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RESUMO 
 
Probióticos são microrganismos vivos que trazem efeitos benéficos a saúde de 

quem os consomem. Cultivos de altas densidades de bactérias ácido lácticas 

(BALs) são cada vez mais importantes do ponto de vista industrial, pois produtos 

adicionados com esses suplementos apresentam alto valor agregado. A 

utilização de fontes renováveis e de baixo custo, como os resíduos industriais 

lácteos, pode tornar possível a produção industrial de probióticos. Dessa forma, 

este trabalho teve como objetivo realizar a otimização do crescimento de 

isolados de quatro cepas de bactérias do ácido láctico, P2, Ca12, M4 e M13, em 

soro de leite. Assim como, realizar testes físico-químicos, de viabilidade, de 

rendimento, avaliação da atividade antioxidante, produção de lipase e amilase 

das quatro cepas probióticas. Foi realizada a otimização através do 

enriquecimento do soro de leite, utilizando o delineamento fatorial fracionado 

(DFF) e um delineamento composto central rotacional (DCCR), delineados pelo 

programa Minitab18. Após a otimização foi possível obter um aumento da 

biomassa viva de 787% para a cepa P2, 590% para a cepa Ca12, 1074% para 

a cepa M4 e de 2542% para a cepa M13, quando comparados com os resultados 

de UFC mL-1 antes do processo de otimização. Os testes físico-químicos 

realizados foram, tempo de reconstituição, pH e acidez do probiótico liofilizado. 

Todas as cepas apresentaram tempo de reconstituição em 100 s em água, pH 

próximo da neutralidade. Foi testado a viabilidade dos probióticos liofilizados em 

temperatura ambiente e a 4°C. A temperatura de 4°C garantiu a estabilidade das 

cepas por até 8 meses com redução de menos de 1 ciclo log na viabilidade. Foi 

verificado o rendimento de produção das cepas, alcançando uma produção 

acima de 1,90 g L-1 para todas as cepas. A avaliação da atividade antioxidante 

foi realizada pelo método DPPH. Todas as cepas apresentaram uma alta 

atividade antioxidante, ficando entre 74% e 81% para as cepas intactas e 46% a 

65 % para as cepas lisadas. Também foi realizado o teste de resistência ao 

peróxido de hidrogênio. Todas as cepas apresentaram resistência, sendo a cepa 

M13 a mais resistente. Por fim, foi testado se as 4 cepas eram produtoras de 

lipase utilizando tributirina como indutor e amilase através do meio ágar amido. 

Não foi encontrada atividade amilase e nem de lipase. A otimização do processo 

de produção das cepas probióticas tornou possível o escalonamento dos 
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bioprocessos. Todas as cepas apresentaram atividade antioxidante e potencial 

aplicação biotecnológica na indústria.  

Palavras-chave: Probióticos, otimização, delineamento fatorial fracionado, 

delineamento composto central rotacional, atividade antioxidante. 
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ABSTRACT 

Probiotics are defined as live microorganisms that have beneficial effects on the 

health of those who consume them. High density cultures of lactic acid bacteria 

(BALs) are increasingly important from an industrial point of view, as products 

added with these supplements have high added-value. The use of renewable and 

low-cost sources, such as industrial dairy residues, can make industrial 

production of probiotics possible. Thus, this work aimed to optimize the growth of 

isolates from four strains of lactic acid bactéria: P2, Ca12, M4 and M13, in whey. 

As well as performing physical-chemical, feasibility, yield tests, evaluation of 

antioxidant activity, production of lipase and amylase from the four probiotic 

strains. Optimization was performed through the enrichment of whey, using the 

fractional factorial design (DFF) and a central rotational composite design 

(DCCR), outlined by the Minitab18 program. After optimization, it was possible to 

obtain an increase in live biomass of 787% for the P2 strain, 590% for the Ca12 

strain, 1074% for the M4 strain and 2542% for the M13 strain, when compared to 

the results of UFC mL-1 before the optimization process. The physical-chemical 

tests carried out were, reconstruction time, pH and acidity of the lyophilized 

probiotic. All strains showed time to reconstitution in 100 s in water, pH close to 

neutral. The viability of lyophilized probiotics was tested at room temperature and 

at 4 ° C. The temperature of 4 ° C guaranteed the stability of the strains for up to 

8 months with a reduction of less than 1 log cycle in viability. The production yield 

of the strains was verified, reaching a production above 1.90 g L-1 for all strains. 

The evaluation of antioxidant activity was performed using the DPPH method. All 

strains showed a high antioxidant activity, being between 74% and 81% for intact 

strains and 46% to 65% for lysed strains. The hydrogen peroxide resistance test 

was also carried out. All strains showed resistance, with the M13 strain being the 

most resistant. Finally, it was tested whether the 4 strains were lipase producers 

using tributyrin as an inducer and amylase through the starch agar medium. As 

a result, neither amylase or lipase activity was found. The optimization of the 

production process of the probiotic strains made it possible to scale the 

bioprocesses. All strains showed antioxidant activity and potential 

biotechnological application in the industry.  
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Keywords: Probiotics, optimization, fractional factorial design, rotational central 

composite design, antioxidant activity. 
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I INTRODUÇÃO 

 

I.1 Bactérias do Ácido Láctico 

As bactérias do ácido láctico (BALs) são um grupo de bactérias que 

compreendem onze gêneros: Carnobacterium, Enterococcus, Lactococcus, 

Lactobacillus, Lactosphaera, Leuconostoc, Oenococcus, Pediococcus, Streptococcus, 

Vagococcus e Weissella (MOGENSEN et al., 2003). Morfologicamente, são bacilos 

ou cocos Gram positivos, não móveis ou ocasionalmente móveis, incapazes de formar 

endósporos. São microrganismos quimioheterotróficos e fastidiosas, necessitando de 

meios ricos em peptonas, hidrolisados protéicos, extrato de levedura, vitaminas, 

nucleotídeos e carboidratos. Do ponto de vista metabólico, são microorganismos  

estritamente fermentativos, sendo o ácido láctico o principal produto gerado na 

degradação de açúcar, mesmo que a maioria seja microaerofílicas, algumas são 

anaeróbias facultativas. Podem ainda ser classificado como catalase negativos ou 

pseudocatalase e resistem a baixos valores de pH, sendo assim a tolerância à acidez 

uma característica variável entre as espécies. Quando consumidos como adjuvantes, 

probióticos ou na suplementação da dieta, estão associados a uma série de benefícios 

à saúde humana e animal (GONÇALVES, 2009; POFFO, DA SILVA, 2011; 

EMBRAPA, 2011; CABELLO-OLMO et al., 2019; GUIMARÃES et al., 2019; TILG et 

al., 2020).  

AS BALs são produtoras de compostos orgânicos, como biossurfactantes, 

substâncias antimicrobianas, ácidos orgânicos, peróxido de hidrogênio e 

bacteriocinas, com atividade bactericida ou bacteriostática. Estão presentes em 

diversos ambientes, tais como alimentos e bebidas fermentados, plantas, frutos, solo, 

águas residuais. Além de fazerem parte da microbiota dos tratos respiratório, intestinal 

e genital do homem e de animais (GONÇALVES, 2009; POFFO, DA SILVA, 2011; 

EMBRAPA, 2011; LIU et al, 2019a).  

Industrialmente, as BALs possuem aplicações na fermentação dos alimentos, 

na produção de ácidos e outras substâncias que conferem aromas e sabores 

específicos aos produtos (LEROY, DE VUYST, 2004; LIU et al, 2019b). Contribuem 

para a segurança do alimento por acidificação do meio através da produção de 

variados ácidos orgânicos. Possuem capacidade de crescimento em meios de alto 
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teor de sal, um dos aditivos mais importantes na conservação de alimentos 

(SALVUCCI et al., 2016). A nisina, uma bacteriocina isolada de BAL, confere 

capacidade biopreservativa em uma diversidade de produtos alimentícios (OLIVEIRA 

et al., 2012; SHARMA, SAHARAM, 2014; SOBRAL et al., 2019) 

I.2 Probióticos 

I.2.1 Contextualização 

 
Evidências científicas têm demonstrado inúmeros benefícios à saúde animal e 

humana atribuídos ao consumo de bactérias probióticas, conferem um benefício para 

a saúde do hospedeiro (FAO/WHO, 2002, HUSAIN et al., 2020). A descoberta original 

de que certas bactérias desempenham um papel favorável no cólon humano foi feita 

pelo cientista russo Elie Metchnikoff, pesquisador do Instituto Pasteur, há quase 100 

anos atrás Elie Metchnikoff. Ele sugeriu que microrganismos intestinais são 

dependentes dos alimentos que consumimos, o que possibilita a adoção de medidas 

para modificar a microbiota intestinal e, assim,    substituir os microrganismos nocivos 

por outros com ações benéficas (MORELLI, 2000; HUSAIN et al., 2020).  

O regime específico recomendado por Metchnikoff para suprimir bactérias que 

eram nocivas ao indivíduo, consistia em doses diárias de probióticos na forma de "leite 

azedo”, isto é, iogurte contendo um grupo de bactérias lácticas ou de culturas puras 

de Lactobacillus bulgaricus.  

Sua teoria floresceu por um tempo, depois foi para a margem da prática médica. 

Apenas em meados da década de 1990 surgiu como um conceito digno de atenção 

médica convencional. Atualmente, a utilização e otimização da produção dos 

probióticos e seus derivados para fins terapêuticos e industrias é objeto de intensa 

pesquisa (PHILIP e MACKOWIA, 2013; KLAENHAMMER, 2019). 

Os microrganismos probióticos devem ser ingeridos regularmente em níveis 

suficientemente elevados (no mínimo107 unidades formadoras de colônia (UFC) mL-1 

por dose diária) para garantir a manutenção dos mesmos no trato gastrointestinal bem 

como de seus efeitos benéficos (ANVISA, 2019). Vale ressaltar que os probióticos 

precisam ser consumidos vivos para desempenhar seu papel, dessa forma é essencial 

testes de viabilidade para estipular um prazo de validade de cada cepa. As ações 

biológicas e os benefícios associados ao consumo dos probióticos tem sido 

demonstrados por estudos utilizando modelos in vitro, animais e validados por meio 
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de ensaios clínicos (LIU et al., 2019b; CHEN et al., 2020). Os microrganismos 

probióticos mais comuns utilizados e comercializados em alimentos em todo o mundo 

pertencem aos gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium, que se destacam por 

apresentarem os critérios de seleção de bactérias probióticas (SAULNIER et al., 2009; 

CHAMPAGNE et al., 2011). 

Para uma cepa ser considerada probiótica e beneficiar a saúde humana vários 

aspectos da funcionalidade devem ser considerados. Os requisitos funcionais dos 

probióticos devem ser estabelecidos usando métodos in vitro e os resultados desses 

estudos devem ser refletidos em estudos humanos controlados (SAULNIER et al., 

2009; CHAMPAGNE et al., 2011). Fatores que devem ser considerados são: 

a) Tolerância ácida e ao suco gástrico do estômago humano 

b) Tolerância biliar (uma propriedade importante para a sobrevivência no 

intestino delgado);  

c) Capacidade de adesão às superfícies epiteliais e persistência no trato 

gastro intestinal (GI) humano; 

d) Capacidade de imunoestimulação, mas sem efeito pró-inflamatório;  

e) Atividade antagônica contra patógenos como Helicobacter pylori, 

Salmonella sp., Listeria monocytogenes e Clostridioides difficile.  

f) Capacidade de produção e degradação de mucina; 

g) Hidrofobicidade da superfície celular 

h) Capacidade de autoagregação e coagregação.  

i) Ser seguro como sensibilidade a antibióticos e toxinas.  

 

Para aplicação industrial, as BALs deverão ainda apresentar boas propriedades 

tecnológicas para que possa ser fabricada e incorporada em produtos alimentícios, 

sem perder viabilidade e funcionalidade ou criar sabores e texturas desagradáveis. 

Por isso é essencial realizar testes físico-químicos para verificação de pH, acidez e 

tempo de reconstituição. Além do mais, devem ser considerados na seleção da cepa 

probiótica os aspectos relacionados à produção e processamento de probióticos, 

como boas propriedades sensoriais, viabilidade durante o processamento e 

estabilidade no produto e durante o armazenamento (SALMINEN et al.; 1999, WAN et 

al.; 2015, MOLSKA, 2019).  
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Outra característica essencial que as BALs devem apresentar para serem 

consideradas como probióticos é a capacidade   de sobreviver à passagem pelo trato 

gastrointestinal superior e de se manter viável e funcional no   no ambiente intestinal 

(SAARELA et al. 2000; GUIMARÃES et al.; 2019, REUBEN et al., 2019).  

O consumo de alimentos probióticos por crianças e adultos tem como função o 

estabelecimento de uma microbiota que contribui principalmente para a atividade 

saudável do intestino. Normalmente alimentos possuem prazo de validade de 

vencimento menor que os produtos convencionais, isso é devido a viabilidade dos 

probióticos. É importante ressaltar que os probióticos precisam ser consumidos vivos. 

Diante disso é essencial realizar testes de viabilidade durante o armazenamento dos 

probióticos em diferentes temperaturas para estipular um prazo de viabilidade dos 

produtos probióticos (MACEDO et al., 2008; KOMATSU et al, 2008; SANTOS, 2013).   

A manutenção do número de células viáveis nos probióticos e derivados deve 

atender ao valor estabelecido pela legislação brasileira em vigor, segundo Padrões de 

Identidade e Qualidade (PIQ) de Leites Fermentados, Resolução Nº 5, 13 de 

novembro de 2000 (BRASIL, 2000). A contagem total de bactérias lácticas viáveis 

deve ser no mínimo de 107 UFC mL-1 no produto final, durante o todo prazo de 

validade. Esta legislação indica que o consumo de tais produtos, fora do prazo de 

validade, além de poder trazer desconfortos intestinais, não confere os benefícios 

esperados (MACEDO et al., 2008). 

O pH abaixo do ideal do alimento interfere na viabilidade das colônias 

probióticas reduzindo assim, a contagem das células viáveis de Lactobacillus 

(THAMER e PENNA, 2005; MENEZES, et al, 2013). Outros fatores que podem 

acarretar diminuição ou interferência na viabilidade de microrganismos probióticos são 

controle inadequado da cultura, pontos falhos ou deficiência na manipulação ou até 

mesmo condições de estocagem incorretas (MOREIRA et al, 1999; SILVA, 2007, 

SANTOS, 2013). 

 

I.2.2 Probióticos e os efeitos espécie/cepa específicos 

Existe uma tendência de empresas que comercializam probióticos em 

extrapolar resultados para microrganismos da mesma espécie (MARTEAU, 2011, DE 

SIMONE, 2019). Todavia já é comprovado que as características dos probióticos são 

cepas específicas e não espécie específicas (HAMPE E ROTH, 2017). Geralmente, 
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os efeitos apresentados por vários probióticos são específicos de espécies, como 

mecanismos de síntese de vitamina e os efeitos na barreira intestinais (HILL et al., 

2014). Já os efeitos observados para o tratamento de determinadas enfermidades são 

dependentes da dose e da cepa utilizada, como por exemplo ações imunológicas, 

bioquímicas e neurológicas (RAMOS et al., 2013; HILL et al., 2014).  

O diferenciamento entre as espécies, subespécies e cepas pode ser feito por 

meio da classificação taxonômica em que é catalogado a biodiversidade através de 

métodos de genotipagem e fenotipagem (Fontana et al., 2013). Para BALs os métodos 

fenotípicos de taxonomia estão relacionodos ao tipo de fermentação de açúcares e os 

produtos de fermentação produzidos, ou seja, critérios fisiológicos e bioquímicos das 

bactérias (Fontana et al., 2013). Já a genotipagem, envolve  técnicas de biologia 

molecular como Reação em Cadeia da polimerase (PCR) e suas variações A técnica 

de RAPD-PCR (Random Amplification of Polymorphic DNA) é uma variação da técnica 

de PCR, em que se utiliza de iniciadores não específicos, os quais se anelam em 

várias regiões do genoma da bactéria, gerando assim, fragmentos de DNA 

amplificados ao acaso. As cepas então podem ser selecionadas a partir da diferença 

do perfil de bandas gerados (LOPES et al., 2002; SESEÑA et al., 2004; VINDEROLA 

et al., 2008; QUEIROZ, 2008; CHEN et al., 2020). 

Estudos vêm demonstrando que cepas de uma mesma espécie podem diferir 

em seu genótipo, fenótipo e propriedades (MARTEAU, 2011). Tohno e colaboradores 

(2011) realizaram testes fisiológicos e bioquímicos e observaram diferenças 

fenotípicas entre diferentes cepas da mesma espécie e subespécie de BALs isoladas 

de silagem de azevém italiano. As cepas demonstraram diferenças no pH e 

temperatura ideais de crescimento e disponibilidade de carboidratos (TOHNO et al., 

2011).  

Relatos sobre a adesão de BALs às células epiteliais intestinais mostram que 

a variabilidade de adesão depende da cepa (WANG et al., 2008; FEDERICI et al., 

2014; CAMPANA, et al., 2017). Campana e colaboradores (2017) observaram que 

diferentes cepas de BALs mostram habilidades cepas específica na redução da 

invasão de patógenos intestinais em um modelo de interferência com células Caco-2. 

Wine e colaboradores (2009) estudaram o potencial de redução de invasão de células 

epiteliais por Campylobacter jejuni por diferentes cepas de Lactobacillus sp. e 

concluíram que a cepa probióticas, tipo de célula epitelial selecionada e a cepa 

patogênica estão intimamente ligados. Ramos e colaboradores (2013) demonstraram 
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que cepas de Lactobacillus fermentum, Lactobacillus brevis, Lactobacillus rhamnosus 

e Lactobacillus plantarum possuem características probióticas de antagonismo e co-

agregação de patógenos intestinais, adesão a células Caco-2 e aumento da 

resistência elétrica transepitelial diferentes entre si. 

Os efeitos específicos de cepas probióticas também vêm sendo relatados no 

tratamento de diarreia infecciosa causada pelo rotavírus em crianças (AZAGRA-

BORONAT et al., 2020). No tratamento de dermatite atópica em que 12 cepas de 

Bifidobacterium longum uma cepa apresentou capacidade de imunoregulatória, 

inibição de células inflamatórias, restauração da microbiota intestinal e metabolismo 

de ácidos graxos de cadeia curta promovendo a da doença (FANG et al., 2019). Além 

de estarem relacionadas a resistência à insulina e moduladores de estresse 

(KOBYLIAK et al., 2020).  

 

I.2.3 Espécies probióticas estudadas na presente tese e suas características  

 

Guimarães e colaboradores (2019) realizaram testes para averiguar o potencial 

probiótico e caracterizar quatorze linhagens de BALs. Estas cepas foram isoladas de 

queijo minas artesanal. Entre estas linhagens estão presentes 3 cepas em estudo na 

presente tese, Lactobacillus plantarum P2, Weissella paramesenteroides M4 e 

Leuconostoc mesenteroides M13 

A cepa probiótica L. harbinensis Ca12 do presente projeto é proveniente da rica 

biodiversidade brasileira, de polpa de cacau (Theobroma cacao L.), do qual foi isolada, 

caracterizada e avaliada o potencial probiótico (GRANJEIRO et al., 2018). 

Os testes para potencial probiótico incluíram, resistência ao suco gástrico e a 

bile, atividade antibiótica e antimicrobiana, hidrofobicidade, ensaio de autoagregação, 

coagregação e adesão em células HT-29. Também foram realizados testes de 

viabilidade e estabilidade das cepas probióticas na polpa de cacau congelada. As 

células apresentaram potencial probiótico satisfatório. As BALs apresentaram 

resistência a acidez gástrica e sais biliares simulados. Quase todas as cepas eram 

sensíveis aos antibióticos. Cerca de 47% das cepas são potenciais produtores de 

bacteriocinas. Por fim, apresentaram graus variados de autoagregação, coagregação 

e adesão em células HT-29. 

As espécies probióticas estudadas na presente tese já possuem algumas 

características descritas, porém como são cepas diferentes e totalmente novas, 
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isoladas e identificadas pelo nosso grupo de trabalho é essencial realizar testes de 

atividade e otimização cepas especificas.  

 

I.2.3.1 Lactobacillus plantarum 

 

 Lactobacillus plantarum é um dos melhores exemplos de espécies generalistas. 

Essa bactéria preenche muitos ecossistemas ecológicos, que variam de plantas e 

tratos gastrointestinais de hospedeiros vertebrados e invertebrados, a alimentos como 

carne, peixe, frutas, legumes, massas fermentadas e leites e queijos fermentados 

(STEFANOVIC et al., 2017).   

