite nas indústrias de laticínios dependem da técnica utilizada para 

remoção da caseína da parte aquosa do leite. Dois tipos de soro de leite são produzidos nas 

indústrias de laticínios, o doce (pH 6-7) e o ácido (pH<5), e sua diferenciação ocorre na 

técnica utilizada para precipitação da caseína (SISO, 1996 e PANESAR et al.; 2007). 

 Segundo a FAO (Food and Agricultural Organization), o queijo é um dos principais 

produtos agrícolas do mundo, e aproximadamente 85% do volume total de leite utilizado na 

manufatura do queijo é descartado como soro de leite. Para manufatura de 1 kg de queijo, 

gera-se 9 kg de soro de leite, e, dessa forma, uma indústria de laticínios que processa 100 

toneladas de leite por dia produz aproximadamente a mesma quantidade de produtos 

orgânicos em efluentes que uma cidade de 55000 habitantes. Apesar de haver diversas 

possibilidades para tratamento do soro de leite, entre elas a precipitação, a coagulação e a 

floculação, o custo de seu tratamento tornou-se fator determinante para indústrias de laticínios 

(SISO, 1996; PANESAR et al.; 2007; KASSA et al.; 2008; CARVALHO et al.; 2013). 

  Sendo assim, o soro de leite é objeto de pesquisa em várias áreas do conhecimento há 

muitos anos, e é definido como o líquido remanescente da produção de leite seguido da 

precipitação e remoção de caseína durante produção de queijo. Este bioproduto da indústria 

de laticínios retém cerca de 55% dos nutrientes do leite e representa cerca de 85 a 90% do 

volume total de leite processado, mostrando ser um potencial substrato para processos 

fermentativos (SISO, 1996 e VAZQUEZ et al.; 2008). 

Diversos estudos sobre a obtenção de bioprodutos foram realizados utilizando soro de 

leite como meio de cultivo alternativo. 
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GABARDO et al., 2014 estudaram a dinâmica de bioconversão de soro de leite em etanol 

a partir do cultivo de Kluyveromyces marxianus, e concluíram que o soro de leite é uma fonte 

viável de conversão em etanol, alcançando máxima produtividade em agitador orbital.  

A produção de hidrogênio durante o processo de fermentação do soro de leite a partir do 

cultivo de bactérias psicrófilas foi estudada por DĘBOWSKI et al., 2014. A máxima 

concentração de hidrogênio foi produzida por cepas de Rahnella aquatilis, mostrando que a 

produção de biogás utilizando soro de leite é uma aplicação promissora. 

CLADERA-OLIVEIRA et al., 2004 estudaram a produção de bacteriocinas a partir do 

cultivo de Bacillus licheniformis em soro de leite. Os autores constataram que as variáveis de 

temperatura, pH e concentração do soro de leite influenciam na produção deste bioproduto. A 

máxima produção de bacteriocina foi observada com pH inicial de 6.5 e 7.5, temperatura entre 

26 a 37ºC e concentração de soro de leite de 70,0 g/L. Observou-se que o aumento da 

concentração do soro leite resultou no aumento da produção do bioproduto, no entanto, não 

foi possível estabelecer um paralelo entre produção de bacteriocina e crescimento bacteriano. 

 

2.2 Micro-organismos formadores de esporos 

 

 Bactérias do gênero Bacillus e Clostridium são capazes de desencadear mudanças 

físicas e bioquímicas durante períodos de stress e/ou indisponibilidade de nutrientes para 

formar esporos robustos e dormentes para sua sobrevivência. O conhecimento do ciclo de 

vida do Bacillus e a estrutura de seu esporo é fundamental para entender a resistência do 

esporo a agentes físicos e químicos (TOBIAS et al, 2006 e SELLA et al., 2014). 

 Diferentes espécies de Bacillus, entre eles, Bacillus cereus, Bacillus coagulans, 

Bacillus atrophaeus, Bacillus stearothermophilus e Bacillus sporothermodurans são capazes 

de formar esporos resistentes a temperaturas acima de 120ºC (BERENDSEN et al., 2014). 

Esporos de Bacillus atrophaeus são amplamente utilizados como indicadores biológicos para 

esterilização, em estudos de biodefesa e astrobiologia, métodos e desinfecção, extração de 

DNA, avaliação no tratamento de resíduos e potencial adjuvante ou veículo para vacinas e 

outras biopartículas (NICHOLSON et al., 2012; BERENDSEN et al.; 2014; SELLA et al., 

2014). 

O ciclo de vida de Bacillus formadores de esporos consiste em três diferentes processos 

fisiológicos: (1) crescimento vegetativo, (2) esporulação e (3) germinação. A transição de um 

processo ao outro depende da disponibilidade de nutrientes. O crescimento binário de células 
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em estado vegetativo ocorre quando nutrientes estão disponíveis no meio, o processo de 

esporulação é desencadeado por múltiplos sinais do ambiente em que o Bacillus se encontra, 

tais como: privação de nutrientes, alta composição mineral, pH neutro, temperatura e alta 

densidade celular; os esporos pode permanecer dormentes por longos períodos de tempo e 

possuem reconhecida resistência a ambientes desfavoráveis ao crescimento, tais como, calor, 

radiação, agentes químicos e pH extremos (figura 1); sob condições favoráveis, os esporos 

quebram a dormência e recomeça sei processo de crescimento, este processo é chamada do 

germinação (SELLA et al.; 2014 e BERENDSEN et al.; 2014) 

 

Figura 1. Esporos de Bacillus subtilis (LOPEZ et al., 2009) 

 

2.3 Esterilização e Indicadores Biológicos  

 

O processo de esterilização tem por finalidade remover, ou destruir todas as formas de 

vida, animal ou vegetal, macroscópica ou microscópica, do produto considerado, sem garantir 

a inativação de toxinas e enzimas celulares (FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010). Visa a 

conservação, de modo a manter as características do produto durante a sua vida útil de 

armazenamento (vida de prateleira) a temperatura ambiente (VESSONI PENNA e 

MACHOSHVILI, 1997). 

Os principais métodos de esterilização envolvem processos térmicos, como esterilização 

por calor úmido e seco, micro-ondas, laser, plasma, infravermelho e incineração; bem como 

agentes químicos, entre eles, ozônio, óxido de etileno, peróxido de hidrogênio, dióxido de 

carbono supercrítico (ELLIS et al.; 2010); e agentes radioativos com raio gama, ultravioleta, 

feixe de elétrons e cobalto 60 (OLIVEIRA et al.; 2010).  

As Farmacopeias Brasileira, Britânica e Americana, recomendam cinco principais 

processos de esterilização, entre eles: esterilização por calor úmido e seco, gás, radiação 
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ionizante e filtração. A escolha do agente esterilizante a ser utilizado deve considerar a 

susceptibilidade de submeter o produto e a embalagem a altas temperaturas, afim de não haver 

perda ou degradação dos mesmos. 

Os métodos de esterilização permitem assegurar níveis de esterilidade compatíveis às 

características exigidas em produtos farmacêuticos, médico-hospitalares e alimentícios. O 

método escolhido depende da natureza e da carga microbiana inicialmente presente na 

matéria-prima considerada. (VESSONI PENNA et al., 1997). 

Indicador biológico (IB) é definido como uma preparação caracterizada de 

microrganismo específico, sendo utilizado para atestar a eficácia e monitorar processos de 

esterilização, além de avaliar a capacidade de descontaminação em ambientes assépticos 

(FARMACOPEIA AMERICANA, 2010; FARMACOPEIA BRITÂNICA, 2010). Um 

indicador biológico consiste de um microrganismo específico, viável, de população 

conhecida, e resistência ao agente esterilizante determinado. A escolha do indicador biológico 

ideal para o processo de esterilização depende do artigo a ser esterilizado, visto que alguns 

produtos e/ou embalagens podem apresentar incompatibilidade com o processo de 

esterilização. Os IBs devem ainda ser facilmente cultiváveis, não patogênicos e apresentar 

resistência específica para o agente de esterilização comparada a resistência de 

microrganismos patogênicos ou potencialmente contaminantes (FARMACOPEIA 

AMERICANA, 2010; FARMACOPEIA BRITÂNICA, 2010). 

Esporos bacterianos são geralmente selecionados para serem utilizados como IBs, pois 

apresentam-se mais resistentes do que a biocarga comumente presente no artigo a ser 

esterilizado. A formação de esporos ocorre na fase estacionária do crescimento do 

microrganismo, e sua esporulação está intimamente ligada com as condições de cultivo, como 

o meio utilizado e os minerais presentes nele e tempo de incubação, e é durante a maturação 

do microrganismo que os esporos tornam-se resistentes a altas temperaturas (OOMES et al., 

2009; SAWAI, et al., 2009; VESSONI-PENNA et al., 2000). Durante o processo de 

esterilização ocorre a perda córtex e a desnaturação da membrana. (REINEKE, et al.; 2011).  

Esporos de Geobacillus stearothermophilus, são indicados para testar a eficácia de 

processos térmicos por calor úmido em temperaturas a partir de 121C (DLUGOKENSKI, et 

al., 2011) Esporos de Bacillus atrophaeus, reclassificação de Bacillus subtilis var. níger, 

podem ser utilizados em processos térmicos por calor úmido, calor seco e também em 

processos de inativação química, utilizando-se por exemplo, óxido de etileno (LEE, et al., 

2008), peróxido de hidrogênio (MALIK, et al., 2013) e Bacillus pumilus é aplicado para 
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inativação por radiação (FARMACOPEIA AMERICANA, 2010; FARMACOPEIA 

BRASILEIRA, 2010; OLIVEIRA, et al., 2010).  

