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Resumo: O ácido -poliglutâmico (-PGA) é um biopolímero solúvel em água, aniônico, atóxico, biodegradável e 
biocompatível. Esse polímero é produzido por espécies de Bacillus e tem aplicações nas áreas química, médica, ambiental e 
de alimentos. O objetivo deste trabalho foi estudar a produção do ácido -PGA via cultivo submerso de linhagens de Bacillus 
isoladas na Amazônia. Dentre as linhagens avaliadas, a Bacillus BL53 foi a selecionada, sendo capaz de produzir 
aproximadamente 4 g/L de -PGA em 72 h de cultivo em Caldo E de Leonard, a 37 oC. Para a linhagem selecionada foi 
avaliada a influência da temperatura, do pH inicial e da concentração de Zn2+ sobre a produção de -PGA, através de 
delineamento composto central rotacional (DCCR). Os ensaios foram conduzidos por 96 horas em agitador orbital, a 
180 rpm. Os maiores valores de produção de -PGA foram obtidos após 72 horas de cultivo e variaram entre 5,24 e 13,3 g/L, 
dependendo da condição utilizada. Em 72 horas mostrou-se significativo o efeito quadrático do pH inicial sobre a produção 
de  -PGA por Bacillus BL53. O modelo obtido a partir da regressão múltipla das observações do DCCR foi significativo a 
nível de 95% de confiança. 
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1 Introdução 

A pesquisa por novas fontes e por novos processos 
para obtenção de biopolímeros e outros bioprodutos vem 
crescendo nos últimos anos, assim como a busca por 
materiais ambientalmente seguros. O desenvolvimento 
nesta área têm sido motivado principalmente por dois 
problemas mundiais: a diminuição das reservas de petróleo 
e o aumento dos custos para tratamento e disposição de 
resíduos. Assim, os biopolímeros surgem como uma 
alternativa de relevância estratégica, principalmente 
quando são biodegradáveis e biocompatíveis.  

O ácido -poliglutâmico (-PGA) é um biopolímero 
aniônico que ocorre na forma de uma homopoliamida 
composta por unidades de D- e L-ácido glutâmico. O 
-PGA é solúvel em água, biodegradável, comestível e 
não-tóxico para seres humanos e para o meio ambiente. 
(SHIH; VAN, 2001). Ao contrário das proteínas, onde os 
aminoácidos são ligados por ligações peptídicas (-amino), 
no -PGA as ligações são do tipo -amino, deste modo este 
polímero é resistente à ação das proteases. (CANDELA; 
FOUET, 2006). 

O -PGA foi detectado há aproximadamente 70 anos, 
como componente da cápsula celular do Bacillus anthracis, 
(ASHIUCHI; MISONO, 2002; OPPERMANN-SANIO; 
STEINBÜCHEL, 2002; SCHALLMEY et al., 2004; SHIH; 
VAN, 2001), sendo mais tarde também detectado em 
outros Bacillus não-patogênicos. Além de linhagens do 

Bacillus subtilis, também são citadas como produtoras de 
-PGA, linhagens de Bacillus lichenifomis, Bacillus 
megaterium e Bacillus halodurans, conforme revisado por 
ASHIUCHI e MISONO (2002), OPPERMANN-SANIO; 
STEINBÜCHEL (2002) e SHIH E VAN (2001).  Este 
polímero também pode ser sintetizado por diversas outras 
bactérias (todas gram-positivas), por algumas poucas 
arquebactérias e por um eucarioto (BUESCHER; 
MARGARITIS, 2007; CANDELA; FOUET; 2006). 

O -PGA produzido por Bacillus sp. geralmente tem 
massa molecular elevada, na faixa entre 105 a 108 Da e 
polidispersividade entre 2 e 5 (DO; CHANG; LEE, 2001; 
SHIH; VAN, 2001), sendo útil como espessante e 
floculante. No tratamento de águas, a adição de cátions 
multivalentes como Ca2+, Fe3+ e Al3+ pode incrementar a 
atividade floculante do -PGA (MAHMOUD, 2006; SHIH 
et al., 2001; YOKOI et al, 1996, 1995), assim como a 
modificação na molécula desse polímero (KUNIOKA, 
2004; TANIGUCHI et al., 2005a,b,c; OPPERMANN-
SANIO; STEINBÜCHEL, 2002).  