 As cepas de L. plantarum são capazes de produzir diferentes compostos 

antimicrobianos, como peróxido de hidrogênio, ácidos orgânicos (principalmente ácido 

lático e acético), antiaflatoxigênico e bacteriocinas (TABASCO et al., 2011; BAIK et 

al., 2011). 

 A L. plantarum também possui propriedades relevantes não apenas para a 

fabricação de uma variedade de alimentos e vinhos, mas também para a produção de 

vitaminas, bacteriocina, probiótico, antifúngico e potenciais agentes anticárie. 

Nenhuma das cepas possui genes de resistência a antibióticos ou fatores de virulência 

(GUIMARÃES et al., 2018; NEAL-MCKINNEY et al., 2012; EVANOVICH et al., 2019).  

 Com o recém-aclamado eixo intestino-coração-cérebro, as cepas de L. 

plantarum provaram ser uma espécie valiosa para o desenvolvimento de probióticos, 

com vários efeitos benéficos na saúde intestinal, distúrbios metabólicos e saúde 

cerebral (LIU et al., 2018). 

 

I.2.3.2 Lactobacullus harbinensis  

 

Os probióticos Lactobacillus harbinensis, possui status GRAS, sendo de alta 

segurança a quem as consomem. As cepas de L. harbinensis são capazes de produzir 

exopolissacarídeos e diferentes compostos antimicrobianos, como peróxido de 

hidrogênio, ácidos orgânicos (principalmente ácido lático e acético). Seu principal 

efeito biológico está relacionado ao efeito antifúngico (BELGUESMIA et al, 2014; 

DELAVENNE et al., 2015).  
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O L. harbinensis demonstrou atividade bioprotetora promissora contra fungos 

em diversos produtos, como por exemplo iogurtes. Esta é uma importante atividade 

para aumentar os prazos de validade desses produtos. O L. harbinensis poderia ser 

usado como uma alternativa para aditivos químicos para prevenir a contaminação por 

fungos sem comprometer as propriedades organolépticas dos produtos (DELAVENNE 

et al., 2015).  

Possuem alta capacidade de assimilar a lactose, podendo ser usado para 

formular produtos para pessoas intolerância à lactose. Podem ter preferência pela 

lactose quando comparada a glicose, este é um ponto importante para a indústria de 

laticínios, já que essas culturas são capazes de crescer facilmente em ambiente à 

base de leite. Além disso, essas bactérias fornecem propriedades sensoriais aos 

produtos fermentados (BELGUESMIA et al, 2014; COLOMBO, 2017). 

I.2.3.3    Weissella paramesnteroides 

 

 O gênero Weissella pertence ao filo Firmicutes, classe Bacilli, Ordem 

Lactobacillales e família Leuconostocaceae. São bactérias Gram-positivas, catalase-

negativas e não endoesporosas, com morfologia cocóide ou em forma de bastonetes 

(BJÖRKROTH et al., 2014).  

 Esse gênero pertence a um grupo de bactérias heterofermentativas do ácido 

lático (LAB) comumente associadas a alimentos. Weissella ocorre em uma grande 

variedade de habitats, incluindo a pele, leite e fezes de animais, saliva, leite materno, 

fezes humanas, em plantas e vegetais, bem como em uma variedade de alimentos 

fermentados, como fermentos europeus e tradicionais asiáticos e africanos (FUSCO 

et al. 2015). A W. paramesenteroides é uma das espécies de BALs predominante em 

vegetais frescos, bem como em substratos de carne processada, por exemplo, 

salsichas fermentadas e carnes curadas (LIBONATTI et al., 2019).  

 Existem interesses pela aplicação biotecnológica dessas bactérias, devido sua 

produção de grandes quantidades de dextranos e novos polissacarídeos 

extracelulares com potencial atividade probiótica. Isso pode ser importante para uso 

em produtos de panificação, para o desenvolvimento, por exemplo, de bebidas 

funcionais fermentadas com BALs à base de cereais ou potencialmente para melhorar 

a viscosidade e sensação na boca de alimentos fermentados, como, por exemplo, 

produtos lácteos fermentados (FUSCO et al. 2015). Foi relatado que as cepas de W. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2015.00155/full#B17
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/lactic-acid-bacterium
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/lactic-acid-bacterium
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/lactic-acid-bacterium
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/fermented-product
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/fermented-product
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paramesenteroides produzem bacteriocina classe II A com ampla atividade contra 

alguns microrganismos (LIBONATTI et al., 2019).  

Antes da reclassificação como Weissella, estas cepas eram consideradas como 

Leuconostoc mesenteroides não formadoras de dextrana. A diferenciação fenotípica 

de Weissella paramesenteroides e cepas de Leuconostoc mesenteroides não 

formadoras de dextrana é difícil (VOS et al., 2011). 

 

I.2.3.4 Leuconostoc mesenteroides 

  Leuconoctoc spp são cocos mesofílicos, Gram-positivos, catalase-negativos, 

não-móveis, aerotolerantes e obrigatoriamente heterofermentativos. Eles são 

nutricionalmente exigentes, exigindo uma fonte de aminoácidos, vitaminas e minerais 

para o crescimento (HOLLAND et al., 2011).  A espécie Leuconostoc mesenteroides 

pertence ao filo Firmicutes, classe Bacilli, ordem Lactobacillales, família 

Leuconostocaceae (EUZÉBY, 2012). 

 São organismos ambientais geralmente encontrados em plantas frescas. Deste 

habitat natural, eles se disseminam para vários nichos, incluindo leite cru ou produtos 

alimentares refrigerados (OGIER et al., 2008). 

 Leuconostoc mesenteroides é uma espécie de BAL amplamente utilizada na 

indústria de alimentos, como fermentador principal de kimchi e chucrute (ZABAT et 

al., 2018). Além disso, L. mesenteroides é principalmente caracterizado pela síntese 

de exopolissacarídeos como o dextrano, com amplas aplicações nas indústrias 

farmacêutica, alimentícia, agrícola e química (LULE et at., 2016; NAESSENS et al., 

2005). 

 

I.3 Atividade metabólica das BALs 

I.3.1 Contextualização 

Durante a primeira metade do século XX, houve uma extensa pesquisa sobre 

as necessidades nutricionais e os meios de crescimento das BALs. Após a descoberta 

dos nutrientes necessários que podem suportar o crescimento do BAL, tornou-se 

possível formar um meio com componentes definidos. Como resultado, o lactobacillus 

MRS foi desenvolvido na década de 1960 para servir ao cultivo seletivo 

de Lb. spp. (DE MAN et al., 1960). Na década de 1970, observou-se que os 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/coccus
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123744074002673#!
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-dairy-research/article/cultivation-media-for-lactic-acid-bacteria-used-in-dairy-products/6EB10962C6E5239A0A00D8E373B355DF/core-reader#ref28
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estreptococos não podem crescer bem em MRS outras cepas também não 

apresentam bom crescimento em meio MRS. Diante desse desafio, pesquisas que 

investigam a otimização de meios de cultura específicos para cada cepa têm ganhado 

destaque (HAYEK et al., 2019). 

As BALs são  um grupo de bactérias exigentes que requerem meios de cultivo 

ricos e complexos para o crescimento normal e não podem crescer em meios minerais 

simples suplementados apenas com uma fonte de carbono (HÉBERT et al.,2004; 

VERA PINGITORE et al., 2009). A principal atividade metabólica das BALs está 

relacionada com a metabolização de diferentes carboidratos, pois é através deles que 

as BAL conseguem moléculas de energia e de carbono. Outras atividades 

metabólicas, como quebra de proteínas, lipídios, micronutrientes e outros compostos 

também são importantes para o crescimento normal. A atividade metabólica das BALs 

é necessária para sobrevivência e crescimento, sendo importante para quaisquer 

aplicações (VON et al., 2011; HAYEK e IBRAHIM, 2013; KODURU et al., 2017; 

HAYEK et al., 2019). 

O aumento de biomassa das BALs e suas atividades metabólicas podem ser 

afetadas por ambientes bioquímicos e biofísicos. O ambiente bioquímico é fornecido 

pelos meios de cultivo utilizados para o crescimento bacteriano. É importante otimizar 

tais meios em função da especificidade de cada cepa, alcançando dessa forma 

processos com melhores resultados. O ambiente biofísico inclui fatores como 

temperatura, pH e agitação, que também devem ser controlados (HAYEK e IBRAHIM, 

2013). 

I.3.2 Metabolismo de carboidratos 

Os microrganismos metabolizam os carboidratos a fim de obter energia para o 

seu crescimento. As BALs metabolizam carboidratos principalmente em ácido lático, 

por meio de um processo conhecido como fermentação. A fermentação é um processo 

anaeróbico, sem assim ocorre sem a participação do oxigênio e compreende um 

conjunto de reações enzimaticamente controladas. A energia liberada é derivada 

oxidação parcial de compostos orgânicos usando compostos intermediários como 

doadores e aceptores de elétrons (HAYEK e IBRAHIM, 2013). 

O sabor azedo do leite fermentado se deve ao ácido lático formado e eliminado 

pelas BALs. A redução do pH causado pelo ácido lático provoca a coagulação, que é 

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-dairy-research/article/cultivation-media-for-lactic-acid-bacteria-used-in-dairy-products/6EB10962C6E5239A0A00D8E373B355DF/core-reader#ref112
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a desnaturação das proteínas do leite e a formação do coalho (HAYEK e IBRAHIM, 

2013; RUFEI et al, 2019). 

Com base nas vias de fermentação, as BALs podem ser divididas em dois 

grupos fisiológicos, sendo eles, homofermentativo (por exemplo, Lactococcus lactis, 

Lactobacillus delbrueckii e Lactobacillus casei) e heterofermentativo (por exemplo, 

Lactobacillus amylovorus, Lactobacillus reuteri e Lactobacillus manihotivorans) (JOHN 

et al., 2007; WRIGHT e AXELSSON, 2011; RUFEI et al, 2019). No grupo 

homofermentativo a BAL metaboliza uma molécula de açúcar (hexose), como por 

exemplo a glicose, formando duas moléculas de ácido lático e duas moléculas de ATP, 

o que resulta em mais de 85% de ácido lático produzido. Diferentemente, no grupo 

heterofermentativo a BAL produz apenas 50% de ácido lático, dessa forma, uma 

molécula de glicose é usada para formação de uma molécula de ácido lático, uma 

molécula de etanol/acetato, uma molécula de CO2 e apenas uma molécula de ATP 

(WRIGHT e AXELSSON, 2011). 

I.3.3 Metabolismo de proteínas 

As BALs ganharam muito destaque devido à sua atividade proteolítica, que são 

de especial importância na aceleração da maturação e modificação enzimática de 

diferentes produtos alimentares, como, por exemplo o queijo. (HAYEK e IBRAHIM, 

2013; CHEN et al., 2019). 

As proteinases podem ser encontradas no meio extracelular, secretadas como 

enzimas livres, ou no meio intracelular. Estas enzimas são importantes, pois dão 

origem a proteínas, peptídeos e aminoácidos essenciais ao desenvolvimento das 

BALs (BINTSIS et al., 2003; LIU at al., 2010). 

A proteólise vem sendo particularmente bem documentada em relação ao 

crescimento de lactobacilos e lactococos do leite, onde eles são os principais 

responsáveispelo desenvolvimento do sabor durante a produção de queijo (BINTSIS 

et al., 2003; LIU et al., 2010). 

Diversas peptidases (aminopeptidase C, aminopeptidase N, aminopeptidase A, 

prolidase) foram identificadas e classificadas. Elas apresentam grandes diferenças 

entre cada espécie de BAL e até mesmo entre as linhagens (SAVIJOKI et al., 2006). 

Três componentes formam o sistema proteolítico das BALs. O primeiro encontra-se 

na parede celular, onde as proteinases realizam a degradação extracelular de proteína 

em oligopeptídeos. Um segundo sistema composto por transportadores de peptídeos 
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que absorvem os peptídeos para dentro da célula. Por fim, as peptidases 

intracelulares, que degradam peptídeos em peptídeos menores e aminoácidos (LIU at 

al., 2010; HAYEK, IBRAHIM, 2013). 

Atualmente, mais de 1000 sequências genômicas completas para bactérias já 

foram descritas, dentre estas 45 cepas de BALs (MORELLI et al., 2011; KODURO et 

al., 2017). Após estes sequenciamentos genômicos foi possível uma análise 

comparativa completa das BALs e seus sistemas proteolíticos em escala genômica. 

Com o conhecimento atual sobre os processos proteolíticos e sequências genômicas 

das BALs é possível projetar geneticamente um iniciador para certas sequencias de 

proteinases, a fim de se obter a atividade proteolítica desejada (HAYEK, IBRAHIM, 

2013). 

I.3.4 Metabolismo de lipídios 

 

O metabolismo lipídico é a quebra do lipídeo pelas lipases em ácidos graxos e 

glicerol. As BALs podem possuir lipases intracelulares ou extracelulares (THAKKAR 

et al., 2019; THUMU e HALAMI, 2019). As cepas de BALs realizam transformações 

dos ácidos graxos, por meio de reações de homerização, hidratação, desidratação e 

saturação. Essas funções podem ser usadas em indústria de alimentos e probióticos. 

Por exemplo, a lipólise da gordura do leite realizadas através das BALs constitui a 

principal transformação bioquímica no desenvolvimento do sabor do queijo (KATZ et 

al., 2002; THAKKAR et al., 2019; THUMU e HALAMI, 2019). 

Não são todas as BALs que tem a capacidade de metabolizar lipídios 

(THAKKAR et al., 2019). Meyers e colaboradores (1996) examinaram mais de 100 

cepas diferentes de BALs para produção de lipase e identificaram apenas 29 que são 

produtoras de lipase. A atividade lipase das BALs pode trazer diversos benefícios à 

saúde dos humanos, sendo o principal efeito a redução do colesterol (THAKKAR et 

al., 2019; THUMU e HALAMI, 2019). 

Ensaios pré-clínicos em ratos indicam que os Lactobacillus sp. também podem 

quebrar o colesterol em lipídios séricos (TARANTO et al., 1998). O efeito hipolipêmico 

do Lactobacillus pode ser consequência da menor absorção intestinal de lipídios ou 

do maior catabolismo lipídio (THAKKAR et al., 2019; THUMU e HALAMI, 2019). 

Taranto e colaboradores (1998) sugeriram que o efeito hipocolesterolêmico de L. 

reuteri poderia ser relacionado à atividade hidrolase dos sais biliares pelas células.  
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I.3.5 Micronutrientes essenciais para o metabolismo das BALs 

 

Os micronutrientes, são elementos requeridos em pequenas quantidades, 

porém são essenciais ao metabolismo das BALs. Os elementos ferro, magnésio, 

manganês, cálcio, zinco, potássio, sódio, cobre, cloro, cobalto, molibdênio, selênio e 

outros são encontrados na forma inorgânica, São necessários ao desenvolvimento 

microbiano, atuando, principalmente, como cofatores enzimáticos (HAYEK et al., 

2019).   

O Sulfato de manganês (MnSO4 .5H2O) e sulfato de magnésio (MgSO4. 7H2O) 

são normalmente incluídos em meios de cultura de BAL. O Mn2+ é essencial para o 

crescimento e a atividade metabólica da maioria dos microrganismos, incluindo o BAL 

(HAYEK et al., 2019). Além disso, Mn2+ é um atua contra os radicais endógenos de 

oxigênio o sendo responsável pela eliminação catalítica do O2 o que é necessário para 

o crescimento anaeróbico. Da mesma forma, o Mg2+ pode estimular o crescimento e 

melhorar a sobrevivência do BAL. Foi demonstrado que o Mg2+ é o único elemento 

essencial necessário para o crescimento de Lb. delbrueckii ssp. lactis (HÉBERT et 

al ., 2004 ), e também é um íon metálico essencial para o crescimento 

de Streptococcus thermophilus ( St. thermophilus) (LETORT e JUILLARD, 2001). 

  

  

I.3.6 Outras atividades metabólicas 

 

As BALs possuem diversas outras vias metabólicas, sendo as principais 

contribuintes para as alterações sensoriais como sabor, adstringência e cor na 

fermentação de diferentes tipos de alimentos (KODURU et al., 2017; RUFEI et al, 

2019). 

As BALs metabolizam diferentes compostos simples e complexos, como 

terpenóides, carotenóides, esteróis, polifenóis e isoflavonas (RODRÍGUEZ et al., 

2009; CHEN et al., 2012). Em geral, esses compostos funcionais são complexos e 

conhecidos por seus benefícios à saúde, mas eles não estão disponíveis para 

absorção intestinal. O processo metabólico da fermentação destes compostos faz a 

conversão em metabólitos menores que podem ser absorvidos pelo organismo, dessa 

forma o homem pode se beneficiar com o consumo das BALs (CHEN et al., 2012).  

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-dairy-research/article/cultivation-media-for-lactic-acid-bacteria-used-in-dairy-products/6EB10962C6E5239A0A00D8E373B355DF/core-reader#ref71
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Além disso, as BALs podem atuar inibindo o crescimento de microrganismos 

nocivos ao produzir diferentes compostos antimicrobianos, incluindo bacteriocina, 

peroxido de hidrogênio, dióxido de carbono e além de uma produção rápida de ácido 

lático (KODURU et al., 2017; RUFEI et al, 2019).  

As BALs também podem ser usadas para a produção de exopolissacarídeos 

(EPS) durante a fermentação. Os EPS são gomas hidrossolúveis ou biopolímeros, 

determinados como polissacarídeos extracelulares aptos a formarem géis em baixas 

concentrações. Podem se apresentar ligados às células ou excretados como 

polissacarídeos livres (RUAS-MADIEDO et al., 2005; SUTHERLAND, 2001; CORTÉS 

et al., 2011; RIBEIRO, 2015). 

Dentre as diversas atividades biológicas dos EPS, ressaltam-se a de 

reconhecimento celular, adesão a superfícies e formação de biofilmes. São capazes 

ainda de acoplar e neutralizar toxinas carregadas ou íons metálicos tóxicos; podem 

atuar como fonte de carbono e energia e proteger o microrganismo contra 

desidratação. Estudos demonstram que os EPS podem atuar como uma barreira, 

impedindo que vírus e anticorpos se liguem a sítios específicos sobre a parede celular 

bacteriana; converter o excesso de substrato em uma massa espumosa que é mais 

difícil de ser metabolizada por outros microrganismos. Além de interagirem com 

células de animais ou plantas em relações específicas, simbióticas ou patogênicas 

(RUAS-MADIEDO et al., 2005; SUTHERLAND, 2001; RIBEIRO e BURKERT, 2015). 

I.3.6 Limitações e desafios da produção das BALs 

As BALs vêm ganhando cada vez mais atenção em pesquisas e na indústria 

devido ao aumento de suas aplicações e especialmente no que diz respeito aos 

probióticos. As características de crescimento e atividades metabólicas das BALs têm 

um impacto significativo em suas aplicações, visto que as BALs são fastidiosas, sendo 

assim, têm um requerimento nutricional complexo para crescimento normal e 

manutenção de suas atividades metabólicas. Devido as exigências nutricionais é 

necessário realizar a otimização dos meios de cultivo para as BALs, reduzindo custos 

operacionais e tornando possível estudos das exigências nutricionais das cepas 

(HAYEK e IBRAHIM, 2013). 

I.4 Mecanismo de ação dos probióticos 
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A adesão de cepas probióticas à superfície do intestino e subsequente 

colonização do trato GI humano tem sido sugerido como um pré-requisito importante 

para o desempenho das funções dos probióticos.  Dessa forma, as cepas de bactérias 

probióticas provavelmente terão melhor possibilidade de mostrar efeitos metabólicos 

e imunomoduladores, pois persistirão mais tempo no trato intestinal do que aqueles 

que não apresentam aderência (REUBEN et al., 2019; RIBEIRO et al., 2019). Esta 

adesão fornece uma interação com a superfície da mucosa facilitando o contato com 

o intestino, tecido linfóide associado mediando local e efeitos imunológicos sistêmicos. 

Assim, acredita-se que apenas probióticos aderentes induzam efetivamente efeitos 

imunológicos e estabilizem a barreira da mucosa intestinal (REUBEN et al., 2019; 

RASTOGI et al., 2019; RIBEIRO et al, 2020). A adesão, também, pode fornecer meios 

de exclusão competitiva de bactérias patogênicas do epitélio intestinal. A exclusão de 

patógenos por bactérias do ácido lático e bifidobactérias foi demonstrada in vitro 

usando linhagens celulares Caco-2 e HT-29-MT, no qual os probióticos levaram a 

inibição da adesão de patógenos (BERNET et al, 1993; COCONNIER et al., 1993). 