A esterilidade é definida com a ausência de microrganismos viáveis, e é assegurada a 

partir da validação de processos de fabricação de produtos estéreis. Falhas no processo de 

esterilização, ou validação incorreta, determinam o risco de um produto não estéril ou 

deteriorado. No entanto, há uma probabilidade estatística de que microrganismos possam 

sobreviver ao processo de esterilização. Por isso, define-se um nível de segurança de 

esterilidade, também denominado como SAL (Sterility Assurance Level). Em geral, o SAL 

empregado é de 10
-6

, porém este nível depende da biocarga inicial, que advêm da origem, 

natureza, preparação do produto e do processo de esterilização utilizado (BOCA et al, 2002; 

FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010; FARMACOPEIA BRITÂNICA, 2010; LAMBERT 

et al., 2011). 

 

2.4 Obtenção de produtos a partir de Bacillus 

 

Além de sua aplicação como indicadores biológicos, microrganismos do gênero 

Bacillus são amplamente utilizados como ferramentas para obtenção de enzimas e proteínas 

de interesse industrial e biotecnológico com alto valor agregado. Estas cepas têm capacidade 

de secretar para o meio extracelular quantidades significativas de enzimas e outros produtos 

do metabolismo (SCHALLMEY et al., 2004). 

MASSADEH e SABRA, 2011, avaliaram a produção de lípase a partir de Geobacillus 

stearothermophilus, variando-se os fatores de temperatura, pH, fonte de carbono, tempo de 

incubação e volume de meio. Observou-se que o crescimento foi favorecido em meio 

contendo óleo de oliva como fonte de carbono e incubado a 45C, pH 8,0 por 24 horas. 

KAPOOR et al., 2008, avaliaram a obtenção de xilanase a partir de Bacillus pumilus por 

fermentação submersa variando-se as fontes de nitrogênio. Observou-se que a melhor 

produção de xilanase ocorreu utilizando-se uma mistura de extrato de levedura e peptona, 

aminoácidos e vitaminas em pH 9,0 e sob agitação a 200 rpm por um período de 8 horas de 

incubação. 

A otimização na produção de queratinases por Bacillus pumilus utilizando penas de 

galinhas, foi descrita por FAKHFAKH-ZOUARI et al., 2010. A otimização do meio e do 

cultivo foi realizada a partir variação na concentração de sais, a qual resultou  um aumento 

significativo na produção de queratinase. 
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A produção de protease alcalina por Bacillus subtilis em meio sólido utilizando casca de 

batatas, e grama do tipo Imperata cylindrica foi descrito por MUKHERJEE et al., 2008. Entre 

os componentes utilizados, observou-se que extratos de carne e levedura demonstraram ser as 

melhores fontes de nitrogênio, e a caseína o melhor substrato enzimático na produção de 

protease alcalina. 

RAHMAN e ANO, 2009 descreveram a produção de lipopeptídeos com atividade 

antimicrobiana a partir Bacillus subtilis. Os autores observaram que a ótima produção de 

iturina A ocorreu a 25ºC por um período de incubação de até 4 dias, enquanto a surfactina 

teve sua melhor produção a 37ºC por 24 horas de incubação.  

ZOHORA et al., 2009 estudaram de iturina A em diferentes meio de cultivo contendo 

peptona a partir de Bacillus subtilis. Os autores observaram que a adição de potássio (K
+
), 

cálcio (Ca
2+

), cisteína e celulose não favoreceu a produção de iturina A. No entanto, a adição 

de manganês (Mn
2+

) no meio otimizou a produção de iturina A. 

Na agroindústria, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus licheniformis, Bacillus pumilus e 

Bacillus subtilis podem ser aplicados como biofungicidas, sendo que o Bacillus thuringiensis 

esta presente em cerca de 70% no mercado de biopesticidas (PÉREZ-GARCÍA et al., 2011).   

Vessoni-Penna, et al., 2000 estudaram a variação de componentes em um meio de 

cultivo  para melhor esporulação de Geobacillus stearothermophilus, avaliando a formação de 

esporos, tempo de incubação e viabilidade. O meio contendo extrato de levedura e fosfato de 

potássio em um período de incubação de 6 dias mostrou-se ótimo, bem como, o meio 

contendo glicose para um período de incubação de 3 dias, ambos obtendo uma viabilidade 

desejável para um indicador biológico.  

Além da obtenção de outros bioprodutos, Bacillus subtilis, reclassificado como Bacillus 

atrophaeus (BURKE et al., 2004) pode ser utilizado em combinação com outras moléculas de 

forma a melhorar a bioatividade. OLIVEIRA-NASCIMENTO et al., 2012 descreveram sobre 

esporos inativos de Bacillus atrophaeus como adjuvante para vacinas veterinárias contra a 

raiva conjugados ou não com saponinas como alternativa para aumentar a resposta do vírus da 

raiva inativo. Observou-se que os esporos inativos de Bacillus atrophaeus combinados com 

saponina aumentam a potencialidade da vacina, além de ter uma boa estabilidade quando 

armazenado 4 a 8ºC por até 21 meses, tornando-se assim uma alternativa comercial viável. 
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2.5 Surfactantes e Biossurfactantes 

 
Surfactantes são compostos anfifílicos, contendo em sua molécula uma parte 

hidrofóbica e uma parte hidrofílica, que tendem à separação de fases fluídas, com diferentes 

graus de polaridade e pontes de hidrogênio, tais como, interfaces de óleo/água ou ar/água. 

Esta característica confere aos surfactantes seu uso como excelente detergente, emulsificante 

e agente dispersante, o que o torna um dos mais versáteis produtos químicos. (KAHN et al.; 

2011 e VAZ et al.; 2012).  

Biossurfactantes são compostos de origem microbiana capazes de reduzir a tensão 

superficial em soluções aquosas, e podem ser produzidos a partir de diferentes reinos de 

microrganismos, tais como bactérias, fungos e leveduras (BARROS, et al., 2007; 

PORNSUNTHORNTAWEE et al., 2008, XIA et al., 2011).  

O interesse por biossurfactantes tem sido alvo de importantes estudos em diversas áreas 

do conhecimento, visto sua diversidade, possibilidade de produção por fermentação, potencial 

de aplicação na proteção ambiental, no uso de pesticidas, recuperação de petróleo bruto, 

cuidados a saúde na área farmacêutica e hospitalar, na manipulação de cosméticos, na 

agroindústria e em processos alimentícios, além de ser uma tecnologia mais sustentável e 

ecologicamente correta comparado aos surfactantes sintéticos. (RAHMAN, et al., 2007, 

KAHN et al.; 2011, AMANI, et al., 2010). 

Os biossurfactantes são classificados em quatro diferentes grupos: de lipopeptídeos e 

lipoproteínas, glicolípidios, fosfolipídios e surfactantes poliméricos, e possuem atividades 

antibacteriana, antitumoral, antiadesiva e antifúngica, destacando-se neste grupo, os 

lipopeptídeos, tais como, a viscosamina, a surfactina (Figura 2), a iturina A e a fengicina 

(NITSCHKE e PASTORE, 2006; RAHMAN, et al.; 2007; ESMERALDO, 2010).  
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Tabela 1. Principais microrganismos produtores de biossurfactantes (BARROS, 2007) 

Tipo de Biossurfactantes Microrganismos 

Lipopolisacarídeos Acinetobacter calcoaceticus 

Pseudomonas sp. 

Candida lipolytica 

Glicolípideos Alcanovorax borkumensis 

Arthrobacter sp. 

Corynebacterium sp. 

Serratia marcescens 

Fosfolípideos Acinetobacter sp. 

Surfactina Bacillus subtilis, Bacillus 

pumilus 

 

Entre as diversas classes de biossurfactantes e de seus microorganismos produtores, os 

lipopeptídeos são os mais largamente estudados, visto sua elevada atividade superficial e 

potencial terapêutico. A surfactina, é o lipopeptídeo mais conhecido produzido por Bacillus 

subtilis, e é considerada o biossurfactante mais eficiente, podendo apresentar tensão 

superficial de 27,9 mN/m (ABDEL-MAWGOUD et al., 2008, VAZ et al.; 2012). 

 

Figura 2. Estrutura molecular padrão da surfactina (BANAT et al., 2010) 

Biossurfactantes oriundos dos gêneros Bacillus e Pseudomonas são os mais comumente 

avaliados e utilizados como agentes de biocontrole, com compostos de ação antibacteriana, 

antifúngica e antiviral e na indústria cosmética (PORNSENTHORNTAWEE, et al., 2008). 
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Além de propriedade terapêutica (SARAVANAKUNAMI e MANI, 2010), é utilizado 

também em produtos limpeza por sua característica detergente eficaz na remoção de óleos em 

solos, água e em tecidos de algodão, este último evidenciado com biossurfactantes produzidos 

a partir de Klebisiela sp. (JAIN et al, 2012; LEE et al., 2008).  

