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da produção de biossurfactantes utilizando melaço como substrato. Dissertação de Mestrado, 
UFRN, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química. Área de Concentração: 
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RESUMO: Biossurfactantes são moléculas anfipáticas sintetizadas por microrganismos como 
bactérias, leveduras ou fungos filamentosos cultivados em várias fontes de carbono, entre as 
quais destacam-se a sacarose e os hidrocarbonetos. Estas moléculas, compostas por uma parte 
hidrofílica e outra hidrofóbica, agem preferencialmente na interface de fluidos de diferentes 
polaridades. Devido a esta característica, são potencialmente utilizados em inúmeras 
indústrias como a têxtil, a farmacêutica, a de cosmético, a alimentícia e especialmente nas 
indústrias petroquímicas. Por estas potenciais aplicações é de interesse industrial o 
desenvolvimento de processos de produção de biosurfactante em grande escala que os tornem 
economicamente competitivos com os surfactantes sintéticos. Esta dissertação tem como 
objetivo avaliar a produção de biossurfactante utilizando um substrato não convencional - 
melaço de cana - proveniente da indústria açucareira, reduzindo os custos de produção. A 
cepa identificada como AP029/GLVIIA, isolada de poços de petróleo do Estado do RN e 
utilizada nestes ensaios, pertence à coleção de cultura do Departamento de Antibióticos da 
UFPE. Os cultivos foram submetidos a diferentes condições utilizando um planejamento 
fatorial 24 com duplicata no ponto central, no qual os fatores estudados foram concentração de 
melaço, concentração de nitrato (fonte de nitrogênio), agitação e razão de aeração. Os ensaios 
foram realizados em shaker a temperatura de 38°C. Amostras foram retiradas em tempos 
regulares de até 60 ou 72 horas completadas de cultivo para a análise do consumo de 
substrato, da concentração celular, da tensão superficial, da diluição micelar crítica (CMD-1 e
CMD-2) e da produção de proteína. Os resultados mostraram que nas melhores condições de 
cultivo foram obtidos 3,480 g/L de biomassa, uma redução da tensão superficial de 
aproximadamente 41%, 67% de consumo de substrato e a síntese de 0,2805g/L de proteína.
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Abstract

Biosurfactants are amphiphilic molecules synthesized by microorganisms such as bacteria, 
yeast or filamented fungi cultivated in various carbon sources among sucrose and 
hydrocarbons. These molecules are composed by a hydrophilic and hydrophobic part. They 
operate mostly at interfaces of fluids of different polarities. Because of this characteristic, they 
are potentially employed in numerous industries, such as the textile, medical, cosmetics, food 
and mainly in the petrochemical ones. Therefore industry has interest in developing new 
biosurfactant production processes in high scale, in order to become them economically 
competitive when compared to synthetic biosurfactants. This work aims to evaluate the 
biosurfactant production applying a non-conventional substrate – sugar cane molasses – 
proceeding from the sugar industry thus reducing the production costs. The strain identified as 
AP029/GLIIA, isolated from oil wells in Rio Grande do Norte state and used in these 
experiments belongs to the culture collection of Antibiotics Department of UFPE. The 
fermentation were carried out using different conditions according to a factorial planning 24

with duplicate at center point, in which the studied factors were molasse concentration, nitrate 
concentration, agitation and aeration ratio. The experiments were performed in a shaker at 
38ºC of temperature. Samples were withdrawn in regular periods of time of up to 72 hours of 
fermentation in order to analyze substrate consumption, cellular concentration, superficial 
tension, critical micelle dilution (CMD-1 e CMD-2) as well as extracelullar protein production. 
The results showed a production of 3,480 g/L of biomass, a reduction of 41% on superficial 
tension, 67% of substrate consumption and 0,2805 g/L of extracellular protein.

Key words: Biosurfactants; Kinetics; Molasses; Fermentation 
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1. Introdução 

 Surgida antes mesmo de o homem entender sobre Biologia, a biotecnologia começou a 

ser utilizada ainda em épocas remotas, quando o homem passou a empregá-la em processos 

fermentativos a fim de fabricar pães e vinhos.

Não há dúvidas sobre o quão diferentes são os procedimentos de produção de vinhos, 

pães e derivados lácteos quando comparados aos procedimentos do século passado. 

Experiências e conhecimentos adquiridos pelo homem permitiram-nos evoluir para adentrar 

os campos da biotecnologia moderna, na qual microrganismos cada vez mais selecionados, 

especificados e geneticamente modificados geram produtos a serviço do homem (Borém, 

2005).

A evolução da biotecnologia acontece em alta velocidade, atendendo a um mercado 

cada vez mais competitivo e exigente, principalmente em se tratando de produtos que não 

agridam o meio ambiente. A indústria mostra-se cada vez mais interessada na utilização 

destes microrganismos, visto que são excelentes sintetizadores de produtos. Entre os produtos 

metabolizados por microrganismos, encontram-se os biossurfactantes, os quais suscitam 

grande interesse em processos industriais. Entre tais processos, são de destacada relevância as 

indústrias de alimentos, farmacêutica, de petróleo, de produtos de higiene e de cosméticos, de 

agricultura e de mineração (Sullivan, 1998; Nitschke & Pastore, 2002). 

Biossurfactantes são moléculas anfipáticas sintetizadas por microrganismos como 

bactérias, leveduras ou fungos filamentosos cultivados em várias fontes de carbono, entre as 

quais encontram-se a sacarose e os hidrocarbonetos. Estas moléculas, compostas por uma 

parte hidrofílica e outra hidrofóbica, agem preferencialmente na interface entre as fases 

fluidas com diferentes polaridades, vinculando interfaces óleo/água ou água/óleo e reduzindo 

as tensões superficiais e interfaciais entre estas fases (Desai & Banat, 1997; Makkar & 

Cameotra, 1998; Bognolo, 1999; Lobato, 2003). 

Estima-se que a produção mundial de surfactantes exceda a quantidade de  3 milhões de 

toneladas por ano (Nitschke & Pastore, 2002) e chegue a movimentar a quantia de  US$ 9 

bilhões por ano (Desai & Banat, 1997; Makkar & Cameotra, 2002), sendo utilizados 

principalmente como matéria-prima na fabricação de detergentes de uso doméstico. A ampla 

maioria dos surfactantes disponíveis comercialmente é sintetizada a partir de derivados de 

petróleo (Davis, Varley, Lynch, 1999). Entretanto, o gradual aumento da preocupação 

ambiental dos consumidores aliado às novas legislações visando o controle do meio ambiente 
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levaram os cientistas a promover a pesquisa de surfactantes biológicos como alternativa para 

os produtos existentes (Maier & Soberon-Chavez, 2000). 

Quando comparados a surfactantes sintéticos, os biossurfactantes possuem várias 

vantagens, como por exemplo, maior eficiência e efetividade, pois produzem maior redução 

de tensão superficial com menores concentrações de biossurfactantes; alta estabilidade 

térmica e de pH, sendo utilizados em condições drásticas; maior resistência à salinidade, 

elevado poder espumante, biodegradabilidade e baixa toxicidade (Desai & Banat, 1997; 

Nitschke & Pastore, 2002). 

Os biossurfactantes podem ser sintetizados a partir de substratos renováveis e devido a 

sua grande diversidade química, aplicações específicas para cada caso particular tornam-se 

possíveis. Gouveia et al (2003) descrevem seis principais classes de biossurfactantes: ácidos 

graxos e hidroxilados, glicolipídeos, fosfolipídeos, lipoproteínas ou lipopeptídeos, 

lipopolissacarídeos e a própria membrana celular. Podem ser citados como exemplos de  

microrganismos produtores de biossurfactantes a Pseudomonas aeruginosa que produz

ramnolipídeos e Bacillus subtilis, produtor de um lipopeptídeo denominado surfactina. Todas 

as classes acima mencionadas têm diferentes condições e habilidades em diferentes sistemas 

para reduzir a tensão superficial e interfacial de misturas óleo/água. 

A economia é freqüentemente um problema quando se trata de processos 

biotecnológicos, especialmente na produção de biossurfactantes. O sucesso da produção de 

biossurfactante depende do desenvolvimento de processos que reduzam custos de matérias-

primas, já que estes são responsáveis por cerca de 30% de todo o custo de produção (Makkar 

& Cameotra, 2002). Apesar disso, poucos trabalhos têm sido publicados visando produzir 

biossurfactantes a partir de resíduos. A dificuldade na seleção de um resíduo jaz em 

encontrar-se a composição adequada de nutrientes a fim de que esta permita o crescimento 

celular e o acúmulo do produto de interesse.  

Em geral, substratos agroindustriais que contenham altos níveis de carboidratos ou de 

lipídeos suprem a necessidade de fonte de carbono para a produção de biossurfactantes 

(Nitschek, Ferraz, Pastore, 2004). Esses substratos alternativos também apresentam outra 

dificuldade: a padronização. Tal empecilho deve-se às variações naturais de composição, bem 

como aos custos de transporte, armazenagem e tratamentos prévios necessários. Entretanto, a 

utilização de resíduos permite diminuir os custos de produção para níveis competitivos em 

relação aos similares obtidos por via petroquímica e, ao mesmo tempo, reduzir os problemas 

ambientais relativos ao descarte e aos custos do tratamento (Makkar & Cameotra, 1998; 

Makkar & Cameotra, 2002).  
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Deve-se ainda considerar que o Brasil é um país essencialmente agrícola e que, por 

este motivo, a quantidade e a facilidade de acesso aos subprodutos agroindustriais são 

bastante significativas. Tendo-se em vista a busca de novas fontes renováveis, as quais 

estejam facilmente disponíveis, sejam viáveis para a produção de biossurfactantes e que 

possibilitem a redução de custos bem como o aumento da produtividade destaca-se o melaço, 

um subproduto da indústria açucareira. Dessa forma, na presente dissertação avalia-se a 

influência da concentração de melaço (substrato), concentração de nitrato de sódio (fonte de 

nitrogênio), velocidade de agitação e razão de aeração na produção de biossurfactantes em 

cultivo descontínuo submerso a fim de se obter condições de processo que auxilie na 

ampliação de escala para a produção desse bioproduto.  



CAPÍTULO 2 
ASPECTOS TEÓRICOS 
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2. Aspectos teóricos 

2.1 Biossurfactantes 

 Biossurfactantes ou biotensoativos consistem em um grupo diversificado de 

compostos químicos de superfície ativa produzido por uma grande variedade de 

microrganismos: Pseudomonas sp., Rhodococus sp. Acinetobacter sp., Azotobacter vinelandii

(Banat, 1995b; Sullivan, 1998; Benicasa et al, 2004, Maneerat, 2005) e são classificados, 

principalmente, por sua composição química de origem microbiológica. Suas estruturas 

possuem em comum uma parte hidrofóbica, também denominada lipofílica, usualmente 

composta por cadeia hidrocarbonada de um ou mais ácidos graxos, podendo ser saturados, 

insaturados, hidroxilados ou ramificados, ligados a uma porção hidrofílica, um éster, um 

grupo hidróxi, fosfato, carboxilato ou carbohidrato (Makkar & Cameotra, 1998; Bognolo, 

1999, Mulligan, 2005).

Ainda, são produtos extracelulares sintetizados por fungos filamentosos, leveduras ou 

bactérias, sendo estas as principais produtoras deste metabólito (Nitschke & Pastore, 2002; 

Mulligan, 2005). Eles são classificados em seis grupos: glicolipídeos, lipossacarídeos, 

lipopeptídeos, fosfolipídeos, ácidos graxos e a própria membrana celular (Kosaric, 2001). Os 

biossurfactantes de baixo peso molecular são geralmente glicolipídeos ou lipopeptídeos, os de 

alto peso molecular podem ser polissacarídeos, proteínas, lipopolissacarídeos, lipoproteínas 

ou complexo de biossurfactantes (Levisauskas et al, 2004). A Figura 1 apresenta as estruturas 

de alguns biossurfactantes.
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–
Figura 1 - Estruturas de alguns biossurfacatantes: a) Glicolipídeo produzido por Pseudomona;

b) Estrutura lipopeptídica (surfactina) produzida por Bacillus subtilis c) Lecitina; d) Ácido 
Espiculisporico produzido por Corynebacterium lepus.

 As propriedades dos biossurfactantes incluem a redução da tensão superficial e 

interfacial entre líquidos, sólidos e gases. Como resultado, eles são capazes de misturar e 

dispersar substratos antes não solúveis, em soluções aquosas. Este metabólito também é capaz 

de influenciar fortemente a reologia interfacial do meio (Benicasa, Abalos, Oliveira et al., 

2004).

 A eficiência e a efetividade são características essenciais ao determinar-se a qualidade 

de um biossurfactante. A eficiência de um biossurfactante é medida através da Concentração 

Micelar Crítica (CMC) que varia de 1 a 2000 mg/L (Gouveia et al., 2003), enquanto sua 

efetividade é determinada pela capacidade de baixar a tensão superficial a qual é mensurada 

através da energia livre por unidade de área requerida para trazer a molécula do seio da fase 

líquida para a superfície (Rosen, 1978 apud Mulligan, 2005). Devido à presença do 

biossurfactante, menos trabalho é requerido a fim de trazer a molécula para a superfície e a 

tensão é reduzida. Para ser considerado um bom biossurfactante, a tensão superficial da água 

deve ser baixada de 72 mN/m para 35 mN/m (Mulligan, 2005). De acordo com Desai & Banat 

(1997), após a adição de biossurfactante a tensão superficial da água destilada é reduzida de 

72 mN/m para valores abaixo de 30 mN/m.  

Ao adicionar o biossurfactante a sistemas de água/ar ou óleo/água em concentrações 

crescentes, observa-se a redução da tensão superficial até que esta alcance o nível crítico. 

Acima deste ponto crítico as moléculas estarão biotensoativas e em forma supramoleculares, 

como micelas, bicamadas ou vesículas (Desai & Banat, 1997).  

b)

c)
d)
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A Figura 2 ilustra a formação da Concentração Micelar Crítica (CMC), ponto de 

inflexão, indicando o instante em que são formadas as micelas e que a partir deste ponto não 

se constata mais a redução da tensão superficial. 

Figura 2 - Tensão superficial em função do tempo 
(CMC = representa a concentração micelar crítica) 

 Becher (1965) apud Mulligan (2005) definiu CMC como sendo a concentração 

mínima necessária para a formação de micelas. Na prática, CMC é também a concentração 

máxima de monômeros na água, sendo esta formação influenciada pelo pH, temperatura e 

força iônica (Mulligan, 2005). Abaixo da CMC, o biossurfactante está predominantemente na 

forma monomérica e acima formam grandes agregados moleculares de dimensões coloidais. 

As micelas são termodinamicamente estáveis, facilmente reprodutíveis e são destruídas pela 

diluição com água, quando a concentração do biotensoativo ficar abaixo da CMC (Makkar & 

Rockne, 2003).

 Diluição Micelar Crítica (CMD) é a maior diluição do sobrenadante na qual a menor 

tensão superficial é atingida.  Maiores aumentos da concentração de biossurfactante não 

resultam em maiores reduções da tensão superficial; quanto maior for a diluição na qual ainda 

ocorre a presença da formação de micelas, maior a concentração de surfactante, ou seja, mais 

surfactante foi produzido durante a fermentação. 

 Todos os biossurfactantes são do tipo não-iônico ou aniônico. Não há na literatura 

registros de estruturas catiônicas, embora, algumas vezes, a presença de grupos de nitrogênio 

confira certo grau catiônico a estes metabólitos (Bognolo, 1999). Quando comparados aos 
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surfactantes sintéticos, Kosaric (1992) apresenta algumas vantagens dos biossurfactantes. São 

elas: 

Atividade Interfacial e Superficial – biossurfactantes apresentam-se mais eficientes e mais 

efetivos quando comparados aos surfactantes sintéticos. Por este motivo, para uma mesma 

redução da tensão superficial, uma menor quantidade do bioproduto é utilizada.

Tolerância à Temperatura – Alguns biossurfactantes e suas superfícies ativas toleram 

temperaturas elevadas de aproximadamente 90 °C.