Diferentes são os mecanismos por meio dos quais os probióticos exercem seus 

efeitos (Figura 1), como a competição por fontes nutritivas e por sítios de ligação, 

estímulo da imunidade do hospedeiro, supressão do número de células viáveis por 

síntese de compostos com função antimicrobiana,  aumento dos níveis de anticorpos 

e da atividade dos macrófago, produção de vitaminas e cofatores  (MALTA et al., 2001; 

SAAD, 2006; OLIVEIRA et al., 2002; RIBEIRO et al., 2019; HOMAYOUNI et al., 2020). 

As BALs produzem componentes antimicrobianos como ácido lático, ácido 

acético, bateriocinas e peróxido de hidrogênio e, dessa forma, impedem por 

competição os patógenos de se ligarem aos receptores de células epiteliais. 

Probióticos também estimulam a resposta imune inata contra microrganismos. As 

células dendríticas intestinais retêm as bactérias comensais, ativando seletivamente 

os linfócitos B a produzir imunoglobulina A (IgA) e reduzindo a penetração da mucosa 

por bactérias indesejáveis. A interação das células dendríticas com os probióticos leva 

a polarização das células T em células T regulatórias e auxiliares (Th1 /Th2/Th3), 

promovendo a produção de citocinas como o fator de necrose tumoral (TNF), 

interferon (IFN) e as interleucinas (IL)-2, IL-3, IL4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12. Os 

probióticos são capazes de produzir componentes e substâncias citoprotetoras nas 

células humanas como HSP – heat shock proteins, mucinas e β-defensinas e, 

também, bloqueadores de indução de apoptose, o qual cooperam na restituição da 
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barreira epitelial danificada. Podem, ainda, ser internalizados pelas células M e 

interagir diretamente com as células dendríticas estimulando a produção de citocinas 

(ECKERT, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado ECKERT, 2017 

 

1.5 Funções e benefícios dos probióticos 

Os probióticos podem promover a atenuação da constipação intestinal; 

aumento da absorção de minerais e da produção de vitaminas. Além do mais, inibem 

à colonização de patógenos no intestino, promovem da digestão da lactose em 

indivíduos intolerantes e estimulam o sistema imune (Figura 2) (CHAN e ZHANG, 

Figura 1. Mecanismos de ação de probióticos 

 

 

 

 

 

Lúmen intestinal 
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2005; SAAD, 2006; WAN et al., 2015; MOLSKA e REGULA, 2019; WIEËRS et al., 

2020). 

 

 

 

Fonte: Adaptado de TRIPATHI e GIRI (2014). 

 

Recentes estudos demonstram outras importantes funções dos probióticos, 

como o efeito anti-hipertensivo, efeito inibitórios sobre mutagenicidade, minimização 

da probabilidade do surgimento de câncer de cólon e de doença cardiovascular, e 

prevenção contra acne e outras doenças de pele, tratamento da candidíase. Assim 

como a redução da atividade ulcerativa da Helicobacter pylori e controle das 

inflamações no intestino grosso causadas pelo rotavírus e Clostridium difficile. Além 

do aumento da secreção de interferon-gama (IFN-γ) em pacientes com dermatite 

atópica e com alergia a lactose (SAAD, 2006; CORRÊA, 2006; BERBL, 2016; 

Figura 2. Benefícios dos probióticos 
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BARRINGTON e ALDONS, 2017; ZITVOGEL et al, 2017; BROWN e HAZEN, 2018; 

RIBEIRO et al, 2020).  

Algumas bactérias probióticas têm se mostrado capazes de impedir a formação 

de lesões gordurosas na aorta inibindo, assim, a oxidação da proteína de baixa 

densidade (LDL) e aterosclerose por inibição da absorção de colesterol intestinal em 

modelos animais (NABI et al., 2016). O ácido láctico produzido por BALs pode reduzir 

o colesterol através de adsorção, conversão, co-precipitação e hidrólise de sais 

biliares e degradação enzimática (GUAN et al., 2017). 

Na década passada, houve um progresso substancial na compreensão do 

desenvolvimento do câncer e acerca da influência da microbiota nos processos 

relacionados ao hospedeiro. O tratamento do câncer com probióticos vem se 

demonstrando efetivo, levando a redução de tumores (VARIAN et al., 2016; 

ZITVOGEL et al, 2017). Existem estudos demonstrando que alguns probióticos como 

por exemplo o L. casei podem exercer um efeito supressor de tumor através da 

indução de apoptose (KONISHI et al., 2016). A administração contínua de cepa de 

Lactobacillus reuteri ATCCPTA-6475 a camundongos propensos a tumores por vários 

meses reduziu a frequência de lesões pré-cancerígenas intestinais (VARIAN et al., 

2016). Assim, futuros tratamentos antineoplásicos poderiam combinar a modulação da 

microbiota pelo uso de probióticos e abordagens mais convencionais como a 

quimioterapia. Através do desenvolvimento de plataformas de metagenômica, 

metatranscriptômica e culturômica, está se tornando viável a determinação da 

composição da microbiota intestinal de pacientes com câncer em comparação com 

voluntários saudáveis. Os dados dessas análises juntos podem construir uma imagem 

da microbiota saudável e doente tornando possível indicar quais gêneros ou espécies 

bacterianas podem ser benéficos para os pacientes (GEIS et al., 2015; ZITVOGEL et 

al, 2017). 

No contexto das doenças cardiovasculares, a disbiose da microbiota oral e 

intestinal pode provocar sinalização local de padrões moleculares associados aos 

microrganismos (MAMPs) através de receptores de reconhecimento de padrões de 

hospedeiros (PRRs) nesses microambientes. Além disso, a translocação bacteriana 

sistêmica pode promover doenças cardiovasculares (DCV) por sinalização de MAMP-

PRR em locais distantes, incluindo o fígado e a parede da artéria. Para que não ocorra 

essa disbiose da microbiota, estudos vêm sugerindo o uso de probióticos para 
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tratamento e prevenção de DCV (KHOLY et al., 2015; LEUNG et al., 2016; 

MUNFORD, 2016; BROWN e HAZEN, 2018; WIEËRS et al., 2020). 

Evidências sugerem que a disbiose da microbiota intestinal também 

desempenha um papel determinação da gravidade da diabetes mellitus tipo 2. Os 

probióticos podem prevenir ativamente essa disbiose resultando em uma diminuição 

significativa da glicemia de jejum em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (JURJUS 

et al., 2015). Xu e colaboradores (2014) demonstraram que a bifidobactéria probiótica 

poderia melhorar significativamente o distúrbio do metabolismo da glicose. Além 

disso, um estudo clínico investigou o efeito do leite fermentado com Lactobacillus 

helveticus na diabetes mellitus tipo 2 e demonstrou uma redução no nível glicêmico 

do grupo tratado com o probiótico (HOVE et al., 2015; HOMAYOUNI et al., 2020). 

Os probióticos compondo a microbiota intestinal podem ainda influenciar o eixo 

intestino-cérebro (PINTO-SANCHEZ et al, 2017, BARBOSA E VIEIRA-COELHO, 

2019). Pinto-Sanchez e colaboradores (2017) demonstram que os probióticos podem 

melhorar a depressão e alterar os padrões de atividade cerebral em pacientes com 

depressão e ansiedade.  

Além do mais, os probióticos ingeridos oralmente exerceram seus efeitos sobre 

a pele via mecanismos iniciado no intestino, principalmente devido às alterações na 

imunidade, tais como, modular células T específicas e estimular receptores toll-like 

(HUANG e TANG, 2015; BUSTAMANTE et al., 2020). Através de bacterioterapia com 

probióticos foi possível acelerar a cicatrização de feridas, queimaduras e cicatrizes; 

rejuvenescer a pele; melhorar a imunidade inata da pele; prevenir e tratar as doenças 

da pele, incluindo o eczema, dermatite atópica, acne, inflamação alérgica ou 

hipersensibilidade da pele além de danos na pele induzidos por UV e produtos 

cosméticos. Dessa forma, algumas empresas com o intuito de promover um 

reequilibro da microbiota da pele, proporcionando uma pele mais saudável, têm 

demonstrado o interesse de inserir bactérias e/ou seus lisados em cremes 

dermatológicos (TAVARIA, 2017; TKACHENKO et al., 2017). 

I.6 Importância da atividade antioxidante dos probióticos 

 

As espécies reativas de oxigênio (EROs) são compostos químicos resultantes 

da ativação ou redução do oxigênio molecular (dioxigênio, O2) ou derivados dos 

produtos da redução. As principais espécies reativas de oxigênio são: o radical 
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superóxido (O2
•-), o peróxido de hidrogênio (H2O2), o dioxigênio singleto (1O2) e o 

radical hidroxila (HO.). O peroxinitrito (ONOO-) é considerado por alguns autores uma 

espécie reativa de oxigênio e por outros uma espécie reativa de azoto. Estes 

compostos previnem doenças por ativar o sistema imunológico, medeiam a 

sinalização celular e desempenham um papel fundamental na apoptose. Por outro 

lado, eles podem levar ao stress oxidativo e danificar a estrutura celular, desde lipídios 

de membrana até o DNA. Tais alterações estão relacionadas com o surgimento de 

câncer, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus dentre outras doenças (MISHRA 

et al., 2015; COELHO et al., 2019).  

Os antioxidantes, por sua vez, combatem as EROs retardando a velocidade da 

oxidação. De acordo com a solubilidade, podem ser, hidrofílicos ou hidrofóbicos e se 

são ou não solúveis em lipídios, lipofílicos ou lipofóbicos. De uma maneira geral, os 

antioxidantes solúveis em água reagem com oxidantes no citosol celular e no plasma 

sanguíneo, enquanto antioxidantes solúveis em lipídios protegem as membranas 

celulares da peroxidação dos lipídios (SIES, 1997; MISHRA et al., 2015; RAMALHO 

et al., 2019). 

Mesmo presentes em baixas concentrações os antioxidantes, são capazes de 

atrasar ou inibir as taxas de oxidação. A classificação mais utilizada para estas 

substâncias é a que as divide em dois sistemas biológicos, o enzimático, composto 

pelas enzimas produzidas no organismo, e o não enzimático, fazendo parte deste 

grupo as vitaminas e outras substâncias, como os flavonoides, licopeno e bilirrubina. 

Tais substâncias podem agir diretamente, neutralizando a ação dos radicais livres e 

espécies não-radicais, ou indiretamente, participando dos sistemas enzimáticos com 

tal capacidade. A neutralização das EROs no organismo é realizada principalmente 

por enzimas tais como a glutationa redutase (GSH), superóxido dismutase (SOD), 

catalase, glutationa peroxidase (GSH-Px). O metabolismo antioxidante demanda 

gasto energético (SIES, 1997; MISHRA et al., 2015; RAMALHO et al., 2019).  

Estudos vêm sendo realizados com probióticos objetivando a busca por 

antioxidantes naturais e seguros para administração em humanos. Desta forma, 

retardando o aparecimento e evolução de doenças crônico/degenerativas (MISHRA 

et al., 2015; RAMALHO et al., 2019; FENG et al, 2020). 

 Cepas probióticas com atividades antioxidante, podem ser consideradas como 

importantes agentes na indústria de alimentos para a produção de alimentos 

funcionais. Embora muitos probióticos diferentes já tenham entrado no mercado de 
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alimentos, novas cepas com mais propriedades probióticas do que as existentes são 

objetos de novas pesquisas, devido à crescente demanda por produtos alimentícios 

“saudáveis” pela indústria de alimentos (KHAN et al., 2019; LI et al., 2020).  

Compostos antioxidantes têm ainda, diversas aplicações industriais, como 

conservantes em alimentos e cosméticos (DABELSTEIN et al., 2007; LOURENÇO et 

al., 2019; FRANCO et al., 2019). 

I.7 Importância da atividade lipase e amilase dos probióticos 

As lipases são definidas como carboxilesterases que catalisam a hidrólise e a 

síntese de acil ésteres de cadeia longa (>10 átomos de carbono) sendo os 

triacilgliceróis considerados como substrato padrão. Deve-se ressaltar que as lipases 

são capazes de hidrolisar os substratos das esterases (ésteres com cadeia menor que 

10 átomos de carbono), mas o inverso não ocorre (JAEGER et al., 1999). As lipases 

podem, também, catalisar reações inversas quando em pouca disponibilidade ou 

ausência de água, sendo estas reações de esterificação e transesterificação 

(BORNSCHEUER, 2002).  

A indústria alimentícia e de produtos de limpeza correspondem a 80% da 

demanda de lipases de uso industrial Estima-se um crescimento anual da demanda 

mundial de lipases da ordem de 7,9% ao ano, sendo este crescimento impulsionado 

pelos avanços nos processos de biocatálise, produção de biodiesel e processos de 

modificações de óleos e gorduras (SÁ-PEREIRA et al., 2008; REIS et al., 2009; 

MESSIAS et al., 2011). 

As lipases microbianas podem ser utilizadas como detergentes para hidrolisar 

gorduras, no tratamento de efluentes oleosos, aditivos em alimentos para modificar e 

realçar as propriedades organolépticas, e ainda, nas indústrias farmacêuticas, de 

cosméticos, agroquímicas e oleoquímicas.  

As amilases são enzimas capazes de hidrolisar as moléculas de amido, 

resultando em oligossacarídeos de diferentes tamanhos, como as dextrinas e 

maltoses. Por catalisar reações de hidrólise, as amilases são classificadas como 

hidrolases (Classe 3) segundo a União Internacional de Bioquímica e Biologia 

Molecular (MITIDIERI et al., 2006). Conforme o seu modo de ação, as enzimas 

amilolíticas podem ser divididas em duas grandes categorias: as endoamilases e 

exoamilases. As endoamilases catalisam a hidrólise das ligações glicosídicas do tipo 

α-1,4, de uma maneira aleatória, no interior da molécula de amido. Sua ação resulta 
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na formação de oligossacarídeos ramificados e lineares de vários comprimentos de 

cadeias. Por outro lado, as exoamilases hidrolisam, sucessivamente, ligações 

glicosídicas a partir da extremidade não redutora das mesmas, resultando em 

produtos finais pequenos. As principais amilases são: α-amilases, β-amilases e 

glicoamilases (GUPTA et al., 2003). 

As amilases podem ser aplicadas em diversos setores industriais como 

indústria de alimentos, detergente, papel e celulose, têxtil, farmacêutica e de química 

fina (GUPTA et al., 2003). 

Frangos alimentados com probióticos que produzem a enzima lipase, amilase, 

entre outras, melhoraram acentuadamente o peso corporal final e o ganho diário de 

peso, que está relacionada às atividades enzimáticas auxiliando o metabolismo 

(GONG et al., 2018). O uso de probióticos é especialmente interessante na 

piscicultura porque além de estimular o sistema imunológico, também podem melhorar 

o crescimento e a alimentação. Os peixes alimentados com uma dieta enriquecida 

com probiótico produtor de amilase, lipase e proteases apresentaram maior ganho de 

peso e 249 vezes mais amilase, lipase e protease do que os peixes alimentados com 

o probiótico que não produzem estas enzimas (TARKHANI et al., 2019). 

I.8 Otimização de bioprocessos  

O desenvolvimento de um processo novo, efetivo, com repetitividade, 

reprodutibilidade e capacidade preditiva para uso industrial deve passar por 

metodologias consagradas para se otimizar processos, como é o caso da Metodologia 

de Superfície de Resposta (BOX et al.,1951; YEOH et al., 2021).  

Durante o desenvolvimento de um novo processo produtivo, é essencial se 

determinar as variáveis críticas e suas interações de modo a avaliar a influência das 

mesmas sobre a resposta de interesse (LUNDSTEDT et al.,1998; GARCÍA-ORTEGA 

et al., 2019; ÖGMUNDARSON et al., 2020). 

Neste sentido, durante a otimização de um processo de cultivo de um 

probiótico, a definição do suprimento de nutrientes é um dos fatores decisivos e 

desempenha um papel fundamental na manutenção do metabolismo e aumento de 

biomassa do microrganismo.  A aeração, agitação, pH, temperatura, tamanho do 

inóculo e período de incubação também são parâmetros importantes e devem ser 

investigados (LATHA et al., 2017). 
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Para a otimização de cepas probióticas, é necessário, inicialmente, fazer um 

levantamento bibliográfico minucioso a fim de se identificar quais os componentes 

vêm sendo reportados para o bioprocesso, para posterior realização do delineamento 

fatorial fracionado (DFF), com as principais fontes de nitrogênio e de carboidrato. Além 

disso e deve ser considerado a necessidade de adição de fontes de íons metálicos 

como magnésio e manganês, que atuam como co-fatores para a produção de enzimas 

em lactobacilos. Com o DFF é possível identificar os componentes que estimulam e 

diminuem a produção de biomassa de modo a auxiliar na tomada de decisões para as 

etapas posteriores para a otimização do bioprocesso (DINIZ et al., 2014; WOLF e 

PAULINO, 2019).  

O DFF é um projeto experimental no qual pesquisadores realizam apenas um 

subconjunto ou fração de execuções do delineamento fatorial completo. Este design 

é uma excelente escolha quando os recursos são limitados ou o número de fatores é 

muito alto, porque utiliza um número de execuções menores que o fatorial completo 

(PEREIRA, 2014; WOLF e PAULINO, 2019). A aplicação das técnicas de 

planejamentos DFF é uma solução para realizar experimentos industriais reduzindo 

custos e o tempo de duração dos ensaios. É possível, assim, estudar o efeito de um 

ou mais fatores de controle ao mesmo tempo e analisar os efeitos sobre uma resposta 

de interesse (DINIZ et al.,2014; WOLF e PAULINO, 2019). 

Os principais dados gerados pelo DFF, são tabelas de análise de variância e 

de coeficientes da regressão, por meio das quais é possível analisar se as variáveis e 

suas as interações têm significância estatística através do p-valor, além de fornecer 

informações sobre um efeito positivo ou negativo de cada variável no bioprocesso. As 

variáveis que não são estatisticamente significativas e/ou apresentarem efeito 

contrário do esperado para o bioprocesso são desconsideradas nas outras etapas da 

otimização (RODRIGUES e IEMM, 2005; LATHA et al., 2017) 

Após o DFF, os componentes que têm significância estatística e que 

influenciam de forma positiva o bioprocesso são utilizados para a realização do 

Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR), a fim de maximizar as respostas 

do fatorial fracionado (GARCÍA-ORTEGA et al., 2019). 

O DCCR, consiste em um grupo de procedimentos, estatísticos e matemáticos, 

que podem ser usados no estudo das inter-relações entre uma ou mais respostas 

(variáveis dependentes) com inúmeros fatores (variáveis independentes), permitindo 

analisar os efeitos combinados e as interações entre as variáveis que influenciam na 
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obtenção do produto de interesse (DOS SANTOS et al., 2016; RODRIGUES, IEMM, 

2005; WOLF e PAULINO, 2019). 

O DCCR é amplamente empregado para a formulação e otimização de 

processos de produtos farmacêuticos e   e na otimização de bioprocessos. O DCCR 

tem várias vantagens sobre outros desenhos estatísticos, pois envolvem propriedades 

desejadas como, rotatabilidade, uniformidade de resultados, previsões de alta 

qualidade em todo o espaço de projeto e baixo número de execuções experimentais, 

tornando-o adequado para o desenvolvimento de bioprocessos. O DCCR é eficiente 

e flexível, fornecendo informações abrangentes sobre efeitos variáveis utilizando um 

número reduzido de experimentações (LATHA et al., 2017; WOLF e PAULINO, 2019). 

A matriz do planejamento do DCRR apresenta o delineamento e quantidade de 

experimentos a serem executados, sendo que, o número de experimentos a ser 

executado dependerá da quantidade de variáveis que apresentaram significância 

estatística e efeito positivo no DFF. Os principais resultados gerados após a análise 

do DCCR são as tabelas de análise de variância e de coeficientes da regressão, onde 

é possível analisar se as variáveis e as interações de segunda ordem têm significância 

estatística. Os valores dos coeficientes de regressão permitem definir se cada variável 

está exercendo um efeito positivo ou negativo sobre o bioprocesso.  

Já a magnitude da influência dos fatores sobre os modelos pode ser visualizada 

por meio gráficos de superfície de respostas e gráficos de contorno, o modelo também 

fornece uma equação para predição do ponto ótimo de execução do bioprocesso 

(KONG et al., 2014; ALVES et al., 2019; ÖGMUNDARSON et al., 2020). 