RAHMAN e ANO, 2009 descreveram a produção de lipopeptídeos com atividade 

antimicrobiana a partir Bacillus subtilis. Os autores observaram que a ótima produção de 

iturina A ocorreu a 25ºC por um período de incubação de até 4 dias, enquanto a surfactina 

teve sua melhor produção a 37ºC por 24 horas de incubação.  

ZOHORA et al., 2009 estudaram de iturina A em diferentes meio de cultivo contendo 

peptona a partir de Bacillus subtilis. Os autores observaram que a adição de potássio (K
+
), 

cálcio (Ca
2+

), cisteina e celulose não favoreceu a produção de iturina A. No entanto, a adição 

de manganês (Mn
2+

) no meio otimizou a produção de iturina A. 

Além da obtenção de outros bioprodutos, Bacillus atrophaeus, pode ser utilizado em 

combinação com outras moléculas de forma a melhorar a bioatividade. OLIVEIRA-

NASCIMENTO et al., 2012 descreveram sobre esporos inativos de Bacillus atrophaeus como 

adjuvante para vacinas veterinárias contra a raiva conjugados ou não com saponinas como 

alternativa para aumentar a resposta do vírus da raiva inativo. Observou-se que os esporos 

inativos de Bacillus atrophaeus combinados com saponina aumentam a potenciabilidade da 

vacina, além de ter uma boa estabilidade quando armazenado 4 a 8ºC por até 21 meses, 

tornando-se assim uma alternativa comercial viável. 

OLIVEIRA et al., 2013 estudaram a produção de biossurfactantes em um meio de baixo 

custo utilizando sucos de caju e maçã a partir de Bacillus subtilis LAM1005. Os autores 

observaram que a produção de biossurfactante foi otimizada com a suplementação de sulfato 

de amônia ((NH4)2SO2) no meio de cultivo utilizado, em um período de incubação de 24 a 48 

horas. 

 NALISHA et al., 2006 avaliaram a produção compostos antifúngicos a partir de 

Bacillus subtilis incubado em caldo de dextrose de batata em diferentes faixas de pH e 

temperatura. Os autores observaram que a melhor atividade antifúngica frente a Sclerotium 

rolfsii ocorreu quando adicionou-se ao meio de cultivo de óleo de palma como fonte de 

carbono em pH 11 com estabilidade térmica em até 80C. 

 RIVERA, et al., 2007 utilizaram bagaço de uva na produção simultânea de ácido 

láctico e biosurfactante a partir de Lactobacillus pentosus. Observou-se que apenas a 

produção do ácido láctico foi satisfatória nas condições descritas pelos autores, a produção de 

biossurfactante não foi considerada relevante. 
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 A produção de biosurfactante utilizando meio sólido utilizando farinha de soja e 

palha de arroz como substratos a partir de Bacillus amyloliquefaciens foi estudada por ZHU, 

et al., 2012. Os autores observaram que a melhor produção de lipopeptídeos ocorreu em 48 

horas de incubação a 30ºC. Observou-se que o lipopeptídeo produzido demonstrou atividade 

antimicrobiana frente as cepas Ralstonia solanacearum e Rhizoctonia solani. 
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3. Objetivos 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal avaliar o uso de soro de leite, um 

resíduo agroindustrial, como meio de cultivo alternativo para obtenção de esporos de B. 

atrophaeus ATCC 9372 e de biossurfactantes, alvos de interesse farmacêutico e industrial. 

 

Para tanto, foram desenvolvidos os seguintes objetivos específicos:  

 

- produção e avaliação da viabilidade de esporos de B. atrophaeus ATCC 9372 em meio 

líquido (TSB) e sólido (PCA); 

- produção e avaliação da viabilidade de esporos de B. atrophaeus ATCC 9372 em meio 

líquido e sólido contendo soro de leite; 

- determinação e comparação da biomassa e da quantidade de biossurfactantes 

produzidos nas diferentes condições de cultivo;  

- determinação da resistência térmica dos esporos obtidos por meio do tempo de 

redução decimal, valor D. 
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4. Material e Métodos 

 

4.1 Microrganismos e meios de cultivo 

 

Utilizou-se a cepa de B. atrophaeus ATCC 9372 para a produção de esporos e 

biossurfactantes. Os meios de cultivo Plate Count Agar (Oxoid, Basingstone, Hants, 

Inglaterra) e Tryptic Soy Broth (Bacto
TM

, Frankin Lakes, NJ, Estados Unidos) foram 

preparados e esterilizados de acordo com as instruções de cada fabricante. 

 

4.2 Preparo da suspensão de B. atrophaeus ATCC 9372 

 

Preparou-se uma suspensão estoque de B. atrophaeus ATCC 9372, a partir de 

suspensão matriz do mesmo microrganismo refrigerada a 4ºC como descrito a seguir. A 

suspensão matriz foi submetida a agitação com auxílio de barra e agitador magnético 

(modelo 752, Fisatom, São Paulo, Brasil) por 45 minutos, a fim de homogeneizar a 

suspensão. Em um tubo de ensaio, 10 mL da suspensão de células foram submetidos a 80 

ºC em banho de óleo de silicone por 10 minutos seguido choque térmico em banho de 

gelo e água, para ativação dos esporos. 

Em uma garrafa do tipo Roux foram preparados 200 mL de PCA e esterilizados a 

121ºC por 30 minutos, e incubada em estufa (modelo 347, Fanem, São Paulo, Brasil), a 

37º C por 24 horas, a fim de se assegurar a esterilidade do meio. O inóculo que recebeu o 

choque térmico foi transferido para a garrafa Roux e incubada em estufa a 37ºC por 6 

dias. 

Após este período, o cultivo foi ressuspenso com auxílio de pérolas de vidro e 

solução de acetato de cálcio 0,02M, ajustando-se o pH para 9,7, com hidróxido de cálcio 

saturado. A suspensão foi vertida a um frasco contendo pérolas de vidro e barra 

magnética (Figura 3). 
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Figura 3. Suspensão de esporos de B. atrophaeus ATCC 9372 

 

 

4.3 Avaliação da viabilidade de esporos de B. atrophaeus ATCC 9372 

 

Para verificar a viabilidade dos esporos obtidos, submeteu-se alíquota de 5 mL da 

suspensão a 80ºC em banho de óleo de silicone por 10 minutos, para ativação dos 

esporos, seguido de choque térmico em banho água e gelo. Alíquota de 1 mL da 

suspensão foi transferida a frasco contendo 99 mL de solução de cloreto de sódio a 0,9% 

(p/v), até obter-se a concentração de (10
-4

). Diluições seriadas foram realizadas em tubos 

de ensaio contendo 9 mL de solução de cloreto de sódio a 0,9% (p/v), com auxílio de 

agitador tipo vortex (modelo AP56, Phoenix Luferco, Araraquara, SP, Brasil), e 1 mL de 

cada diluição, foi transferido para uma placa de Petri, acrescentando-se 20 mL de PCA. 

As placas foram incubadas por 48 horas e após este período, procedeu com a leitura das 

unidades formadoras de colônias (UFC), figura 4. 

 

 

 

Figura 4. Placa de Petri com B. atrophaeus ATCC 9372 para determinação de unidades 

formadoras de colônia (UFC) 

 

 



15 

 

4.4 Obtenção de esporos de B. atrophaeus ATCC 9372 em caldo TSB 

 

4.4.1 Preparo de inóculo 

 

A partir da suspensão estoque de B. atrophaeus ATCC 9372, suspensões 10
2
, 10

4
 e 

10
6
 esporos/mL foram preparadas, diluindo-se em frascos de 99 mL de solução de acetato 

de cálcio 0,02M e hidróxido de cálcio saturado ajustado para pH 9,7. 

 

4.4.2 Avaliação do cultivo 

 

Suspensões de esporos de B. atrophaeus ATCC 9372, nas concentrações de 10
6
, 10

4
 

e 10
2
, foram inoculadas em Erlenmeyers de 250 mL, contendo 50 mL e 100 mL de caldo 

TSB com vedação com gaze (Figura 5, A) e tampa emborrachada (Figura 5, B), e 

incubadas em agitador rotativo (modelo T-420, Tecnal, Piracicaba, Brasil) a 37°C/ 150 

rpm/ 24 horas. Após este período, os cultivos foram centrifugados a 5000 rpm, a 4ºC por 

30 minutos. O sobrenadante foi armazenado em frasco e o pellet foi ressuspenso em 

solução de acetato de cálcio 0,02M e hidróxido de cálcio saturado ajustando-se para pH 

9,7. As frações foram armazenadas sob refrigeração a 4º C até o momento de análise. 

 

 

    B 

Figura 5. B. atrophaues ATCC 9372 em caldo TSB vedados com gaze (A) e tampa 

emborrachada (B). 

 

O mesmo procedimento foi realizado utilizando-se 50 mL de TSB em erlenmeyers 

de 250 mL vedados com gaze e inoculados com Bacillus atrophaeus ATCC 9372 na 

concentração celular de 10
2
 esporos/mL por um período de incubação de até seis dias. 

Todos os experimentos foram realizados em triplicata.  

A 

B A B 
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4.5 Obtenção de esporos de B. atrophaeus ATCC 9372 em ágar  

 

Seis garrafas do tipo Roux foram preparadas com 200 mL de PCA cada, 

esterilizadas a 121º C por 30 minutos e, incubadas em estufa (modelo 347, Fanem, São 

Paulo, Brasil) a 37ºC por 24 horas, a fim de se assegurar a esterilidade do meio. 