Tolerância à Força Iônica – Os biossurfactantes não precipitam ou perdem sua 

funcionalidade em concentrações de até 10% de soluções salinas, enquanto surfactantes 

químicos são desativados na presença de 2-3%. 

Biodegradabilidade – Biossurfactantes são facilmente biodegradados em água e também no 

solo.

Quebra de Emulsão – Emulsões resultantes dos biossurfactantes podem ser prontamente 

separadas com adição de enzimas. A depolimerase, por exemplo, age na quebra da emulsão 

hidrocaboneto-óleo.

 Além de todas as vantagens acima mencionadas, pode-se citar ainda a produção do 

biossurfactante a partir de substratos renováveis como manipueira, melaço, óleo de sementes 

(soapstock), óleo de girassol, entre outros (Sullivan, 1998). A Tabela 1 abaixo apresenta 

alguns microrganismos e os biossurfactantes por eles produzidos. 

Tabela 1 – Diversidade de Surfactantes de Origem Microbiana 
(Fonte: Gouveia et al., 2003)

Microrganismo Biossurfactantes 

Bacillus licbeniformis Lipopeptídeo

Bacillus subtilis Surfactina

Bacillus sp. Raminolipídeo 

Candida bombicol Soforolipídeo 

Candida lipolytica Y-917 Soforolipídeo 

Corynebacterium insidiosum Fosfolipídeo 

Pseudomonas aeruginosa Raminolipídeo 

Pseudomonas fluorecens Lipopeptídeo

Rhodococcus sp. Glicolipídeo 

Provavelmente, as maiores vantagens dos biossurfactantes quando comparados aos 

surfactantes sintéticos são a sua biodegradabilidade e sua aceitabilidade ecológica. A maioria 
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dos surfactantes causa problemas ecológicos, resistência à degradação e alta toxicidade 

(Davis, Lynch, Varley, 1999).

 A escolha de um biossurfactante é inicialmente baseada no custo de produção 

(Mulligan, 2005), contudo, de acordo com Healy, Devine, Murphy (1996), o fator econômico 

figura entre os principais problemas relacionados à produção de biossurfactantes em larga 

escala, destacando-se: 

1 – baixo rendimento proveniente do substrato utilizado; 

2 – alto investimento financeiro; 

3 – necessidade de esterilização; 

4 – problemas no controle do processo, entre eles, a formação de espumas; 

5 – problemas na recuperação e purificação do produto; 

6 – dificuldade em proceder a análise química dos produtos dada a sua natureza complexa. 

Kosaric et al (1984), apud Makkar & Cameotra (2002) sugeriram quatro fatores que 

podem ser considerados a fim de reduzir custos relacionados à produção de biossurfactantes, 

são eles: os microrganismos (seleção, adaptação e engenharia para altos rendimentos de 

produtos), o processo (seleção, adaptação ou engenharia para baixo capital e operação de 

custos), o substrato para crescimento do microrganismo ou estoque na alimentação (adaptado

para baixos custos) e o processo de aumento de valor agregado dos subprodutos. 

 Para que as potenciais aplicações dos biossurfactantes e para que a expansão daquelas 

já existentes possam se tornar econômica e comercialmente viáveis ainda é preciso otimizar o 

processo nos níveis biológico e de engenharia. Os custos médios dos biossurfactantes variam 

de cerca de US$10,0/mg referente a surfactina purificada (98% de pureza) utilizada em 

pesquisa biomédica até de US$2,0/kg a $4,0/kg para formulações de emulsão propostas no 

início dos anos 80 para limpeza de tanques e recuperação de óleo. Estimativas no início da 

década de 90 apontam que o custo dos biossurfactantes varia de US$3,0/kg a US$20,0/kg 

(Bognolo, 1999). 

 O avanço tecnológico tornou possível dobrar a produção de biossurfactantes. Tal 

avanço deve melhorar significativamente (mesmo que em menor escala) tornando a 

tecnologia comercialmente viável. Toma-se como exemplo o caso de tentativa de limpeza de 

tanques no Kuwait, ocasião na qual o uso de biossurfactantes apresentou melhores resultados 

quando comparado a outros métodos (Bognolo, 1999). É possível ainda que outros benefícios 

tenham sido alcançados em alguns experimentos de recuperação de óleo. 
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2.2 Aplicação de biossurfactantes 

Interesses em surfactantes de origem microbiológica têm aumentado drasticamente nos 

últimos anos devido a sua variedade de potenciais aplicações (Levisauskas et al., 2004), os 

biossurfactantes e os estudos que a eles se referem têm adquirido grande importância, 

principalmente para as indústrias petrolíferas, farmacológicas e de processamento de 

alimentos, principalmente devido à compatibilidade com o meio ambiente que estes 

apresentam. Além dos tópicos anteriormente citados, Rahman, Rahman, McClean.(2002)

destacam a possibilidade de produção em larga escala. Algumas aplicações são detalhadas a 

seguir:

a) Biorremediação 

A poluição de ambientes aquáticos e do solo é um problema mundial que pode resultar 

em acúmulo de produtos tóxicos na cadeia alimentar e em danos à flora e fauna das áreas 

afetadas. Apesar do substancial progresso obtido reduzindo-se a liberação de resíduos 

industriais no decorrer dos últimos anos, grandes despejos ainda ocorrem. Um número 

considerável de locais poluídos foi identificado e novos continuam sendo descobertos. Muitos 

desses locais ameaçam tornar-se fontes de contaminação para os lençóis freáticos e, portanto, 

constituem perigo para a saúde da geração atual e das futuras. 

 A fim de remediar essa situação, várias técnicas foram desenvolvidas. Primeiramente, 

devido a considerações de custo e tempo, o aterramento do solo contaminado é geralmente o 

método de remediação mais utilizado. Não obstante, a remediação biológica combinada a 

outros métodos vem adquirindo importância como tecnologia de restauração do solo (Makkar 

& Rockne, 2003). A agência de pesquisa americana (NRC) estimou que existem 3.000 locais, 

somente nos Estados Unidos, onde o solo e lençóis freáticos estão contaminados. De acordo 

com a NRC, a limpeza destas áreas contaminadas ultrapassaria o valor de US$3 trilhões 

(Maier & Soberón-Chávez, 2000).

 A Biorremediação é um processo no qual organismos vivos, normalmente plantas ou 

microrganismos, são utilizados tecnologicamente para reduzir (remediar) ou remover 

poluentes do ambiente (Kosaric, 2001). Os biossurfactantes podem ser utilizados para 

aumentar a interação superficial água/óleo ou óleo/água acelerando a degradação de diversos 

óleos por microrganismos e promovendo a biorremediação de águas e solos (Nitschek & 

Pastore, 2002).

 Embora outras tecnologias que usam processos físicos e/ou químicos sejam também 

indicadas para descontaminar ambientes poluídos, o processo biológico de biorremediação é 
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uma alternativa ecologicamente mais adequada e eficaz para o tratamento de ambientes 

contaminados com moléculas orgânicas de difícil degradação e metais tóxicos (Banat, 1995b; 

Kosaric, 2001; Nitschek & Pastore, 2002). 

b) limpeza de reservatórios de óleo e oleodutos 

Há na indústria do petróleo diversos problemas ocasionados pela incrustação de 

resíduos e frações de óleo que ficam depositados em tanques, e/ou em oleodutos, estes 

resíduos não são removidos pelo método convencional. Para esta limpeza, o uso de solventes 

ou limpeza manual, ambas demoradas e caras, também são bastante perigosas para o meio 

ambiente e para o homem. Os biossurfactantes promovem a redução na viscosidade e formam 

emulsões óleo/água. Estas emulsões facilitam a remoção de resíduos através do 

bombeamento, podendo o óleo ser recuperado após a quebra destas emulsões (Bognolo 1999; 

Nitschke & Pastore, 2002). 

c) recuperação melhorada do óleo (MEOR) 

Uma área de grande potencial para a aplicação do biossurfactante é a recuperação 

melhorada do óleo (MEOR) (Banat, Makkar, Cameotra, 2000). Os microrganismos produzem 

polímeros e surfactantes que reduzem a tensão superficial óleo-rocha, diminuindo as forças 

capilares que impedem a movimentação do óleo através dos poros da rocha (Nitschke & 

Pastore, 2002). 

 Durante a produção de óleo, a injeção de água é freqüentemente utilizada na 

recuperação secundária de óleo. Depois desta recuperação é deixada ainda grande quantidade 

de óleo no reservatório. Algumas bactérias selvagens, produtoras de biossurfactantes, são 

capazes de aumentar a produção de óleo quando crescidas dentro do reservatório. Para 

estimular o crescimento destes microrganismos aeróbios e aumentar a recuperação de óleo, 

um nutriente é adicionado em conjunto com água, como a água não é desaerada, ar também é 

inserido no reservatório. Uma outra estratégia é a utilização de biorreatores para a produção 

de biossurfactantes e posterior injeção no reservatório (Banat, Makkar, Cameotra, 2000; 

Nitschke & Pastore, 2002). 

d) aplicações terapêuticas e agentes de saúde 

 A indústria de cosméticos e a de saúde utilizam grandes quantidades de 

biossurfactantes em uma significativa variedade de produtos. Eles são usados como 

emulsificantes, agentes espumantes, solubilizantes, agentes umidificantes e de limpeza. 
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Vários produtos requerem biossurfactantes na sua formulação, como por exemplo, repelentes, 

anti-ácidos, anti-caspas, soluções para lentes de contato, pastas de dente, entre outros (Maier 

& Soberón-Chávez, 2000; Makkar & Cameotra, 2002). 

e) outras aplicações 

 Os biossurfactantes são usados na agricultura especialmente em formulações de 

herbicidas e pesticidas. Na mineração, estes metabólitos são utilizados em processos de 

beneficiamento mineral. Na área alimentícia, o bioproduto tem importante papel na 

consistência e textura, bem como na dispersão das fases e na solubilidade de aromas. Os 

biossurfactantes também são utilizados na indústria de tintas, pois permitem que as tintas 

espalhem-se melhor e aumentam a propriedade de misturas. (Bognolo, 1999; Nitschke & 

Pastore, 2002). 

2.3 Produção de biossurfactantes 

 Na maioria das vezes a produção de biossurfactantes é dependente do metabolismo 

celular. Podendo ser um metabólito primário, quando o produto está associado ao crescimento 

do microrganismo ou secundário, sendo, portanto, produzido na fase estacionária. 

 A biossíntese de biossurfactante por crescimento celular é geralmente ligada à 

formação de espuma, redução da tensão superficial e interfacial do meio e a uma emulsão do 

substrato lipofílico no meio de cultura (Nitcshek, Ferraz, Pastore, 2004; Youssef, Duncan, 

Nagle, 2004). Faz-se necessário um estudo para avaliar a melhor forma de recuperação deste 

metabólito. A medida da tensão superficial é uma ferramenta comum para monitorar o 

crescimento e a formação de biossurfactantes (Desai & Banat, 1997). 

 Quanto às condições de cultivo é necessário que se escolha adequadamente o 

biocatalisador (inóculo) do meio de cultivo e das condições físicas para o cultivo. 

2.3.1 Microrganismo 

 O êxito ou fracasso em um processo fermentativo começa com a escolha do 

microrganismo. Para a escolha de uma cepa produtora de biossurfactante ou para qualquer 

outro processo fermentativo, certos critérios devem ser considerados para que haja uma boa 

produção do metabólito que se deseja. 

  Um microrganismo não deve exigir condições de processo muito complexas, por 

motivos claros de economia na produção (Schmidell et al., 2001). É necessário que a cepa 
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utilizada seja geneticamente estável, tenha uma alta velocidade de crescimento, seja pura, 

livre de contaminantes, que os custos dos nutrientes sejam baixos, que a conservação seja 

facilmente feita e que não haja perda de suas características particulares por um longo período 

de tempo. Deve ser levado em conta que o processo completo de fermentação precisa ter um 

tempo curto e principalmente que a extração do produto formado seja de fácil recuperação. 

Os microrganismos utilizados durante um processo fermentativo podem ser isolados a 

partir de fontes naturais ou de uma coleção de cultivos. Geralmente as indústrias possuem sua 

própria coleção de microrganismos, muitas das quais são melhoradas através da engenharia 

genética. A modificação genética destes microrganismos atribui uma certa especificidade aos 

mesmos, sendo então protegido por patentes. Isto significa que uma grande porcentagem de 

microrganismos isolados ou modificados não está disponível para o uso geral em laboratórios 

(Ertola, Yantorno,Mignone1).

O microrganismo escolhido deve apresentar elevada eficiência na conversão do 

substrato em produto, permitindo o acúmulo do produto no meio, de forma a obter elevada 

concentração deste no caldo fermentado. 

Há no mundo um grande número de coleções de cultura. Entre as principais coleções 

de cultivo destacam-se “American Type Culture Collection” (Estados Unidos), onde são 

mantidas bactérias, leveduras, algas, entre outros; “Colletion Nationale de Cultures de 

Microorganismes Del Institut Pasteur” (França) “Northern Regional Research Laboratory”, 

(USA) e “National Collection of Types Cultures” (Inglaterra) (Ertola, Yantorno,Mignone1).

1Monografía redigida pelos doutores Rodolfo Ertola, Osvaldo Yantorno e Carlos Mignone, Programa 
Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico de la OEA.  Disponível no site 
http://www.biologia.edu.ar/microind/ 
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2.3.2 Meio de cultivo 

a) Fonte de carbono 

A maioria das bactérias é heterotrófica, ou seja, obtém energia a partir de fontes 

orgânicas de carbono. Destas, as mais comuns são os carboidratos, particularmente D-glicose; 

aminoácidos; ácidos carboxicílicos; lipídios; álcoois e até mesmo polímeros como amido e 

celulose. Na realidade, qualquer composto orgânico e muitos sintéticos podem ser utilizados 

por algum microrganismo (Schmidell et al., 2001).

Na produção de biossurfactantes, diversos substratos de fontes renováveis, 

especialmente os de indústrias geradoras de resíduos, têm sido objetivo de estudo para o 

cultivo de microrganismo e produção de biossurfactante em escala experimental. Entre as 

principais fontes destacam-se o efluente proveniente da extração do óleo de oliva (OOME), 

gordura animal, óleo de fritura, soapstock, melaço, soro do leite e outros resíduos ricos em 

amido (Maneerat, 2005; Desai & Banat, 1997). Makkar e Cameotra (2002) destacam, ainda, o 

uso de mandioca, semente de soja, açúcar de beterraba, batata doce e batata. Além de outros 

resíduos como: farelo e palha de trigo e de arroz; casca de soja, de milho e de arroz; bagaço 

de cana-de-açúcar e de mandioca, resíduos da indústria de processamento de café, como a 

polpa de café; resíduos da indústria de processamento de frutas como polpa de maçã e de uva, 

sobras do processamento de abacaxi e de cenoura, sobras de banana; sobras provenientes de 

moinhos de processamento de óleos como o de coco, de soja, de amendoim e de canola.  