Após finalizar o DCCR, é necessário realizar uma validação dos modelos. As 

melhores condições determinadas no DCCR são utilizadas para uma nova 

experimentação em bancada. A validação da capacidade preditiva dos modelos 

estabelecidos é avaliada empregando os fatores bias (FB) e exatidão (FA). O fator bias 

indica o desvio médio relativo existente entre os valores preditos e observados, 

fornecendo a confiança do modelo. O fator exatidão indica como os valores 

experimentais se dispõem em torno dos valores preditos, fornecendo a exatidão do 

modelo. Valores de FB e FA próximos de 1 indicam que os valores preditos e 

observados estão em total acordo (BARANYI et al., 1999; WOLF e PAULINO, 2019).  

A metodologia da superfície de resposta (MSR) é uma metodologia aplicada 

para a otimização de bioprocessos. Consiste em uma ferramenta para otimização de 

produtos e processos que visa manter as condições mais favoráveis e homogêneas 
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para o aprimoramento do rendimento do produto visando a manutenção de qualidade 

do produto e minimizando uma exposição do microrganismo a condições de estresse 

(LATHA et al., 2017; YEOH et al., 2021).  

Diversos softwares estão disponíveis para a realização do DFF e DCCR, 

incluindo, Statistica (StatSoft Inc., Tulsa, OK), Statgraphics plus (StatPoint 

Technologies Inc., Warrenton, VA), Minitab (Minitab Inc., Pensilvânia, PA), Systat (San 

Jose, CA), NCSS 2007 (Análise Estatística e Software gráfico, Kaysville, UT), Nemrod-

W (LPRAI, Marselha, França), especialista em design (Stat-Ease Inc., Minneapolis, 

MN), SAS e JMP (SAS Institute Inc., Cary, NC).  

A MSR vem sendo empregada com sucesso em processos biotecnológicos, a 

fim de otimizar as condições de cultivo de diversos microrganismos, para a produção 

industrial de metabólitos importantes ou produção de biomassa (KHATTAR, 2009; 

ELRAZAK et al., 2013; BHATT et al., 2014; KONG et al., 2014; YEOH et al., 2021). 

Além disso, a MSR foi aplicada com eficiência para otimizar os componentes do meio 

de cultivo envolvidos na produção de probióticos (CHAU et al., 2014).  

O bioprocesso de otimização dos probióticos é espécie específico, sendo de 

extrema importância realizar a otimização de cada espécie separadamente, visto que 

o comportamento de cada uma das cepas se difere em relação a atividade metabólica 

e necessidades nutricionais (BRINQUES, 2009). 

I.9 Vantagem da utilização dos co-produtos lácticos 

Aumentar a produtividade e diminuir o custo de produção durante a tecnologia 

de bioprocessos ainda é um desafio. Além disso, o desperdício de alimentos está 

associado a problemas ambientais e econômicos o que levou a diversos setores 

industriais a reutilizarem esses materiais na obtenção de outros produtos (KOSSEVA, 

2011; BOUMAIZA et al., 2018). Para superar isso, o uso de co-produtos industriais 

poderia ser um caminho alternativo para a fonte de energia durante a fermentação.  

São exemplos de co-produtos o farelo de girassol, bagaço de cana de açúcar, 

vinhaço de cana de açúcar, casca da cana de açúcar, soro de leite, casca do pinhão, 

farelo e melado de soja, farelo de milho, bagaço de mandioca, polpa cítrica de laranja, 

casca e farelo de arroz. Todos podem ser empregados em diversos bioprocessos 

(BICAS et al., 2013; LEIVA-CANDIA et al., 2015). 

Destaca-se o soro do leite, que consiste em um líquido amarelo-esverdeado 

resultante da precipitação e remoção das caseínas do leite durante o processo de 
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fabricação de queijos (PINTO et al, 2016). O soro de leite compreende 80% a 90% do 

volume total do leite usado na produção de queijos. Cada quilo de queijo produzido, 

em média, resulta na geração de 8,5 Kg de soro de leite (TEIXEIRA e FONSECA, 

2008; ALVES et al., 2014; VIÉGAS et al., 2017). O soro contém mais da metade dos 

sólidos totais e cerca de 55% dos nutrientes do leite incluindo proteínas solúveis, 

lactose, vitaminas e minerais, mas pouca quantidade de gordura (ALVES et al. 2014; 

PINTO et al, 2016). As proteínas encontradas no soro são representadas 

principalmente pela β-lactoglobulina, α-lactoalbumina, soroalbumina bovina e 

imunoglobulina, conhecidas pelo seu alto valor nutricional e biológico. Esses 

componentes demonstram composição adequada, biodisponibilidade de aminoácidos 

essenciais e de alta digestibilidade (ALVES et al., 2014; Giblin et al., 2019).  

O tipo e a composição do soro de leite dependem, principalmente, das técnicas 

utilizadas para separação das caseínas do leite. Quando o soro de leite é obtido a 

partir da coagulação do leite por adição de um ácido, o mesmo pode ser classificado 

em soro ácido (pH < 5). Quando submetidos a ação de enzimas proteolíticas como a 

quimosina e pepsina ou enzimas de origem microbiana, em um pH entre 5,2 e 6,7, é 

considerado um soro doce. As principais diferenças entre os dois tipos de soro são o 

teor de minerais, a acidez e o teor das frações proteicas (PINTO et al, 2016; Pires et 

al., 2021). 

A indústria de laticínios gera três tipos de resíduos: sólidos, líquidos e emissões 

atmosféricas, os quais são capazes de gerar impactos ambientais. Para evitar tais 

impactos a legislação ambiental exige que todos os dejetos produzidos sejam tratados 

e tenham um fim adequado. A minimização da produção dos resíduos e a busca de 

alternativas de reciclagem e reuso são formas mais viáveis de proporcionar um 

controle ambiental (DA SILVA, 2011).  

Nesse contexto, o soro de leite é considerado o resíduo mais poluidor da 

indústria de laticínios, tendo como consequência a contaminação de rios ou riachos 

devido à alta demanda química de oxigênio (0,8-102 g COD / L) (CARVALHO et al., 

2013). Pode ser até 400 vezes mais poluente do que o esgoto doméstico não tratado, 

devido a sua difícil degradação, principalmente por conter lactose e proteínas 

(JOZALA et al., 2014). Dessa forma, a sua disposição impõe uma carga econômica 

considerável aos produtores de queijo (ROBINSON e WILBEY, 1998).  

A utilização do soro muitas das vezes é limitada devido seu alto teor de lactose, 

o que o torna uma água residual de difícil degradação (CARMINATTI, 2001). Para 
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superar isso, tem se investido em tecnologias capazes de transformar esse resíduo 

em produto de valor agregado, como whey protein, bioetanol, biopolímeros, soro de 

leite em pó, probióticos, entre outros. Atualmente, estima-se que cerca de 50% do 

total de soro de leite produzido tem sido transformado e reutilizado (YADAV et al., 

2015). 

O soro de leite tem sido utilizado como meio para cultura para produção de 

BALs e de produtos químicos de alto valor agregado (SABO et al., 2018; BOUMAIZA 

et al., 2018). É considerada uma alternativa de valor para produzir biomassa de cepas 

probióticas, pois sua matéria é composta por lactose, proteínas, sais, lipídios, ácido 

láctico, ácido cítrico e compostos nitrogenados, como ureia e ácido úrico (VYMAZAL, 

2014; PESCUMA et al., 2015). A capacidade das cepas probióticas em digerir lactose 

possibilita usá-las para a valorização de resíduos lácteos (BOUMAIZA et al., 2018) 

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no segundo 

trimestre de 2019 cerca de aproximadamente 5,8 milhões de litros de leite foram 

produzidos (IBGE, 2019). Calcula-se que a produção de queijo brasileiro está por volta 

de 896 mil toneladas por ano, gerando anualmente 8 bilhões de litros de soro de leite 

(IBGE, 2010; ALVES et al., 2014). 

 

I.10 Mercado de probióticos 

 

O consumidor tem se conscientizado cada vez mais sobre o aprimoramento 

dos benefícios vinculados ao consumo de probióticos e a proibição do uso 

indiscriminado de antibióticos em várias nações promoveu o crescimento do mercado 

global de probióticos (ZION MARKET RESEARCH, 2018). Pesquisa de mercado 

realizado pelo nosso grupo de pesquisa com os maiores distribuidores de probióticos 

no Brasil, demonstrou que os probióticos encontrados no mercado brasileiro para 

aplicação na farmácia magistral são todos importados e consequentemente de alto 

custo, além do uso somente por via oral (GRANJEIRO et al., 2019). Os países 

emergentes apresentam uma demanda crescente de probióticos, o que leva a um 

futuro quadro de aumento de lucro para fabricantes destes produtos. Em 2017, o 

mercado global de probióticos, nos segmentos de alimentos, nutrição animal, nutrição 

humana, bebidas e suplementos dietéticos obteve um faturamento de 

aproximadamente US$ 40,09 bilhões, com uma expectativa de gerar uma receita de 
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cerca de US $ 65,87 bilhões até o final de 2024, com crescimento de 7,35% entre os 

anos de 2018 a 2024 (ZION MARKET RESEARCH, 2018).  

Em 2020, a demanda global por probióticos capazes de aumentar a imunidade 

cresceu significativamente devido a pandemia causada pelo COVID-19, associado a 

isso, ainda existe a a crescente conscientização entre os consumidores sobre sua 

relação direta dos probióticos com os benefícios para a saúde que vem demandando 

aumento do consumo de alimentos nutritivos e de qualidade (FORTUNE, 2020). 

Algumas das principais empresas que operam no mercado global de 

probióticos são a Chr. Hansen Holding A/S, BioGaia AB, Probi AB, Nestlé SA, 

DowDuPont Inc., Procter & Gamble Company, Probiotics International Limited, 

Lallemand Inc. Pfizer Inc., PharmaCare Laboratories, Dr. Willmar Schwabe Group, 

SymbioPharm GmbH e outros (TRANSPARENCY MARKET RESEARCH, 2017).  

O mercado de probióticos encontra-se hoje fragmentado na América do Norte, 

Ásia-Pacífico, Europa, América Latina e Oriente Médio e África. Os probióticos podem 

ser utilizados em diferentes segmentos como nutrição animal (MARKOWIAK e 

ŻLIŻEWSKA, 2018)  humana,bebidas (NETA et al., 2018), suplementos dietéticos 

(RAWSON et al, 2018), farmácia de manipulação, cosméticos (TKACHENKO et al., 

2017) e cerveja artesanal (HAFFNER e PASC, 2018).  

Devido à presença de muitos "players" internacionais que investem no mercado 

de probióticos para o desenvolvimento de portfólio de produtos e aplicações, o 

mercado se desenvolverá significativamente nos próximos anos (ZION MARKET 

RESEARCH, 2018). 

I.11 Propriedade intelectual 

 

Uma vez que o presente trabalho apresenta potencial de inovação a busca de 

anterioridade sobre probióticos foi realizada. Sobre otimização do bioprocesso da 

produção dos probióticos, ao realizar a busca por patentes nas ferramentas Google 

Patents, Patentes Online, WIPO e INPI, utilizando as palavras-chave probióticos, 

otimização e bioprocesso, foram encontrados 279 registros de patentes.  

A invenção descrita em KR20090050559A, refere-se a um método de produção 

de biomassa da bactéria probiótica BacillusamylLowry Quebec Pacific Enschede 

(Bacillus amyloliquefaciens) da linhagem KU801. A referida invenção utiliza como 

suplementos do meio de cultura a glicose a 1%, extrato de levedura a 1,5% e cloreto 
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de sódio a 0,1%, com a produção ótima de células chegando a 2,5 x 108 UFCmL-1 

(CHANG-WON et al., 2009). 

A invenção CN102987062A, refere-se a um material probiótico fermentado com 

resíduos de mandioca e o seu método de preparação. O meio de cultura base consiste 

em  resíduo de mandioca como matéria-prima principal, suplementado com farinha de 

milho, fruto oligossacarídeo, leite em pó e extrato de levedura. Os probióticos 

utilizados são Lactobacillus lactis, Bifidobacterium bifidum e Saccharomyces 

cerevisiae (BUZHEN e ZEYUN, 2013). 

Sobre a aplicação dos probióticos, ao realizar a busca por patentes nas 

ferramentas Google Patents, Patentes Online, WIPO e INPI, utilizando as palavras-

chave probióticos, alimentos funcionais e otimização foram encontrados 9.730 

registros de patentes.  

A invenção CN103005134A descreve um método de preparo de sorvete de 

geleia de frutas e vegetais fermentados com probióticos (TAO et al., 2012). 

A invenção BR1020120189232A2 é aplicada à área de alimentos e trata-se do 

desenvolvimento de uma tecnologia de processamento mínimo de frutas e saladas de 

frutas selecionadas contendo abacaxi, mamão, manga, maçã, banana e goiaba 

adicionadas de culturas láticas probióticas de L. rhamnosus, L. acidophilus e 

L.plantarum (RAMOS et al., 2012). 

A invenção US20090011087, refere-se a um processo para a fabricação de 

uma sobremesa congelada, com as seguintes bactérias probióticas: Streptococcus 

thermophilus, Lactobacillus bulgaricus delbruekii, Bifidobacterium animalis, 

Lactobacillus easel, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus (RABAULT e 

PHILIPPE et al., 2007) 

Utilizando as palavras-chave probióticos, acne e cosmético nas plataformas 

Google Patents, Patentes Online, WIPO e INPI, foram encontrados 645 registros de 

patentes.  

A invenção WO2013153358A1 descreve o uso de bactérias probióticas e seus 

lisados para utilização em métodos de tratamento médico e cosmético. Sua aplicação 

está relacionada com o tratamento de infecções, incluindo infecções de pele e 

contemplam métodos que envolvem regeneração ou reparação da barreira da pele. 

Neste caso, as bactérias probióticas L. rhamnosus, L. reuteri ou B. longum ou seus 

lisados foram utilizados (O'NEILL e MCBAIN, 2013). 
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A invenção US20110182861A1 refere-se ao uso cosmético de uma quantidade 

eficaz de pelo menos um microrganismo probiótico e ou uma fração e / ou seu 

metabólito, como um agente para tratar e / ou prevenir pele oleosa ou pele com uma 

tendência oleosa, assim como os distúrbios da pele associados. As cepas 

relacionadas à invenção são L. johnsonii, L. reuteri, L. rhamnosus, L. paracasei, L. 

casei, Bifidobacterium bifidum, B. breve, B. longum, B. animalis, B. lactis, B. infantis, 

B. adolescentis, B. pseudocatenulatum ou uma mistura delas (CASTIEL e 

GUENICHE, 2011). 

O nosso grupo de pesquisa do Laboratório de Processos Biotecnológicos e 

Purificação de Macromoléculas possui cinco patentes depositadas relacionadas aos 

probióticos, sendo quatro delas relacionadas ao presente trabalho.  

A invenção BR 10 2016 025928 está relacionada com a elaboração de um suco 

de cacau probiótico a partir de polpa de cacau, contendo cepa probiótica da espécie 

Lactobacillus plantarum (MAGALHÃES et al., 2016). 

A invenção BR 10 2018 016733 2 (Anexo 1) demonstra a preparação de bebida 

à base de açaí com probiótico contendo a cepa probiótica Lactobacillus harbinensis 

Ca12 e o seu processo otimizado de produção de biomassa (GRANJEIRO et al., 

2018). 

A invenção BR 10 2019 007065 0 (Anexo 2) demonstra uma preparação 

probiótica com o sorbet à base de fruta, contendo a cepa probiótica Lactobacillus 

plantarum P2 e o seu processo otimizado de produção de biomassa (GRANJEIRO et 

al., 2019a).  

A patente BR 10 2019 007604 6 (Anexo 3) compreende a preparação probiótica 

com propriedades anti-microbianas para uso como cosmético, contendo a cepa 

probiótica Weissella paramesenteroides M4 e o seu processo otimizado da produção 

de biomassa (GRANJEIRO et al., 2019b).  

Por fim, a patente BR 10 2019 025599 4 (Anexo 4) compreende a preparação 

probiótica com propriedades antioxidantes e anti-microbianas, composta pela cepa 

probiótica Leuconostoc mesenteroides M13 e o seu processo otimizado de produção 

de biomassa (GRANJEIRO et al., 2019c). 

Os depósitos dessas patentes abrem portas para uma possível transferência 

de tecnologia com empresas. Possibilitando dessa forma que nossos probióticos 

cheguem aos consumidores finais. 
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II. OBJETIVOS 

 

II.1 Objetivo geral 

Otimizar o crescimento de cepas isoladas de bactérias do ácido láctico através 

do enriquecimento do soro de leite, utilizando um DFF e DCCR 

 

II.2 Objetivos específicos 

• Realizar a curva de crescimento para as cepas Lactobacillus plantarum P2, 

Lactobacillus harbinensis Ca12, Weissella paramesenteroides M4 e 

Leuconostoc mesenteroides M13. 

• Otimizar o crescimento das cepas Lactobacillus plantarum P2, Lactobacillus 

harbinensis Ca12, Weissella paramesenteroides M4 e Leuconostoc 

mesenteroides M13, utilizando o DFF através dos componentes do meio que 

influenciam significativamente na produção de biomassa; 

• Realizar a modelagem matemática por DCCR das cepas Lactobacillus 

plantarum P2, Lactobacillus harbinensis Ca12, Weissella paramesenteroides 

M4 e Leuconostoc mesenteroides M13 e validação do DCCR; 

• Determinar os valores de pH, o tempo de reconstituição e análises físico-

químicas das cepas Lactobacillus plantarum P2, Lactobacillus harbinensis 

Ca12, Weissella paramesenteroides M4 e Leuconostoc mesenteroides M13, 

como pH, tempo de reconstituição em água e medidas de acidez; 

• Realizar testes de viabilidade das cepas Lactobacillus plantarum P2, 

Lactobacillus harbinensis Ca12, Weissella paramesenteroides M4 e 

Leuconostoc mesenteroides M13 liofilizadas em temperatura ambiente e a 4° C; 

• Realizar testes de rendimento das cepas Lactobacillus plantarum P2, 

Lactobacillus harbinensis Ca12, Weissella paramesenteroides M4 e 

Leuconostoc mesenteroides M13 no meio cultura; 

• Avaliar a atividade antioxidante das cepas Lactobacillus plantarum P2, 

Lactobacillus harbinensis Ca12, Weissella paramesenteroides M4 e 

Leuconostoc mesenteroides M13; 

• Realizar testes de resistência a diferentes concentrações de peróxido de 

hidrogênio para as cepas Lactobacillus plantarum P2, Lactobacillus harbinensis 
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Ca12, Weissella paramesenteroides M4 e Leuconostoc mesenteroides M13; 

colocar na minha apresentação 

• Avaliar a atividade lipase e amilase das cepas de Lactobacillus plantarum P2, 

Lactobacillus harbinensis Ca12, Weissella paramesenteroides M4 e 

Leuconostoc mesenteroides M13. 
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III. METODOLOGIA 

 

III.1 Microrganismos e conservação 

 

  As cepas de bactérias Lactobacillus plantarum P2, Weissella 

paramesenteroides M4 e Leuconostoc mesenteroides M13 foram isolados de queijo 

minas padrão artesanal, ao passo que, a cepa Lactobacillus harbinensis Ca12 foi 

isolada de polpa de cacau (Theobroma cacao L.). Estes quatro isolados foram 

gentilmente cedidos pelo Laboratório de Microbiologia da Universidade Federal de 

São João Del Rei- CCO e conservados no Laboratório de Processos Biotecnológicos 

e Purificação de Macromoléculas da Universidade Federal de São João Del Rei- CCO 

em meio caldo MRS com 20% de glicerol à temperatura de -80°C. 

Toda as cepas possuem cadastro no Sistema Nacional de Gestão do 

Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen), que é 

uma plataforma eletrônica de cadastramento obrigatório de todas as pesquisas, 

experimentais ou teóricas, realizadas com patrimônio genético brasileiro. O 

Lactobacillus plantarum P2, Weissella paramesenteroides M4 e Leuconostoc 

mesenteroides M13 tem cadastro de número A237774 (Anexo 5), o número de 

cadastro da cepa Lactobacillus harbinensis Ca12 é AD5FB3C (Anexo 6).  

III.2 Desproteinização do soro de leite 

O soro de leite foi gentilmente cedido pela empresa Curral de Minas, 

localizada em Oliveira, MG. 