Seis tubos de ensaio contendo 10 mL da suspensão estoque de B. atrophaeus, foram 

submetidos a tratamento térmico a 80ºC em banho de óleo de silicone por 10 minutos, 

seguido de choque térmico em banho de gelo e água e cada suspensão transferida para as 

gasrrafas, as quais foram incubadas a 37ºC em estufa. 

Retirou-se uma garrafa por dia até 6 dias e a cultura celular foi ressuspensa com 

auxílio de pérolas de vidro e 80 mL de solução Tris-HCl 10mM, pH 7,5. A suspensão foi 

centrifugada (modelo 5810 R, Eppendorf, HB, Alemanha) a 4ºC / 5000 rpm / 30 minutos, 

separando-se o sobrenadante do pellet. O sobrenadante foi armazenado em frasco e o 

pellet ressuspenso em solução de acetato de cálcio 0,02M e hidróxido de cálcio saturado 

ajustado-se para pH 9,7. As frações foram armazenadas sob refrigeração a 4º C para 

posterior análise. 

 

4.6 Avaliação da resistência térmica de esporos de B. atrophaeus 

 

Cada cultivo obtido foi homogeneizado por 15 minutos em agitador magnético e 1 

mL de cada suspensão foi transferido para 99 mL de solução de cloreto de sódio a 0,9% 

homogeneizando por mais 15 minutos. 

Alíquotas de 5 mL foram distribuídas em frascos tipo ampola e lacrados com 

invólucro de alumínio. Procedeu-se ao tratamento térmico a 102ºC, em banho de óleo de 

silicone, por períodos de tempo pré-determinados. Após tratamento, os frascos foram 

resfriados em banho de água e gelo. Cada amostra tratada foi submetida a plaqueamento, 

por semeadura em profundidade, incubando-se a 37ºC por 48 horas, para quantificar os 

esporos sobreviventes. 
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4.7 Avaliação do uso de soro de leite como meio de cultivo de esporos de B. 

atrophaeus ATCC 9372 

  

4.7.1 Preparo de inóculo 

 

Para o cultivo de B. atrophaeus ATCC 9372, padronizou-se a utilização de inóculo 

contendo 0,1 g/L de biomassa microbiana. A suspensão de esporos obtida (item 4.3) foi 

homogeneizada em agitador magnético por 20 minutos e, 1 mL desta suspensão foi 

incubada em 100 mL de TSB a 37ºC / 150 rpm / 24 horas. 

Após este período, 10 mL do cultivo foi submetido a a 4° C / 5000 rpm / 15 minutos. 

A biomassa foi ressuspensa em 10 mL de água destilada estéril e leu-se a densidade ótica 

em espectrofotômetro (modelo UV – 1650PC, Shimadzu, Kyoto, Japão) sob o 

comprimento de onda de 600 nm. Determinou-se a concentração de biomassa em gramas 

por litro (g/L) através da equação de calibração entre biomassa de B. atrophaeus ATCC 

9372 e densidade ótica (600 nm), descrita a seguir no item 4.9. 

 

4.7.2 Cultivo microbiano em soro de leite, lactose e caseína 

 

Para os cultivos utilizando-se soro de leite (Alibra Ingredientes Ltda, São Paulo, 

Brasil), foram preparados meios contendo as concentrações de 2,5 g/L; 5,0 g/L; 10 g/L, 

20 g/L e 40 g/L de carboidratos (baseado na composição do soro) dissolvidos em água 

deionizada e esterilizados a 121 °C por 30 minutos (Figura 6). 

 

Figura 6. Meios de cultivo de soro de leite reconstituído em água destilada e TSB. 

 

Frações de cada meio foram transferidas para Erlenmeyers de 250 mL, de forma que, 

após a adição de inóculo de 0,1g/L de biomassa de B. atrophaeus ATCC 9372, o volume 
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final fosse de 100 mL. Estes sistemas foram vedados com gaze e incubados em agitador 

orbital (modelo TE-420, Tecnal, Piracicaba, SP, Brasil) a 37ºC / 150 rpm / 24 horas, 3 

dias e 6 dias. Ao fim dos períodos de incubação, alíquotas de 10 mL de cada cultivo 

foram centrifugadas a 4ºC / 5000 rpm / 30 minutos. O sobrenadante foi reservado para 

posterior determinação de biossurfactantes, e a biomassa foi ressuspensa em 10 mL de 

água destilada estéril e vigorosamente agitada em vórtex para homogeneização do pellet e 

determinação da biomassa celular obtida. 

Para efeito de comparação, meio contendo TSB foi realizado como padrão e os 

cultivos com lactose e caseína hidrolisada (Merck, Darmstadt, Alemanha) nas 

concentrações de 2,5 g/L, 5,0 g/L, 10,0 g/L e 20,0 g/L, seguiram a mesma metodologia. 

 

4.7.3 Cultivo microbiano em meio sólido contendo soro de leite. 

 

Preparou-se seis garrafas do tipo Roux contendo 200 mL de soro de leite diluído em 

água deionizada nas concentrações de 10,0 g/L; 20,0 g/L e 40,0g/L de carboidratos, 

adicionados de 1% de ágar bacteriológico (Laboratórios Difco Ltda., Diadema, São 

Paulo, Brasil). As garrafas contendo os meios foram autoclavadas a 121ºC por 30 

minutos e após a solidificação do meio, as garrafas foram incubadas em estufa a 37º C 

por 24 horas, a fim de se assegurar a esterilidade do meio. Duas garrafas contendo 200mL 

de PCA foram preparadas como cultivo padrão. 

Após este período, oito tubos de ensaios, contendo 10 mL da suspensão estoque de B. 

atrophaeus ATCC 9372 cada, foram submetidos ao choque térmico a 80ºC em banho de 

óleo de silicone por 10 minutos seguido de banho de gelo e água. A suspensão foi 

homogeneizada em agitador tipo vórtex, e cada garrafa foi inoculada com 10 mL da 

suspensão termicamente tratada e incubada a 37ºC. 

Após 3 dias de cultivo, retirou-se uma garrafa incubada nas concentrações de 10,0 

g/L; 20,0 g/L e 40,0g/L de carboidratos expressos em soro de leite e uma de PCA. A 

cultura microbiana presente nas garrafas, foi ressuspensa com auxílio de pérolas de vidro 

e 50 mL de solução Tris-HCl 10mM, pH 7,5 e centrifugada a 5000 rpm por 30 minutos a 

4ºC. O mesmo procedimento foi repetido nas garrafas incubadas por até 6 dias. 

O sobrenadante foi armazenado em frasco e o pellet ressuspenso em solução de 

acetato de cálcio 0,02M e hidróxido de cálcio saturado ajustado-se para pH 9,7. As 

frações foram armazenadas sob refrigeração a 4º C para posterior análise. 
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4.8 Determinação de pH 

 Determinou-se o pH dos meios preparados, dos meios inoculados antes da incubação 

e dos pellets ressuspensos e sobrenadante após o cultivo, utilizando frascos tipo ampola 

(3 mL) em temperatura ambiente a partir de pHmetro digital (modelo AR20 Accumet, 

Fisher Scientific, Swanee, GA, Estados Unidos).  

 

 

4.9 Determinação da biomassa de B. atrophaeus ATCC 9372 

Para obter a concentração de biomassa em gramas por litro (g/L), fez-se uma curva 

de calibração de massa seca (g/L) pela densidade ótica no crescimento de B. atrophaeus 

ATCC 9372. 

A biomassa obtida em todos os cultivos foi ressuspensa em água destilada e 

submetida a agitação em vórtex para homogeneização da biomassa. A densidade ótica das 

amostras foi obtida em espectrofotômetro, sob comprimento de onda (λ) = 600 nm 

(Figura 7).  

 

 

Figura 7. Curva de calibração de massa seca pela densidade ótica no crescimento de B. 

atrophaeus ATCC 9372 
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4.10 Determinação da tensão superficial e concentração de biossurfactantes 

 

 A concentração de biossurfactantes em miligramas por litro (mg/L), foi determinada 

através da leitura de tensão superficial das amostras em tensiômetro (Modelo K9, Krüss 

GmbH, HB, Alemanha), com auxílio de um anel de platina, descrito por Nuoy, 1925. 

  Para cada análise, utilizou-se 20 mL de amostra em um recipiente de vidro no qual o 

anel de platina foi submerso. A tensão superficial foi obtida quando houve o 

desprendimento do anel da superfície da amostra. A água destilada foi utilizada como 

padrão e todas as amostras foram lidas em triplicata. 

 Para se determinar a quantidade de biossurfactante produzido, utilizou-se curva de 

calibração de surfactina (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, Estados Unidos) diluída em água 

destilada (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Curva de calibração de surfactina em água destilada 

 

 

4.11 Determinação de Glicose 

 

 

Determinou-se as concentrações de glicose das amostras cultivadas em diferentes 

concentrações de carboidratos expressos em soro de leite, lactose e caseína, antes e após 

incubação, utilizando-se o método enzimático GOD/POD.  

Adicionou-se 10µL de amostra e 1mL de mistura reativa do kit enzimático (Wiener, 

Rosario, SF, Argentina). A solução foi homogeneizada e em seguida, permaneceu em 
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banho de água por 37°C por 10 minutos. Determinou-se as absorbâncias das amostras em 

espectrofotômetro ao comprimento de onda λ=505 nm. Estabeleceu-se a mistura reativa 

como branco para iniciar as leituras no espectrofotômetro. 