Para aplicações específicas nas áreas médica, 
farmacêutica ou alimentar, outras características exibidas 
pelo -PGA são desejadas, como a biocompatibilidade, a 
atoxidade, e a não-imunogenicidade (MANOCHA; 
MARGARITIS, 2008; BUESCHER; MARGARITIS, 2007; 
SUNG et al., 2005; SCHALLMEY; SINGH; WARD, 2004; 
OPPERMANN-SANIO; STEINBÜCHEL, 2002; SHIH; 
VAN, 2001).  
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O meio frequentemente utilizado para o crescimento 

de Bacillus e para a produção de -PGA é o Caldo E, 
desenvolvido por LEONARD et al. (1958 apud, SHIH, 
VAN; CHANG, 2002). A presença de glicerol, ácido 
cítrico e ácido L-glutâmico no Caldo E é favorável à 
produção de biomassa e de -PGA, (DU et al., 2005, SHIH, 
VAN; CHANG, 2002; SHIH et al., 2001). Isso ocorre 
porque o ácido cítrico e o ácido glutâmico são precursores 
do polímero (CROMWICK; GROSS, 1995 apud 
CROMWICK; BIRRER; GROSS, 1996) enquanto o 
glicerol age como um co-substrato (DU et al., 2005).  

A biosíntese do -PGA é um processo associado à 
membrana celular que utiliza o ácido glutâmico e ATP como 
substratos. O complexo PgsBCA é responsável pela síntese e 
pelo transporte do -PGA através da membrana (CANDELA; 
FOUET, 2006). Os monômeros de ácido glutâmico 
incorporados ao -PGA podem estar presentes no meio ou 
podem ser sintetizados a partir de precursores derivados do 
ciclo do ácido cítrico (BUESCHER; MARGARITIS, 2007; 
SHIH; VAN, 2001). Segundo ASHIUCHI et al. (2004), a 
presença do cátion Mg2+ é essencial para a atividade do 
complexo PgsBCA in vitro e a presença de Zn2+ aumenta 
ainda mais essa atividade. Os cátions Fe2+ e Ca2+ se 
mostraram inibidores do complexo. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi estudar a 
produção do ácido -PGA via cultivo submerso de 
linhagens de Bacillus isoladas na Amazônia e avaliar as 
condições de cultivo mais favoráveis para a produção desse 
biopolímero. 

 

2. Materiais e Métodos 

2.1 Microrganismos  

As linhagens de Bacillus utilizadas neste trabalho 
pertencem à coleção de microrganismos do Laboratório de 
Biotecnologia do Instituto de Ciência e Tecnologia de 
Alimentos da UFRGS. As seis linhagens, BL 15, BL 16, 
BL 32, BL 53, BL 62 e BL 74 foram isoladas a partir de 
amostras de solo e água da região amazônica.   

As culturas microbianas foram mantidas em glicerol a 
-18 oC, sendo reativadas em caldo Luria Bertani – LB com 
posterior esgotamernto em placas para obtenção de 
colônias isoladas. As colônias isoladas foram repicadas 
para tubos com ágar inclinado (LB) e mantidas sob 
refrigeração até o momento do cultivo. 

Para cada cultivo, um inóculo em Caldo LB foi obtido 
em agitador orbital (shaker) a 180 rpm e 37°C. O inóculo 
foi padronizado de forma a apresentar uma absorbância 
igual a 1,0 ± 0,1, medida em espectrofotômetro a 600 nm. 

2.2 Meios de cultura 

Nos cultivos submersos foram utilizados o Caldo Luria 
Bertani (LB) e o Caldo E (ácido L-glutâmico, 20 g/L; ácido 
cítrico, 12 g/L; glicerol, 80 g/L; NH4Cl. 7 g/l; MgSO4.7H2O, 
0,5 g/l; FeCl3.6H2O, 0,04 g/l; K2HPO4, 0,5 g/l; CaCl2.2H2O, 
0,15 g/l e MnSO4.H2O, 0,04 g/l) (LEONARD et al., 1958 
apud SHIH; VAN; CHANG, 2002).   