A desproteinização do soro de leite foi realizado através do ajuste do pH do 

soro de leite para 4,5 utilizando HCl à 6M, em seguida o soro de leite foi autoclavado 

a 121 °C por 20 min, resfriado, filtrado e seu pH ajustado para 6,3 com NaOH à 4 M. 

O produto final foi novamente autoclavado a 121 °C por 20 min. 

 

III.3 Meio de cultivo e condições de crescimento 

Para a obtenção do pré-inóculo as bactérias P2, Ca12, M4 e M13 foram 

cultivadas, sem rotação, em temperatura de 37 °C por um período de 13~15 h.  em 

Erlenmeyer de 125 mL contendo 25 mL soro de leite desproteinizado, esterilizado e 

suplementado com 10 g.L-1 de peptona, 10 g.L-1 de extrato de levedura, 0,04 g.L-1 de 

sulfato de magnésio e 0,2 g L-1 de sulfato de manganês, previamente esterilizado em 
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autoclave à 121 °C por 20 min,. As culturas pré-cultivadas foram centrifugadas a uma 

rotação de 1400 g por 15 min e lavadas com 0,85% de solução salina por 3 vezes. As 

células obtidas após as lavagens foram ressuspendidas em água destilada estéril e 

uma alíquota foi medida em espectrofotômetro a 600 nm com o objetivo de se obter 

um inóculo padronizado com uma densidade óptica de 0,2. 

 

III.4 Produção da curva de crescimento das bactérias lácticas 

Após a realização do pré-inóculo, descrito no item III.3, as bactérias lácticas 

foram inoculadas em frascos Erlenmeyer de 125 mL contendo 25 mL de meio (soro 

de leite suplementado com 10 gL-1 de peptona, 10 gL-1 de extrato de levedura, 0,04 g 

L-1 de sulfato de magnésio e 0,2 g L-1 de sulfato de manganês). Os frascos foram 

incubados sem rotação a 37ºC por 24h.  

Foram coletadas amostras a cada 3h. A biomassa foi acompanhada através da 

massa seca e UFC mL-1. A massa seca foi obtida a partir de 24 mL do caldo 

fermentado, estes foram centrifugados a 1500 g por 20 min, lavados duas vezes com 

solução salina e secos através da estufa a 60°C, até atingir peso constante, foi 

utilizado sempre um branco de meio (sem células) para realizar a correção do valor 

de biomassa formada.  

 

III.5 Contagem das células 

 

A contagem de células vivas foi realizada por UFC mL-1. Na equação 1 está 

apresentada a fórmula para o cálculo. Para estimar o número total de células viáveis, 

utilizou-se 1 mL do caldo fermentado para a realização das diluições seriadas (10-6/10-

7/10-8), nos tempos de 0, 6, 9, 15, 18, 21, 24 e 27 h. As placas foram incubadas a 37ºC 

por 48h. Todo o experimento foi realizado em triplicata (modificado de BRINQUES, 

2009).  

 

UFC mL-1= Contagem das colônias x Fator de diluição/ 0,1        (Eq. 1) 

 

 

III.6 Otimização da produção de biomassa 
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III.6.1 Seleção das variáveis significantes por Delineamento Fatorial fracionado 

(DFF) 

Um delineamento fatorial fracionado (DFF) foi executado para a seleção das 

variáveis significantes na produção de biomassa pelos isolados de bactérias do ácido 

láctico, para que estes componentes complementem o soro de leite. O DFF usado foi 

de resolução IV (1/2 fração) com quatro repetições no ponto central, resultando em 12 

unidades experimentais, com cada fator sendo variado em um nível máximo (+1), 

mínimo (-1) e médio (0). Este planejamento é o primeiro passo de um processo de 

otimização e visa avaliar os efeitos principais dos fatores avaliados e de suas 

interações sobre as respostas. Quatro variáveis independentes, que são os fatores 

controlados da fermentação (extrato de levedura, peptona, sulfato de magnésio e 

sulfato de manganês) e uma variável dependente, que representa a resposta (UFC 

mL-1) foram selecionadas conforme mostrado na Tabela 1, obtidos pelo Minitab® 18®. 

 

Tabela1. Delineamento experimental do delineamento fatorial fracionado para as 

cepas P2, Ca12, M4 e M13  

Experimento EL (g.L-

1) 
Peptona 

(g.L-1) 
Mg (g.L-1) Mn (g.L-1) 

1 0 (-1) 0 (-1) 0 (-1) 0 (-1) 

2 10 (+1) 0 (-1) 0 (-1) 0,08 (+1) 

3 0 (-1) 10 (+1) 0 (-1) 0,08 (+1) 

4 10 (+1) 10 (+1) 0 (-1) 0 (-1) 

5 0 (-1) 0 (-1) 0,4 (+1) 0,08 (+1) 

6 10 (+1) 0 (-1) 0,4(+1) 0 (-1)  

7 0 (-1) 10 (+1) 0,4 (+1) 0 (-1) 

8 10 (+1) 10 (+1) 0,4 (+1) 0,08 (+1) 

9 5 (0) 5 (0) 0,2 (0) 0,04 (0) 

10 5 (0) 5 (0) 0,2 (0) 0,04 (0) 

11 5 (0) 5 (0) 0,2 (0) 0,04 (0) 

12 5 (0) 5 (0) 0,2 (0) 0,04 (0) 

Resposta  

UFC mL-1 

EL: Extrato de levedura 

 

III.6.2 Delineamento composto central rotacional (DCCR) 

 Foi realizado o DCCR para determinar as condições que maximizam as 

respostas e ajustam modelos de segunda-ordem que as descrevam. Os principais 

fatores que influenciam as respostas, analisados anteriormente segundo o DFF foram 

selecionados e usados em um DCCR. Em cada experimento, a UFC mL-1 foi 
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determinada. Na tabela 2, 3 e 4 podemos observar o delineamento do experimento 

para a cepa P2, Ca12 e M4, respectivamente, a matriz do planejamento apresentou o 

delineamento de 20 experimentos, incluindo 6 repetições do ponto central. No caso 

da cepa M13 foram realizados 14 experimentos e 4 repetições do ponto central 

(Tabela 5). Todo o delineamento experimental foi obtido pelo Minitab® 18®. Para o 

extrato de levedura variou-se a concentração de 5 a 20 g L-1, para a peptona a 

concentração usada foi de 1 a 10 g L-1, para o magnésio de 0,2 a 0,8 g L-1 e para o 

manganês de 0,04 a 0,16 gL-1. 

Também foi realizado o diagnóstico de normalidade dos resíduos, que é uma 

suposição essencial para que os resultados do ajuste do modelo de regressão linear 

sejam confiáveis e por fim realizado o teste de igualdade de variância. Foram 

utilizados as mesmas variáveis independentes e dependentes do DFF.  

 
Tabela 2. DCCR para a cepa P2 . 

Experimento EL (g/L) Peptona (g/L) Mn (g/L) 

1 7,026982 2,824284 0,064324 

2 12,97302 2,824284 0,064324 

3 7,026982 8,175716 0,064324 

4 12,97302 8,175716 0,064324 

5 7,026982 2,824284 0,135676 

6 12,97302 2,824284 0,135676 

7 7,026982 8,175716 0,135676 

8 12,97302 8,175716 0,135676 

9 5 5,5 0,1 

10 15 5,5 0,1 

11 10 1 0,1 

12 10 10 0,1 

13 10 5,5 0,04 

14 10 5,5 0,16 

15 10 5,5 0,1 

16 10 5,5 0,1 

17 10 5,5 0,1 

18 10 5,5 0,1 

19 10 5,5 0,1 

20 10 5,5 0,1 

EL: Extrato de levedura; Mn: Sulfato de Manganês 
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Tabela 3. DCCR para a cepa Ca12 
Experimento EL (g/L) Peptona (g/L) Mg (g/L) 

1 7,026982 2,824284 0,321619 

2 12,97302 2,824284 0,321619 

3 7,026982 8,175716 0,321619 

4 12,97302 8,175716 0,321619 

5 7,026982 2,824284 0,678381 

6 12,97302 2,824284 0,678381 

7 7,026982 8,175716 0,678381 

8 12,97302 8,175716 0,678381 

9 5 5,5 0,5 

10 15 5,5 0,5 

11 10 1 0,5 

12 10 10 0,5 

13 10 5,5 0,2 

14 10 5,5 0,8 

15 10 5,5 0,5 

16 10 5,5 0,5 

17 10 5,5 0,5 

18 10 5,5 0,5 

19 10 5,5 0,5 

20 10 5,5 0,5 

EL: Extrato de levedura; Mg: Sulfato de Magnésio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

Tabela 4. DCCR para a cepa M4. 
Experimento Peptona 

(g/L) 
EL 

(g/L) 
Mn 

(g/L) 

1 2,82 7,03 0,064 

2 8,17 7,03 0,064 

3 2,82 12,97 0,064 

4 8,17 12,97 0,064 

5 2,82 7,03 0,135 

6 8,17 7,03 0,135 

7 2,82 12,97 0,135 

8 8,17 12,97 0,135 

9 1 10 0,1 

10 10 10 0,1 

11 5,5 5 0,1 

12 5,5 15 0,1 

13 5,5 10 0,04 

14 5,5 10 0,16 

15 5,5 10 0,1 

16 5,5 10 0,1 

17 5,5 10 0,1 

18 5,5 10 0,1 

19 5,5 10 0,1 

20 5,5 10 0,1 

EL: Extrato de levedura; Mn: Sulfato de Manganês 

 

Tabela 5. DCCR para a cepa M13 

Experimento EL (g/L) Mg (g/L) 

1 3,782486 0,202513 

2 17,21751 0,202513 

3 3,782486 0,697487 

4 17,21751 0,697487 

5 10,5 0,45 

6 10,5 0,45 

7 10,5 0,45 

8 1 0,45 

9 20 0,45 

10 10,5 0,1 

11 10,5 0,8 

12 10,5 0,45 

13 10,5 0,45 

14 10,5 0,45 

EL: Extrato de levedura; Mg: Sulfato de Magnésio. 
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III.7 Validação dos modelos 

 As melhores condições determinadas nas etapas anteriores do DCCR foram 

utilizadas para uma nova experimentação em bancada, realizando uma produção em 

25 mL de meio de cultura. A capacidade preditiva dos modelos estabelecidos foi 

avaliada empregando os fatores bias (FB) e exatidão (FA), conforme as equações 2 e 

3, respectivamente (BARANYI et al., 1999). 

A validação foi realizada para 2 meios de cultura, condição 1 e 2. A condição 1 

diz respeito à condição ideal fornecida pelo modelo. A condição 2 é uma condição 

economicamente mais viável que mantém a escala logarítmica da UFC mL-1 com 

menor gasto com suplementação do meio. 

 

 

                           (Eq.2) 
 
 

 
(Eq.3) 

 
 
 
 

Sendo:  
P = valores preditos 

O = valores observados 

n = número de dados experimentais.  

O fator bias indica o desvio médio relativo existente entre os valores preditos e 

observados, fornecendo a confiança do modelo. Um valor de FB igual a 1 indica que 

os valores preditos e observados estão em total acordo. O fator exatidão indica como 

os valores experimentais se dispõem em torno dos valores preditos, fornecendo a 

exatidão do modelo. Valores aceitáveis de FA devem estar em torno de 1. Este fator é 

apropriado para comparar dois ou mais modelos. Todos os experimentos foram 

realizados em triplicata (BARANYI et al., 1999). 

 

III.8 Análises físico-químicas das cepas probióticas liofilizadas 

 Os experimentos foram realizados para cada uma das cepas separadamente. 

Após a liofilização das cepas probióticas por um período de 48 h, foi 

determinado o tempo de reconstituição dos probióticos liofilizados. Este tempo foi 
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determinado de acordo com Kachan (1988) com adaptações, pelo tempo requerido 

sob agitação para completa reidratação do produto em água filtrada para consumo. O 

método consistiu em adicionar 0,1 g do liofilizado em 50 mL de água filtrada para 

consumo a temperatura ambiente sob agitação manual, com acompanhamento visual 

em intervalos de 10 segundos até desaparecimento de aglomerados da amostra. 

Após a dissolução de 0,1 g do probiótico liofilizado em 50mL de água filtrada 

para consumo, o pH da solução probiótica foi medido. Como controle negativo utilizou-

se água filtrada para consumo. 

A determinação da acidez foi calculada em graus Dornic, por meio da 

realização de uma titulação de uma titulação. Foi transferido, com auxílio de uma 

pipeta volumétrica, 10 mL da solução do probiótico liofilizado (0,1 g/50 mL) para um 

béquer de 100 mL. Em seguida, adicionou-se 5 gotas de solução de fenolftaleína a 

1% e titulou-se com a solução de hidróxido de sódio 0,1 M, utilizando bureta de 10 

mL, até o aparecimento de uma coloração rósea. O resultado foi expresso em graus 

Dornic, sendo que cada 0,1 mL da solução de hidróxido de sódio equivale a 1 °D 

(INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2005).  

Todos os experimentos foram realizados em triplicata. 

III.9 Testes de viabilidade das cepas probióticas liofilizadas 

Foi realizado um inóculo de densidade óptica de 0,2 em frascos Erlenmeyer de 

1000 mL contendo 500 mL de meio de cultivo. Os frascos foram incubados sem 

rotação a 37ºC por 18-24h (dependendo do tempo ótimo de crescimento de cada 

cepa). O liofilizado foi obtido a partir de 1000 mL do caldo fermentado de cada uma 

das 4 cepas, sendo estes centrifugados a 1400 g por 15 min, lavados duas vezes com 

solução salina e secos através do liofilizador por 48 h. As cepas probióticas foram 

então armazenadas a temperatura ambiente por 4 meses e temperatura de 4° C por 

8 meses, avaliando-se a UFC g-1 a cada mês. Este experimento foi realizado em 

triplicata. 

 

III.10 Testes de rendimento das 4 cepas probióticas liofilizadas 

Foi realizado um inóculo como já descrito no item III.3 em 2 meios de culturas 

escolhidos após o DCCR (condições 1 e 2) para cada uma das 4 cepas. Os frascos 

foram incubados sem rotação a 37ºC por 18-24h (dependendo do tempo ótimo de 

crescimento de cada cepa). O liofilizado foi obtido a partir de 1000 mL do caldo 
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fermentado de cada uma das 4 cepas, sendo estes centrifugados a 1400 g por 15 min, 

lavados duas vezes com solução salina e secos através do liofilizador por 48 h. No 

final o peso de biomassa foi aferido utilizando balança. Este experimento foi realizado 

em triplicata. 

III.11 Atividade antioxidante, eliminação de radicais 2,2- difenil-1-picril-

hidrazil (DPPH) 

Para este estudo foram utilizadas as quatro cepas P2, Ca12, M4 e M13 e o 

meio empregado foi o MRS. As culturas foram incubadas a 37 °C por 24 h, sem 

rotação. Ao final, alíquotas foram recolhidas para a determinação da atividade 

antioxidante tanto das células intactas quanto lisadas. 

No primeiro caso, as células intactas (1010 células por mL) foram obtidas após 

centrifugação a 1400 g por 15 min, das culturas probióticas crescidas. Em seguida 

elas foram lavadas 3 vezes em água destilada autoclavada e ressuspendidas no 

mesmo solvente 

No segundo caso, após a centrifugação as células foram lisadas após 

incubação em água destilada e autoclavada a 37 °C por 1 h na presença da enzima 

lisozima (1 mg mL-1). Em seguida elas foram submetidas a sonicação a 90 mA por 1 

min, divididos em 5 pulsos com intervalo de 1 min entre cada um dos pulsos. Todo 

processo de sonicação foi realizado em banho de gelo. As células para o processo de 

lise estavam em água destilada autoclavada, após a lise foi realizada uma 

centrifugação a 1500 g por 10 min para remover restos celulares, e possíveis células 

não lisadas, sendo usado apenas o sobrenadante resultante desse processo para se 

determinar a atividade antioxidante. 

A capacidade de eliminação do radical DPPH foi determinado de acordo com o 

método descrito por Li e colaboradores (2012) com algumas modificações. Alíquota 

de 1 mL de cada um dos grupos mencionados acima foi adicionado a 2 mL de radical 

DPPH em solução etanólica 0,05 mM. A mistura foi agitada com auxílio do vórtex por 

1 min e incubada à temperatura ambiente no escuro por 30 min. A absorvância 

resultante foi medida em triplicata a 517 nm. Para as amostras que continham as 

células intactas foi realizada uma centrifugação a 1500 g por 10 min antes da dosagem 

a 517 nm, para remoção destas células.  

A capacidade de captura do radical DPPH foi definida a partir da equação 4. 

Como controles negativo foram utilizados água destilada autoclavada na ausência ou 

presença da lisozima (1 mg mL-1) A atividade antioxidante dos controles negativo foi 
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subtraída da atividade antioxidante dos seus testes.  A absorvância do controle teste 

se refere à solução etanólica de DHPP (0,05 nM) Todos os experimentos foram 

realizados em triplicata. 

 

At. Antioxidante (%) = [1 – (Abs da amostra/ Abs controle)] x 100             (Eq. 4)  

 

III.12 Resistência das células intactas ao peróxido de hidrogênio 

O método de Buchmeier e colaboradores (1997) foi usado com algumas 

modificações. Foi realizado um pré-inóculo das 4 cepas, P2, Ca12, M4 e M13, estas 

foram inoculadas a 1% (v / v) no caldo MRS e caldo MRS contendo 0,4, 0,7 ou 1,0 

mM de peróxido de hidrogênio (30% em peso de solução) e incubados a 37 ° C por 8 

h. O crescimento celular foi medido espectrofotometricamente em 600 nm. Como 

controle negativo foram utilizadas as cepas crescidas em meio MRS sem peróxido de 

hidrogênio. Os resultados foram apresentados em densidade óptica (DO). As 

medições espectrofotométricas foram realizadas em triplicatas. 

III.13 Teste de produção de amilase e lipase 

 

A seleção de bactérias produtoras de amilase foi realizada para as 4 BAL em 

estudo. Estas 4 cepas foram inoculadas em placas de Petri com Agar amido. As 

placas foram incubadas a 37°C por 48h e, em seguida, realizadas as leituras. 

Para tanto, foram adicionados iodo resublimado na tampa da placa de Petri, sem que 

houvesse contato com o ágar esta placa foi girada em movimentos circulares até ser 

observado a presença de um halo claro em torno da colônia, indicando secreção de 

amilase. Foi utilizado como controle positivo o Bacillus subtilis sp (adaptado de 

VINCENT, 1970). Os experimentos foram realizados em triplicata e em três dias 

diferentes.  

Para avaliar a produção da atividade lipolítica, foi preparado um meio MRS ágar 

modificado, onde a glicose foi removida e substituída por 0,5 % de tributirina. As placas 

foram inoculadas com as 4 BALs e incubadas em estufa a 37ºC por 48 h. A produção 

da enzima foi observada pela formação de um halo cristalino ao redor da colônia após 

o período de incubação. Foi utilizado como controle positivo o Cryptococcus flavus. 

Os experimentos foram conduzidos em triplicata e em três dias diferentes. 
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III.14 Analises estatísticas  

Par os experimentos de DFF e DCCR foram realizadas análises de variância 

(ANOVA), com nível de significância de 5%. O teste T Student (α = 0.05) foi utilizado 

para se acessar a significância estatística dos efeitos dos fatores controláveis 

avaliados no DFF e dos coeficientes dos modelos ajustados, em se tratando do DCCR. 

O gráfico de Pareto foi utilizado para hierarquização dos efeitos ajustados para os 

fatores controlados, avaliados segundo DFF.  Os coeficientes de determinação, R 2 e 

a falta de ajustamento do modelo foram usados para acessar a qualidade das 

regressões ajustadas. 

Para as comparações pareadas de médias entre os diferentes tratamentos dos 

experimentos sobre análises físico-químicas e de rendimento das cepas probióticas 

foram realizadas através da análise de variância unidirecional (α = 0,05), seguida pelo 

teste de Tukey, com intervalo de confiança de 95%. 

Para análise da atividade antioxidante pelo método DPPH foram utilizados os 

testes Kruskal-Wallis e T student para amostras não pareadas (α = 0,05). A realização 

da análise estatística das médias de resistência ao peróxido de hidrogênio e 

viabilidade foram realizadas através de uma regressão linear simples (α = 0,05).  