Para se determinar a concentração em gramas por litro (g/L) de glicose das amostras, 

utilizou-se uma curva de calibração de glicose (Merck, Darmstadt, Alemanha) diluída em 

água destilada (figura 9). 

 

 
 Figura 9. Curva de calibração de glicose em água destilada. 

 

 

 

4.12 Determinação de Proteínas Totais 

 

A concentração de proteínas totais foi obtida através do método colorimétrico descrito 

por LOWRY et al., 1951. 

Preparou-se uma mistura reativa na proporção 98:1:1 de solução alcalina (carbonato 

de sódio 2% e hidróxido de sódio 0,4%), solução de sulfato cúprico 1%  e solução de 

tartarato de sódio e potássio 1%, respectivamente e, o reativo de Folin Ciocalteau 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, Estados Unidos) diluído em água destilada na proporção 

1:3. 

Adicionou-se 5 mL da mistura reativa e 0,5 mL da amostra, homogeneizou-se, e em 

seguida, manteve-se em repouso, à temperatura ambiente,  por 10 minutos. Após este 

período, adicionou-se 0,5 mL de Folin Ciocalteau diluído, e após homogeneização das 

amostras, o sistema foi mantido em repouso por 30 minutos e leu-se as absorbâncias das 

amostras em espectrofotômetro em λ=505 nm.  
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Para determinação da concentração de proteínas totais em gramas por litro (g/L), 

estabeleceu-se uma curva de calibração de albumina sérica bovina (Sigma Chemical Co. 

St. Louis, MO, Estados Unidos) diluída em água destilada (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Curva de calibração de albumina sérica bovina. 

 

4.13 Determinação do tempo de redução decimal (Valor D) 

 

O tempo de redução decimal, valor D é o intervalo de tempo requerido para a redução 

de um ciclo logarítmico decimal da população inicial de esporos presentes ao tratamento 

térmico a temperatura de referência (TR) constante.  

Figura 11. Esquema de cálculo para a determinação do valor D. 
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O valor DTR foi calculado pelo inverso negativo do coeficiente angular da reta 

resultante da regressão linear aplicado à região linear da curva de decaimento, podendo 

ser representado pela equação:  

 

log10 Cf = log10 Co –  (1/DTR)*t 

 

onde:  C0 = Concentração de esporos no tempo inicial; 

Cf = Concentração de esporos no tempo final; 

t = tempo de exposição à temperatura de tratamento (min). 

 

 A partir dos cultivos em meio sólido e meio líquido, selecionou-se os cultivos de 3 e 6 

dias, de cada cultivo para proceder à avaliação térmica dos esporos cultivados. 
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5. Resultados e Discussão 

 
Para obtenção de esporos de B. atrophaeus ATCC 9372 e de biossurfactantes foram 

realizados ensaios em meio sólido e líquido, como descrito em material e métodos. 

 

A tabela 2 apresenta os valores de biomassa e biossurfactante, e respectivos valores de 

pH, produzidos por diferentes concentrações de esporos de B. atrophaeus ATCC 9372. 

 

Tabela 2. Biomassa, pH e concentração de biossurfactantes das frações cultivadas em 50 mL 

de TSB vedados com tampa e gaze por 24 horas. 

Inóculo 

(esporos/mL) 

Pellet Sobrenadante 

Biomassa (g/L) pH Biossufactante (mg/L) pH 

5
0
 m

L
 

ta
m

p
a
 1,54x10

6
 2,72 (± 0,3) 7,8 (± 0,7) 34,5 (± 2,2) 8,5 (±0,2) 

1,65x10
4
 2,72 (± 0,2) 7,2 (± 0,2) 22,5 (± 5,4) 7,6 (±0,1) 

2,36x10
2
 2,41 (± 0,1) 7,3 (± 2,3) 24,2 (± 2,7) 7,9 (±0,2) 

5
0
 m

L
 

g
a
z
e 

1,54x10
6
 1,34 (± 0,1) 7,0 (±0,1) 65,4 (±5,6) 7,6 (± 0,1) 

1,65x10
4
 1,93 (± 0,3) 6,9 (±0,2) 60,8 (±4,0) 7,4 (± 0,1) 

2,36x10
2
 2,12 (± 0,1) 6,8 (±0,2) 67,0 (± 1,6) 7,2 (± 0,1) 

 

Observou-se variação de 89,5% na produção de biossurfactantes entre os cultivos 

vedados com tampa e gaze para uma população inicial de 10
6 

esporos/mL, indicando que a 

vedação com gaze favoreceu a produção de biossurfactantes. Já para a produção de biomassa, 

o cultivo com tampa proporcionou um aumento de 102,9% em comparação ao cultivo 

realizado com gaze. 

No cultivo de 50 mL vedado com tampa, a maior produção de biossurfactante foi 

observada na população celular de 10
6 

esporos/mL, 34,5 mg/L (tabela 2). A produção média 

de biossurfactantes pelas populações de 10
2
 e 10

4 
esporos/mL foi de 23,35 (± 1,20) mg/L. A 

produção de biossurfactantes em termos percentuais, variou entre 42,6% (10
2
 esporos/mL) e 

53,3% (10
4
 esporos/mL) em relação à quantidade de biossurfactantes produzida por 10

6
 

esporos/mL indicando que uma maior população favorece a produção de biossurfactantes em 

cultivos vedados com tampa. 

Nos cultivos vedados com gaze, pode-se observar que a produção de biossurfactantes 

foi independente da população celular inicial, sendo a média de 65,4 (±3,2) mg/L. Para uma 

população de 10
2
 esporos/ mL, alcançou-se uma maior biomassa, provavelmente por haver 
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maior disponibilidade de substrato e aeração. O pH dos pellets de células mantiveram-se 

próximos ao pH ótimo de estabilidade para os biossurfactantes, pH 7,5 (AL WAHIBI et al, 

2013). Não houve variação na produção de biossurfactantes nos cultivos vedados com tampa 

e gaze, para quaisquer das populações microbianas estudadas. 

 

Tabela 3. Biomassa, pH e concentração de biossurfactantes das frações cultivadas em 100 mL 

de TSB vedados com tampa e gaze por 24 horas. 

Inóculo 

(esporos/mL) 

Pellet Sobrenadante 

Biomassa (g/L) pH Biossurfactante (mg/L) pH 

1
0
0
 m

L
 

ta
m

p
a

 1,54x10
6
 2,56 (± 0,2) 6,8 (± 0,2) 5,2 (± 2,1) 6,8 (± 0,2) 

1,65x10
4
 2,73 (± 0,1) 6,7 (± 0,2) 9,0 (± 0,6) 6,7 (±0 ,2) 

2,36x10
2
 2,71 (± 0,1) 6,8 (± 0,6) 4,4 (± 2,2) 6,8 (± 0,6) 

1
0
0
 m

L
 

g
a
z
e 

1,54x10
6
 3,25 (± 0,4) 6,7 (± 0,2) 6,0 (± 1,3) 6,6 (± 0,2) 

1,65x10
4
 2,74 (± 0,3) 5,7 (± 0,4) 8,8 (±3,3) 6,6 (± 0,3) 

2,36x10
2
 2,58 (± 0,2) 6,1 (± 0,7) 7,9 (± 1,9) 6,8 (± 0,2) 

 

Os cultivos realizados com 100 mL de TSB apresentaram-pH médio foi de 6,5 (±0,4) 

enquanto que nos cultivos em 50 mL o pH médio foi de 7,2 (±0,3) (Tabelas 2 e 3). 

Comparando-se a biomassa celular, o crescimento de Bacillus nos experimentos de 50 mL e 

100 mL com tampa foi igual e independente da quantidade de células presente no meio. Já 

para o cultivo utilizando-se gaze, observou-se que em 100 mL, a biomassa obtida com 

população de 10
6
 esporos/mL foi 2,5 vezes maior do que o cultivo com 50 mL, indicando que, 

a produção de biomassa foi favorecida em cultivos de 100 mL com gaze. 

Em relação à produção de biossurfactantes, os Bacillus, quando cultivados em 50 mL, 

expressaram três vezes mais biossurfactantes quando cultivados com gaze, em comparação ao 

uso da tampa. Cultivos de 100 mL não favoreceram a expressão de biossurfactantes, tanto 

com o uso de gaze quanto de tampa, sendo 10 vezes menor, se comparado aos cultivos de 50 

mL com gaze, o que pode ocorrer pelo excesso de nutrientes no meio, para o tempo de 

incubação de 24 horas.  

Após 24 horas de incubação, houve formação de esporos, porém estes não apresentaram 

resistência térmica. Desta forma, a fim de avaliar, a obtenção de esporos, realizou-se ensaios 

por até 6 dias em meio sólido e líquido. 
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Com o objetivo de avaliar o uso de soro de leite como meio alternativo para obtenção 

de esporos de B. atrophaeus ATCC 9372 e de biossurfactantes, realizou-se cultivos com 

concentração entre 2,5g/L e 20g/L de caseína, lactose e carboidratos (Tabela 4) 

 

Tabela 4. Valores de pH de meios contendo soro de leite, lactose e caseína após preparo, 

inoculados e após 24 horas de cultivo nas concentrações de 2,5 g/L, 5,0 g/L, 10,0 g/L e 20,0 

g/L e TSB. 