Na Índia, estudos utilizando resíduos agroindustriais para a produção de 

biossurfactantes comprovaram que o melaço proveniente da cana de açúcar é a maior fonte de 

substrato para a produção de leveduras, ácidos cítricos, acetona, ácidos orgânicos e 

aminoácidos (Makkar & Cameotra, 2002). O preço do melaço é baixo, quando comparado a 

outras fontes de açúcar, e este é rico em vários nutrientes além da sacarose. Valores médios de 

componentes do melaço de cana (75% material seco) são: 48-56% açúcares totais; 9-12% 

material orgânico; 2,5% de proteína; 1,5-5% de potássio; 0,4-0,8% de cálcio; 0,06% de 

magnésio; 0,06-2% de fósforo; 1,0-3,0 mg/kg de biotina; 15-55 mg/kg de ácido pantotéico; de 

2.500-6.000 mg/kg de inositol e 1,8 mg/kg de tiamina (Makkar & Cameotra, 2002). De 

acordo com Maneerat (2005), o melaço tem sido usado com fonte principal na produção de 

xantana, levedura de pão e ácido cítrico e polissacarídeos. 

b) Fonte de nitrogênio 

 A fonte de nitrogênio e/ou nitrogênio limitante apresenta uma importante função na 

produção de alguns biossurfactantes. As fontes de nitrogênio que são freqüentemente 



Aspectos teóricos 

Márcio Silva Bezerra – Dissertação de Mestrado –Agosto / 2006   30

utilizadas são os sais de amônio, como (NH4)2SO4 ou (NH4)2HPO4. As fontes orgânicas estão 

representadas por diversos produtos, tais como os hidrolisados de proteínas (peptonas), 

extrato de carne, de levedura e de malte (Mulligan & Gibbs, 1989). De um modo geral, 

adicionar aminoácidos ou hidrolisados de proteínas favorece o crescimento da maioria dos 

microrganismos heterotróficos. Deve-se considerar o custo, a sua disponibilidade, e os 

problemas de impureza que acompanham estas fontes (Desai & Banat, 1997). 

c) Outros nutrientes 

 Na maioria das vezes, produtores de metabólitos de interesse industrial produzem 

esses metabólitos em níveis baixos fazendo-se necessário o incremento de nutrientes para uma 

maior rentabilidade do processo. A composição de nutrientes do meio de cultura influencia a 

produção de biossurfactantes. A adição de ferro, fósforo ou sais minerais ao meio melhora o 

rendimento da síntese do lipopeptídeo. A adição de extrato de levedura e a adição de licor de 

milho apresentam também influência positiva (Schmidell, 2001). Traços de elementos como 

zinco, manganês, molibdênio, cobalto, cobre e cálcio podem ser requeridos pelos 

microrganismos na síntese dos produtos. A carência destes minerais ocorre geralmente em 

níveis baixos e podem, algumas vezes, ser suprida pela própria água ou por resquícios 

encontrados nos equipamentos. Traços dos elementos acima citados podem contribuir para 

produção de metabolismos tanto primários quanto secundários (Kampen, 1997). 

d) Condições físicas: pH e temperatura 

O pH e a temperatura são parâmetros importantes na produção de biossurfactantes. Os 

microrganismos podem crescer em uma faixa de pH que varia de 2,0 para os acidófilos até pH 

11,0 para os alcalófilos. Independentemente do pH que o microrganismo seja capaz de 

suportar, faz-se necessário conhecer o pH ótimo para o crescimento deste. Os fungos têm pH 

ótimo em torno de 5,0, enquanto as bactérias têm pH ótimo por volta de 7,0. Variações de 0,5 

para mais ou para menos não apresentam grandes variações no crescimento. Alguns 

microrganismos modificam o pH do meio de cultivo durante seu crescimento, tornando 

necessária a inclusão de soluções tampão a fim de garantir que o pH mantenha-se dentro dos 

limites ótimos para crescimento e formação do produto esperado.  

Com relação à temperatura de crescimento, os microrganismos podem ser 

classificados em quatro classes: os psicotrófilos com temperatura que varia de -10 a 15 °C, os 

mesófilos com temperatura entre 10 e 50 °C e os termófilos com temperatura entre 40 e 70 °C 

e termófilos extremos entre 68 e 110 °C (Pelczar et al, 2005). O cultivo de acordo com valor 
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ótimo é possibilitado por dispositivos apropriados para controle de temperatura encontrados 

nos biorreatores. 

e) Oxigênio 

O efeito da variação na quantidade disponível de oxigênio é notório no crescimento de 

microrganismos aeróbios, para os quais é indispensável e facultativos para aqueles que podem 

crescer na ausência de oxigênio. Nos microrganismos aeróbios, o efeito da quantidade 

fornecida de oxigênio resulta em maior ou menor rendimento da cultura, enquanto para os 

facultativos, além da diferença no rendimento, há diferenças sensíveis na velocidade do 

crescimento e nos produtos da atividade do microrganismo (Schmidell, 2001). 

f) Velocidade de agitação 

A mistura é essencial em processo de fermentação. Geralmente, a homogeneização é 

uma das etapas mais críticas. Nela, agitadores são usados em processo aeróbico de 

fermentação. Agitadores são também utilizados nas etapas de agitação em processos 

anaeróbicos de fermentação (Oldshue, 1997). 

Uma das conseqüências da agitação é promover melhor aeração do meio, favorecendo o 

crescimento de microrganismos aeróbios e facultativos. Além disso, a agitação auxilia na 

dispersão dos nutrientes e em sua homogeneização, favorecendo o crescimento dos 

microrganismos.  

A velocidade de agitação é um parâmetro importante para otimização da produção de 

biossurfactante, quando produzidos por microrganismos aeróbios e isto depende tanto do 

reator utilizado quanto do microrganismo. O aumento na velocidade de agitação pode 

diminuir a produção de biossurfactante devido ao efeito de cisalhamento na parede celular, 

influindo na cinética de crescimento do microrganismo, ou pode aumentar a produção, junto 

com a aeração, devido ao aumento da taxa de transferência de oxigênio (Schmidell, 2001). 

2.3.3 Recuperação do produto 

O downstream processing, ou seja, as etapas para se recuperar e purificar os 

biossurfactantes, é responsável por cerca de 60% do custo da produção total (Desai & Banat, 

1997). Há diversas técnicas aplicadas para isolamento destes compostos. A técnica utilizada 

para o isolamento de um certo produto depende da natureza deste composto, ou seja, se ele é 

solúvel em água ou não, aniônico ou não iônico, intracelular ou extracelular (Desai & Banat, 

1997; Lobato, 2003). Entretanto, não há regra geral para isolamento de biossurfactantes. Uma 
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operação adequada ou uma combinação de operações adequadas para recuperação de produtos 

têm sido desenvolvidas para todos os novos compostos isolados. 

 A maioria dos biossurfactantes é compostos lipofílicos e podem ser isolados por 

operações clássicas como extração, precipitação e cristalização (Lobato, 2003). Após a 

separação das células por centrifugação, muitos biossurfactantes podem ser extraídos da 

massa celular ou do sobrenadante, com diferentes solventes, como acetato de etila, éter, 

pentano, hexano, butanol, clorofórmio-metanol, ou diclorometano-metanol (Desai & Banat, 

1997). Após a remoção do solvente por evaporação rotativa, o produto não processado pode 

ser purificado por coluna cromatográfica e em seguida cristalizado (Lobato, 2003). 

Em alguns casos, os glicolipídeos já podem ser obtidos por acidificação do 

sobrenadante com ácidos clorídrico e sulfúrico com pH entre 2 a3 e refrigeração por algum 

tempo. Os glicolipídeos podem ser isolados por precipitação ou cristalização do sobrenadante 

(Lobato, 2003). 

Uma precipitação de biossurfactantes é possível também no caso de compostos 

proteolíticos. Em alguns casos, isto é feito com sulfato de amônia no sobrenadante (Desai & 

Banat, 1997). 

Outra técnica para recuperação do produto in situ é a adsorção de biossurfactantes por 

um adsorvente adequado. É possível também recuperar biossurfactantes por extração in situ

de compostos intracelulares, através da adição de compostos como dodecano, hexadecano ou 

querosene no meio de cultura (Lobato, 2003). Esta técnica é extremamente importante, pois 

previne a inibição do produto final durante a fermentação, reduzindo custos de solventes e 

desperdício com tratamentos de água, além de minimizar a degradação do produto (Desai & 

Banat, 1997).

Tabela 2 – Diferentes técnicas para isolamento de biossurfactantes 
(Kosaric, 1987 apud Lobato, 2003) 

Métodos
Operações clássicas para 

recuperação de biossurfactantes
Recuperação in situ

Extração Adsorção 
Precipitação Flotação 
Cristalização Extração in situ
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2.4 Biorreatores 

Biorreatores são equipamentos utilizados para cultivo sob imersão temporária ou 

permanente de células, gemas, embriões ou quaisquer tipo de propágulo que possa ser 

utilizado na micropropagação. Os biorreatores que utilizam meio de cultura líquido, permitem 

a renovação do ar durante o cultivo, bem como o monitoramento de alguns parâmetros 

essenciais ao crescimento, tais como pH, oxigênio dissolvido, temperatura, concentração de 

íons, etc (Teixeira, 2002). 

Historicamente, os biorreatores foram mais conhecidos por fermentadores e estavam 

direcionados para o cultivo de células ou microrganismos, com vistas a produzir metabólitos 

secundários, alcalóides, antibióticos, entre outros. O nome “fermentador” está relacionado 

etimologicamente com fermentação que, na sua raiz latina, deriva de fermentare, cujo 

significado é ferver, isto é, produzir bolhas de ar, numa alusão ao fato dos fermentadores 

serem destinados a processos fermentativos como, por exemplo, a produção de álcool, onde as 

leveduras regeneram NAD+ (Nicotinamina adenina dinucleotídeo) a partir de sua forma 

reduzida NADH, com produção de etanol e CO2, na qual este último, pela aparição de bolhas, 

dá a idéia de fazer ferver o meio líquido nutritivo (Takayama & Akita, 1994; apud Teixeira, 

2002).

 Os biorreatores apresentam os seguintes componentes: frasco de cultivo, motor 

elétrico conectado a um eixo que se estende até o interior do frasco, bomba compressora de 

ar, sensores de temperatura, pH e oxigênio. O frasco de cultura é desenhado de forma a 

permitir uma última aeração do meio de cultura, bem como uma homogeneização satisfatória 

com um mínimo de dano mecânico do material em cultivo. Os frascos podem ser feitos de 

vidro, aço inoxidável, policarbonato, polipropileno ou qualquer outro material que suporte a 

autoclavagem a uma temperatura de 121°C durante 15 a 30 minutos. Freqüentemente, o 

frasco de cultivo apresenta um envoltório em forma de jaqueta, por onde circula água com 

temperatura pré-determinada, para controle da temperatura de cultivo (Teixeira, 2002). 

O ar que entra no sistema é esterilizado ao ser forçado a passar através de uma 

membrana com poros de 0,22 a 0,44 micrometros de diâmetro. O tamanho do frasco de 

cultivo normalmente varia de acordo com a escala, sendo que para escala de laboratório os 

mesmos variam entre 1 e 20 litros, embora volumes menores como 250 e 500 ml, ou maiores, 

20 ou até mesmo 300 litros já tenham sido utilizados. Entretanto, a maioria dos frascos 

utilizados está na faixa de 1 a 4 litros (Teixeira, 2002). 
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2.5 Aumento de Escala (scale up)

Engenheiros químicos ainda enfrentam problemas quando se deparam com aumento de 

escala e contaminação microbiana nos processos de fermentação aeróbica de culturas 

submersas. Apesar de grandes avanços na engenharia bioquímica, estes problemas persistem 

(Sakato, 1997). 

 Em geral, o aumento de escala está condicionado a ensaios iniciais em bancadas de 

laboratório, para que estes sejam, em seguida, testados em escala semi-piloto e piloto. Depois 

destes estudos, dá-se início a produção em escala industrial. Há vários tópicos que devem ser 

considerados ao analisar-se o aumento de escala até chegar ao nível industrial. As etapas 

envolvidas, de acordo com Sakato (1997), são: 

1- melhoria da cepa a ser utilizada; 

2- otimização do meio e condições de cultivo, tais como pH e temperatura; 

3- quantidade de oxigênio requerida pelas células para que se consiga obter atividades 

metabólicas; 

4- seleção de um sistema operacional para o processo de cultivo; 

5- medidas das propriedades reológicas do caldo fermentado; 

6- modelagem e formulação das estratégias do processo de controle; 

7- sensores, biorreatores e outros equipamentos periféricos. 

Os itens 1 e 2 podem ser realizados em escala de laboratório usando frascos agitados 

ou em pequenos fermentadores de bancada, os itens de 3 a 7 geralmente são determinados em 

escala piloto. A importância da planta piloto não está em limitar-se aos passos de 3 a 7 e sim, 

em produzir os caldos de cultura necessários para downstream processing e gerar informações 

que determinem custo, estrutura e consumo de energia, bem como testar vários tipos de 

matérias primas no meio de cultura a serem utilizados (Sakato, 1997). 

 No desenvolvimento de um processo, quando são encontradas condições econômicas 

adequadas de operação em escala de bancada (as quais com freqüência correspondem à 

obtenção de valores elevados para a produtividade e rendimento do produto de interesse sob o 

ponto de vista econômico) há a necessidade de ampliar a escala de produção até uma escala 

industrial (Einsele, 1978 apud Schmidell, 2001).

 O desenvolvimento da maioria dos processos, parte de uma escala de produção menor 

para uma escala maior. Esta variação é denominada de aumento de escala ou “scale-up”.

Quando o sentido é inverso, ele é chamado de redução de escala ou “scale-down” (Schmidell, 

2001).
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 Para o estudo do aumento da escala, passando de um incubador rotativo para um reator 

de bancada, deve-se determinar as condições ótimas de trabalho com as quais, a partir de 

dados obtidos no incubador rotativo, será possível prever de maneira segura, com economia 

de tempo e de materiais, a maneira como as variáveis em estudo devem ser controladas, onde 

estes fatores interferem nas velocidades e no rendimento do processo. Para um aumento de 

escala bem sucedido, é necessário que os critérios sejam adequadamente estabelecidos. 

2.6 Cinética dos processos fermentativos 

 A cinética em processos microbianos constitui uma das operações mais utilizadas na 

área da biotecnologia. Por este motivo, é de suma importância conhecer os diferentes 

mecanismos de crescimento.  

Quando colocados em um meio de cultivo apropriado, os microrganismos começam a 

dividir-se ativamente, retirando do meio os nutrientes necessários para a produção de novos 

microrganismos. Este processo continua até que algum dos nutrientes se esgote (substrato 

limitante). O crescimento também pode ser detido através do acúmulo de alguma substância 

inibidora formada pelos próprios microrganismos.  

Em vista, há dois aspectos claramente diferenciados que descrevem o crescimento 

microbiano, um estequiométrico, no qual a concentração final do microrganismo obtido 

dependerá da concentração e composição do meio de cultivo e o outro cinético, o qual 

indicará com que velocidade ocorre todo o processo. Para estudo cinético, escolhe-se entre os 

produtos formados (caso o microrganismo produza mais de um) o de maior valor econômico, 

em relação aos substratos. O processo continua até que algum substrato do meio de cultivo 

acabe e cesse o crescimento do microrganismo (Schmidell, 2001). 

 Faz-se necessário o conhecimento de valores intermediários, que permitam definir os 

perfis das curvas ou a forma matemática destas para uma análise adequada. Nos processos 

fermentativos, as variações das concentrações estudadas são o crescimento da biomassa (X), 

os produtos formados (metabólitos) (P) e os substratos que compõem o meio de cultura (S) 

em função do tempo (t). A cinética possibilita uma comparação entre diferentes formas de 

cultivo e através deste estudo é traçada a melhor condição de cultivo (pH, temperatura, 

velocidade de agitação, taxa de aeração, entre outros.) (Schmidell, 2001). . 
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Figura 3 - Representação das variações de concentrações em um processo fermentativo.P, 
concentração do produto; S, substrato; X, microrganismo 

(Bozani; Lima; Aquarone, 1975, p. 176) 

As definições das velocidades instantâneas de crescimento, consumo de substrato e 

formação de produtos são ilustradas na Figura 3. Elas podem ser representadas pelas seguintes 

expressões, para um determinado tempo t (Schmidell, 2001, Rodriguez, 2004): 

dt

dX
rx        (1) 

dt

dS
rs       (2) 

dt

dP
rp       (3) 

 Devido à natureza autocatalítica do crescimento microbiano, é lógico supor que a 

concentração de microrganismo X influi na velocidade à medida que aumenta a população. 

Da mesma forma, à medida que a biomassa cresce, aumenta o consumo de substrato e a 

formação de produto. 

Xrx       (4) 

Srs       (5)

Prp       (6) 

então:
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dt

dX

Xx

1
      (7) 

dt

dS

Xs

1
     (8) 

dt

dP

Xp

1
     (9) 

 Essas equações são denominadas velocidades específicas de crescimento, consumo de 

substrato e de formação de produto, respectivamente.  

a) Fatores de Conversão 

 A aplicação da estequiometria requer conhecimento dos rendimentos, sendo estes 

valores obtidos através do estudo do crescimento microbiano e da produção de metabólitos, 

com estes resultados tem-se base para obter os fatores de conversão de substrato-

microrganismo e substrato-produto. Para a relação entre o produto obtido e o substrato 

consumido, o rendimento celular é definido como: 

dS

dX
Y SX /       (10) 

X e S representam a concentração de biomassa e substrato respectivamente.  