As análises estatísticas e a plotagem gráfica foram efetuadas nos softwares 

Minitab® 18 e Prism® versão 8. 
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IV. RESULTADOS 
 
IV.1Realização da curva de crescimento para as espécies de lactobacilos 

 Inicialmente, foi realizada uma curva de crescimento para as espécies de 

bactérias lácticas de acordo com a UFC mL-1 e biomassa seca. Nas figuras 3 A, B, C 

e D as cepas P2 e Ca12 demonstraram que o tempo de 18h foi o considerado ótimo 

para as 2 espécies.  As figuras 3 E, F, G e H demonstram as curvas de crescimento 

para as cepas M4 e M13. Foi possível observar que o tempo de 24h foi o considerado 

ótimo para estas cepas. Para as quatro cepas analisadas ocorreu uma estabilização 

na produção de biomassa seca e UFC mL-1, sendo o tempo marcado no início dessa 

estabilização o considerado ótimo.  
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Figura 3. Curva de crescimento das BALs. A) Avaliação da UFC mL-1 pelo tempo da 

cepa P2. B) Avaliação do peso da biomassa seca pelo tempo da cepa P2. C) Avaliação 

da UFC mL-1 pelo tempo da cepa Ca12.D) Avaliação do peso da biomassa seca pelo 

tempo da cepa Ca12. E) Avaliação da UFC mL-1 pelo tempo da cepa M4. F) Avaliação 

do peso da biomassa seca pelo tempo da cepa M4 G) Avaliação da UFC mL-1 pelo 

tempo da cepa M13. H) Avaliação do peso da biomassa seca pelo tempo da cepa 

M13. 

A) P2                                                    B) P2 

 

C)         Ca12                                               D) Ca12 

 

E)   M4                                                         F) M4 

 

G)    M13                                                     H) M13 

 
Fonte: Acervo próprio. 
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IV.2. Fatorial fracionado 
 
 O primeiro passo para a análise da influência do meio de cultura sobre a 

produção de biomassa das 4 cepas P2, Ca12, M4 e M13 foi avaliar as concentrações 

dos componentes peptona, extrato de levedura, sulfato de manganês e sulfato de 

magnésio. Após todas as etapas para produção das bactérias lácticas realizamos o 

plaqueamento para calcular a UFC mL-1 das diluições seriadas (10-6/10-7/10-8). Na 

tabela 6 podemos observar os valores de UFC mL-1 para as cepas P2, Ca12, M4 e 

M13. 

Após a análise dos resultados da tabela 6, pelo programa Minitab® 18, foram 

geradas tabelas de análise de variância para as UFC mL-1 das cepas P2, Ca12, M4 e 

M13, como demonstradas nas tabelas 7, 8, 9 e 10, respectivamente.  

 

Tabela 6. UFC mL-1 do fatorial fracionado para as cepas P2, Ca12, M4 e M13. 

 
EL: Extrato de levedura; Mg: Sulfato de Magnésio; Mn: Sulfato de Manganês. Fonte: Acervo 

próprio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exp. EL 
(g/L) 

Peptona 
(g/L) 

Mg  
(g/L) 

Mn 
(g/L) 

UFC mL-1 
P2 

UFC mL-1 
Ca12 

UFC mL-1 
M4 

UFC mL-1 
M13 

1 0 0 0 0 4,70E+09 6,10E+09 8,10E+09  1,05E+09  

2 10 0 0 0,08 3,20E+10 1,85E+10 4,10E+10  1,10E+10  

3 0 10 0 0,08 3,88E+10 1,20E+10 3,58E+10  8,50E+09  

4 10 10 0 0 2,43E+10 2,15E+10 5,50E+10  9,80E+09  

5 0 0 0,4 0,08 4,60E+09 1,28E+09 9,60E+09  1,29E+09  

6 10 0 0,4 0 4,00E+10 3,16E+10 4,00E+10  2,35E+10  

7 0 10 0,4 0 1,51E+10 3,59E+10 3,50E+10  7,60E+09  

8 10 10 0,4 0,08 4,20E+10 4,12E+10 6,10E+10  1,85E+10  

9 5 5 0,2 0,04 9,40E+09 2,45E+10 5,30E+10  1,73E+10  

10 5 5 0,2 0,04 1,04E+10 2,85E+10 5,20E+10  1,69E+10  

11 5 5 0,2 0,04 1,21E+10 1,98E+10 5,10E+10  1,81E+10  

12 5 5 0,2 0,04 1,18E+10 2,02E+10 5,32E+10  1,79E+10  
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Tabela 7. Análise de variância do fatorial fracionado da cepa P2. 

Parâmetros GD SQ QM F-
Valor 

P-
Valor 

Modelo 8 2,22236E+21 2,77795E+20 175,54 0,001 
Linear 4 1,03321E+21 2,58304E+20 163,23 0,001 
EL (g L-1) 1 7,05001E+20 7,05001E+20 445,50 0,000 
Peptona (g L-1) 1 1,89151E+20 1,89151E+20 119,53 0,002 
Mg (g L-1) 1 4,51250E+17 4,51250E+17 0,29 0,630 

Mn (g L-1) 1 1,38611E+20 1,38611E+20 87,59 0,003 
Interações de 2a Ordem 3 6,46694E+20 2,15565E+20 136,22 0,001 
EL (g L-1) *Peptona (g L-1) 1 3,16261E+20 3,16261E+20 199,85 0,001 
EL (g L-1) *Mg (g L-1) 1 3,06281E+20 3,06281E+20 193,54 0,030 
EL (g L-1) *Mn (g L-1) 1 2,41543E+19 2,41543E+19 15,26 0,000 

Erro 3 4,74750E+18 1,58250E+18   
Total 11 2,22711E+21    
GD: Grau de liberdade. SQ: soma dos quadrados. QM: Quadrados médios EL: Extrato de 

levedura; Mg: Sulfato de Magnésio; Mn: Sulfato de Manganês. Fonte: Acervo próprio. 
 

Tabela 8. Análise de variância do fatorial fracionado da cepa Ca12. 
Parâmetros  GD SQ QM F-

Valor 
P-
Valor 

Modelo 8 1,45418E+21 1,81772E+20 10,83 0,038 
Linear 4 1,16389E+21 2,90972E+20 17,34 0,21 
EL (g L-1) 1 4,13569E+20 4,13569E+20 24,65 0,016 
Peptona (gL -1) 1 3,52717E+20 3,52717E+20 21,02 0,019 
M (g L-1) 1 3,36442E+20 3,36442E+20 20,05 0,021 

Mn (g L-1) 1 6,11618E+19 6,11618E+19 3,65 0,152 
Interações de 2a Ordem 3 2,76908E+20 9,23028E+19 5,50 0,098 
EL (g -1L) *Peptona (g L-1) 1 9,74408E+19 9,74408E+19 5,81 0,095 
EL (g L-1) *Mn (g L-1) 1 2,35298E+19 2,35298E+19 1,40 0,322 
EL (g L-1) *Mn (g L-1) 1 1,55938E+20 1,55938E+20 9,29 0,055 

Erro 3 5,03300E+19 1,67767E+19   

Total 11 1,50451E+21    
GD: Grau de liberdade. SQ: soma dos quadrados. QM: Quadrados médios EL: Extrato de 

levedura; Mg: Sulfato de Magnésio; Mn: Sulfato de Manganês. Fonte: Acervo próprio. 
 

Tabela 9. Análise de variância do fatorial fracionado da cepa M4. 

Parâmetros GD SQ QM F-Valor P-Valor 
Modelo 8 3,23856E+21 4,04820E+20 394,31 0,000 
Linear 4 5,80513E+20 1,45128E+20 141,36 0,001 

EL (g L-1) 1 5,10760E+20 5,10760E+20 497,49 0,000 
Peptona (g L-1) 1 3,06250E+20 3,06250E+20 298,30 0,000 

Mg (g L-1) 1 6,25000E+18 6,25000E+18 6,09 0,090 
Mn (g L-1) 1 1,22500E+19 1,22500E+19 11,93 0,041 

Interações de 2a Ordem 3 4,60237E+19 1,53412E+19 14,94 0,026 
EL (g L-1) *Peptona (g L-1) 1 4,09512E+19 4,09512E+19 39,89 0,008 

EL (g L-1) *Mg (g L-1) 1 2,31125E+18 2,31125E+18 2,25 0,230 

EL (g L-1) *Mn (g L-1) 1 2,76125E+18 2,76125E+18 2,69 0,200 

Erro 3 3,08000E+18 1,02667E+18   
Total 11 3,24164E+21    

GD: Grau de liberdade. SQ: soma dos quadrados. QM: Quadrados médios EL: Extrato de 
levedura; Mg: Sulfato de Magnésio; Mn: Sulfato de Manganês. Fonte: Acervo próprio. 
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Tabela 10. Análise de variância do fatorial fracionado da cepa M13. 

Parâmetros GD SQ QM F-Valor P-Valor 
Modelo 8   5,65154E+20   7,06442E+19    232,89     0,000 
Linear  4   2,03610E+20   5,09025E+19     167,81     0,001 

EL (g L-1)  1   3,72100E+19   3,72100E+19   122,67     0,002 
Peptona (g L-1)  1   9,61000E+18   9,61000E+18   31,68     0,011 

Mg (g L-1)  1   1,12360E+20   1,12360E+20    370,42     0,000 
Mn (g L-1)  1  3,61000E+18   3,61000E+18      11,90     0,041 

Interações de 2a 
Ordem 

3   1,12583E+20   3,75277E+19    123,72     0,001 

EL (g L-1) *Peptona 
(g L-1) 

 1   4,98002E+19   4,98002E+19    164,18     0,001 

EL (g L-1) *Mg (g L-1) 1   5,97324E+19   5,97324E+19    196,92     0,001 
EL (g L-1) *Mn (g L-1)  1   3,05045E+18   3,05045E+18      10,06     0,050 

Erro  3   9,10000E+17   3,03333E+17   
Total  11   5,66064E+20    

GD: Grau de liberdade. SQ: soma dos quadrados. QM: Quadrados médios EL: Extrato de 
levedura; Mg: Magnésio; Mn: Manganês. Fonte: Acervo próprio. 

 
 
 

As variáveis que influenciaram significativamente na UFC mL-1 da cepa P2 foi 

aferido através da análise do p-valor. Foi analisada a interferência de cada 

componente do meio e as interações de segunda ordem destes. Ao observar a Tabela 

7, o primeiro dado encontrado é em relação ao modelo que foi significativo com p-

valor < 0,05. Analisando detalhadamente, nota-se que para todas as variáveis, exceto 

o magnésio, o p-valor foi menor que 0,05. Para as interações de segunda ordem 

também foi possível observar que todas foram significativas na influência sobre a 

produção por apresentarem p-valor ˂ 0,05. Nessa tabela também foi possível notar a 

presença de erros, que podem estar relacionados com a falta de ajuste e erro puro. O 

coeficiente de determinação, também denominado de R², é uma medida de 

ajustamento de um modelo estatístico linear generalizado, com a regressão linear, em 

relação aos valores observados. O R² encontrado foi de 99,84% indicando que 99,84 

% das variáveis dependentes conseguem ser explicadas pelo modelo. 

Na Tabela 8 podemos observar as variáveis que influenciaram 

significativamente na UFC mL-1 da cepa Ca12, sendo aferido através da análise do p-

valor. Analisando detalhadamente, nota-se que para todas as variáveis, exceto o 

manganês, o p-valor foi menor que 0,05 o que indica influência sobre a UFC mL-1. 

Para as interações de segunda ordem não foi observado influência sobre a produção 

por apresentarem p-valor > 0,05. Nessa tabela também foi possível notar a presença 

de erros, que podem estar relacionados com a falta de ajuste e erro puro. O R² 
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encontrado foi de 96,65 % indicando que 96,65 % das variáveis dependentes 

conseguem ser explicada pelo modelo. 

Na Tabela 9 podemos observar as variáveis que influenciaram 

significativamente na UFC mL-1 da cepa M4, sendo aferido através da análise do p-

valor. Foi possível observar que para todas as variáveis, exceto o magnésio, o p-valor 

foi menor que 0,05 o que indica influência sobre a UFC mL-1. Para as interações de 

segunda ordem foi observado influência sobre a produção na interação entre a 

peptona e extrato de levedura, por apresentarem p-valor < 0,05. O R² encontrado foi 

de 99,90 % indicando que 99,90 % das variáveis dependentes conseguem ser 

explicadas pelo modelo. 

Na Tabela 10 podemos observar as variáveis que influenciaram 

significativamente na UFC mL-1 da cepa M13, sendo aferido através da análise do p-

valor. Foi possível observar que para todas as variáveis o p-valor foi menor que 0,05, 

mostrando a influência destes componentes do meio sobre a produção de biomassa. 

Para as interações de segunda ordem foi observado influência sobre a produção na 

interação entre todos os componentes, por apresentarem p-valor < 0,05. O R² 

encontrado foi de 99,84 % indicando que 99,84 % das variáveis dependentes 

conseguem ser explicadas pelo modelo. 

Gráficos de pareto foram elaborados a fim de se obter um efeito visual das 

tabelas 7, 8, 9 e 10, os gráficos se encontram nos anexos de 7 a 10.  

Nas tabelas 11, 12, 13 e 14 estão demonstrados os coeficientes da regressão 

do fatorial fracionado para as cepas P2, Ca12, M4 e M13, respectivamente. Esses 

coeficientes expressam a intensidade e o sinal do efeito dos fatores sobre a resposta 

na produção de biomassa e também foram calculados através do programa Minitab18.  

Na tabela 11 foi possível observar que o extrato de levedura apresenta o efeito 

positivo mais expressivo na produção de biomassa da cepa P2, calculada através do 

UFC mL-1. A peptona, sulfato de manganês e o sulfato de magnésio também 

apresentaram uma interferência positiva na produção de biomassa. Destacamos que 

a interferência do sulfato de magnésio não apresentou significância estatística como 

demonstrado na Tabela 7 e, sendo assim, foi excluído dos próximos experimentos. 

Na tabela 12 foi possível observar que o extrato de levedura, peptona e o sulfato 

de magnésio apresentam efeito positivo na produção de biomassa para a cepa Ca12, 

calculada através do UFC mL-1. Por outro lado, o sulfato de manganês apresentou 

uma interferência negativa, porém sem significância estatística como demonstrado na 
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Tabela 8. Com o aumento da concentração do extrato de levedura, peptona e sulfato 

de magnésio é evidente que a produção da biomassa da cepa Ca12, calculada pela 

UFC mL-1, também aumenta. O sulfato de manganês foi excluído dos próximos 

experimentos. 

Ao analisarmos a tabela 13 observamos que o extrato de levedura e peptona 

apresentam um grande efeito positivo na produção de biomassa da cepa M4, 

calculada através do UFC mL-1. O sulfato de manganês e o sulfato de magnésio 

apresentaram uma interferência positiva, porém baixa, na produção de biomassa. O 

sulfato de magnésio não possui significância estatística como demonstrado na Tabela 

9. Com o aumento da concentração do extrato de levedura, peptona e sulfato de 

manganês é evidente que a produção da biomassa da M4, calculada pela UFC mL-1, 

também aumenta. 

Na tabela 14 foi possível observar que o extrato de levedura e sulfato de 

magnésio apresentam efeito positivo na produção de biomassa viva para a cepa M13. 

Por outro lado, a peptona e o sulfato de manganês tiveram uma interferência negativa, 

uma vez que os dois componentes apresentaram significância estatística como 

demonstrado na tabela 10. Uma vez que a interferência na UFC mL-1 foi negativa estes 

fatores foram excluídos dos próximos experimentos. 

 

Tabela 11. Coeficientes da regressão do fatorial fracionado para a cepa P2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL: Extrato de levedura; Mg: Sulfato de Magnésio; Mn: Sulfato de Manganês. Fonte: Acervo 
próprio. 

 
 
 

Termo Efeito Coeficiente T-valor P-Valor 

Constante  10925000000 17,37 0,000 

EL 18775000000 9387500000 21,11 0,000 

Peptona 9725000000 4862500000 10,93 0,002 

Mg 475000000 237500000 0,53 0,630 

Mn 8325000000 4162500000 9,36 0,003 

EL*Peptona -1,25750E+10 -6287500000 -14,14 0,001 

EL*Mg 12375000000 6187500000 13,91 0,001 

EL*Mn -3475000000 -1737500000 -3,91 0,030 

EL*Peptona*Mg*Mn 28525000000 14262500000 18,51 0,000 
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Tabela 12. Coeficientes da regressão do fatorial fracionado para a cepa Ca12. 

Termo Efeito Coeficiente T-
valor 

P-
Valor 

Constante  2325000000
0 

11,35 0,001 

EL 14380000000 7190000000 4,97 0,016 

Peptona 13280000000 6640000000 4,59 0,019 

Mg 12970000000 6485000000 4,48 0,021 

Mn -5530000000 -
2765000000 

-1,91 0,152 

EL*Peptona -6980000000 -
3490000000 

-2,41 0,095 

EL*Mg 3430000000 1715000000 1,18 0,322 

EL*Mn 8830000000 4415000000 3,05 0,055 

EL*Peptona*Mg*Mn -4480000000 -
2240000000 

-0,89 0,438 

EL: Extrato de levedura; Mg: Sulfato de Magnésio; Mn: Sulfato de Manganês. Fonte: Acervo 
próprio. 

 

 

Tabela 13. Coeficientes da regressão do fatorial fracionado para a cepa M4. 

EL: Extrato de levedura; Mg: Sulfato de Magnésio; Mn: Sulfato de Manganês. Fonte: Acervo 
próprio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termo Efeito Coeficiente T-valor P-Valor 

Constante  58000000000 80,95 0,000 

EL 45200000000 22600000000 22,30 0,000 

Peptona 35000000000 17500000000 17,27 0,000 

Mg 2500000000 1250000000 2,47 0,090 

Mn 3500000000 1750000000 3,45 0,041 

EL*Peptona -1,81000E+10 -9050000000 -6,32 0,008 

EL*Mg 2150000000 1075000000 1,50 0,230 

EL*Mn 2350000000 1175000000 1,64 0,200 

EL*Peptona*Mg*Mn  16612500000 26,77 0,000 
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Tabela 14. Coeficientes da regressão do fatorial fracionado para a cepa M13. 

Termo Efeito Coeficiente T-valor p-valor 

Constante  14150000000 36,66 0,000 

EL 12200000000 6100000000 11,08 0,002 

Peptona -6200000000 -3100000000 -5,63 0,011 

Mg 10600000000 5300000000 19,25 0,00 

Mn -1900000000 -950000000 -3,45 0,041 

EL*Peptona -1,99600E+10 -9980000000 -12,81 0,001 

EL*Mg 10930000000 5465000000 14,03 0,001 

EL*Mn -2470000000 -1235000000 -3,17 0,050 

EL*Peptona*Mg*Mn  7395000000 21,93 0,000 

 
EL: Extrato de levedura; Mg: Magnésio; Mn: Manganês. Fonte: Acervo próprio. 
 
 

Para uma análise visual do efeito encontrado nas tabelas 11, 12, 13 e 14 foram 

elaborados gráficos dos fatores principais, apresentados nas figuras 4, 5, 6 e 7 para 

as cepas P2, Ca12, M4 e M13, respectivamente. A partir dessas tabelas e gráficos 

podemos observar como se deu o efeito positivo ou negativo de cada um com 

componentes (extrato de levedura, peptona, sulfato de magnésio e sulfato de 

manganês) no aumento ou redução do crescimento de biomassa viva das cepas. Isso 

é possível ao observarmos a inclinação da reta, sendo que essa pode ser positiva ou 

negativa, quanto maior a inclinação da reta positiva, maior é o efeito da variável no 

aumento da biomassa viva das cepas. 

 
 

Figura 4. Gráfico de influência das variáveis com relação ao aumento da UFC mL-1 
da cepa P2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EL: Extrato de levedura; Mg: Magnésio; Mn: Manganês. Fonte: Acervo próprio. 
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Figura 5. Gráfico de influência das variáveis com relação ao aumento da UFC mL-1 da 
cepa Ca12. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo próprio. 
EL: Extrato de levedura; Mg: Magnésio; Mn: Manganês. Fonte: Acervo próprio. 

 
Figura 6. Gráfico de influência das variáveis com relação ao aumento da UFC mL-1 da 
cepa M4. 

 
EL: Extrato de levedura; Mg: Magnésio; Mn: Manganês. Fonte: Acervo próprio 

 
 
Figura 7. Gráfico de influência das variáveis com relação ao aumento da UFC mL-1da 
cepa M13. 

EL: Extrato de levedura; Mg: Magnésio; Mn: Manganês. Fonte: Acervo próprio. 