2.3 Métodos Analíticos  

A população microbiana foi estimada através da 
determinação da massa de células. Para tanto, submeteu-se 

uma amostra do meio de cultivo a centrifugação a 3000xg, 
seguida de duas lavagens sucessivas do sedimento celular 
com água destilada e secagem em estufa a 75 oC até massa 
constante. 

A quantificação do ácido -poliglutâmico foi 
realizada segundo o método espectrofotométrico de 
complexação com o brometo de cetiltrimetilamônio, de 
acordo KANNO e TAKAMAISU (1995). Foi utilizado 
ácido -poliglutâmico (PM: 70 – 100 kDa, Sigma-Aldrich) 
como padrão espectrofotométrico. A absorbância do 
complexo foi lida a 400 nm. 

A determinação de carboidratos totais foi realizada 
através do método Fenol-Sulfúrico, uilizando glicose 
como padrão espectrofotométrico (DUBOIS et al., 1956).  

2.4. Seleção de Linhagens Produtoras de -PGA 

A avaliação da habilidade das linhagens em produzir 
o -PGA foi realizada em Caldo E de Leonard. Os cultivos 
foram conduzidos por 96 horas em agitador orbital a 37oC 
e 180 rpm.  Foram retiradas amostras em intervalos 24 
horas para determinação da concentração de -PGA e de 
carboidratos totais. 

2.5 Delineamento composto central rotacional para 3 
fatores 

A influência da temperatura, da concentração de Zn2+ 
e do pH inicial sobre a produção do -PGA foi avaliada. O 
delineamento experimental seguiu um planejamento 
composto central rotacional para três fatores, ou seja, um 
planejamento fatorial 23, incluindo 6 ensaios nas 
condições axiais e 3 repetições no ponto central, 
totalizando 17 ensaios (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Valores codificados e originais utilizados no DCCR 
para avaliar o efeito da temperatura, da concentração de Zn2+ e 
do pH inicial sobre a produção de -PGA em cultivo submerso. 

Fatores - 1,68 -1 0 +1 +1,68 

Temperatura (oC) 29 32 37 42 45 

Concentração* de Zn2+  0,13 0,20 0,30 0,40 0,47 

pH inicial 5,3 6,0 7,0 8,0 8,7 

* ZnSO4.7H2O (g/L) 
 

O meio base utilizado nos cultivos foi o Caldo E de 
Leonard (LEONARD et al.,1958 apud SHIH; VAN; 
CHANG, 2002). Os cultivos foram incubados por 96 
horas em agitador orbital a 180 rpm em diferentes 
temperaturas de acordo com a combinação de fatores do 
delineamento utilizado. Foram retiradas amostras em 
intervalos de 24 horas para determinação da concentração 
de -PGA, biomassa microbiana e pH. 

 

2.6 Avaliação Estatística 

Um modelo de segunda ordem para a produção de 
-PGA foi obtido a partir da análise de regressão dos dados 
experimentais, como o representado na Equação (1). 
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Onde Y é a resposta (produção de -PGA, g/L); 0, i, 

j e ij são os coeficientes da regressão, xi e xj  são as 
variáveis independentes ou fatores e i é o erro experimental 
associado à determinação de cada fator. 

Para avaliar a significância da regressão foi utilizada a 
Análise de Variância (ANOVA). A significância dos efeitos 
foi avaliada através do teste t de Student. Como ferramenta 
para a realização da análise de regressão múltipla e da 
análise de significância do modelo, dos efeitos e dos 
coeficientes de regressão foi utilizado o software Statistica 
7.1 (Statsoft Inc.).  

 

3. Resultados e Discussões 

3.1 Seleção de linhagens produtoras de -PGA 

A habilidade em produzir -PGA pelas as linhagens 
BL 15, BL 16, BL 32, BL 53, BL62 e BL74 foi avaliada 
em Caldo E de Leonard. Na Figura 1, é possível observar a 
concentração de -PGA ao longo de cultivos de 96 horas. 
Com exceção do Bacillus BL32, todas as linhagens 
utilizadas apresentaram habilidade para a produção de 
-PGA. Para o Bacillus BL53 e Bacillus BL74 foram 
obtidos os melhores resultados, atingindo-se concentrações 
de aproximadamente 4 g/L de -PGA em 72 horas de 
cultivo. Adicionalmente, o Bacillus BL53 mostrou uma 
produção antecipada de -PGA em relação a todas as 
outras linhagens.  
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Figura 1. Produção de -PGA em Caldo E de Leonard, a 37 oC e 