 A relação entre a massa de produto formada devido à ação do microrganismo e a 

massa de substrato consumida, fornece o fator de conversão substrato-produto. 

dS

dP
Y SP       (11) 

b)Estudo cinético do crescimento microbiano 

 Quando uma cultura microbiana desenvolve-se em um sistema fechado, favorável ao 

desenvolvimento do microrganismo em estudo, sob temperatura controlada e agitação 

adequada, observa-se um comportamento nos valores da concentração celular. Através destes 

valores, pode-se confeccionar uma curva de crescimento a qual pode ser dividida em 

diferentes fases: lag, exponencial, estacionária e de declínio, estas diferentes fases podem ser 

vistas na Figura 4.  
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Figura 4 - Curva de crescimento padrão, em um sistema fechado 

a) Lag: esta fase é também conhecida como fase de latência, em que ainda não há um 

aumento significativo da população. É um período em que o número de organismos 

permanece praticamente inalterado, em fase de adaptação durante o qual a célula sintetiza 

enzimas necessárias para a absorção dos nutrientes presentes no meio. Esta fase é apenas 

observada quando o inóculo inicial é proveniente de culturas mais antigas. Como não existe 

reprodução celular, pode-se afirmar que X = X0 = constante. Se as células forem pré- 

cultivadas em um meio de composição diferente, o tempo referente ao fenômeno de indução 

pode ser considerável ou pode ser que tal fase não exista (Panikov, 1998; Schmidell, 2001).

b) Log ou exponencial: nesta etapa, as células estão plenamente adaptadas, absorvendo os 

nutrientes, sintetizando seus constituintes, crescendo e duplicando-se. A velocidade específica 

de crescimento é constante e máxima ( x = m). Pode-se concluir que a velocidade de 

crescimento é proporcional à concentração de X. 

X
dt

dX
m       (12) 

Esta é a fase mais importante do crescimento microbiano, pois fornece dados fundamentais 

para o estudo de fisiologia e de cinética, para os quais a velocidade específica é um parâmetro 

de máxima importância. Nesta fase, é possível estudar a influência de uma série de fatores, 

analisando as modificações introduzidas na curva de crescimento e na composição do meio de 

cultura, consumo de substrato, aparecimento de produtos do metabolismo, etc. (Lobato, 

2003).

c) Estacionária: Nesta fase, os nutrientes estão se esgotando e os produtos tóxicos estão 

tornando-se mais abundantes. Nesta etapa não há um crescimento líquido da população, ou 

seja, o número de células que se dividem é equivalente ao número de células que morrem. É 
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neste período que o crescimento celular X atinge o valor máximo e constante Xm. O acúmulo 

de metabólitos tóxicos, o esgotamento de oxigênio em microrganismo aeróbios ou 

facultativos também são fatores que levam à estagnação do crescimento dos microrganismos 

(Schmidell, 2001). 

d) Declínio: A maioria das células está em processo de morte, embora outras ainda estejam se 

dividindo. O valor da concentração celular diminui a uma velocidade que excede a velocidade 

de produção de células novas. Em alguns casos ocorre a lise celular, provocada pela ação de 

enzimas intracelulares (Schmidell, 2001).  

Crescimento exponencial 

 Na fase exponencial, verifica-se que o aumento do número de microrganismos ocorre 

segundo uma progressão geométrica. O crescimento populacional é definido como o aumento 

do número, ou da massa microbiana. Já a taxa de crescimento é a variação no número ou 

massa por unidade de tempo. O tempo de geração é o intervalo de tempo necessário para que 

uma célula se duplique. Este tempo não corresponde a um parâmetro absoluto, uma vez que 

depende de fatores genéticos e nutricionais, indicando o estado fisiológico da cultura. O 

tempo de geração varia para os diferentes organismos, podendo ser de 10 a 20 minutos até 

dias, sendo que em muitos dos organismos conhecidos, este varia de 1 a 3 horas. Em se 

tratando de microrganismos como bactérias, certas algas unicelulares e algumas leveduras, 

que se multiplicam por divisão binária, pode-se determinar a quantidade final de células 

através da seguinte equação: 

n.NN 20        (13) 

onde N é igual ao número final de células, N0 representa o número inicial de células e n, o 

número de gerações. Aplicando o logarítimo na Equação 13 acima e isolando n, obtem-se a 

seguinte equação: 

301.0

loglog 0NN
n              (14) 

 A velocidade exponencial de crescimento R é expressa pelo número de gerações na 

unidade de tempo: 

)(301.0

loglog

0

0

0 tt

NN

tt

n
R            (15) 

 O inverso de R nos fornece o tempo de geração G.  
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n

tt

R
G 01

             (16) 

 Durante o cultivo de microrganismos, considera-se Xi para concentração celular num 

determinado instante (instante inicial). Decorrido um tempo G do instante inicial, a 

concentração será 2Xi e assim sucessivamente, conforme apresentado na Tabela 2. 

Tabela 3 – Variação da concentração celular com o tempo 
(Bozani; Lima; Aquarone, 1975, p. 184). 

Instante Concentração celular 
0 Xi

G 2Xi

2G 4Xi =22Xi

3G 8Xi=23 Xi

... ... 
nG 2nXi

 Portanto, no instante t = nG a concentração celular será 2n Xi. Sendo X a concentração 

no instante t, tem-se: 

Gt
ii

n XXX 22      (17) 

ou

G

ln
X

dt

dX

c

2
      (18) 

Portanto

G

ln

dt

dX

X c

21
      (19) 

logo,

G

ln
X

2
       (20) 

 As equações apresentadas aplicam-se apenas a microrganismos que se dividem de 

forma binária e em condições que garantam 100% de viabilidade. É mais conveniente aplicar-

se a Equação 12 mostrada anteriormente, na qual considera-se a variação da massa X de 

protoplasma, em função do tempo: 

X
dt

dX
X                                                          (21) 

Isolando a velocidade específica de crescimento e integrando, obtém-se: 
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t.
X

X
ln

0

      (22) 

ou

t.XlnXln 0       (23) 

 Quando a Equação 22 é projetada em forma de gráfico, obtém-se uma reta 

característica do crescimento exponencial. 
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3. Estado da arte 

Há algumas décadas, têm-se realizado estudos relacionados aos biossurfactantes, nos 

quais diversos autores em todo o mundo buscam formas de isolar, selecionar e cultivar 

microrganismos produtores deste metabólito. Estes autores analisam tanto o fator econômico 

quanto os fatores ambientais e nutricionais relacionados aos biossurfactantes, levando em 

consideração que esta combinação responderá pelo sucesso ou fracasso na produção destes.  

Alguns autores investigaram a produção de biossurfactantes em meio sólido, outros em 

meio líquido, utilizando culturas puras ou mistas, com presença ou ausência de oxigênio, em 

temperaturas variadas, e utilizando diferentes velocidades de agitação. 

Nos últimos anos, o interesse por biossurfactantes tem aumentado significativamente já 

que estes são naturalmente biodegradáveis, característica que possibilita a diminuição do 

impacto ambiental (Makkar & Cameotra, 2002).

Os biossurfactantes têm sido amplamente estudados visto que são aplicados na indústria 

de petróleo, para fins de  biorremediação e dispersão no derramamento de óleos, remoção e 

mobilização de resíduos de óleo em tanques de estocagem, e para a recuperação melhorada de 

petróleo.

Makkar & Cameotra (1997) utilizaram melaço para a produção de biossurfactantes 

utilizando duas cepas de Bacillus subitilis (MTCC 2423 e MTCC 1427) em condições 

termofílicas (45°C). Constatou-se que a máxima produção de biossurfactantes foi obtida em 

96 horas de cultivo, sendo o seu início após as 24 primeiras horas. A cepa MTCC 2423 

produziu mais biossurfactantes do que a MTCC 1427. 

Lobato (2003) estudou a cinética e a produção de biossurfactantes em frascos agitados 

(shakers) e observou que o melaço de cana-de-açúcar acrescido de petróleo apresentou-se 

como um substrato em potencial para o processo de produção de biossurfactantes, utilizando 

microrganismos isolados de poços.  

Na mesma linha de pesquisa, utilizando substratos não-convencionais, a produção de 

biossurfactante utilizando Bacillus subtilis, foi objeto de estudo para os pesquisadores Fox & 

Bala (2000). Neste caso, foram analisados quatro meios: meio de batata estabilizado; meio 

líquido de resíduo de batata; meio sólido e o meio comercial preparado com amido de batata 

em meio mineral salino. Os meios de resíduos de batata sólido e líquido apresentaram maior 

redução da tensão superficial, esta foi acompanhada através da concentração micelar crítica. 

Estes resultados mostraram que resíduos de batata, um agente poluidor do meio ambiente, 
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podem ser utilizados como substrato, reduzindo o impacto ambiental e barateando o custo da 

produção de biossurfactantes. 

 Santa Anna et al. (2002) estudaram a produção de biossurfactante ramnolipídio pela 

cepa Pseudomonas aeruginosa PA1 isolada da água residuária proveniente de poços de 

petróleo do Nordeste do Brasil. Nestes estudos, os pesquisadores utilizaram diferentes fontes 

de carbono: n-hexano, óleo parafínico, glicerol e óleo de babaçu. O glicerol mostrou os 

melhores resultados (tensão superficial de 27,47 Dyn/cm e redução da tensão superficial de 

48,2%). A concentração de glicerol variou de 1 a 6% e observou-se que, com a concentração 

de 3%, o processo era otimizado em termos de crescimento de biomassa e produção de 

ramnolipídio. A concentração de 6% indicou um efeito inibitório na produção de 

biossurfactante.

 Banat; Rahman; Rahman (2002) estudaram a produção de ramnolipídio produzido por 

Pseudomonas aeruginosa utilizando matéria-prima de baixo custo, como óleo de soja, óleo de 

girassol e glicerol e quantificaram a pureza do metabólito produzido. Duas culturas, capazes 

de crescer em meio mineral utilizando petróleo como única fonte de carbono, também foram 

testadas. Entre os substratos estudados, o óleo de soja apresentou tanto a melhor produção de 

4,31 g/L de ramnolipídio, como o menor valor da tensão superficial (28 mN/m), seguido pelo 

óleo de girassol (2,98 g/L, 30 mN/m) e glicerol (1,77 g/L, 29,1 mN/m). Todos os resultados 

foram satisfatórios, provando que matérias-primas de baixo custo podem ser aplicadas para a 

produção de biossurfactantes, reduzindo os gastos de produção. 

Nitschke; Ferraz; Pastore (2004) selecionaram microrganismos para a produção de 

biossurfactantes utilizando resíduos agroindustriais tais como manipueira, melaço e soro de 

queijo, que são encontrados facilmente em território brasileiro. Onze bactérias produtoras de 

biossurfactantes foram isoladas e analisadas do ponto de vista da produção, utilizando estes 

substratos. Oito destas linhagens mostraram-se capazes de reduzir tensão superficial 

significativamente abaixo de 30 mN/m, quando manipueira foi utilizada como meio de 

cultivo. Cinco linhagens foram capazes de produzir biossurfactantes utilizando meio 

constituído por melaço. O soro do queijo não se mostrou como um substrato propulsor da 

redução de tensão superficial. O melhor resultado apresentado por este último ficou em torno 

de 35 mN/m. Em análises de diluição micelar crítica (CMD), para valores de CMD-1 e CMD-

2, verificou-se pequeno aumento nos valores da tensão superficial ao utilizar meio contendo 

manipueira, entretanto, os valores da tensão superficial aumentaram significativamente para o 

meio contendo melaço. Através destes resultados, pôde-se chegar à conclusão de que, quando 
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se utiliza a manipueira como substrato, uma grande concentração de biossurfactantes faz-se 

presente.

 Wei; Chou; Chang (2005) estudaram uma cepa selvagem de Pseudomonas aeruginosa

originária da água residuária de pólos petroquímicos de Taiwan capaz de sintetizar 

ramnolipídio. A cepa, então indentificada com P. aeruginosa J4, foi avaliada como tendo 

grande viabilidade a fim de ser aplicada em escala comercial. Diferentes meios de cultivo 

foram aplicados. Um meio mineral contendo apenas glicose, um meio sintético para cultivo de 

bactéria vendido pela Difco (Sparks, MD, USA) e outro contendo melaço. O meio contendo 

glicose apresentou resultados mais significativos em relação à redução da tensão superficial 

(30,6 mN/m), e ainda um  alto valor de concentração celular (1733 mg/L). Segundo esses 

pesquisadores valores encontrados para o meio contendo melaço também foram de grande 

importância, tendo a redução da tensão superficial ficado em torno dos 36 mN/n e a 

concentração de ramnolipídio em torno de 206 mg/L, podendo então ser aplicada em grande 

escala, já que a matéria-prima utilizada é de baixo custo. Os valores encontrados utilizando-se 

o meio sintético foram de 31,6 mN/m e 773 mg/L para a tensão superficial e concentração de 

ramnolipídio, respectivamente. 

Kosaric; Cooper e MacDonald (1981) estudaram a produção de biossurfactante 

produzido pelo Bacillus subitilis. Nos estudos realizados, o biossurfactante diminuiu 

significativamente a tensão superficial da água de 72 mN/m para 27 mN/m. A temperatura na 

qual se deu o ensaio foi de 30 °C. O rendimento mostrou-se mais favorável quando o 

microrganismo foi colocado em meio contendo glicose como fonte de carbono. Durante o 

cultivo, extrato de levedura foi adicionado ao meio de cultivo, mas não afetou a produção de 

biossurfactante.

Em 1998, Makkar & Cameotra também estudaram a produção de biossurfactantes 

produzidos por Bacillus subitillis em condições mesofílicas e termofílicas. Foram empregadas 

no estudo diversas fontes de carbono (glicose, sacarose, amido, piruvato de sódio e acetato de 

sódio, dodecano, hexadecano) e fontes de nitrogênio (uréia, sulfato de amônio e nitrato de 

sódio). Em condições prévias, a tensão inicial usando sacarose foi de 68 Dyn/cm e de 62 

Dyn/cm usando o amido. A redução da tensão superficial foi mais significativa quando se 

utilizou glicose, sacarose, amido e piruvato de sódio como fontes de carbono. Ao se utilizar 

acetato de sódio e outros hidrocarbonetos, a cepa não foi capaz de crescer ou de produzir 

biossurfactantes. O rendimento foi máximo após 96 h de fermentação, à temperatura de 30°C, 

utilizando-se 2% de sacarose como fonte de carbono. Empregando amido 2% como fonte de 

carbono, à temperatura de 30°C, a máxima redução superficial ocorreu após 24h de 
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fermentação (30 Dyn/cm), embora os valores menores, quando considerada a diluição micelar 

crítica, tenham sido obtidos após 48h de cultivo. A cepa apresentou tolerância a uma grande 

variação de pH (4,5-9,0). A fonte de nitrogênio também influenciou a produção de 

biossurfactantes, os melhores resultados foram obtidos quando nitrato de sódio e nitrato de 

potássio foram utilizados.  

 Mulligan & Gibbs (1989) estudaram a influência de diferentes fontes de nitrogênio na 

produção de biossurfactantes. Duas cepas de Pseudomonas aeruginosa foram comparadas, 

uma cepa selvagem e outra tolerante a clorafenicol. Os melhores resultados na produção de 

biossurfactante foram obtidos quando valores em torno de 28 mN/m para a tensão superficial 

foram alcançados.  

Santa Anna et al. (2002) variaram, igualmente, as fontes de nitrogênio na produção de 

ramnolipídios, foram elas: NaNO3, (NH4)2SO4 e CH4N2O. O nitrato de sódio apresentou 

melhores resultados para produção do metabólito. Os pesquisadores também analisaram as 

características físico-químicas do meio fermentado em relação às suas propriedades 

tensoativas e à toxidade. O caldo de fermentação apresentou toxicidade, contudo, quando 

comparado aos surfactantes sintético encontrados no mercado, o nível de toxicidade foi 

considerado irrelevante. 