 

 

IV. 3 Delineamento composto central rotacional (DCCR) 

 A otimização das condições de cultivo, selecionadas pelo delineamento, para 

maximizar a produção de biomassa foi determinada com um DCCR. A matriz do 

planejamento apresenta o delineamento de 20 experimentos para as três variáveis 

que apresentaram significância estatística no fatorial fracionado, como o extrato de 
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levedura, peptona e sulfato de manganês para as cepas P2 e M4 e extrato de 

levedura, peptona e sulfato de magnésio para a cepa Ca12. No caso da cepa M13 

foram realizados 14 experimentos, com as variáveis extrato de levedura e sulfato de 

magnésio. Em cada experimento a produção de biomassa foi determinada atrás do 

UFCmL-1.  

O DCCR foi planejado a partir dos resultados obtidos no FFD, com a seguinte 

tomada de decisão: 1. mudança para cima da faixa de concentração do extrato de 

levedura; 2. manutenção da faixa de concentração de peptona; 3. deslocamento 

ascendente da faixa de concentração de ions. Decidimos manter a faixa de 

concentração de peptona devido ao alto custo dessa matéria-prima no âmbito 

industrial. 

 Os resultados foram obtidos em UFC mL-1 após 18 h de cultivo para as cepas 

P2 e Ca12 e para cepas M4 e M13 foram 24h de cultivo. Os resultados de cada uma 

das cepas obtidos pelo DCCR estão demonstrados na tabela 15, com as UFCs mL-1 

encontradas e os valores de FIT que são referentes aos valores de UFC mL-1 predito 

pelo modelo.  
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Tabela 15. Resultados em UFC mL-1 do DCCR obtidos para as cepas P2, Ca12, M4 e M13. 
Exp.    UFC mL-1 das BALs  

P2 Ca12 M4 M13 

 Real FIT Real FIT Real FIT Real FIT 

1  1,20E+10  1,55E+10 1,80E+10  1,93E+10 4,20E+10  3,46E+10 1,02E+10  9,06E+09 

2  2,10E+10  2,36E+10 2,40E+10  2,45E+10 5,80E+10  5,65E+10 2,20E+10  2,19E+10 

3  1,30E+10  1,52E+10 2,10E+10  2,30E+10 7,00E+10  6,50E+10 1,40E+10  1,39E+10 

4  2,11E+10  2,23E+10 2,20E+10  2,31E+10 7,30E+10  7,74E+10 2,40E+10  2,50E+10 

5  1,30E+10  1,35E+10 1,90E+10  1,80E+10 6,30E+10  5,16E+10 2,50E+10  2,40E+10 

6  1,90E+10  1,85E+10 2,90E+10  2,71E+10 6,70E+10  6,50E+10 2,30E+10  2,40E+10 

7  2,60E+10  2,50E+10 2,62E+10  2,58E+10 7,90E+10  7,35E+10 2,41E+10  2,40E+10 

8  3,10E+10  2,91E+10 3,11E+10  2,99E+10 7,70E+10  7,74E+10 3,40E+09  4,22E+09 

9  1,19E+10  9,56E+09 1,88E+10  1,76E+10 3,20E+10  4,60E+10 2,20E+10  2,13E+10 

10  1,98E+10  1,97E+10 2,45E+10  2,54E+10 7,20E+10  6,78E+10 1,90E+10  1,98E+10 

11  2,02E+10  1,73E+10 2,11E+10  2,17E+10 3,20E+10  4,19E+10 2,62E+10  2,54E+10 

12  2,55E+10  2,59E+10 2,81E+10  2,72E+10 7,80E+10  7,79E+10 2,39E+10  2,42E+10 

13  2,85E+10  2,36E+10 2,60E+10  2,31E+10 6,20E+10  6,42E+10 2,41E+10  2,42E+10 

14  2,50E+10  2,75E+10 2,50E+10  2,77E+10 7,10E+10  7,86E+10 2,48E+10  2,42E+10 

15  3,01E+10  2,51E+10 2,40E+10  2,33E+10 6,80E+10  6,45E+10 
 

 

16  2,91E+10  2,51E+10 2,81E+10  2,33E+10 6,70E+10  6,45E+10 
 

 

17  2,00E+10  2,51E+10 2,11E+10  2,33E+10 6,50E+10  6,45E+10 
 

 

18  2,45E+10  2,51E+10 2,32E+10  2,33E+10 6,20E+10  6,45E+10 
 

 

19  2,65E+10  2,51E+10 2,35E+10  2,33E+10 6,10E+10  6,45E+10 
 

 

20  1,99E+10  2,51E+10 2,01E+10  2,33E+10 6,60E+10  6,45E+10 
 

 

* Real = valar de UFC mL-1 encontrado em bancada, FIT= Valor de UFC mL-1 predito pelo modelo. Fonte: Acervo próprio. 
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Após a análise dos resultados da tabela 15, pelo programa Minitab® 18, foram 

gerados dados de análise de variância para as UFC mL-1 para as cepas P2, Ca12, M4 

e M13 apresentados nas tabelas 16, 17, 18 e 19 respectivamente. Também foi 

realizado o diagnóstico de normalidade dos resíduos, demonstrando que os 

resultados do ajuste do modelo de regressão linear são confiáveis, pois o p-valor é 

maior do que 5%, indicando que existe forte evidência de que os resíduos são 

normalmente distribuídos. Os dados de normalidade dos resíduos podem ser 

observados nos gráficos em anexo (Anexos 11 a 14). O teste de igualdade de 

variância indicou que há homogeneidade de variância. 

As variáveis que influenciaram significativamente na UFC mL-1 da cepa P2 

foram aferidas através da análise do p-valor. Foi analisada a interferência de cada 

componente do meio e as interações de segunda ordem destes. Ao observar a Tabela 

16, o primeiro dado encontrado é em relação ao modelo que foi significativo com p-

valor < 0,05. Analisando detalhadamente, nota-se que para todas as variáveis, exceto 

o sulfato de manganês, o p-valor foi menor que 0,05, mostrando a influência destes 

componentes do meio na produção de biomassa viva (UFC mL-1). Para as interações 

quadráticas entre extrato de levedura e extrato de levedura foi observado influência 

sobre a produção por apresentarem p-valor < 0,05. As demais interações de segunda 

ordem não foram significativas sobre a produção de biomassa por apresentarem p-

valor > 0,05. Nessa tabela também se nota a presença de erros, que podem ser 

divididos em falta de ajuste e erro puro. 

Na tabela 17, através da análise do p-valor, podemos observar variáveis que 

influenciaram significativamente na UFC mL-1 da cepa Ca12. Foi analisada a 

interferência de cada componente do meio e as interações de segunda ordem destes. 

Analisando detalhadamente, nota-se que para todas as variáveis, exceto o sulfato de 

manganês, o p-valor foi menor que 0,05, mostrando a influência destes componentes 

do meio na produção de biomassa viva. Para as interações quadráticas e de segunda 

ordem não foi observado influência sobre a produção por apresentarem p-valor > 0,05. 

Nessa tabela também se nota a presença de erros, que podem estar relacionados 

com a falta de ajuste e erro puro. 

 Na tabela 18, podemos observar as variáveis que influenciaram 

significativamente na UFC mL-1 da cepa M4 que foram aferidas através da análise do 

p-valor. Foi analisada a interferência de cada componente do meio e as interações de 
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segunda ordem destes. O primeiro dado encontrado é em relação ao modelo que foi 

significativo com p-valor < 0,05. Analisando detalhadamente, nota-se que para todas 

as variáveis exceto o sulfato de manganês, o p-valor foi menor que 0,05, mostrando a 

influência destes componentes do meio para a produção de biomassa. As interações 

quadráticas e de segunda ordem não influenciaram a produção por apresentarem p-

valor > 0,05. 

Na tabela 19, através da análise do p-valor podemos observar variáveis que 

influenciaram significativamente na UFC mL-1 da cepa M13. Analisando 

detalhadamente, nota-se que para todas as variáveis, o p-valor foi menor que 0,05, 

mostrando a influência destes componentes do meio para a produção de biomassa. 

As interações de segunda ordem entre extrato de levedura e extrato de levedura 

influenciaram a produção por apresentarem p-valor < 0,05. 

 

Tabela 16. Análise de variância do DCCR para a cepa P2. 

Fonte GD SQ QM F-
Valor 

P-
Valor 

Modelo 9 5,22145E+20 5,80161E+19 3,38 0,036 
Linear 3 2,33963E+20 7,19877E+19 4,54 0,030 

EL 1 1,25418E+20 1,25418E+20 7,30 0,022 
Peptona 1 8,97678E+19 8,97678E+19 5,23 0,045 

Mn 1 1,87773E+19 1,87773E+19 1,09 0,320 
Quadrático 3 2,11678E+20 7,05593E+19 4,11 0,039 

EL+EL 1 1,95819E+20 1,95819E+20 11,40 0,007 
Peptona+Peptona 1 2,11451E+19 2,11451E+19 1,23 0,293 

Mn+Mn 1 4,04586E+17 4,04586E+17 0,02 0,881 
Interações de 2a Ordem 3 7,65034E+19 2,55012E+19 1,48 0,278 

EL+Peptona 1 4,51250E+17 4,51250E+17 0,03 0,874 
EL+Mn 1 4,65125E+18 4,65125E+18 0,27 0,614 

Peptona+Mn 1 7,14012E+19 7,14012E+19 4,16 0,068 
Erro 10 1,71765E+20 1,71765E+20   

Falta de ajustamento 5 7,54365E+19 1,50873E+19 0,78 0,602 
Erro puro 5 9,63283E+19 1,92657E+19   

Total 19 6,93909E+20    
GD: Grau de liberdade. SQ: soma dos quadrados. QM: Quadrados médios EL: Extrato de 

levedura; Mg: Magnésio; Mn: Manganês. Fonte: Acervo próprio. 
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Tabela 17. Análise de variância do DCCR para a cepa Ca12. 

Fonte GD SQ QM F-
Valor 

P-
Valor 

Modelo 9 1,80097E+20 2,00107E+19 2,82 0,061 
Linear 3 1,33648E+20 4,45495E+19 6,27 0,011 

EL 1 7,25923E+19 7,25923E+19 10,22 0,010 
Peptona 1 3,56742E+19 3,56742E+19 5,02 0,049 

Mn 1 2,53820E+19 2,53820E+19 3,57 0,088 
Quadrático 3 1,72844E+19 5,76148E+18 0,81 0,516 

EL+EL 1 5,71753E+18 5,71753E+18 0,80 0,391 
Peptona+Peptona 1 2,45943E+18 2,45943E+18 0,35 0,569 

Mn+Mn 1 7,70732E+18 7,70732E+18 1,08 0,322 
Interações de 2a Ordem 3 2,91637E+19 9,72125E+18 1,37 0,308 

EL+Peptona 1 1,27512E+19 1,27512E+19 1,79 0,210 
EL+Mn 1 7,80125E+18 7,80125E+18 1,10 0,319 

Peptona+Mn 1 8,61125E+18 8,61125E+18 1,21 0,297 
Erro 10 7,10614E+19 7,10614E+19   

Falta de ajustamento 5 3,24081E+19 6,48161E+18 0,84 0,574 
Erro puro 5 3,86533E+19 7,73067E+18   

GD: Grau de liberdade. SQ: soma dos quadrados. QM: Quadrados médios EL: Extrato de 
levedura; Mg: Magnésio; Mn: Manganês. Fonte: Acervo próprio. 

 
 

 

Tabela 18. Análise de variância do DCCR para a cepa M4. 

 
GD: Grau de liberdade. SQ: soma dos quadrados. QM: Quadrados médios EL: Extrato de 

levedura; Mg: Magnésio; Mn: Manganês. Fonte: Acervo próprio. 
 
 
 
 
 

Fonte GD SQ QM F-Valor p-Valor 

Modelo 9 2,75289E+21 3,05877E+20 4,49 0,014 

Linear 3 2,38662E+21 7,95539E+20 11,68 0,001 

Peptona 1 5,70548E+20 5,70548E+20 8,38 0,016 

EL 1 1,56859E+21 1,56859E+21 23,04 0,001 

Mn 1 2,47481E+20 2,47481E+20 3,63 0,086 

Quadrático 3 2,48902E+20 8,29674E+19 1,22 0,353 

Peptona+Peptona 1 1,04897E+20 1,04897E+20 1,54 0,243 

EL+EL 1 3,86313E+19 3,86313E+19 0,57 0,469 

Mn+Mn 1 8,49994E+19 8,49994E+19 1,25 0,290 

Interações de 2a Ordem 3 1,17375E+20 3,91250E+19 0,57 0,645 

EL+Peptona 1 4,51250E+19 4,51250E+19 0,66 0,435 

EL+Mn 1 3,61250E+19 3,61250E+19 0,53 0,483 

Peptona+Mn 1 3,61250E+19 3,61250E+19 0,53 0,483 

Erro 10 6,80856E+20 6,80856E+19 
  

Falta de ajustamento 5 6,42023E+20 1,28405E+20 16,53 0,004 

Erro puro 5 3,88333E+19 7,76667E+18 
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Tabela 19. Análise de variância do DCCR para a cepa M13. 

GD: Grau de liberdade. SQ: soma dos quadrados. QM: Quadrados médios EL: Extrato de 
levedura; Mg: Magnésio; Mn: Manganês. Fonte: Acervo próprio. 

 

 

A magnitude da influência dos fatores sobre os modelos pode ser visualizada 

por meio gráficos de superfície de respostas e gráficos de contorno nas figuras 8, 9, 

10 e 11 para as cepas P2, Ca12, M4 e M13, respectivamente. O gráfico de superfície 

e resposta se configura como um gráfico no formato de cume de um monte, onde a 

parte mais alta é a faixa da região ótima, enquanto que o gráfico de contorno 

demonstra a região ótima em verde mais escuro. Através desses gráficos, podemos 

verificar as regiões em verde escuro no gráfico de contorno indicando regiões onde 

as maiores faixas de UFCs mL-1 são alcançadas, assim como as demais regiões de 

suplementação do soro de leite. 

 

  

Fonte GD SQ QM F-

Valor 

p-
Valor 

Modelo 6 5,67184E+20 9,45307E+19 89,36 0,000 

Linear 2 3,21183E+20 1,60592E+20 151,80 0,000 

EL 1 2,89254E+20 2,89254E+20 273,42 0,000 

Mg 1 3,19294E+19 3,19294E+19 30,18 0,001 

Quadrático 2 2,45104E+20 1,22552E+20 115,84 0,000 

EL+EL 1 2,44154E+20 2,44154E+20 230,79 0,000 

Mg+Mg 1 4,72615E+18 4,72615E+18 4,47 0,072 

Interações de 2a Ordem 1 8,10000E+17 8,10000E+17 0,77 0,411 

EL+Mg 1 8,10000E+17 8,10000E+17 0,77 0,411 

Erro 7 7,40535E+18 1,05791E+18 
  

Falta de ajustamento 3 4,95202E+18 1,65067E+18 2,69 0,181 

Erro puro 4 2,45333E+18 6,13333E+17 
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Figura 8. Gráfico de superfície de resposta e contorno dos efeitos combinados das 
concentrações de A) extrato de levedura (EL) e peptona; B) sulfato de manganês (Mn) 
e extrato de levedura (EL); C) sulfato de manganês (Mn) e peptona, sobre a produção 
de biomassa viva (UFC mL-1) ajustada, após cultivo da cepa P2 em meio de soro de 
leite suplementado.  
 
A)  

 

 
B)  

 
 
C)  
 

 
Fonte: Acervo próprio.  
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80 
 

 
Figura 9. Gráfico de superfície resposta e de contorno dos efeitos combinados das 
concentrações de A) extrato de levedura (EL) e peptona, B) sulfato de magnésio (Mg) 
e extrato de levedura (EL) e C) sulfato de magnésio (Mg) e peptona, sobre a produção 
de biomassa viva (UFC mL-1) ajustada, após cultivo da cepa Ca12 em meio de soro 
de leite suplementado.  

 

A)  

 

B) 

 
 
C)  

 
 

Fonte: Acervo próprio. 
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Figura 10. Gráfico de superfície resposta e de contorno dos efeitos combinados das 
concentrações de peptona e extrato de levedura (EL) sobre a produção de biomassa 
viva (UFC mL-1) ajustada, após cultivo da cepa M4 em meio de soro de leite 
suplementado.  
 

 

Fonte: Acervo próprio. 
 

Figura 11. Gráfico de superfície resposta e de contorno dos efeitos combinados das 
concentrações de sulfato de magnésio (Mg) e extrato de levedura (EL) sobre a 
produção de biomassa viva (UFC mL-1) ajustada, após cultivo da M13 em meio de 
soro de leite suplementado.  
 
 
 

Fonte: Acervo próprio. 

Os gráficos de superfície em função das concentrações de extrato de leveduras 

e peptona, extrato de levedura e sulfato de manganês, peptona e sulfato de magnésio 

para a cepa P2 (Figura 8) demonstram as melhores concentrações de cada um desses 

componentes para alcançarmos as melhores faixar de UFC mL-1. A região de UFC 

mL-1 máxima ajustada pôde ser alcançada quando se utilizou as concentrações dos 

componentes da Condição 1, sendo eles 10,55 g L-1 de extrato de levedura, 10 g L-1 

de peptona e 0,16 g L-1 de sulfato de manganês (Figura 12), garantindo uma UFC mL-

1 máxima de 3,7 x 1010. 

Gráfico de superfície resposta                                           Gráfico de contorno 

 

Gráfico de superfície resposta                                           Gráfico de contorno 
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Analisando os gráficos de contorno e superfície resposta para as cepas Ca12 

e M4 (Figuras 9 e 10).  A região de UFC mL-1 máxima ajustada pôde ser alcançada 

quando se utilizou as concentrações dos componentes da Condição 1 de 14,39 g L-1 

de extrato de levedura, 10 g L-1 de peptona e 0,8 g L-1 de sulfato de magnésio para a 

cepa Ca12 (Figura 13), garantindo uma UFC mL-1 máxima de 3,6 x 1010. E as 

concentrações da Condição 1 para a cepa M4 foi de 15 g L-1de extrato de levedura, 

8,45 g L-1 de peptona e 0,04 g/L de sulfato de manganês (Figura 14), garantindo uma 

UFC mL-1 máxima de 8,7 x 1010.  

Foi possível observar a região ótima para a cepa M13 nos gráficos de contorno 

e superfície resposta (Figura 11). A região de UFC mL-1 máxima ajustada pôde ser 

alcançada quando se utilizou os valores da Condição 1 de 13,67 g L-1de extrato de 

levedura e 0,73 g L-1 de sulfato de magnésio para a cepa M13 (Figura 15). 

 

Figura 12. Condições de otimização para UFC mL-1ajustada pelo modelo, após cultivo 
da cepa P2 em meio de soro de leite suplementado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL: Extrato de levedura; Mn: Manganês. Fonte: Acervo próprio. 

 
Figura 13. Condições de otimização para UFC mL-1ajustada pelo modelo, após cultivo 
da cepa Ca12 em meio de soro de leite suplementado.  
 

 

EL: Extrato de levedura; Mg: Magnésio. Fonte: Acervo próprio. 

 
 

 
Máximo 

Ótimo  
Mínimo 
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Máxima 

Máximo 
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Figura 14. Condições de otimização para UFC mL-1ajustada pelo modelo, após 
cultivo da cepa M4 em meio de soro de leite suplementado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 EL: Extrato de levedura; Mn: Manganês. Fonte: Acervo próprio. 

 
Figura 15. Condições de otimização para UFC mL-1ajustada pelo modelo, após cultivo 
da cepa M13 em meio de soro de leite suplementado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL: Extrato de levedura; Mg: Magnésio; Mn: Manganês. Fonte: Acervo próprio. 

 
O aumento da produção de biomassa viva utilizando o soro de leite 

suplementado foi muito significativo quando comparado ao soro não suplementado, o 

que é de extremo interesse visando a produção de um futuro produto viável 

economicamente no mercado de probióticos, que poderão ser inseridos em produtos 

à base de frutas. O aumento da biomassa foi de 787% para a cepa P2, 590% para a 

cepa Ca12, 1074% para a cepa M4 e de 2542 % para a cepa M13, quando 

comparados com os resultados de UFC mL-1 antes do processo de otimização 

mostrados na linha 1 da tabela 6. 