 

Observou-se que a caseína, a lactose e o soro de leite recém-preparados possuem 

caráter ácido sendo a média de 5,37 (±0,03); 5,40 (±0,77) e 6,33 (±0,08), respectivamente, 

independente da concentração inicial dos componentes nos meios. 

Após 24 horas de cultivo, o pH de todos os meios mostraram-se básicos, em torno de 

pH 8,5, independente da concentração inicial dos componentes nos meios de cultivo, 

influenciando a taxa de crescimento de espécies de Bacillus ssp. LINDSAY et al. 2000, 

estudaram a fisiologia de quatro espécies de Bacillus isolados de uma indústria de laticínios 

na França, sob um amplo espectro de pH, e constataram que nos pHs 4,5 e 9,5 houve a maior 

taxa de crescimento para  Bacillus subtilis 115, enquanto que nos pHs entre 5,9 a 7,4 houve 

decaimento no crescimento deste micro-organismo, quando cultivado a 25ºC. 

Para verificar o crescimento do micro-organismo e seu metabolismo, determinou-se a 

produção de biomassa de B. atrophaeus ATCC 9372 e a expressão de biossurfactantes 

(tabela 5). 

  

Concentração 

(g/L) 

Caseína Lactose 
Carboidratos 

(Soro de Leite) 

Inicial Inoculado 
Após  

24h 
Inicial Inoculado 

Após  

24h  
Inicial Inoculado 

Após  

24h 

2,5 5,41 7,15 9,03 6,23 7,35 8,57 6,41 7,11 8,63 

5,0 5,39 7,05 8,85 6,05 7,31 8,50 6,37 7,00 8,58 

10,0 5,35 6,71 8,61 4,92 7,20 8,64 6,34 6,92 8,55 

20,0 5,32 6,30 8,48 4,39 7,22 8,52 6,19 6,64 8,32 

TSB 7,35 7,22 7,10 7,26 7,35 7,31 7,28 7,28 7,28 
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Tabela 5. Produção biomassa de B. atrophaeus ATCC 9372 e expressão de biossurfactantes 

em diferentes concentrações de caseína, lactose e carboidratos expressos em soro de leite, 

após 24 horas de cultivo. 

Conc. 

(g/L) 

Caseína Lactose Carboidratos (Soro de Leite) 

Biomassa 

 (g/L) 

Biossurfactantes  

(mg/L) 

Biomassa 

 (g/L) 

Biossurfactantes 

 (mg/L) 

Biomassa  

(g/L) 

Biossurfactantes 

 (mg/L) 

2,5 0,40 (±0,02) 12,9 (±2,18) 0,43 (±0,01) 0,00 0,85 (± 0,05) 0,00 

5,0 0,74 (±0,02) 13,1 (±5,46) 0,43 (±0,01) 0,00 0,87 (± 0,03) 0,00  

10,0 0,76 (±0,04) 24,4 (±8,66)   0,44 (±0,01) 0,00 1,17 (± 0,05) 3,41 (± 0,53) 

20,0 0,38 (±0,02) 26,4 (±3,25) 0,35 (±0,00) 3,99 (± 2,31) 3,01 (± 0,24) 8,06 (± 0,78) 

TSB 1,40 (±0,02) 17,9 (±4,71) 1,83 (±0,03) 6,80 (± 2,10) 1,74 (± 0,15) 10,59 (± 1,99) 

 

A maior produção de biossurfactantes foi observada no cultivo com caseína, onde 

obteve-se 26,4 mg/L em meio com 20,0 g/L de caseína, valor 1,5 vezes maior que em TSB 

que produziu 17,9 mg/L. 

Nas concentrações de 2,5 g/L e 5,0 g/L de caseína, a produção de biossurfactantes foi 

em média de 13,0 (±0,10) mg/L de biossurfactantes. Quando aumentou-se a concentração de 

5,0 g/L para 10,0 g/L de caseína, dobrou-se a produção de biossurfactantes, mantendo-se em 

20,0 g/L de caseína. 

A expressão de biossurfactantes no cultivo em caseína foi superior se comparado aos 

outros cultivos realizados, provavelmente porque a caseína é fonte de nitrogênio, e que 

segundo, DAVIS et al. 1999 é uma fonte essencial para produção de surfactina por Bacillus 

subtilis. NEVES et al. 2007, constataram que a caseína por ser fonte de nitrogênio e carbono, 

favorece a produção de biomassa, e consequentemente a excreção de biossurfactantes. 

Apesar da produção média de biomassa ter sido de 0,57 (±0,20) g/L, o B. atrophaeus 

ATCC 9372 foi capaz de excretar mais biossurfactantes em caseína hidrolisada do que nos 

cultivos com lactose e soro de leite, provavelmente por não haver nitrogênio no meio de 

lactose, e porque as proteínas do soro de leite (Tabela 6), tais como a β-lactoglobulina e a α-

lactoblogulina, que representam 60% e 20% da composição total de proteínas presentes no 

soro de leite, respectivamente, precisam ser hidrolisadas pelo Bacillus subtilis através da 

enzima β-galactosidase (CAGRI-MEHMETOGLU et. al. 2012; NICOLAI, et al. 2011), para 

posterior sintetizar biossurfactantes.  
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Tabela 6. Composição do soro de leite e TSB. 

TSB (/L) Soro (/100g) 

17,0 g Digestivo Pancreático de Caseína 74,0 g Carboidratos 

3,0 g Digestivo Papaínico de Soja 11,0 g Proteínas 

2,5 g Dextrose 1,0 g Gorduras Totais 

5,0 g Cloreto de Sódio 0,5 g Gorduras saturadas 

2,5 g Fosfato Dipotássio 0,6 g Colesterol 

  

  

  

0,796 g Cálcio 

0,090 g Ferro 

0,620 g de Sódio 

 

No cultivo com lactose, a produção de biossurfactantes foi detectada apenas na 

concentração de 20,0 g/L, onde obteve-se aproximadamente 4,0 mg/L deste bioproduto, valor 

inferior ao produzido em TSB de 6,80 (± 2,10) mg/L de biossurfactantes. A produção de 

biomassa manteve-se praticamente a mesma nas concentrações de 2,5 g/L a 20,0 g/L de 

lactose, sendo um crescimento 5 vezes menor se comparado ao cultivo com o TSB. 

Estes resultados sugerem que a lactose como fonte exclusiva de carbono em 

concentrações abaixo de 20,0 g/L, não viabiliza a produção de biossurfactantes. Este fato 

também foi constatado por ABDEL-MAWGOUD et al, 2008 e PEREIRA et al., 2013, onde 

observou-se baixa produção de biossurfactantes utilizando a lactose como fonte de carbono. 

Em soro de leite, a produção de biossurfactantes a partir de 10,0 g/L de carboidratos 

expressos em soro de leite, produziu 3,41 mg/L de biossurfactantes. Quando dobrou-se a 

concentração de carboidratos para 20,0 g/L, houve um aumento de 2,5 vezes na produção do 

biossurfactantes. Nos cultivos em 10,0 g/L e 20,0 g/L de carboidratos em soro de leite a 

expressão de biossurfactantes foi de 30% e de 75% do valor obtido com cultivo em TSB. 

Apesar do B. atrophaeus ter produzido menor quantidade de biossurfactantes em soro 

de leite comparado ao cultivo em caseína, houve maior produção de biomassa, chegando a 

3,01 g/L em 20,0 g/L de carboidratos em soro de leite, cerca de 2,5 vezes maior que nos 

cultivos com caseína e lactose. 

Carboidratos são fontes de carbono presentes no soro de leite, sendo que o principal 

componente é a lactose, que integra de 70% a 72% de sua composição (PANESAR et al, 

2007). Sendo a lactose composta por uma molécula de glicose e outra de galactose, esta 

forneceria energia necessária para crescimento de B. atrophaeus no meio e, por conseguinte, 

excreção de biossurfactantes. JOSHI et al., 2008 reportou a produção de biossurfactantes em 

soro de leite e melaço a partir do cultivo de três diferentes espécies do gênero Bacillus a 45ºC 

por 72 horas. Os autores observaram uma redução na tensão superficial de 34 a 37 mN/m nas  
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concentrações de 2,6 a 4,3% de lactose expressos em soro de leite quando cultivado com 

Bacillus subtilis. 

Avaliou-se a produtividade de biomassa e biossurfactantes de cada cultivo realizado, 

bem como os fatores de conversão (tabela 7). A cinética fermentativa demonstrou que a 

produtividade de biossurfactantes independente da produtividade de biomassa.  

Nos cultivos realizados com lactose a produtividade da biomassa foi praticamente a 

mesma, de 0,015 g/L.h. a 0,018g/L.h. nas concentrações estudadas, valor 5 vezes menor se 

comparado ao cultivo em TSB. Nos cultivos em caseína a máxima produtividade de biomassa 

foi de 0,032 g/L.h. em 10,0 g/L.; enquanto que em soro de leite, a produtividade foi 0,049 

g/L.h. na mesma concentração. A produtividade foi máxima em 20,0 g/L de carboidratos em 

soro de leite, onde obteve-se 0,125 g/L.h.; valor 1,7 vezes maior que em TSB. 