Jenneman et al (1983) conduziram estudo analisando um biossurfactante produzido por 

Bacillus licheniforms. Neste estudo, o biossurfactante foi produzido quando da exposição do 

Bacillus à temperatura de 40°C, em meio contendo 5% de NaCl e sacarose. O biossurfactante 

foi obtido durante a fase exponencial que ocorreu nas primeiras horas de cultivo. A análise da 

tensão superficial mostrou redução de 74 mN/m para 24 mN/m. Temperaturas abaixo de 

100°C não afetaram a redução da tensão superficial, porém, temperaturas acima de 100°C 

resultaram em aumento desta. Em concentrações maiores de NaCl, houve aumento sensível da 

tensão superficial. Em ensaio realizado com 20% de NaCl, observou-se tensão de 39,5 mN/m. 

O pH para obtenção da menor tensão superficial variou entre 6,2 e 10,0, mostrando uma alta 

tolerância para a cepa em estudo. 

 Espuny et al. (1996) estudaram as necessidades nutricionais da linhagem Rhodococcus 

sp 51T7 a fim de aumentar a produção de biossurfactantes. Analisaram as condições de 

cultivo, a influência das fontes de carbono, nitrogênio, fosfato e ferro. Foram avaliadas 13 

fontes de carbono (C10, C12, C13, P147, C16, ácido oléico, acetato, citrato, piruvato, glicerol, 

etanol, glicose e frutose). O C13 apresentou maior crescimento e acúmulo de biossurfactante. 

Avaliando como fontes de nitrogênio, o nitrato de sódio e o sulfato de amônia, os autores 

verificaram que o sulfato de amônia diminuiu o pH do meio e o crescimento celular foi 
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inibido após 48 horas. Definiram então o nitrato de sódio como fonte de nitrogênio e sua 

concentração ótima como 2,5 g/L. As melhores concentrações para o fosfato variaram de 1,5 a 

2,5 g/L e para o ferro, a melhor condição foi 0,1 g/L. Através da análise da curva de 

crescimento e síntese de biossurfactante, chegaram à conclusão de que a produção de 

biossurfactante está associada ao crescimento celular. 

Wei & Chu (1998) também investigaram o efeito da adição de ferro na produção de 

surfactina. Estes pesquisadores provaram que o ferro induz a produção de surfactina, bem 

como o crescimento da biomassa. Entretanto, a adição elevada de ferro pode resultar na 

acidificação do caldo fermentado, pH abaixo de 5,0, inibindo a produção de biossurfactante. 



   

CAPÍTULO 4 
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4. Metodologia experimental 

4.1 Microrganismo 

O microrganismo AP029/GLVIIA utilizado nesta dissertação está sob a guarda do 

Departamento de Antibióticos da UFPE (DA/UFPE). Este microrganismo foi isolado de 

poços de petróleo de Canto do Amaro/Mossoró/RN. Seu comportamento quanto ao 

crescimento, interação com diferentes substratos e síntese de biossurfactantes em condições 

que interessassem a indústria de petróleo foi estudado por Lobato (2003).

4.2 Meio de manutenção das culturas 

A cultura foi mantida em tubos de ensaio de 10 mL, em meio sólido inclinado com 

PCA e 25% de Agar-agar. A renovação das células foi feita por repique das mesmas no 

meio e levadas à estufa a 38 °C para incubação por 48 h (ANEXO I). Após incubação, 

esta cultura era devidamente identificada e estocada a 5ºC em geladeira.

4.3 Propagação das células para a obtenção do inóculo 

10 Frascos Erlenmeyer com capacidade para 250 mL, contendo 100 mL do meio de 

cultura (meio A adaptado, ANEXO II) e lacrados com rodilhões de algodão e gazes, foram 

esterilizados em autoclave a 131 ºC por 20 min. Após a esterilização, esperou-se atingir a 

temperatura de 60 °C para a retirada dos frascos da autoclave. Os frascos Erlenmeyer foram 

então levados à câmara de fluxo laminar, onde alçadas de células oriundas do meio de 

manutenção foram transferidas assepticamente para os frascos contendo o meio de cultura. Os 

frascos foram colocados em um shaker, submetidos a uma agitação de 200 rpm a 38°C. A 

cada 4 h um Erlenmeyer foi retirado e feito o acompanhamento do crescimento celular, 

consumo de substrato, redução da tensão superficial até completar 24 h. Esta cinética foi 

realizada para obtenção da velocidade específica de crescimento constante max, utilizando as 

Equações 21 e 23.  
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 4.4 Procedimento para o cultivo 

Erlenmeyers com capacidade para 250 mL, contendo uma quantidade variada do meio 

de cultura (97 mL, 117 mL, 140 mL) lacrados, foram esterilizados a 131 ºC por 20 min sendo, 

em seguida, submetidos à temperatura ambiente até atingir 60 °C. Na câmara de fluxo 

laminar, estes frascos foram inoculados com 7% v/v do inóculo. Após a inoculação, os frascos 

foram levados ao shaker em diferentes condições, conforme matriz do planejamento fatorial, 

sendo que as variáveis de estudo foram: concentração de nitrato (fonte de nitrogênio) variando 

de 0,1 a 0,3%; concentração de melaço (1 - 3%), agitação (100 - 200 rpm) e razão de aeração 

(0,4 - 0,6). Em intervalos regulares, amostras foram retiradas para acompanhamento de pH, 

concentração de biomassa, concentração de substrato, variação da tensão superficial, índice de 

emulsificação do último ponto analisado, diluição micelar crítica e concentração de proteína 

extracelular.

4.5 Determinação da concentração celular 

O método utilizado para quantificar a concentração celular foi o de massa seca. Este 

método consiste em separar as células do meio, secá-las e pesá-las (Lobato, 2003). As 

amostras retiradas do shaker foram centrifugadas em tubos Eppendorfs de 2,0 mL a 16.100 x 

g por 15 minutos. Após a segunda lavagem, as amostras foram colocadas na estufa a 90 °C 

por 24 horas e pesadas. Após este tempo, os Eppendorfs eram colocados em dessecadores por 

5 minutos e pesados. Cada ponto foi realizado em duplicata e o valor médio obtido foi 

considerado para os cálculos. 

 A expressão que fornece a quantidade de matéria seca (g) de uma amostra para uma 

determinada temperatura e condições de ensaio é a seguinte: 

100.sec

úmida

a

m

m
MSt      (24) 

sendo,

MSt = massa seca à T (ºC), % em massa; 

Mseca = massa da amostra após a obtenção de peso constante, g; 

múmida = massa da amostra úmida, g. 



Metodologia experimental 

Márcio Silva Bezerra – Dissertação de Mestrado – Agosto / 2006   51

4.6 Determinação da concentração de substrato

Na determinação da concentração de substrato utilizou-se o método do DNS. O 

método do DNS baseia-se na redução do ácido 3,5 dinitro-salicílico a ácido 3-amino-5-

nitrosalicílico, ao mesmo tempo em que o grupo aldeído do açúcar é oxidado a grupo 

carboxílico com o desenvolvimento de coloração avermelhada, medida 

espectofotometricamente em 600 nm (Zanin, Neitzel e Machado, 1998).

O procedimento utilizado é uma modificação do original, uma vez que as amostras 

contêm sacarose enquanto o método determina glicose+frutose. Por este motivo, é necessário 

realizar uma hidrólise prévia. 

 Em um balão volumétrico de 25 ou 50 mL, adicionou-se 1,0 mL da amostra, 0,5 mL 

de HCl e 6,0 mL de água. A solução foi então aquecida a 70 ºC por 10 minutos, resfriada com 

água corrente e neutralizada com solução de NaOH 4,0 N, utilizando-se 2 gostas de 

fenolftaleína como indicador. O balão foi completado com água destilada.  

 Após a hidrólise, tomou-se 0,5 mL desta amostra, 2,5 mL do reagente DNS (ver 

ANEXO III) foram adicionados e os tubos levados para o banho termostatizado à 100ºC por 

10 minutos. Após este tempo, os tubos de ensaio foram deixados em água gelada por 3-5 

minutos. Na seqüência, 3 mL de água destilada foram adicionados, a solução foi agitada no 

vórtex e a absorbância a 600 nm foi medida. Utilizou-se como branco uma amostra com 0,5 

mL de água destilada no lugar de 0,5 mL da amostra hidrolisada. O valor obtido foi 

multiplicado pelo fator de diluição, neste caso 25 ou 50, dependendo do balão volumétrico 

utilizado.

Uma curva de calibração foi construída, correlacionando a concentração de 

glicose+frutose com a leitura da absorbância.  

4.7 Determinação da tensão superficial 

 A medida da tensão superficial é uma ferramenta comum e um método indireto para 

monitorar a produção de biossurfactantes. À medida que o microrganismo cresce, ele sintetiza 

o biossurfactante e este metabólito é lançado ao caldo, reduzindo a tensão superficial. 

 A tensão superficial foi medida no tensiômetro modelo Du Noüy, que utiliza o método 

do anel. As análises foram realizadas com o sobrenadante obtido após a centrifugação da 

amostra bruta, a uma temperatura de aproximadamente 25ºC. A cada início das análises, a 

tensão superficial da água destilada, cujo valor é de aproximadamente 72 mN/m, foi 
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verificada, garantindo a calibração do tensiômetro. Foram realizadas três medidas para cada 

ponto em estudo, sendo considerado a média aritmética dos resultados.  

4.8 Determinação do pH 

 O acompanhamento do potencial hidrogeniônico (pH) foi verificado ao longo de toda 

a fermentação utilizando-se o potenciômetro Digimed DM-21. 

4.9 Determinação do índice de emulsificação 

 A capacidade dos biossurfactantes, para emulsificar hidrocarbonetos, foi avaliada pelo 

índice de emulsificação do sobrenadante da amostra final do processo fermentativo. Este 

índice foi determinado de acordo com o método de Wei, Chou e Chang,  (2005). Neste caso, 

3,0 mL do sobrenadante foi adicionado em um tubo contendo 3,0 mL de querosene comercial. 

A mistura foi agitada em vórtex por 2 minutos e permaneceu em repouso por 24 horas. O 

índice de emulsificação foi obtido pela seguinte relação: 

100.24
t

emulsão

H

H
E       (25) 

sendo,

E24 = índice de emulsificação, %; 

Hemulsão = altura da camada de emulsão, cm; 

Ht = altura da camada total, cm. 

4.10 Determinação da diluição micelar crítica (CMD) 

 A concentração do biossurfactante produzido pode ser medida indiretamente através 

da diluição micelar crítica (CMD). Quanto menores os valores de CMD, maior a diluição 

necessária para causar mudança significativa na tensão superficial, portanto é maior a 

concentração de biossurfactante no meio.  

 Nesse caso, o sobrenadante é diluído em água destilada por 10 vezes (CMD-1) e 100 

vezes (CMD-2), determinado-se, em seguida, a tensão superficial conforme método 

apresentado anteriormente em 4.7. 
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4.11 Determinação da concentração da proteína 

Em condições adequadas, os grupos ácidos e bases das proteínas podem interagir com os 

grupos orgânicos de determinados corantes para formar um precipitado com uma cor 

característica. Para a determinação da concentração de proteína, utilizou-se o método proposto 

por Bradford (1976) (ANEXO IV) que se baseia na conversão da cor marrom alaranjada a 

uma cor azul intensa quando os grupos aniônicos do reagente de Bradford interagem com os 

grupos amino das proteínas. 

Em um tubo de ensaio, foi colocado 0,10 mL do sobrenadante e em seguida 5,0 mL do 

reagente de Bradford. Para cada preparo de reagente foi construída uma curva de calibração. 

Cada tubo foi levado ao vórtex por 2,0 min e submetido por 5 minutos à temperatura 

ambiente. As medidas foram realizadas em espectofotômetro a 595 nm.  

4.12 Planejamento experimental 

Um planejamento experimental 24, com repetição no ponto central, foi utilizado para 

avaliar a influência dos fatores: concentração de nitrogênio, concentração de melaço, 

velocidade de agitação e razão de aeração. Esta última sendo definida como a razão entre o 

volume de meio de cultivo e o volume do frasco (Vm/Vf). A análise do planejamento foi 

efetuada com o auxílio do programa Statistica 6.0. A Tabela 4 apresenta os fatores com os 

níveis estudados.

Tabela 4 – Fatores e níveis para o planejamento fatorial 24 com duplicata no ponto central
NíveisFatores

-1 0 +1 
1 Concentração de nitrogênio (%) 0,1 0,2 0,3 
2 Concentração de melaço (%) 1,0 2,0 3,0 
3 Agitação (rpm) 100 150 200 
4 Razão de aeração (Vm/Vf) 0,4 0,5 0,6 
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A Tabela 5 apresenta a matriz do planejamento usada na realização dos ensaios, 

conforme Barros Neto et al. (2003). 

Tabela 5 – Matriz  do planejamento fatorial 24 com duplicata no ponto central 

Ensaio 1 2 3 4 
1 - - - -
2 + - - - 
3 - + - -
4 + + - - 
5 - - + -
6 + - + - 
7 - + + -
8 + + + - 
9 - - - +
10 + - - + 
11 - + - +
12 + + - + 
13 - - + +
14 + - + + 
15 - + + +
16 + + + + 
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
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5 Resultados e Discussão 

A avaliação de um processo de produção de biossurfactante utilizando substratos 

baratos e condições ambientais reais é importante tanto do ponto de vista econômico quanto 

do ponto de vista das aplicações (Lobato, 2003). Dessa forma, em busca de um substrato de 

baixo custo, renovável e indutor da produção de biossurfactantes, utilizou-se o melaço na 

presente dissertação.  

Foram realizados 18 ensaios em diferentes condições, variando-se a concentração de 

melaço, a concentração de nitrato de sódio, a velocidade de agitação e a razão de aeração, esta 

definida pela razão entre o volume do meio e o volume do frasco (Vm/Vf).

Os resultados são apresentados em 6 tópicos: 

5.1 Determinação do tempo ótimo para a inoculação 

5.2 Estudo dos ensaios realizados em diferentes condições 

5.3 Avaliação da diluição micelar crítica (CMD) 

5.4 Avaliação da tensão superficial dos cultivos 

5.5 Avaliação do índice de emulsificação 

5.6 Análise do planejamento experimental para estudo dos ensaios 

 5.6.1 Análise do planejamento experimental para a avaliação da produção de biomassa 

 5.6.2 Análise do planejamento experimental para a avaliação da produção de proteína 
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5.1 Determinação do tempo ótimo para a inoculação

 Baseado no estudo realizado por Lobato (2003), o inóculo foi preparado utilizando o 

meio A adaptado (Anexo II), 3% de melaço e 0,1% de NaNO3 como fonte de nitrogênio. O 

ensaio foi realizado com agitação de 200 rpm e  temperatura de 38 °C. 

A Figura 5 apresenta o perfil do consumo de substrato, da tensão superficial e do 

crescimento celular em função do tempo.  
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Figura 5 - Perfil do ensaio para determinar a velocidade máxima específica de crescimento.

Após as 24 h de cultivo, percebe-se na Figura 5 uma fase exponencial localizada entre 

4 e 12 horas. Nesta fase, a velocidade específica de crescimento é máxima ( máx). Dessa 

forma, assumiu-se o tempo de 10 h para inocular os ensaios. Observa-se também na Figura 5, 

que a tensão superficial, uma medida indireta para a produção de biossurfactante, diminui à 

medida que a concentração celular aumenta, indicando que a produção de biossurfactante 

está associada ao crescimento. 

5.2 Estudo dos ensaios realizados em diferentes condições 

Foram realizados 18 ensaios em shaker a 38 °C, explorando as seguintes condições:  

concentração de nitrato de sódio (0,1; 0,2 e 0,3%), concentração de melaço (1, 2 e 3%), 

velocidade de agitação (100, 150 e 200 rpm) e razão de aeração (0,4; 0,5 e 0,6) com o 

objetivo de avaliar a influência destas diferentes condições na produção de biossurfactante.
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Entre os 18 ensaios realizados, 5 foram escolhidos a título de comparação a fim de 

avaliar a cinética de crescimento celular, o consumo de substrato, a produção de 

biossurfactante (medida indiretamente pela redução da tensão superficial do meio) e produção 

de proteína extracelular, nas diferentes condições. As condições operacionais destes ensaios 

são apresentadas na Tabela 6. 