180 rpm. BL15 BL16 BL32 BL53   
BL62  BL74 

 
A produção de -PGA pela linhagem BL53 foi 

semelhante à produção obtida por SHIH, VAN e 
CHANG (2002) para o cultivo de Bacillus licheniformis 
CCRC 12826.  Esses autores conduziram o cultivo em 
Caldo E de Leonard em agitador orbital (150 rpm, 37 oC, 
pH 6,5) e obtiveram 5,27 g/L de -PGA após 96 horas. 
YOON et al. (2000) reportaram uma produção bem maior 
de -PGA (17,6 g/L) após 60 horas de cultivo de 
B. licheniformis ATCC 9945A no mesmo meio. Esse 
cultivo também foi conduzido em agitador orbital a 37 oC, 
porém a velocidade de agitação foi superior (250 rpm). 
Provavelmente, as diferenças intrínsecas entre cada 
linhagem e a velocidade de agitação expliquem essas 
diferenças na produção de -PGA.   

 

3.2 Delineamento composto central rotacional (DCCR)  

A influência da temperatura, do pH inicial e da 
concentração de Zn2+ sobre a produção de -PGA por 
Bacillus BL53 foi investigada através de um delineamento 
composto central rotacional (DCCR) e análise da superfície 
de resposta obtida.  

Na Tabela 2 é possível observar os valores codificados 
dos três fatores, bem como os valores observados e preditos 
para a produção de -PGA (g/L) após 72 horas de cultivo, 
tempo no qual se obteve a maior produção para a maioria 
dos 17 ensaios, com tendência a uma estabilização após 
esse período. Na Figura 2, é mostrado o comportamento do 
pH, e da concentração de biomassa e de -PGA ao longo do 
tempo de cultivo para o ensaio 1. Os demais ensaios 
seguiram comportamentos similares.  

 
 

Tabela 2. Matriz do delineamento (DCCR) para 3 fatores e 
valores observados para a produção de -PGA (g/L) por Bacillus 

BL53 em 72 h de cultivo 

Níveis originais dos fatores 
Ensaio 

Temperatura 
(oC) Zn2+  * pH 

inicial 

-PGA 72 h  
(g/L) 

1 32 0,20 6,0 8,86 

2 32 0,20 8,0 9,60 

3 32 0,40 6,0 10,0 

4 32 0,40 8,0 8,91 

5 42 0,20 6,0 5,10 

6 42 0,20 8,0 5,24 

7 42 0,40 6,0 11,0 

8 42 0,40 8,0 9,53 

9 29 0,30 7,0 9,75 

10 45 0,30 7,0 9,52 

11 37 0,13 7,0 13,2 

12 37 0,47 7,0 13,3 

13 37 0,30 5,3 8,79 

14 37 0,30 8,7 6,20 

15 37 0,30 7,0 13,2 

16 37 0,30 7,0 12,4 

17 37 0,30 7,0 10,4 

 * expresso em g/L de ZnSO4.7.H2O  

 
Os efeitos das variáveis independentes (fatores) foram 

avaliados através do teste t e são mostrados através do 
diagrama de pareto na Figura 3, para 72 h de cultivo. 
Segundo CALADO e MONTGOMERY (2003), o diagrama 
de Pareto é uma ferramenta que permite a representação 
rápida e clara dos efeitos que são estatisticamente 
importantes. Os efeitos cujos retângulos estão à direita da 
linha divisória são considerados significativos (p < 0,05).   
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Figura 2. Comportamento do pH, concentração de biomassa e de 
-PGA para o cultivo de Bacillus BL53 em Caldo E de Leonard. 

Ensaio 1 (32 °C; 0,20 g/L de ZnSO4.7H20;  pH inicial 6,0),        
 -PGA (g/L),  pH,   Biomassa microbiana (g/L).   
 