A produtividade de biossurfactantes em lactose, de 0,166 g/L.h. só foi detectada na 

concentração de 20,0 g/L, cerca da metade produzida em TSB. Em soro de leite a 

produtividade máxima de biossurfactantes foi de 0,336 g/L.h. em 20,0 g/L, 75% da 

produtividade obtida em TSB. Em caseína, detectou-se produtividade de biossurfactantes em 

todas as concentrações estudadas, a máxima produtividade foi de 1,100 g/L.h. obtida em 20,0 

g/L de caseína, valor 1,5 vezes superior a produtividade de biossurfactantes em TSB. 

AL-WAHAIBI et al., 2013 descreveram a produção de biossurfactantes por Bacillus 

subtilis B30 em cinco diferentes fontes de carbono por até 72 horas, e identificaram a  
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Tabela 7. Produtividade (g/L.h) de biossurfactantes e de biomassa e fator de conversão (mg biossurfactantes/g biomassa) em diferentes 

concentrações de caseína, lactose e carboidratos expressos em soro de leite e em TSB. 

 

Tabela 8. Determinação de glicose (g/L) e proteínas totais (g/L) sem inoculo e após 24 horas de cultivo em diferentes concentrações de caseína, 

lactose e carboidratos expressos soro de leite.  

Concentração 

(g/L) 

Caseína Lactose Carboidratos (Soro de Leite) 

Glicose Proteínas Totais Glicose Proteínas Totais Glicose Proteínas Totais 

Sem 

Inóculo 

Após 

24 h. 

Sem 

Inóculo 

Após 

24 h. 

Sem 

Inóculo 

Após 

24 h. 

Sem 

Inóculo 

Após 

24 h. 

Sem 

Inóculo 

Após 

24 h. 

Sem 

Inóculo 

Após 

24 h. 

2,5 
0,22 

(±0,01) 

0,28 

(±0,00) 

0,25 

(±0,01) 

0,74 

(±0,02) 

0,37 

(±0,01) 

0,34 

(±0,00) 

0,02 

(±0,01) 

0,49 

(±0,03) 

0,25 

(±0,00) 

0,22 

(±0,01) 

0,51 

(±0,01) 

0,67 

(±0,03) 

5,0 
0,23 

(±0,01) 

0,24 

(±0,01) 

0,42 

(±0,03) 

0,68 

(±0,04) 

0,37 

(±0,00) 

0,36 

(±0,00) 

0,04 

(±0,02) 

0,52 

(±0,02) 

0,28 

(±0,02) 

0,23 

(±0,01) 

0,97 

(±0,18) 

0,96 

(±0,03) 

10,0 
0,24 

(±0,01) 

0,24 

(±0,01) 

0,92 

(±0,01) 

0,96 

(±0,02) 

0,39 

(±0,01) 

0,36 

(±0,00) 

0,11 

(±0,01) 

0,54 

(±0,01) 

0,36 

(±0,02) 

0,24 

(±0,01) 

1,18 

(±0,02) 

1,19 

(±0,03) 

20,0 
0,27 

(±0,01) 

0,24 

(±0,01) 

1,20 

(±0,02) 

1,29     

(±0,01) 

0,29 

(±0,01) 

0,34 

(±0,01) 

0,23 

(±0,02) 

0,64 

(±0,02) 

0,52 

(±0,07) 

0,27 

(±0,01) 

1,83 

(±0,14) 

1,54 

(±0,03) 

TSB 
1,68 

(±0,07) 

0,23 

(±0,00) 

1,32 

(±0,01) 

2,24 

(±0,02) 

2,08 

(±0,19) 

0,25 

(±0,01) 

2,46 

(±0,01) 

2,35 

(±0,03) 

1,68 

(±0,07) 

0,23 

(±0,00) 

2,29 

(±0,01) 

2,08 

(±0,03) 

Concentração 

(g/L) 

Caseína Lactose 
Carboidratos 

 (Soro de Leite) 

Biomassa 

(g/L) 

Biossurfactantes 

(mg/L) 

Fator de 

Conversão Biomassa 

(g/L) 

Biossurfactantes 

(mg/L) 

Fator de 

Conversão Biomassa 

(g/L) 

Biossurfactantes 

(mg/L) 

Fator de 

Conversão 

2,5 0,017 0,538 32,25 0,018 0,000 0,00 0,035 0,000 0,00 

5,0 0,031 0,546 17,70 0,018 0,000 0,00 0,036 0,000 0,00 

10,0 0,032 1,017 32,10 0,018 0,000 0,00 0,049 0,142 2,81 

20,0 0,016 1,100 69,47 0,015 0,166 11,4 0,125 0,336 2,67 

TSB 0,058 0,746 12,78 0,076 0,283 3,71 0,073 0,441 6,08 
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glicose e o melaço de tamarindo como as fontes de carbono mais promissoras para a 

produção de biossurfactantes. 

Determinaram-se as concentrações de glicose e proteínas totais em diferentes 

concentrações de caseína, lactose e carboidratos expressos em soro de leite em duas 

condições distintas: sem inoculo e após 24 horas de cultivo (Tabela 8), a fim de estabelecer 

um paralelo entre o consumo de glicose para o crescimento de biomassa e aumento na 

concentração de proteínas totais, incluindo-se nestas, os biossurfactantes. 

Nos cultivos com caseína e lactose não foi possível estabelecer relação entre o 

consumo de glicose e produção de biomassa, apesar de ter sido observado crescimento do 

micro-organismo em ambos meios de cultivo. Observou-se aumento na concentração de 

proteínas totais em 2,5 g/L e 5,0 g/L de caseína, porém não foi possível afirmar que este 

aumento se derive da produção de biossurfactantes, visto que nas concentrações de 10,0 g/L e 

20,0 g/L onde expressou-se a maior concentração de biossurfactantes, a concentração de 

proteínas totais foi igual. 

 A mesma tendência em relação à concentração de proteínas totais foi observada em 

lactose nas concentrações de 2,5 g/L a 10,0 g/L, onde  notou-se o aumento da concentração de 

proteínas totais com baixa variação entre elas, uma média de 0,51 (±0,02) g/L, e nestas 

concentrações de lactose, não foi possível detectar a expressão de biossurfactante, sugerindo 

que o B. atrophaeus ATCC 9372 produz outras proteínas. Em 20,0 g/L de lactose, a 

expressam de biossurfactantes foi aproximadamente 4,00 mg/L (tabela 2), onde constatou-se 

aumento na concentração de proteínas totais para 0,64 (±0,02) g/L.  

 Uma melhor relação entre produção de biomassa e consumo de glicose, só foi 

constatada nos cultivos realizados em soro de leite, onde observou-se que a concentração de 

glicose aumentou conforme a concentração de carboidratos expressos em soro de leite, e que 

após 24 horas de cultivo chega a uma média de concentração basal de consumo de glicose de 

0,24 (±0,02) g/L. Esta mesma tendência foi observada nos cultivos em TSB, onde o micro-

organismo consumiu a glicose disponível até uma concentração basal média de 0,23 (±0,01) 

g/L. 

 Cultivou-se esporos de B. atrophaeus ATCC 9372 em soro de leite por 3 e 6 dias para 

avaliar sua capacidade de produção de biomassa, excreção de biossurfactantes e resistência 

dos esporos formados após o cultivo. Inicialmente mediu-se o pH do meio de soro de leite 

recém preparado, inoculado e após cultivo (Tabela 9). 
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Tabela 9. Valores de pH do soro de leite recém preparado, inoculado e após 3 e 6 dias cultivo 

em diferentes concentrações de carboidratos. 

pH 

Concentração 

(g/L) 
Sem Inóculo Inoculado 

Após Cultivo 

3 Dias 6 Dias 

10,0 5,83 6,31 8,16 7,77 

20,0 5,76 6,08 8,23 8,05 

40,0 5,66 5,72 8,18 7,99 

TSB 7,06 7,10 8,26 8,34 

 
 Observou-se que os meios contendo soro de leite apresentaram caráter ácido, uma 

média de 5,74 (±0,07), e que conforme aumentou a concentração de carboidratos no meio, o 

pH diminuiu levemente. Quando inoculou-se o meio, ocorreu aumento de pH, porém 

mantendo-se ácido. O TSB manteve o pH próximo a 7,0. 

 Após cultivo de 3 e 6 dias, o pH apresentou caráter básico, uma média de 8,19 (±0,03) 

e 7,97(±0,19), respectivamente, comportamento similar após 24 horas de cultivo (tabela 4) e 

determinou-se a produção de biomassa de B. atrophaeus ATCC 9372 e a expressão de 

biossurfactantes após 3 e 6 dias de cultivo (tabela 10). 

 

Tabela 10. Produção de biomassa de B. atrophaeus ATCC 9372 e expressão de 

biossurfactantes em diferentes concentrações de carboidratos expressos em soro de leite, após 

3 e 6 dias de cultivo. 