Tabela 6 – Condições operacionais estabelecidas para os ensaios realizados 
Condições

Ensaios Concentração
NaNO3

(%)

Concentração
Melaço

(%)

Agitação
(RPM)

Razão de 
Aeração

1 0,1 1,0 100 0,4
2 0,3 1,0 100 0,4
4 0,3 3,0 100 0,4
8 0,3 3,0 200 0,4
12 0,3 3,0 100 0,6

As curvas representativas da cinética do crescimento para os ensaios 1, 2, 4, 8 e 12 

estão ilustradas nas Figuras 6 a 10 .
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Figura 6 - Curvas de crescimento celular, consumo de substrato, variação da tensão superficial 
e produção de proteína para o ensaio 1 a 200 rpm e 38oC. (Ensaio 1, Tabela 6) 
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Ensaio 2 
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Figura 7 - Curvas de crescimento celular, consumo de substrato, variação da tensão superficial 
e produção de proteína para o ensaio 2 a 200 rpm e 38oC. (Ensaio 2, Tabela 6) 

Ensaio 4 
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Figura 8 - Curvas de crescimento celular, consumo de substrato, variação da tensão superficial 
e produção de proteína para o ensaio 4 a 200 rpm e 38oC. (Ensaio 4, Tabela 6) 
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 Ensaio 8 
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Figura 9 - Curvas de crescimento celular, consumo de substrato, variação da tensão superficial 
e produção de proteína para o ensaio 8 a 200 rpm e 38oC. (Ensaio 8, Tabela 6) 

 Ensaio 12 
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Figura 10 - Curvas de crescimento celular, consumo de substrato, variação da tensão 
superficial e produção de proteína para o ensaio 12 a 200 rpm e 38oC. (Ensaio 12, Tabela 6) 

 Quando comparados os ensaios 1 e 2, que diferem-se apenas pela concentração de 

NaNO3, 0,1 e 0,3% para os ensaios 1 e 2, respectivamente, os valores obtidos em termos de 

porcentagem para a redução da tensão superficial foi de 27,95% para o ensaio 1 e 34,79% 

para o ensaio 2, ambos em 8 h de cultivo, indicando que nas mesmas condições de agitação 
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(100 rpm), mesma razão de aeração (0,4) e mesma concentração de melaço (1%), o aumento 

da concentração de NaNO3 favorece a síntese do biossurfactante.

 Em posse destes resultados, o ensaio 2 foi comparado ao ensaio 4, este último com 

uma concentração de melaço de 3%. A concentração de melaço também aumentou a redução 

da tensão superficial, reduzindo a tensão superficial deste ensaio em 40,59% em 8 h de 

cultivo.

 O ensaio 4 foi então comparado ao ensaio 8. A velocidade de agitação é a única 

diferença entre eles: 100 rpm para o ensaio 4 e 200 rpm para o ensaio 8, ambos com 0,3 % de 

concentração de NaNO3, 3% de concentração de melaço e razão de aeração de 0,4. Neste 

caso, o aumento da agitação não auxiliou a redução da tensão superficial. O valor obtido da 

redução da tensão superficial em porcentagem para o ensaio 8 foi de 32,13% em 12 h de 

cultivo.

 Aumentando a razão de aeração do ensaio 4 de 0,4 para 0,6, encontra-se a condição do 

ensaio 12. Este ensaio tem as mesmas condições do ensaio 4 (0,3% de NaNO3, 3% de 

concentração de melaço, agitação de 100 rpm), porém, com uma razão de aeração maior. 

Devido a esta razão de aeração, o ensaio 12 apresentou redução de tensão superficial de 38,37 

em 24 h de cultivo contra 40,59% de redução em 8 h apresentado pelo ensaio 4. Notou-se, 

assim, que o aumento da razão de aeração diminui a velocidade de redução da tensão 

superficial do meio. 

 A partir dos dados obtidos, calculou-se a velocidade máxima específica de 

crescimento ( Xmáx); o fator de conversão de substrato em massa celular (YX/S); a redução da 

tensão superficial, RTS (%), a velocidade de redução da tensão superficial, kTS, e mediu-se  a 

redução da tensão superficial mínima em seu respectivo tempo, TSmin/t. Os resultados são 

mostrados na Tabela 7. 

Tabela 7 – Parâmetros cinéticos referentes aos ensaios 1, 2, 4, 8 e 12 

Ensaio Xmáx (h-1) YX/S RTS (%) kTS TSmín/t

1 0,50796 0,0972 27,95 0,16394 31,7/8h 
2 0,59696 0,1252 34,79 0,21379 29,8/8h 
4 0,44685 0,1240 40,59 0,26034 30,3/8h 
8 0,67995 0,2118 32,13 0,12303 28,3/12h 
12 0,45581 0,1607 38,37 0,10589 31,0/24h 

Analisando a Tabela 7, observa-se que a maior velocidade específica de crescimento 

celular ocorreu no ensaio 8, Xmáx = 0,67995, bem como o melhor resultado do fator de 

conversão de substrato em células, YX/S = 0,2118; isto representa boa adaptação do 
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microrganismo ao meio a uma velocidade de agitação de 200 rpm. Todavia, o melhor valor 

obtido em relação à redução da tensão superficial foi obtido no ensaio 4. Conclui-se que a alta 

velocidade de agitação favorece o crescimento celular, porém resulta em menor síntese de 

biossurfactante. Ainda na Tabela 7, percebe-se que a velocidade de redução da tensão para o 

ensaio 4 foi o maior valor obtido, kTS = 0,26034. Pode-se, assim, afirmar que as condições de 

0,3% de concentração de nitrato, 3% de melaço, agitação de 100 rpm e razão de aeração de 

0,4 constituem a melhor condição para a obtenção da produção de biossurfactante. 

Dois ensaios idênticos e com diferentes condições quando comparados aos demais 

ensaios também foram estudados. Suas condições de cultivo foram 0,2% de concentração de 

nitrato, 2% de melaço, agitação de 150 rpm e 0,5 para a razão de aeração. Estas condições 

estão apresentadas na Tabela 8. 

Tabela 8 – Condições operacionais estabelecidas para os ensaios 17 e 18 
Condições

Ensaios Concentração
NaNO3

(%)

Concentração
Melaço

(%)

Agitação
(RPM)

Razão de 
Aeração

17 e 18 0,2 2,0 150 0,5

 As curvas representativas da cinética do crescimento para os ensaios 17 e 18 estão 

representadas pelas Figuras 11 e 12. 
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Figura 11 - Curvas de produção de biomassa, consumo de substrato, variação da tensão 
superficial e produção de proteína para o ensaio 17 a 200 rpm e 38oC. (Ensaio 17, Tabela 8) 
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Ensaio 18 
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Figura 12 - Curvas de produção de biomassa, consumo de substrato, variação da tensão 
superficial e produção de proteína para o ensaio 18 a 200 rpm e 38oC. (Ensaio 18, Tabela 8) 

 Os resultados apresentados foram considerados satisfatórios em termos de redução da 

tensão superficial para estas condições: 44% para o ensaio 17 e 41,41% para o ensaio 18, 

ambos em 12 h de cultivo. Apesar de maior redução da tensão superficial quando comparados 

ao ensaio 4 (40,59%), nota-se que esta redução ocorreu após 12 h de cultivo, enquanto a 

redução da tensão para o ensaio 4 ocorreu em 8 h.  

 A partir dos dados obtidos foram calculados Xmáx, YX/S, RTS (%), kTS e TSmin/t para 

os ensaios 17 e 18 e são mostrados na Tabela 9. 

Tabela 9 – Parâmetros cinéticos referentes aos ensaios 17 e 18 

Ensaio Xmáx (h-1) YX/S RTS (%) kTS TSmín/t

17 0,46608 0,1448 44,00 0,20271 28,0/12h 
18 0,52803 0,1475 41,41 0,18914 28,3/12h 

 Comparando-se a velocidade de redução da tensão superficial dos ensaios 17 (kTS =

0,20271) e 18 (kTS = 0,18914)  com o do ensaio 4 (kTS = 0,26034), melhor condição de cultivo 

encontrada, estes mostraram valores menores. Assim, o ensaio 4 apresentou o maior valor da 

redução da tensão superficial em 8 h de cultivo, enquanto  para os ensaios 17 e 18 o tempo 

para obter essa redução foi de 12 h. 
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5.3 Avaliação da CMD-1 e CMD-2

A diluição micelar crítica é uma indicação indireta da concentração de 

biossurfactantes, onde menores valores de CMD necessitam de maiores quantidades de água 

em sua diluição para que ocorra uma mudança significativa na tensão superficial, ou seja,   

quanto mais biossurfactante houver no sobrenadante, maior será a sua concentração. 

A diluição micelar crítica foi realizada para todos os 18 ensaios, com o objetivo de 

comparar a variação da tensão superficial do sobrenadante sem diluição, com o sobrenadante 

diluído 10 vezes (CMD-1) e 100 vezes (CMD-2).

As curvas que serão apresentadas a seguir são dos ensaios que obtiveram a maior 

redução da tensão superficial independentemente do tempo obtido para este resultado.  

Tabela 10 – Ensaios que apontaram os maiores valores de redução da tensão superficial 
Ensaio %RTS

3 37,02 
4 40,59 
12 38,37 
14 38,57 
16 43,94 
17 44,00 

As curvas representativas da variação da tensão superficial no sobrenadante, na CMD-1

e CMD-2 para os ensaios 3, 4, 12, 14, 16 e 17 são mostradas nas Figuras 13 a 18.
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Ensaio 3 
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Figura 13 - Variação da tensão superficial no sobrenadante, na CMD-1 e CMD-2 no ensaio 3 

Ensaio 4 
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Figura 14 -Variação da tensão superficial no sobrenadante, na CMD-1 e CMD-2 no ensaio 4. 
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Ensaio 12 
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Figura 15 - Variação da tensão superficial no sobrenadante, na CMD-1 e CMD-2 no ensaio 12. 
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Figura 16 - Variação da tensão superficial no sobrenadante, na CMD-1 e CMD-2 no ensaio 14. 
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Ensaio 16 
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Figura 17 - Variação da tensão superficial no sobrenadante, na CMD-1 e CMD-2 no ensaio 16. 
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Figura 18 - Variação da tensão superficial no sobrenadante, na CMD-1 e CMD-2 no ensaio 17. 

 A Tabela 11 apresenta os resultados obtidos para os ensaios 3, 4 , 12, 14, 16 e 17 em 

valores percentuais para a redução da tensão medida na diluição micelar crítica CMD-1

(sobrenadante diluído 1:10 em água destilada) e CMD-2 (sobrenadante diluído 1:100 em água 

destilada)
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Tabela 11 – Avaliação da redução da tensão superficial na CMD-1 e CMD-2

Ensaio %RCDM-1 %RCDM-2

3 35,00 30,55 
4 40,00 23,61 
12 27,12 14,61 
14 31,75 - 
16 28,79 9,72 
17 42,42 19,44 

Os ensaios 3, 4 e 17 mostraram que há maior concentração de biossurfactantes no 

sobrenadante do caldo fermentado quando comparados aos outros ensaios. Após a diluição de 

10 vezes, a redução da tensão para o ensaio 3 foi de 35%, 40% para o ensaio 4 e de 42,42% 

para o ensaio 17. Para CDM-2, os ensaios 3, 4 e 17 apresentaram redução de 30,55%, 23,61% 

e 19,44%, respectivamente. Desta forma, percebe-se que o ensaio 3 entre estes ensaios foi o 

que indicou uma maior concentração de biossurfactantes no meio. 

5.4 Avaliação da tensão superficial dos cultivos 

A Tabela 12, a seguir, apresenta os resultados de cada um dos 18 ensaios, 

relacionando a redução da tensão superficial e o tempo necessário para que essa redução fosse 

atingida.  

Tabela 12 – Redução da tensão superficial em porcentagem e seu valor  

Ensaio
Tempo

(h)

Redução da 
Tensão

Superficial (%)
TSmín (dyn/cm)

1 8h 27,95 31,7 
2 8h 34,79 29,8 
3 12h 37,02 31,3 
4 8h 40,59 30,3 
5 8h 26,95 29,0 
6 8h 27,71 29,0 
7 12h 26,75 29,3 
8 12h 32,13 28,3 
9 12h 28,57 35,5 
10 24h 36,22 31,7 
11 24h 33,83 31,3 
12 24h 38,37 31,0 
13 36h 35,82 31,0 
14 36h 38,57 30,0 
15 48h 34,39 33,0 
16 48h 43,94 31,0 
17 12h 44,00 28,3 
18 12h 41,41 28,3 
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Os ensaios 1, 2, 4, 5 e 6 obtiveram redução da tensão superficial em 8 h de cultivo. As 

condições de cultivo para estes ensaios são apresentadas na Tabela 13. 

Tabela 13 – Condições para os ensaios que apresentaram CMC em 8 h de cultivo 
Condições

Ensaios Concentração
NaNO3

(%)

Concentração
Melaço

(%)

Agitação
(RPM)

Razão de 
Aeração

1 0,1 1,0 100 0,4
2 0,3 1,0 100 0,4 
4 0,3 3,0 100 0,4 
5 0,1 1,0 200 0,4 
6 0,2 1,0 200 0,4 

A redução da tensão superficial é ilustrada na Figura 19 abaixo para os ensaios que 

apresentaram a máxima redução da tensão superficial em 8 h de cultivo. 
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Figura 19 - Redução da tensão superficial por tempo para os ensaios 1, 2, 4, 5 e 6 

 Para os ensaios 1, 2, 4, 5 e 6, a redução da tensão superficial foi de 27,95%; 34,79%; 

40,59%; 26,95% e 27,71%, respectivamente. Observa-se, nesse caso, que estes ensaios 

apresentaram razão de aeração 0,4. O que se revela um fator preponderante para que a 

redução da tensão superficial ocorresse nas primeiras 8 h de cultivo. A Tabela 14 apresenta a 

porcentagem da redução da tensão superficial, velocidade de redução da tensão superficial e a 

tensão mínima obtida após 8 h de cultivo. 
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Tabela 14 – Porcentagem  de redução da tensão superficial, velocidade de redução de tensão e 
tensão superficial mínima para os ensaios 1, 2, 4, 5 e 6 

Ensaio %RTS TS TSmin

1 27,95 0,16394 31,7 
2 34,79 0,21379 29,8 
4 40,59 0,26034 30,3 
5 26,95 0,15703 29,0 
6 27,71 0,09703 29,0 

 Os ensaios 3, 7, 8 e 9 obtiveram redução da tensão superficial em 12 h de cultivo. As 

condições de cultivo para estes ensaios são apresentadas na Tabela 15. 

Tabela 15 – Condições para os ensaios que apresentaram CMC em 12 h de cultivo 
Condições

Ensaios Concentração
NaNO3

(%)

Concentração
Melaço

(%)

Agitação
(RPM)

Razão de 
Aeração

3 0,1 3 100 0,4
7 0,1 3 200 0,4 
8 0,3 3 200 0,4 
9 0,1 1 100 0,6 

A Figura 20 apresenta os ensaios 3, 7, 8 e 9 cuja  máxima redução da tensão 

superficial ocorreu em 12 h de cultivo. 
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Figura 20 - Redução da tensão superficial por tempo para os ensaios 3, 7, 8, 9 
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Nestes ensaios, a redução da tensão superficial foi de 37,02%; 26,75%; 32,13% e 

28,57% para os ensaios 3, 7, 8 e 9, respectivamente.  

A razão de aeração ainda continua sendo um fator importante para a redução da tensão 

superficial, todavia este aumento do tempo para 12 h deve ter ocorrido pelo aumento da 

concentração de melaço no meio (3%).  