 
Em 72 horas (Figura 3) mostra-se significativo apenas 

o efeito quadrático do pH inicial, indicando que pequenas 
variações no pH inicial apresentam um grande impacto na 
produção do -PGA. A forte influência do pH já havia sido 
reportada em cultivos realizados com outras linhagens de 
Bacillus (RICHARDS; MARGARITIS, 2003; 
CROMWICK; BIRRER; GROSS, 1996). Na faixa de pH 
entre 6,5 e 7,5, RICHARDS e MARGARITIS (2003) 
obtiveram uma produção de -PGA que foi cerca de dez 
vezes maior do que fora dessa da faixa, para cultivo de 
B. subtilis IFO 3335 a 37 oC.  
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Figura 3. Diagrama de Pareto para os efeitos das variáveis 

independentes (Temperatura, concentração de Zn2+ e pH) sobre a 
produção de -PGA em 72 horas.  Delineamento DCCR com 
três fatores. (L)- efeito linear, (Q)- efeito quadrático 

 
CROMWICK, BIRRER e GROSS (1996) também 

relataram a forte influência do pH sobre a produção de 
-PGA em cultivo de B. licheniformis ATCC 9945A.  Esses 
autores atribuem o aumento na produção de -PGA ao 
aumento da viabilidade celular e também à diferença de 
utilização do citrato (via ciclo do ácido cítrico) em diferentes 
faixas de pH. Segundo os autores, o consumo de glicerol e 
ácido glutâmico se mantém aproximadamente constante em 
todas as faixas de pH estudadas, no entanto a utilização de 
citrato é maior a pH 6,5.  

Um aspecto interessante a ser destacado nos ensaios 
realizados no presente trabalho é o comportamento do pH ao 

longo do tempo de cultivo. Mesmo com diferentes valores 
de pH inicial, os meios tendem a um valor de pH entre 7,0 e 
7,5 após 24 h e até o final do cultivo, evidenciando um certo 
tamponamento. Esse tamponamento é favorável porque está 
dentro da faixa de valores ótimos de pH para produção do 
-PGA, como será visto adiante. Um comportamento 
similar já havia sido evidenciado por SHIH et al. (2001) no 
cultivo de B. licheniformis CCRC 12826, porém naquele 
trabalho o pH inicial de 6,5 tendia a um valor em torno de 
5,6 após 36 horas de cultivo a 37 oC.  CROMWICK, 
BIRRER e GROSS (1996) reportaram que no cultivo de 
B. licheniformis ATCC 9945, o pH descendeu de 7,4 até 
valores entre 5,6 e 5,9 no período entre 48 e 96 h, para 
cultivos realizados a 37 oC. 

3.3. Modelo para a produção do -PGA 

A regressão múltipla a partir dos resultados 
experimentais obtidos no DCCR para três fatores levou a 
proposição de um modelo matemático para a produção de -
PGA em 72 horas de cultivo.  O modelo de segunda ordem 
envolveu todos os termos do polinômio, com exceção 
apenas dos termos quadrático da concentração de Zn2+ e de 
interação entre a temperatura e o  pH, que foram aqueles 
que apresentaram os menores efeitos, como observado na 
Figura 3. Embora apenas o efeito quadrático do pH tenha se 
mostrado significativo a nível de 95% de confiança, os 
demais efeitos foram incluídos  para assegurar que a 
variação observada fosse satisfatoriamente explicada pelo 
modelo (R2). Os coeficientes de regressão em termos dos 
valores codificados das variáveis aparecem na Equação (2). 
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onde Y é a resposta predita (produção de -PGA, g/L) 

e x1, x2 e x3 são respectivamente as variáveis independentes 
temperatura, concentração de Zn2+  e pH.  

A Análise de Variância (ANOVA) é mostrada na 
Tabela 3, sendo o modelo significativo a nível de 95% e 
apresentando R2 = 0,81. Esses resultados sugerem que o 
modelo proposto pode representar satisfatoriamente o 
fenômeno em questão. Os diagramas de contorno gerados 
pelo modelo são apresentados na Figura 4, sendo que a 
terceira variável que não aparece em cada diagrama foi 
considerada no valor do ponto central do delineamento.  

 
Tabela 3. Análise de variância (ANOVA) para o modelo de 

regressão para a produção de -PGA (g/L) em 72 h, referente a 
matriz do delineamento (DCCR) para três fatores. 