Concentração 

(g/L) 

Biomassa (g/L) Biossurfactantes (mg/L) 

3 Dias 6 Dias 3 Dias 6 Dias 

10,0 0,53 (±0,01) 0,41 (±0,01) 15,6 (±1,72) 23,9 (±2,19) 

20,0 1,59 (±0,05) 0,59 (±0,24) 35,2 (±0,88) 30,0 (±1,40) 

40,0 3,16 (±0,11) 0,60 (±0,42) 28,7 (±0,62) 28,6 (±1,90) 

TSB 2,71 (±0,07) 1,51 (±0,08) 6,20 (±1,39) ---- 

 
 A média de produção de biomassa foi de 1,76 g/L (±1,32) e 0,53 g/L (±0,11) nos 

cultivos de 3 e 6 dias, respectivamente. A maior produção de biomassa foi de 3,16 (±0,11) g/L 

em 40,0 g/L em 3 dias de cultivo, cerca de 5 vezes maior que a biomassa produzida em 6 dias 

de cultivo, onde obteve-se 0,60 (±0,42) g/L de biomassa. Em todas as concentrações, após 6 

dias de cultivo, a produção de biomassa foi menor e em TSB, produziu-se 2,71 (±0,07) g/L e 

1,51 (±0,08) g/L em 3 e 6 dias de cultivo, respectivamente. 

 A maior produção de biossurfactantes foi observada em 20,0 g/L onde obteve-se 35,2 

(±0,88) mg/L deste bioproduto em 3 dias de cultivo, e 30,0 (±1,40) mg/L de biossurfactantes 
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em 6 dias de cultivo. Observou-se que em 40,0 g/L de carboidratos expressos em soro de leite, 

a produção de biossurfactantes foi praticamente a mesma nos dois períodos de cultivo, apesar 

de apresentarem da biomassa ser 5 vezes menor no cultivo de 6 dias. 

 Realizou-se ensaios utilizando diferentes concentrações de carboidratos em soro de 

leite em ágar bacteriológico por 3 e 6 dias de cultivo. Determinou-se o pH da biomassa 

ressuspensa em acetato de cálcio e hidróxido de cálcio pH 9,7 e biossurfactantes produzidos 

em Tris HCl 10mM pH 7,5. 

 

Tabela 11. Valores de pH de biomassa e de biossurfactantes cultivados em ágar bacteriológico 

em diferentes concentrações de carboidratos expressos em soro de leite por 3 e 6 dias de 

cultivo. 

Concentração 

(g/L) 

Pellet Sobrenadante 

3 dias 6 dias 3 dias 6 dias 

10,0 7,26 6,97 6,72 6,88 

20,0 6,75 7,13 6,80 6,75 

40,0 6,77 7,08 6,79 6,81 

PCA 6,67 6,93 7,47 7,18 

 

 Em soro de leite, observou-se que após ressuspensão da biomassa de B. atrophaeus em 

solução de acetato de cálcio e hidróxido de cálcio pH 7,5 o pH dos meios variou de pH 7,26 a 

pH ,6,75, nas soluções contendo biossurfactantes, variou de pH 6,88 a 6,72, enquanto que em 

PCA, o pH foi de 6,80 (±0,18) e de 7,33 (±0,21 nos cultivos de 3 e 6 dias para a biomassa e o 

sobrenadante, respectivamente (Tabela 11). 

 Determinou-se a produção de biomassa de B. atrophaeus ATCC 9372 e a expressão 

de biossurfactantes em ágar bacteriológico com soro de leite após 3 e 6 dias de cultivo 

(tabela 12).  
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Tabela 12. Produção biomassa de B. atrophaeus ATCC 9372 e expressão de biossurfactantes 

em diferentes concentrações de carboidratos expressos em soro de leite em ágar 

bacteriológico, após 3 e 6 dias de cultivo. 

Concentração 

(g/L) 

Biomassa (g/L) Biossurfactantes (mg/L) 

3 Dias 6 Dias 3 Dias 6 Dias 

10,0 0,63 (±0,00) 0,90 (±0,04) 40,63 (±1,79) 41,71 (±3,08) 

20,0 0,99 (±0,02) 0,65 (±0,01) 36,90 (±2,84) 48,14 (±2,84) 

40,0 1,19 (±0,02) 0,65 (±0,03) 31,16 (±0,80) 58,01 (±1,38) 

PCA 1,59 (±0,04) 1,22 (±0,01) 30,43 (±0,25) 59,27 (±0,43) 

 
 Em meio sólido, a maior produção de biomassa 1,19 (±0,02) g/L e a menor produção 

de biossurfactantes 31,16 (±0,80) mg/L ocorreu em 40,0 g/L após 3 dias de cultivo, enquanto 

que em 10,0 g/L obteve-se a menor biomassa de B. atrophaeus 0,63 (±0,00) g/L e a maior 

produção de 40,63 (±1,79) mg/L de biossurfactantes em até 3 dias de cultivo.  

Em 6 dias de cultivo, o crescimento microbiano até 50% menor se comparado ao 

cultivo de 3 dias. A produção de biossurfactantes foi de 58,01 (±1,38) mg/L deste bioproduto 

em 40,0 g/L, o dobro do obtido na mesma concentração em cultivo de 3 dias e valor 40 % 

maior em relação à produção em 10g/L por 6 dias.  

O cultivo em meio PCA (padrão) forneceu a mesma concentração de biossurfactantes 

do que o cultivo em 40 mg/L de carboidratos em expressos em soro de leite, com a mesma 

concentração celular após 3 dias de cultivo e com o dobro de células após 6 dias de cultivo. 

 Foram avaliadas a viabilidade e a resistência térmica dos esporos de B. atrophaeus 

ATCC 9372 obtidos nos meios contendo soro de leite, cultivados em 3 e 6 dias, através da 

determinação do tempo de redução decimal, valor D, em populações de obtidas de 2,0*10
8 

esporos/mL a 4,8*10
8 
 esporos/mL.  

Os esporos cultivados por 24 horas e por 3 dias não apresentaram resistência térmica. 

Para os esporos cultivados em 6 dias, em meio sólido, o aumento da concentração de 

carboidratos em termos de soro de leite, presentes nos meios de cultivo, reduziu a resistência 

térmica dos esporos, sendo os valores D 102 °C = 1,08 min, D 102 °C = 1,50 min, D 102 °C = 0,43  

min e D 102 °C = 1,20 min, em cultivos de 10 g/L, 20g/L, 40g/L e PCA, respectivamente, 

atestando a produção de esporos resistentes ao tratamento térmico.  
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6. Conclusão 
 

Os cultivos realizados com 100 mL de TSB utilizando-se gaze promoveram obtenção 

de biomassa 2,5 vezes maior do que o cultivo com 50 mL, embora não tenham favorecido a 

expressão de biossurfactantes, sendo 10 vezes menor em comparação com os cultivos de 50 

mL, para o tempo de incubação de 24 horas.  

Em meio sólido, a maior produção de biomassa 1,19 (±0,02) g/L e a menor produção 

de biossurfactantes 31,16 (±0,80) mg/L ocorreu em 40,0 g/L após 3 dias de cultivo, enquanto 

que em 10,0 g/L obteve-se a menor biomassa de B. atrophaeus 0,63 (±0,00) g/L e a maior 

produção de 40,63 (±1,79) mg/L de biossurfactantes em até 3 dias de cultivo.  

Foram avaliadas a viabilidade e a resistência térmica dos esporos de B. atrophaeus 

ATCC 9372 obtidos nos meios contendo soro de leite, cultivados em 3 e 6 dias, através da 

determinação do tempo de redução decimal, valor D, em populações de obtidas de 2,0*10
8 

esporos/mL a 4,8*10
8 
 esporos/mL.  

Os resultados demonstraram a viabilidade do uso de soro de leite como meio para 

crescimento e esporulação de B. atrophaeus e biossurfactantes, podendo ser reaproveitado 

para obtenção de produtos de interesse farmacêutico e industrial. 
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7. Anexos 

 

7.1 Soluções utilizadas 

 

 Soluções de Acetato de Cálcio 0,02M; soluções de Hidróxido de Cálcio 0,14% (p/v); 

Tris-HCl 10mM, pH 7,5 foram preparadas para serem utilizadas nos experimentos de 

obtenção e manutenção de esporos e biossurfactantes. 

 

  Acetato de Cálcio 0,02M 

Pesou-se 3,51 gramas de acetato de cálcio (Synth, Diadema, São Paulo, Brasil) 

e dissolveu-se em 1 L de água Mili-Q. A solução foi vertida para um frasco e 

autoclavada a 121ºC por 30 minutos. Determinou-se o pH em pHmetro digital 

(Modelo AR20 Accumet, Fisher Scientific, Swanee, GA, Estados Unidos). A solução 

foi estocada sob refrigeração a 4ºC em geladeira até a sua utilização. 

 

  Hidróxido de Cálcio 0,14% (p/v) 

Pesou-se 1,4 gramas de hidróxido de cálcio (Synth, Diadema, SP, Brasil) e 

dissolveu-se em 1 L de água Mili-Q previamente esterilizada a 121ºC por 30 minutos. 

A solução foi vertida para um frasco de 1 litro e seu pH foi determinado em pHmetro 

digital. A solução foi estocada sob refrigeração a 4ºC em geladeira até a sua utilização. 

 

  Tris-HCl 10 mM pH 7,5 

Dissolveu-se Trizma (Molecular Sigma Biology, St. Louis, MO, Estados 

Unidos) em 1 L de água Mili-Q, e ajustando-se o pH, para 7,5 com solução de HCl 

10mM. A solução foi filtrada em membrana de 0,22µm (Milipore, Billerica, MA, 

Estados Unidos) e armazenada em frasco estéril. 

 

 

 