O Ensaio 9, apesar de apresentar condições diferentes a estes ensaios, também 

apresentou uma redução da tensão superficial em 12 h. Este ensaio quando comparado ao 

ensaio 1, difere apenas pela razão da aeração, sabendo-se que o ensaio 1 teve uma redução da 

tensão superficial em 8 h, comprovando que a razão de aeração, quando aumentada de 0,4 

para 0,6, diminui a velocidade de redução da tensão superficial. 

 A Tabela 16 apresenta a porcentagem da redução da tensão superficial, velocidade de 

redução da tensão superficial e o valor mínimo da tensão obtida após 12 h de cultivo. 

Tabela 16 – Porcentagem de redução da tensão superficial, velocidade de redução de tensão e 
tensão superficial mínima para os ensaios 3, 7, 8 e 9 

Ensaio %RTS TS TSmin/t

3 37,02 0,22103 31,3/12 
7 26,75 0,09667 29,3/12 
8 32,13 0,12303 28,3/12 
9 28,57 0,08266 35,5/12 

 Os ensaios 10, 11 e 12 obtiveram redução da tensão superficial em 24 h de cultivo. As 

condições de cultivo para estes ensaios são apresentadas na Tabela 17. 

Tabela 17 – Condições para os ensaios que apresentaram CMC em 24 h de cultivo 
Condições

Ensaios Concentração
NaNO3

(%)

Concentração
Melaço

(%)

Agitação
(RPM)

Razão de 
Aeração

10 0,3 1,0 100 0,6
11 0,1 3,0 100 0,6 
12 0,3 3,0 100 0,6 

 Os ensaios 10, 11 e 12 apresentaram redução de tensão superficial de 36,22%; 33,83% 

e 38,37%; respectivamente, em 24 h de cultivo. A Figura 21 apresenta as curvas de redução 

de tensão superficial com o tempo para estes ensaios. 



Resultados e discussão 

Márcio Silva Bezerra – Dissertação de Mestrado – Agosto / 2006   72

0 10 20 30 40 50 60

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

T
en

sã
o 

S
up

er
fic

ia
l

(D
yn

/c
m

)

Tempo (h)

 Ensaio10
 Ensaio11
 Ensaio12

Figura 21 - Redução da tensão superficial por tempo para os ensaios 10, 11 e 12 

Utilizando a tabela de condições em estudo (Tabela 17), observa-se que estes ensaios 

apresentam uma razão de aeração de 0,6.  

Quando se compara os ensaios 10 com o ensaio 2, o ensaio 11 ao ensaio 3 e 12 ao 

ensaio 4, percebe-se que a diferença mais uma vez está apenas na razão de aeração e diminuiu 

a velocidade da redução da tensão superficial. Como apresentado anteriormente, os ensaios 2 

e 4 apresentaram redução de tensão superficial máxima em 8 h e o ensaio 3 apresentou 

redução em 12 h de cultivo.  

A Tabela 18 apresenta os resultados obtidos pelos ensaios 10, 11 e 12. 

Tabela 18 – Porcentagem de redução da tensão superficial, velocidade de redução de tensão e 
tensão superficial mínima para os ensaios 10, 11 e 12 

Ensaio %RTS TS TSmin/t

10 33,83 0,10619 31,7/24 
11 38,37 0,09883 31,3/24 
12 35,82 0,10589 31,0/24 

Os ensaios 13 e 14 apresentaram redução de tensão superficial em 36 h de cultivo. As 

condições para estes 2 ensaios estão apresentadas na Tabela 19. 

Tabela 19 – Condições para os ensaios que apresentaram CMC em 36 h de cultivo 
Condições

Ensaios Concentração
NaNO3

(%)

Concentração
Melaço

(%)

Agitação
(RPM)

Razão de 
Aeração

13 0,1 1,0 200 0,6
14 0,3 1,0 200 0,6 
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Os resultados apresentados para os ensaios 13 e 14 foram 35,82% de redução de 

tensão superficial para o ensaio 13 e 38,57% para o ensaio 14.

A seguir, na Figura 22, são apresentados os perfis de tensão superficial para os ensaios 

cuja máxima redução da tensão superficial ocorreu em 36 h de cultivo.  
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Figura 22 - Redução da tensão superficial por tempo para os ensaios 13 e 14 

 Os ensaios 13 e 14, diferem-se apenas na concentração de nitrogênio, 0,1% para o 

ensaios 13 e 0,3% para o ensaio 14. Este aumento da concentração de nitrogênio influenciou 

muito pouco na redução da tensão superficial para estes ensaios que possuem 1% de melaço 

em suas condições. Os ensaios 13 e 14 quando comparados aos ensaios 9 e 10 diferem-se na 

velocidade de agitação, 100 rpm para os ensaios 9 e 10 e 200 rpm para os ensaios 13 e 14. 

Desta forma percebe-se que a velocidade de agitação causa uma menor velocidade de redução 

da tensão superficial.  

A Tabela 20 apresenta os resultados obtidos pelos ensaios 13 e 14. 

Tabela 20 – Porcentagem de redução da tensão superficial, velocidade de redução de tensão e 
tensão superficial mínima para os ensaios 13 e 14 

Ensaio %RTS TS TSmin/t

13 35,82 0,07903 31,0/36 
14 38,57 0,08496 30,0/36 

 Os ensaios 15 e 16 apresentaram a máxima redução da tensão superficial em 48 h de 

cultivo. As condições destes ensaios foram: 
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Tabela 21 – Condições para os ensaios que apresentaram CMC em 48 h de cultivo 
Condições

Ensaios Concentração
NaNO3

(%)

Concentração
Melaço

(%)

Agitação
(RPM)

Razão de 
Aeração

15 0,1 3 200 0,6
16 0,3 3 200 0,6 

 Estes ensaios apresentaram redução de tensão superficial de 34,39 e 43,94% para os 

ensaios 15 e 16, respectivamente. Estes ensaios quando comparados aos ensaios 13 e 14 

possuem uma concentração de melaço maior (3%) e as mesmas condições de cultivo. Assim 

sendo, torna-se claro que a concentração de melaço quando aumentada nas mesmas condições 

de cultivo causa uma redução na velocidade de tensão superficial. Quando comparados os 

ensaios 15 e 16, percebe-se que a concentração de nitrato, nestas condições, favoreceu a uma 

maior redução na tensão superficial. Este fato também pode ser confirmado para todos os 

ensaios, onde é percebido, que em mesmas condições, o NaNO3 torna-se uma condição 

limitante na redução da tensão superficial quando sua concentração é de 0,1%. 

 A Tabela 22 mostra os resultados obtidos para o ensaio 15 e 16. 

Tabela 22 – Porcentagem de redução da tensão superficial, velocidade de redução de tensão e 
tensão superficial mínima para os ensaios 15 e 16 

Ensaio %RTS TS TSmin/t

15 34,39 0,06746 33,0/48 
16 43,94 0,09128 31,0/48 

A Figura 23 apresenta os perfis da redução da tensão superficial para os ensaios 15 e 

16, onde a menor tensão superficial é obtida após 48 h. 
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Figura 23 - Redução  da tensão superficial por tempo para os ensaios 15 e 16 

 Os ensaios realizados com condições intermediária (ensaios 17 e 18) apresentaram os 

melhores resultados de redução da tensão superficial, todavia para 12 h de cultivo. Os valores 

em porcentagem para estas reduções foram de 44% para o ensaio 17 e 41,41% para o ensaio 

18. As condições de cultivo para estes ensaios são apresentadas na Tabela 23. 

Tabela 23 – Condições para os ensaios 17 e 18 
Condições

Ensaios Concentração
NaNO3

(%)

Concentração
Melaço

(%)

Agitação
(RPM)

Razão de 
Aeração

17 0,2 2,0 150 0,5
18 0,2 2,0 150 0,5 

 Os resultados para estes ensaios são apresentados na Tabela 24. 

Tabela 24 – Porcentagem de redução da tensão superficial, velocidade de redução de tensão e 
tensão superficial mínima para os ensaios 17 e 18 

Ensaio %RTS TS TSmin/t

17 44,00 0,20271 28,3/12 
18 41,41 0,18914 28,3/12 
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Figura 24 - Variação da tensão superficial do ensaio 17 e 18 

 A Figura 24 ilustra a variação da tensão superficial para os ensaios 17 e 18. Muito 

embora o tempo para a redução da tensão superficial seja o mesmo dos ensaios 3, 7, 8 e 9; a 

condição dos ensaios 17 e 18 implicou em valores intermediários das condições avaliadas e 

dessa forma, optou-se por apresentá-los separadamente.  

 A Tabela 25 exibe uma comparação dos resultados obtidos com os valores 

encontrados na literatura por diversos autores, que utilizaram diferentes substratos como fonte 

de carbono na produção de biossurfactantes.

Tabela 25 – Comparação da redução da tensão superficial e tempo de cultivo obtido com a 
literatura.

Autor Substrato RTS (%) tcultivo(h)
Makkar & Cameotra (1997) Melaço 50,0 24 

Fox & Bala (2000) Batata 60,0 72 

óleo de babassu 31,0 168 
Santa Anna et al. (2002)

Glicerol 48,2 168 

Lobato (2003) Melaço 44,4 24 

Este trabalho (2006) Melaço 40,0 8 

Makkar & Cameotra (1997), utilizando melaço como substrato, verificaram redução 

na tensão superficial do meio da ordem de 50% em 24 horas. Fox & Bala (2000), cultivando 

Bacillus subtilis, conseguiram em 72 horas, que o cultivo chegasse a 60% de redução da 

tensão utilizando batata. Santa Anna et al. (2002), em cultivo com Pseudomonas aeruginosa,

observaram que o ensaio utilizando óleo de babaçu atingiu redução da tensão de 31% em 168 
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horas e ao utilizar glicerol, a redução da tensão alcançou 48,2%. Lobato (2003), utilizando 

apenas melaço, observou redução da tensão superficial da ordem de 44,44%. 

 Apesar de alguns destes autores supracitados terem obtido cultivos que apontaram 

maior redução da tensão superficial, o tempo de cultivo para que isto ocorresse foi bem 

superior ao observado na presente dissertação, indicando o potencial da cepa e das condições 

aqui adotadas. 

 5.5 Análise de índice de emulsificação 

A atividade de emulsificação expressa a capacidade dos biossurfactantes produzidos de 

emulsificarem hidrocarbonetos. Nestes ensaios utilizou-se querosene comercial para se 

determinar o E24. A Tabela 26 ilustra os valores de E24 obtidos para cada ensaio. 

Tabela 26 – Índice de emulsificação para os ensaios de 1 a 18 
Ensaio E24%

1 54,76 
2 52,38 
3 59,09 
4 50,00 
5 61,90 
6 59,52 
7 59,52 
8 60,47 
9 32,56 

10 46,51 
11 23,26 
12 16,67 
13 42,86 
14 46,51 
15 40,48 
16 11,90 
17 64,29 
18 64,29 

Os melhores resultados obtidos para o índice de emulsificação foram encontrados nos 

ensaios 17 e 18, onde suas condições foram: 0,2% de NaNO3 e 2,0% para a concentração de 

melaço e razão de aeração de 0,5. O valor máximo alcançado para estes ensaios foi de 

64,29%. Os Ensaio 5 e 8 também apresentaram índice de emulsificação acima de 60%.  

A Figura 25 apresenta os valores desta emulsificação em porcentagem. 
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Figura 25 - Resultado da porcentagem de emulsão para cada ensaio realizado 

As condições para os ensaios 5, 6, 7 e 8 são semelhantes quando se diz respeito a 

velocidade de agitação (200 rpm) e a razão de aeração (0,4). 

Wei, Chou e Chang (2005) utilizaram diferentes fontes de substratos como fonte de 

carbono, entre elas, óleo de girassol, óleo de semente de uva e glicose e obtiveram índices de 

emulsificação entre 70% e 80% para o querosene. 
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5.6 Análise do planejamento para estudo dos ensaios 

A partir do planejamento fatorial investigou-se a influência dos fatores concentração 

de nitrogênio, concentração de melaço, agitação e razão de aeração na velocidade de redução 

da tensão superficial. A Tabela 27 ilustra as condições de cultivo em que todos os ensaios 

foram realizados.  

Tabela 27 – Condições de cultivo para todos os ensaios 
Condições

Ensaios Concentração
NaNO3

(%)

Concentração
Melaço

(%)

Agitação
(RPM)

Razão de 
Aeração

1 0,1 1 100 0,4
2 0,3 1 100 0,4 
3 0,1 3 100 0,4
4 0,3 3 100 0,4 
5 0,1 1 200 0,4
6 0,3 1 200 0,4 
7 0,1 3 200 0,4
8 0,3 3 200 0,4 
9 0,1 1 100 0,6
10 0,3 1 100 0,6 
11 0,1 3 100 0,6
12 0,3 3 100 0,6 
13 0,1 1 200 0,6
14 0,3 1 200 0,6 
15 0,1 3 200 0,6
16 0,3 3 200 0,6 
17 0,2 2 150 0,5
18 0,2 2 150 0,5

O gráfico de Pareto, representado pela Figura 26 mostra os fatores que influenciaram na 

velocidade de redução da tensão superficial, ao nível de 95% de confiança. 
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Figura 26 - Gráfico de pareto para análise de fatores dos ensaios em resposta da velocidade de 
redução de tensão superficial 

 De acordo com o gráfico de Pareto, as variáveis que influenciaram na velocidade da 

redução da tensão superficial foram à razão de aeração e a agitação.  

Analisando a Figura 27, observa-se que a uma concentração de 0,1% de NaNO3, ao se 

aumentar a concentração de melaço de 1% para 3%; a agitação de 100 rpm há um aumento da 

velocidade de redução da tensão superficial. Contudo, nestas mesmas condições, 0,1% de 

NaNO3, variando a concentração de melaço de 1 para 3%, com uma agitação de 200 rpm, 

verifica-se um diminuição da velocidade de redução da tensão superficial. 



Resultados e discussão 

Márcio Silva Bezerra – Dissertação de Mestrado – Agosto / 2006   81

AGITAÇÃO
100 rpm
AGITAÇÃO
200 rpm

Plot of Marginal Means and Conf. Limits (95,%)

DV: KTS

Design: 2**(4-0) design

NOTE: Std.Errs. for means computed from MS Error=,0016732

NITRATO: 0,1%
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Figura 27 - Análise da influência dos parâmetros na velocidade de redução de tensão 
superficial (efeito do nitrogênio) 

 Aumentando a concentração de melaço de 1% para 3%, a uma concentração de nitrato 

de 0,3%, as velocidades de agitação 100 e 200 rpm aumentaram a velocidade de redução da 

tensão superficial (kTS). Estes resultados indicam que o nitrogênio a 0,1% para uma 

velocidade de agitação de 200 rpm foi um fator limitante na velocidade da redução da tensão 

superficial. 

 A Figura 28 ilustra que o aumento da razão da aeração a uma agitação de 100 ou 200 

rpm desfavorece a velocidade da redução da tensão superficial, comprovando os resultados 

fenomenologicamente mostrados anteriormente.  

AGITAÇÃO
100 rpm
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Plot of Marginal Means and Conf. Limits (95,%)
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Design: 2**(4-0) design

NOTE: Std.Errs. for means computed from MS Error=,0016732
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Figura 28 - Análise da influência dos parâmetros na velocidade de redução de tensão 
superficial (efeito da agitação) 
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5.6.1 Análise do planejamento experimental para a avaliação da 
produção de biomassa  

 Sabendo-se que a síntese de biossurfactante no presente trabalho é associada ao 

crescimento celular, acompanhou-se o aumento da biomassa  bem como as condições que 

favoreciam este aumento. 

 A Tabela 28 apresenta os resultados obtidos de cada ensaio para o crescimento celular,  

fatores de conversão de substrato em célula e a velocidade máxima específica de crescimento. 