Fonte de 
Variação 

Soma 
Quadrática GL Média 

Quadrática 
F 

calculado 
F 

tabelado 

Regressão 82,64 7 11,80 5,33 3,29 

Resíduo 19,91 9 2,213   

Falta de 
Ajuste 15,75 7 2,251   

Erro Puro 4,16 2 2,080   

Total 67,61 16    
  R2 = 0,81; GL: graus de liberdade; nível de significância = 95% 
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A partir da análise dos diagramas de contorno é 

possível determinar a região do espaço amostral (valores de 
pH, temperatura e concentração de Zn2+) que é mais 
favorável para a produção do -PGA. No caso do pH inicial, 
por exemplo, o valor ideal para a produção de -PGA pelo 
Bacillus BL53 está em torno de 7,0, podendo conduzir a 
produções superiores a 12 g/L em 72 h. 
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Figura 5. Diagramas de contorno para a produção de -PGA em 72 
horas de cultivo, em função do pH e temperatura (a), do pH e 

concentração de Zn2+(b) e da concentração de Zn2+ e temperatura 
(c), considerados no ponto central do delineamento experimental. 

 

RICHARDS e MARGARITIS (2003) mostraram que 
o pH ótimo para a produção de -PGA pelo B. subtilis 
IFO 3335 é 7,0, produzindo aproximadamente 4 g/L em 24 
horas e 23 g/L após 32 horas. CROMWICK, BIRRER e 
GROSS (1996) mostraram que para o B. licheniformis 
ATCC 9945, o pH ótimo é 6,5, produzindo cerca de 6 g/L 
em 24 horas e 24 g/L em 48 horas, decaindo posteriormente 
a concentração no meio para 16 g/L em 96 horas. Ambos 
grupos conduziram os cultivos em biorreator com controle 
de pH e de aeração, o que poderia explicar em parte as altas 
produções obtidas em comparação aos valores obtidos no 
presente trabalho.  

Como observado nos diagramas de contorno, o 
aumento da concentração de Zn2+ no caldo de cultivo conduz 
a um aumento na produção de -PGA. As concentrações de 
Zn2+ próximas ao limite superior do planejamento foram as 
mais favoráveis. SOLIMAN, BEREKAA e ABDEL-
FATTAH (2005) otimizaram as condições de cultivo para a 
produção de -PGA para uma nova linhagem de B. 
licheniformis. Esses autores mostraram que a concentração de 
Zn2+ adicionada ao meio de cultivo apresentava efeito 
positivo sobre a produção de -PGA. ASHIUCHI et al. 
(2004) observaram que o cátion Zn2+ era capaz de 
potencializar a ação do cátion Mg2+ na ativação do complexo 
PgsBCA na produção de -PGA por via enzimática. 

Para concentrações de Zn2+ próximas ao limite 
superior do planejamento (0,47 g/L ZnSO4.7H2O), a faixa 
de temperatura ideal para produção do  -PGA pelo Bacillus 
BL53 situa-se aproximadamente entre 37 e 40 oC. A 
temperatura de cultivo mais freqüentemente reportada na 
literatura para produção de -PGA é 37 oC, porém alguns 
trabalhos utilizam temperaturas diferenciadas. ASHIUCHI 
et al. (2001) conduziram o cultivo submerso de B. subtilis 
subsp. chungkookjang a 30 oC, obtendo uma produção de 
13,5 g/L após 5 dias de cultivo em shaker. OH et al. (2007) 
realizaram um cultivo de estado sólido de B. subtilis GT-D 
a 42 oC e obtiveram uma produção de -PGA de 
36,9 g/kg (b.u.) de substrato, após três dias. 

 

4. Conclusão 

Todas as seis linhagens avaliadas, com exceção do 
Bacillus BL32, apresentaram habilidade para a produção do 
-PGA, sendo que o Bacillus BL53 foi a linhagem que 
apresentou o melhor desempenho.  

A avaliação da temperatura, pH inicial e da 
concentração de Zn2+ em cultivo submerso, realizada 
através do delineamento composto central rotacional 
(DCCR) mostrou que em 72 horas de cultivo é significativo 
apenas o efeito quadrático do pH. A produção de -PGA em 
72 horas de cultivo variou entre 5,24 e 13,3 g/L. 

O modelo obtido através da regressão múltipla dos 
resultados experimentais do DCCR se mostrou significativo 
a nível de 95% de confiança e apresentou R2 igual a 0,81. 
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