Tabela 28 – Fator de conversão, concentração celular e velocidade específica de crescimento 
de cada ensaio estudado 

Ensaio YX/S
Concentração
Celular (g/L) Xmáx (h

-1)

1 0,2264 2,350 0,50796 
2 0,1847 1,850 0,59696 
3 0,0725 1,700 0,12156 
4 0,0544 1,300 0,32050 
5 0,3304 1,475 0,65170 
6 0,2977 1,275 0,37711 
7 0,2434 2,350 0,48693 
8 0,2581 3,480 0,67995 
9 0,1797 0,875 0,50580 
10 0,1310 0,675 0,36476 
11 0,2808 1,850 0,28160 
12 0,1607 1,700 0,45581 
13 0,2267 1,775 0,30759 
14 0,1136 1,300 0,59784 
15 0,1105 2,350 0,11837 
16 0,1537 2,475 0,22143 
17 0,1448 1,925 0,46608 
18 0,1475 1,900 0,52803 

 Observa-se nestes resultados que o ensaio 8 (0,3% de NaNO3, 3% de melaço, agitação 

de 200 rpm e razão de aeração 0,4) apresentou uma elevada concentração celular (3,480 g/L), 

a maior velocidade específica máxima de crescimento ( máx = 0,67995) e uma elevada  

conversão de substrato em células (Yx/s = 0,2581), revelando uma boa adaptação do 

microrganismo as condições de cultivo. 

 Utilizando-se o programa Statistica 6.0 como auxiliar para analisar estes resultados, 

obteve-se o gráfico de Pareto apresentado na Figura 29 o qual destaca os fatores que 

contribuíram com significância estatística, com 95% de confiança,  para o aumento da 

biomassa. 
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Figura 29 - Gráfico de Pareto para análise de fatores dos ensaios em resposta do crescimento 
celular

 De acordo com a Figura 29, todos os fatores isoladamente influenciaram na formação 

da biomassa, exceto a concentração de NaNO3. Observa-se também para aqueles fatores cuja 

influência teve significância, suas combinações foram significativas, mesmo àquelas que se 

combinaram com o nitrato, exceção se faz à razão de aeração. Observa-se também que o 

nitrato além de não ser estatisticamente significativo, quando avaliado isoladamente, atua 

reduzindo a influência dos outros parâmetros quando combinados. Destaca-se que  foi 

constatado durante os ensaios que uma alta agitação (200 rpm) favoreceu a formação de 

células. Estes resultados sugerem que a fonte de carbono (melaço) é assimilável e uma maior 

agitação conduziu a melhor transferência de nutrientes para a célula, principalmente por se 

tratar de um meio que se apresenta mais viscoso quando comparado aos meios convencionais. 

O aumento da razão de aeração não favorece ao crescimento celular uma vez que há uma 

redução da quantidade de oxigênio no meio.    
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5.6.2 Análise do planejamento experimental para a avaliação da 
produção de proteína extracelular 

Alguns autores relatam que alguns biossurfactantes de alto peso molecular podem ser 

proteínas (Levisauskas et al, 2004). A fim de quantificar a proteína extracelular, foi utilizado 

o método colorimétrico de Bradford. 

 Observa-se para todos os ensaios uma tendência para o aumento da síntese de proteína 

com o decorrer do cultivo. Também se observa que este aumento de proteínas extracelulares 

ocorre após a fase estacionária, exceto para o ensaio 12, onde se observa que a formação da 

proteína foi associada ao crescimento. As Figuras 30 e 31 ilustram que esta formação de 

proteína independe da redução da tensão superficial. 
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Figura 30- Curvas de produção de biomassa, consumo de substrato, variação da tensão 
superficial e produção de proteína para o ensaio 3 a 200 rpm e 38oC.



Resultados e discussão 

Márcio Silva Bezerra – Dissertação de Mestrado – Agosto / 2006   85

Ensaio 7 
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Figura 31- Curvas de produção de biomassa, consumo de substrato, variação da tensão 
superficial e produção de proteína para o ensaio 7 a 200 rpm e 38oC

 Através das Figuras 30 e 31 observa-se que a redução da tensão ocorreu nas primeiras 

12 h de cultivo, onde também se pode perceber que o crescimento celular entra na fase 

estacionária, porém, a formação de proteína é continuada até as 72 h de cultivo. 

 O Gráfico de Pareto ilustrado na Figura 32 abaixo indica os principais fatores que 

influenciaram para uma alta concentração de proteína. 

Figura 32- Gráfico de Pareto para análise de fatores dos ensaios em resposta da produção de 
proteína
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De acordo com a Figura 32, todos os fatores isoladamente influenciaram na formação 

da proteínas extracelular, exceto a concentração de NaNO3. Muito embora o nitrato 

isoladamente não tenha influenciado a síntese protéica conforme o gráfico de Pareto, o 

mesmo quando combinado com o melaço, foi o fator mais significativo. Para uma análise 

mais detalhada é efetuada com o auxílio da Figura 33. Nesta figura ilustra-se a influência do 

nitrato na síntese protéica.  Observa-se que o nitrato a 0,1%, concentração de melaço 3% e 

agitação a 200 rpm favoreceu a uma maior síntese de proteína extracelular. Este resultado 

parece sugerir que o microrganismo é induzido a produzir proteína extracelular. Dessa forma, 

a relação carbono-nitrogênio (C/N) é um parâmetro importante para a produção desta 

proteína.
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NITRATO
0,3%

Plot of Marginal Means and Conf. Limits (95,%)

DV: PROTEÍNA

Design: 2**(4-0) design

NOTE: Std.Errs. for means computed from MS Error=,0000007

AGITAÇÃO: 100 rpm

 P
R

O
T

E
ÍN

A

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

0,24

0,26

0,28

0,30

MELAÇO 1% 3%

AGITAÇÃO: 200 rpm

MELAÇO 1% 3%

Figura 33 - Análise da influência dos parâmetros na síntese de proteína extracelular 

A Tabela 29 indica a concentração máxima de proteína extracelular em cada ensaio 

bem como o fator de conversão de substrato em proteína e célula em proteína. Vê-se também 

na Tabela 29 a velocidade de formação de proteína 
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Tabela 29 – Concentração de proteína extracelular máxima e fator de conversão 
substrato/proteína (YP/S), célula/proteína (YP/X) e velocidade de formação de proteína (kp)

Ensaio
Concentração

de Proteína (g/L)
YP/S YP/X P

1 0,0812 0,0078 0,0346 0,17318 
2 0,1664 0,0160 0,0891 0,42740 
3 0,2350 0,0101 0,1035 0,19202 
4 0,2544 0,0110 0,1610 0,19898 
5 0,1849 0,0401 0,0372 0,27851 
6 0,1700 0,0397 0,0449 0,30191 
7 0,2805 0,0225 0,0541 0,29317 
8 0,1314 0,0202 0,0657 0,21914 
9 0,1641 0,0261 0,0580 0,37068 
10 0,1898 0,0322 0,2108 0,54189 
11 0,1512 0,0139 0,0522 0,21728 
12 0,1151 0,0136 0,0995 0,40833 
13 0,1774 0,0149 0,0556 0,22386 
14 0,2598 0,0218 0,1081 0,47083 
15 0,2608 0,0159 0,0399 0,24380 
16 0,2442 0,0142 0,0543 0,29061 
17 0,2596 0,0174 0,0435 0,37859 
18 0,2608 0,0185 0,0470 0,26112 

No ensaio 7 (0,1% de NaNO3, 3% de melaço, agitação de 200 rpm e razão de aeração 

de 0,4) observa-se a maior concentração de proteína, contudo, a sua redução da tensão 

superficial foi de 26,75%, enquanto o ensaio 1 (0,1% de NaNO3, 1% de melaço, agitação de 

100 rpm e razão de aeração de 0,4) com redução da tensão superficial de 27,95% apresentou a 

menor concentração de proteína, 0,0812 g/L. Estes dados confirmam que a redução da tensão 

superficial é independente da síntese protéica. 



CAPÍTULO 6 
CONCLUSÃO
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6 Conclusão
 Esta dissertação teve por objetivo estudar a síntese de biossurfactantes, bem como 

levantar e avaliar condições para aumento de escala de sua produção. Um planejamento 

experimental foi utilizado como ferramenta a fim de auxiliar no tratamento dos dados 

alcançados. A obtenção destes dados tornou possível se chegar às conclusões que seguem, 

divididas em tópicos: 

6.1 Inóculo 

 Utilizou-se o meio proposto por Lobato (2003). Este meio em questão foi modificado: 

alterou-se a fonte de nitrogênio de (NH4)2SO4 para NaNO3 e a sacarose antes utilizada no 

preparo do meio A foi retirada, utilizando apenas o melaço como fonte de carbono. O 

resultado foi satisfatório, visto que o tempo de inóculo foi de 10 h, mostrando que o 

microrganismo adaptou-se bem ao meio utilizado. O tempo de 10 h foi estabelecido porque 

entre 4 e 12 h foi observada uma fase exponencial e é nesta fase que a velocidade específica 

de crescimento é máxima, máx.

6.2 Cinética dos ensaios realizados 

 De acordo com os resultados obtidos e tendo como resposta principal a redução da 

tensão superficial, o melhor ensaio utilizado foi o ensaio contendo 0,3% de NaNO3, 3% de 

melaço, agitação de 100 rpm e razão de aeração 0,4. Este ensaio apresentou uma redução de 

tensão superficial de 40,59% em 8 h de cultivo.  

 As variáveis principais que contribuíram para que este ensaio fosse considerado o 

melhor ensaio, foi à razão de aeração, visto que com o aumento da razão de aeração o tempo 

aumentava para a obtenção da CMC.  

 Outra variável que diminuiu a velocidade da redução da tensão superficial foi à 

velocidade de agitação. O aumento desta velocidade fez com que os ensaios em mesmas 

condições de cultivo e apenas se diferenciando pela velocidade de agitação tivessem uma 

menor redução da tensão superficial.  

 De todos os ensaios analisados, o ensaio 4 (0,3% de NaNO3, 3% de melaço, agitação 

de 100 rpm e razão de aeração de 0,4) mostrou-se como o melhor resultado, visto que sua 

redução de tensão superficial foi de 40,59% em 8 h de cultivo. 
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6.3 Avaliação da diluição micelar crítica (CMD) 

 Para esta avaliação, os ensaios 3, 4 e 17 apresentaram as maiores porcentagens em 

redução para CMD-1 e CMD-2, indicando uma elevada concentração de biossurfactante no 

meio. O ensaio 3 (0,1% de NaNO3, 3% de melaço, agitação de 100 rpm e razão de aeração de 

0,4) apresentou uma maior concentração de biossurfactante quando comparados a CMD-2.

6.4 Índice de emulsificação 

 O índice de emulsificação foi de cerca de 60% para os melhores resultados. Ao 

considerar-se este índice, observa-se que os experimentos 5, 6, 7, 8, 17 e 18 se destacaram.  

 Os ensaios 5, 6, 7 e 8 foram realizados a 200 rpm e razão de aeração de 0,4, sendo esta 

condição um fator que influenciou para que estes melhores índices de emulsificação fossem 

alcançados.

6.5 Planejamento experimental 

 Para o Planejamento experimental 24 aplicado, este mostrou que para os fatores 

analisados, concentração de nitrogênio, concentração de melaço, agitação e razão de aeração. 

Os mais significativos foram à razão de aeração e a agitação para a velocidade de redução da 

tensão superficial.O aumento destes fatores diminuiu a velocidade de redução da tensão.  

 Através do planejamento experimental utilizado para a avaliação da biomassa e da 

proteína, foi visto que uma elevada agitação favorecia a formação de biomassa e não era 

observada uma maior redução de tensão superficial. Estes resultados sugerem que a fonte de 

carbono (melaço) é assimilável e uma maior agitação conduziu a melhor transferência de 

nutrientes para a célula, principalmente por se tratar de um meio que se apresenta mais 

viscoso quando comparado aos meios convencionais. 

Com relação à síntese de proteína extracelular, observou-se que esta ocorria durante 

todo o cultivo.  A relação carbono-nitrogênio (C/N) foi um parâmetro importante na síntese.  

Com base nos resultados obtidos na presente dissertação, as variáveis de processo, 

agitação e razão de aeração foram as mais importantes para a produção de biossurfactantes 

usando o melaço como substrato e o microrganismo AP029/GVII em cultivo descontínuo 

submerso. Dessa forma, estas variáveis deverão ser objetos de estudo para otimização do 

aumento de escala de produção de biossurfactante pelo microrganismo AP029/GVII. 
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ANEXO I 

Manutenção das culturas 

1 – Material Utilizado 
6 tubos de ensaio com tampa (10mL) 
1 becker (100mL) 
1barra magnética 
Alça de platina 
Bico-bürsen

2 – Reagente: 
Plate count Agar 
Agar Agar 

3 – Metodologia 
Em 50 mL de água destilada dissolver 1,125 g de plate count Agar 
Adiciona-se Agar puro a solução: 0,28125 

 Esta solução é preparada a temperatura de 75°C. A total solubilização leva 30 minutos 
 Coloca um volume desta solução nos tubos de ensaio, este volume está entre 5 a 6 mL 
 Os tubos são levados à autoclave 
 Depois de retirado, os tubos são esfriados a uma ângulo de 30 °C com a horizontal. 
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ANEXO II 

Meio A adaptado 

Em uma solução tampão de fosfato à 100mM e pH 7,0, adiciona-se 1 g/L de 

(NH4)2SO4, 0,25 g/L de MgSO4.7H2O e 1mL/L de uma solução de estoque de sais. 

(0,01g/100mL de EDTA, 0,3g/100mL de MnSO4.H2O, 0,01g/100mL de FeSO4.7H2O,

0,01g/100mL de CaCl2, 0,01g/100mL de CoCl2.6H2O e 0,01g/100mL de ZnSO4.7H2O)
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ANEXO III 

Determinação de açúcares redutores – DNS

Berkeley Modificado (1,4) 

(Zanin; Neitzel; Machado, 1998) 

Preparação de 1L da solução de DNS

(i) Solução 1 – Dissolve-se 24 g de NaOH em aproximadamente 200mL de água 

destilada e deixa-se esfriar a temperatura ambiente. A dissolução é feita com 

auxílio de um agitador mecânico e o resfriamento é acelerado colocando-se o 

becker em um banho-maria contendo água à temperatura ambiente. 

(ii) Solução 2 – Dissolve-se 8,0 g de DNS (Ácido dinitro-salicílico) em 

aproximadamente 500ml de água destilada. Dissolve-se o mais completamente 

possível. Utiliza-se para isso agitador magnético. 

(iii) Solução 3 – Pesa-se 5,0 g de fenol e dissolve-se em aproximadamente 80 mL de 

água. Usa-se banho-maria (45º - 50ºC) para facilitar a dissolução do fenol. 

(iv) Solução 4 – Adiciona-se, no agitador magnético, 15 mL da solução 1 na solução 3. 

(v) Solução 5 – Adiciona-se, lentamente, o restante da solução 1 na solução 2 e 

mistura-se para dissolver. 

(vi) Solução 6 – Adiciona-se 200 g de tartarato de sódio e potássio na solução 5 e 

mistura-se até dissolver completamente e não mais se observar liberação de bolhas 

de gás. 

(vii) Solução 7 – Adiciona-se 5 g de sulfitoácido de sódio (NaHSO3) (ou 6,1 g de 

sulfito de sódio Na2SO3) na solução de fenol (solução 4) e mistura-se até dissolver. 

(viii) Solução 8 – Adiciona-se a solução 7 na solução 6 e mistura-se. Completa-se o 

volume para 1 litro e misturava-se novamente. 

(ix) Filtra-se a solução 8 em funil de vidro de fundo sinterizado de 100mL. Adiciona-

se ao filtrado 5 g de NaHSO3 (6,1 g de Na2SO3) e mistura-se até dissolver. 

(x) Guarda-se a solução de DNS em frasco inerte, escuro, em condições mínimas de 

luz até uso.  
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ANEXO IV 

Determinação de Proteínas

Método de Bradford (1976) 

Reativo de Bradford 

Pesa-se 100 mg de Comassie Brilliant Blue G – 250 e dissolve-se em 50 mL de 

etanol em agitação constante 

Adiciona-se a solução 100 mL de ácido fosfórico 85%, sempre em agitação. 

Esta reação é exotérmica.  

Ajusta-se o volume a 1 L de água destilada e filtra-se. 

Esta solução é estável por 2 meses. 
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