Além do ponto ótimo (Figuras 12, 13, 14 e 15) foi escolhido mais um ponto 

chamado de Condição 2, para se trabalhar com as cepas P2, Ca12, M4 e M13 para 

uma produção economicamente mais viável. Dessa forma, optamos pelas 

concentrações de 7,5 g L-1 de extrato de levedura, 2,5 g L-1 de peptona e 0,08 g L-1 de 

sulfato de magnésio para a cepa P2. Para a cepa Ca12 foram utilizadas as 

Máximo 
Ótimo  

Mínimo 

UFC mL
-1 

Máxima 

Máximo 
Ótimo  

Mínimo 

UFC mL
-1 

Máxima 
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concentrações de 9 gL-1 de extrato de levedura, 1 g L-1 de peptona e 0,8 g L-1 de 

sulfato de magnésio. Para a cepa M4 foram aplicadas as concentrações de 3,0 g L-1 

de peptona, 7,5 g L-1 de extrato de levedura e 0,04g L-1 de sulfato de manganês. Para 

a cepa M13 foram utilizadas as concentrações de 5 g L-1 de extrato de levedura e 0,8g 

L-1 de sulfato de magnésio.  

IV.4 Validação dos modelos do DCCR 

 
 A validação dos modelos de DCCR foi empregada para que os modelos 

ajustados possam ser aplicados. Com essa etapa foi possível avaliar a capacidade de 

predição dos modelos do DCCR.  

 As condições usadas para o experimento de validação se basearam nos 

valores estimados de cada fator para a produção de biomassa viva, calculada através 

do UFC mL-1. Foram usadas duas condições, denominadas condição 1 e condição 2, 

para cada cepa em estudo e estão apresentadas na tabela 20. 

 

Tabela 20. Condições usadas para validação do DCCR. 

Cepas Condição 1 Condição 2 

P2 10 g L-1 de peptona,  
10,55 g L-1 de extrato de levedura,  
0,16 g L-1 de sulfato de manganês 

2,5 g L-1 de peptona,  
7,5 g L-1 de extrato de levedura,  

0,08 g L-1 de sulfato de manganês 
Ca12 10 g L-1 de peptona,  

14,4 g L-1 de extrato de levedura,  
0,8 g L-1 de sulfato de magnésio 

1 g L-1 de peptona,  
9 g L-1 de extrato de levedura,  

0,8g L-1 de sulfato de magnésio 
M4 15 g L-1 de extrato de levedura,  

8,45 g L-1 de peptona e  
0,04 g L-1 de sulfato de manganês 

3,0 g L-1 de peptona,  
7,5 g L-1 de extrato de levedura,  

0,04 g L-1 de sulfato de manganês 
M13 13,67 g L-1 de extrato de levedura 

e 0,73 g L-1 de sulfato de magnésio 
5 g L-1 de extrato de levedura,  

0,8 g L-1 de sulfato de magnésio. 

 

Os valores escolhidos representaram a função desejabilidade (d) igual a 1. Os 

experimentos foram conduzidos em triplicata, com resultados expressos em UFC mL-

1 e os valores obtidos para cada parâmetro fermentativo foram utilizados para o cálculo 

dos fatores Bias e Exatidão e estão demonstrados na tabela 21 para as cepas P2, 

Ca12, M4 e M13. 

Como podemos observar na tabela 21 os valores dos fatores bias e exatidão 

estão próximos de 1, indicando que as equações expressas pelo DCCR possuem boa 

exatidão, confirmando os resultados em bancada. 
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Tabela 21. Validação do DCCR para as cepas P2, Ca12, M4 e M13. 
 

Cepas Condição 1 Condição 2 

 Fatores 
Bias 

Fatores 
Exatidão 

Fatores 
Bias 

Fatores 
Exatidão 

P2 1,027 1,027 0,904 0,904 

Ca12 1,115 1,115 0,987 0,987 

M4 1,067 1,067 0,993 0,993 

M13 1,026 1,026 0,966 0,966 

Fonte: Acervo próprio. 

 

IV.5 Análises físico-químicas do probiótico liofilizado 

O tempo reconstituição dos probióticos liofilizados foi medido ao adicionar 0,1g 

da cepa probiótica liofilizada que equivale a 1x1010 /1x1011 células em 50 mL de água 

filtrada a reconstituição foi em cerca de 100 segundos para todas as cepas avaliadas. 

O pH da solução probiótica foi medido após a dissolução do probiótico liofilizado 

(Figura 16 A). O pH da água filtrada para consumo foi utilizado como controle e 

apresentou média 7.  Após a diluição das cepas probióticas liofilizadas o pH medido 

variou entre 5,45 e 5,7, demonstrando uma leve acidificação da água. Esta diferença 

no pH do grupo controle e do grupo teste foi estatisticamente significativa, com um 

intervalo de confiança de 95%. 

 A determinação da acidez foi calculada em graus Dornic (°D), através de uma 

titulação para ácido lático. Os resultados ficaram entre 5 e 5,6 °D, o que indica uma 

leve acidez aumentada (Figura 16 B). A acidez da água filtrada para consumo ficou 

em 1 °D e foi usada como controle negativo. A diferença na acidez do grupo controle 

e do grupo teste foi estatisticamente significativo, com um intervalo de confiança de 

95%. 
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Figura 16. Testes físico químicos das cepas probióticas liofilizadas dissolvidas 
em água filtrada para consumo. Em A) medidas dos pHs e em B) Titulação  

 
 
Médias que não compartilham a mesma letra apresentam diferenças estatisticamente significativas pelo 
teste ANOVA, seguido de Tukey a 5% de probabilidade, quando comparadas ao controle, p-valor < 
0,05. Fonte: Acervo próprio.  

 
 

IV.6 Testes de viabilidade das 4 cepas probióticas liofilizadas 

Os resultados da viabilidade das cepas após a liofilização e armazenamento a 

temperatura ambiente por 4 meses e os resultados da viabilidade em temperatura de 

4° C por 8 meses estão representados na figura 17. Inicialmente, foi possível verificar 

que a temperatura de estocagem que mantém a viabilidade das células probióticas 

liofilizadas foi a temperatura de 4º C, uma vez que para todas as quatro cepas houve 

menos de 1 ciclo log de mortes em 8 meses de armazenamento (Figuras 17 B, D, F e 

H). Em temperatura ambiente, em apenas 4 meses, a viabilidade já foi reduzida em 5 

ciclos log para as cepas P2, Ca12 e M4 e em 6 ciclos log para a M13 (Figuras 17 A, 

C, E e G). Quando comparamos as condições de crescimento das cepas, mais e 

menos suplementadas, verificamos que elas se comportam de forma semelhante 

durante todo o período de armazenamento, independente da temperatura utilizada.  

Através da figura 17, podemos visualizar facilmente a inclinação da reta quando 

as cepas foram crescidas a temperatura ambiente, indicando morte das mesmas de 

acordo com o tempo de armazenamento. Por outro lado, não notamos inclinação das 

retas quando o armazenamento aconteceu a 4° C por um período de até 8 meses, 

demonstrando que a viabilidade celular das cepas foi mantida.  
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Figura 17. Viabilidade das cepas P2, Ca12, M4 e M13 liofilizadas e armazenadas em 
temperatura ambiente e a 4º C, de acordo com a média. A) viabilidade da cepa P2 a 
temperatura ambiente. B) viabilidade da cepa P2 a 4°C. C) viabilidade da cepa Ca12 
a temperatura ambiente. D) viabilidade da cepa Ca12 a 4°C.  E) viabilidade da cepa 
M4 a temperatura ambiente. F) viabilidade da cepa M4 a 4°C.  G) viabilidade da cepa 
M13 a temperatura ambiente e H) viabilidade da cepa M13 a 4°C. 

 
Fonte: Acervo próprio 
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IV.7 Testes de rendimento das 4 cepas probióticas liofilizadas 

Após o tempo ótimo de crescimentos das cepas nas 2 condições de meios, 

mais e menos suplementado, o material foi centrifugado a 1400 g por 15 min, seguido 

de liofilização por 48 h e o seu peso aferido. Dessa forma tivemos uma média do 

rendimento em gramas de cepa probiótico por litro de produção para cada uma das 

cepas (Figura 18). As 4 cepas apresentaram um rendimento que variou de 1,890 a 

2,108 g de probiótico liofilizado por litro de produção, sendo a cepa P2 na condição 1 

a que apresentou maior rendimento. 

Houve diferenças estatisticamente significativas, com um intervalo de confiança 

de 95%, apenas quando comparamos o rendimento da cepa P2 com Ca12 da 

Condição 1. Quando comparamos os resultados obtidos entre a Condição 1 e 2 das 

cepas, apenas a cepa P2 apresentou diferença estatisticamente significativa. Por fim, 

realizamos a comparação entre todas as cepas nas duas condições, quando 

encontramos diferenças estatisticamente significativas entre P2 condição 1 e Ca12 

condição 2; P2 condição 1 e M4 condição 2; P2 condição 1 e M13 condição 2 e M13 

condição 1 e Ca12 condição 2. 

 

Figura 18. Rendimento em gramas por litro de produção das 4 cepas probióticas. 

 

Médias que compartilham asteriscos apresentam diferenças estatisticamente significativas, * p-valor < 
0,05, ** p-valor < 0,01, pelo teste ANOVA, seguido de Tukey a 5% de probabilidade. Fonte: Acervo 
próprio. 
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IV. 8 Atividade antioxidante 

 Os experimentos de atividade antioxidante foram realizados com células 

intactas e lisadas. Inicialmente, podemos analisar o resultado visual de atividade 

antioxidante, sendo positivo para as cepas intactas P2, Ca12, M4 e M13 (Figura 19). 

Esta atividade pode ser observada de acordo com a mudança de cor das amostras. A 

coloração amarela indica captura do radical DPPH. É possível observar que para as 

4 cepas ocorreu atividade antioxidante por apresentarem coloração amarela, em 

comparação ao controle com cor púrpura, sem captura de radical DPPH.  

 A partir dos resultados preliminares obtidos determinou-se a porcentagem de 

atividade antioxidante ou sequestradora de radicais livres DPPH, tanto para as células 

intactas quanto para as células lisadas das 4 cepas (Figura 20). Observamos que as 

4 cepas apresentaram atividade antioxidante. A atividade antioxidante das cepas P2, 

Ca12, M4 e M13 para as células intactas foi de 79 %, 74 %, 80 % e 81 %, 

respectivamente, com a quantidade celular de 109 /1010 UFC mL-1. Para as células 

lisadas a atividade antioxidante foi de 46 %, 53 %, 61 % e 65 %, para as cepas P2, 

Ca12, M4 e M13 respectivamente, com a quantidade celular de 108 UFC mL-1. A 

quantidade celular utilizada para realizar a atividade antioxidante das células lisadas 

foi menor quando comparado ao das células intactas. Este fato foi devido ao processo 

de lise celular não ter sido 100% efetivo. As células que não foram lisadas foram 

coletadas por centrifugação e não fizeram parte desse experimento. 

 Quando comparamos a atividade antioxidante por sequestro de radicais livres 

DPPH foi possível observar que ocorreu diferença estatisticamente significativa, com 

95 % de confiança, somente entre as cepas intactas Ca12 e M13. Para as células 

lisadas houve diferença estatisticamente significativa entre as cepas P2 e M13. Além 

do mais, houve diferença estatisticamente significativa entre todas as cepas quando 

comparadas as atividades antioxidantes das células intactas com a das células 

lisadas. 
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Figura 19. Captura do radical livre DPPH pelas cepas intactas P2, Ca12, M4 e 

M13. 

 

Fonte: Acervo próprio. 

 
Figura 20. Porcentagem de captura do radical livre DPPH pelas cepas P2, Ca12, 

M4 e M13 intactas e lisadas.  

 
Médias que compartilham asteriscos apresentam diferenças estatisticamente significativas, * p-valor < 
0,05, *** p-valor < 0,005, **** p-valor < 0,001. Médias que não compartilham uma letra apresentam 
diferenças estatisticamente significativas, pelo teste testes Kruskal-Wallis e teste T student para 
amostras não pareadas (α = 0,05). Fonte: Acervo próprio. 
 

IV. 9 Resistência das células intactas ao peróxido de hidrogênio 

O efeito do peróxido de hidrogênio na viabilidade das cepas intactas P2, Ca12, 

M4 e M13 está demonstrado na figura 21. O padrão de crescimento dessas cepas 

influenciado pelo peróxido de hidrogênio foi comparado com o grupo controle, onde 
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não se adicionou peróxido de hidrogênio. Todas as 4 cepas apresentaram tolerância 

a 1 mM de peróxido hidrogênio por 8 h.  

Foi realizada uma regressão linear simples e notamos que há diferença 

estatisticamente significativa, com 95 % de confiança, entre todas as inclinações das 

retas, os quais representam a resistência ao peróxido de hidrogênio de cada cepa. 

Quanto menor a inclinação da reta maior a resistência ao peróxido de hidrogênio e 

dessa forma a cepa M13 foi a mais resistente ao peróxido de hidrogênio (1mM), com 

uma absorbância superior a 2,2 após incubação por 8 h. Por outro lado, a cepa Ca12 

foi a que apresentou o comportamento mais sensível ao peróxido de hidrogênio (1 

mM), com uma absorbância de 1,653 após incubação por 8 h. As cepas P2 e M4 

apresentaram uma absorbância de 1,886 e 2,003, respectivamente nessas mesmas 

condições. Estes resultados demonstram que a resistência ao peroxido de hidrogênio 

foi espécie específica.  

Transformando em porcentagem de sobrevivência ao peroxido de hidrogênio a   

1,0 mM por 8 h encontramos valores aproximados de 86 %, 82 %, 77,5 % e 69 % para 

as cepas M13, M4, P2 e Ca12, respectivamente. 

 

Figura 21. Resistência das cepas P2, Ca12, M4 e M13 em diferentes concentrações 

de peróxido de hidrogênio. 

 

As médias apresentam diferenças estatisticamente significativas, p-valor < 0,001, pelo teste de 
regressão linear. Fonte: Acervo próprio. 
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IV.10 Atividade lipase e amilase 

Os resultados de produção de amilase para as cepas P2, Ca12, M4 e M13 foi 

negativo, pois não foi observado a presença de um halo claro em torno da colônia, o 

que indicando secreção de amilase. 

A atividade lipolítica não foi observada para as cepas P2, Ca12, M4 e M13, 

porque não ocorreu a formação de um halo cristalino ao redor da colônia após o 

período de incubação. 

 

IV.11 Comparação dos principais resultados das 4 cepas 

Na tabela 22 estão apresentados os principais resultados encontrados para as 

cepas P2, Ca12, M4 e M13. Estes testes incluem, tempo ótimo de crescimento, 

composição ótima do meio, Condição 1, composição economicamente viável após 

otimização chamada de Condição 2. Melhor UFC g-1 após otimização, porcentagem 

de aumento UFC após otimização quando comparado com o soro de leite antes da 

otimização. Rendimento em g L-1 de produção das cepas liofilizadas. Viabilidade das 

cepas liofilizadas armazenadas por 8 meses à 4º C, atividade amilase e lipase e por 

fim avaliação da atividade antioxidante das cepas. 
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Tabela 22. Principais resultados para as cepas P2, Ca12, M4 e M13. Fonte: Acervo próprio  

EL: Extrato de levedura; Mg: Sulfato de Magnésio; Mn: Sulfato de Manganês

 
 

Cepas 

Tempo 
ótimo de 
cresci- 

mento (h) 

Melhor meio após 
otimização 

(Condição 1) 

Meio 
economicamente 

viável após 
otimização 

(Condição 2) 

UFC g-1 
após 

otimização 
condição 

1 

% de 
aumento 
UFC após 
otimização  

Viabilidade 
após 8 

meses a 
4°C 

Rendi- 
mento 

em g L -1   

Atividade 
antioxidante 

      
  Cel. 

intacta 
Cel. 

lisada 

 
P2 

 
18 

10,55 g L-1 de EL, 
1 g L-1 de peptona 
e 0,16 g L-1 de Mn 

7,5 g L-1 de EL, 
 2,5 g L-1 de 
peptona e  

0,16 g L-1de Mn 

 
1,88E+12 

 
787 % 

 
9,8E+11 

 
2,108 

 
79 % 

 
46 % 

 
Ca12 

 
18 

14,39 g L-1 de EL, 
10 g L-1 de peptona 
e 0,8 g L-1 de Mg 

9 g L-1 EL,  
1 g L-1 de peptona 
e 0,8 g L-1de Mg 

 
1,97E+12 

 
590 % 

 
1,74E+12 

 
1,960 

 
74 % 

 
53 % 

 
 

M4 

 
24 

15 g L-1de EL,  
8,45 g L-1de 
peptona e 

 0,04 g L-1de Mn 

7,5 g L-1de EL,  
3,0 g L-1 de 
peptona, 

 0,04 g L-1 de Mn 

 
8,36E+12 

 
1074 % 

 
7,97E+12 

 
2,031 

 
80 % 

 
61 % 

 
M13 

 
24 

13,67 g L-1de EL e 
0,73 g L-1de Mg 

5 g L-1de EL  
0,8 g L-1de Mg 

 
1,29E+12 

 
2571 % 

 
8,37E+11 

 
2,040 

 
81 % 

 
65 % 
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V. DISCUSSÃO 

 

Contextualização e cepas utilizadas nesse trabalho 

Com o aumento da expectativa de vida da população, aliado ao aumento 

exponencial dos gastos médicos hospitalares, a sociedade precisa superar novos 

desafios por meio do desenvolvimento de novos conhecimentos científicos e de 

novas tecnologias, levando a grandes mudanças no estilo de vida das pessoas. A 

nutrição precisa se adaptar a esses novos desafios, desenvolvendo novos conceitos. 

Otimizar a nutrição é um desses novos conceitos, com o objetivo de maximizar as 

funções fisiológicas de todos para garantir o bem-estar e a saúde, e minimizar o risco 

de doenças ao longo da vida. Neste caso, alimentos funcionais, especialmente 

probióticos e prebióticos, são conceitos novos e estimulantes (ROBERFROID, 2002; 

CHAMPAGNE et al., 2011; GARCÍA-ORTEGA et al., 2019). 

Guimarães e colaboradores (2019) realizaram testes para averiguar o potencial 

probiótico e caracterizar quatorze linhagens de BALs. Estas cepas foram isoladas de 

queijo minas padrão artesanal. Entre estas linhagens estão presentes 3 cepas em 

estudo na presente tese, P2, M4 e M13. Os testes para potencial probiótico incluíram, 

resistência ao suco gástrico e a bile, atividade antibiótica e antimicrobiana, 

hidrofobicidade, ensaio de autoagregação, coagregação e adesão em células HT-29. 

Também foram realizados testes de viabilidade e estabilidade das cepas probióticas 

na polpa de cacau congelada. As células apresentaram potencial probiótico 

satisfatório. As BALs apresentaram resistência a acidez gástrica e sais biliares 

simulados. Quase todas as cepas eram sensíveis aos antibióticos. Cerca de 47% das 

cepas são potenciais produtores de bacteriocinas e demonstraram hidrofobicidade. 

Por fim, apresentaram graus variados de autoagregação, coagregação e adesão em 

células HT-29. 

Custos de produção para os bioprocessos  

Na presente tese trabalhou-se com a produção de probióticos, sendo 

necessário resolver o desafio do alto custo de produção das BALs, o que inviabilizaria 

uma produção em larga escala.  

Lactobacillus sp.  são microrganismos exigentes que crescem pouco em outros 

tipos de meio comumente usados, de modo que são necessários meios de alto custo 
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como a MRS para o seu crescimento (BRINQUES, 2009; MALDONADO et al., 2018; 

FICOSECO et al., 2018). Conforme relatado por Manzoor e colaboradores (2017), 

embora o meio MRS represente uma condição rica e adequada para favorecer o 

crescimento ideal de lactobacilos, seu alto custo de formulação e os riscos ambientais 

potenciais impossibilitam aplicações comerciais industriais em larga escala. O meio 

ideal para o cultivo de microrganismos deve ser de baixo custo e altamente disponível 

para aplicação comercial e uma alternativa estratégica é o uso de alguns subprodutos 

industriais, como soro de leite, efluentes de mandioca e subprodutos do biodiesel 

(PANESAR et al., 2007; FU et al., 2014; AMORIM et al., 2018). 

Com base nessas informações foram tomadas duas decisões para redução de 

custos no bioprocesso de produção das BALs. A primeira escolha foi trabalhar com o 

soro de leite como base principal para o meio de cultivo para as cepas probióticas, 

uma vez que o soro de leite tem baixo custo, cerca de R$ 0,1 o litro. A segunda escolha 

foi realizar a otimização dos bioprocessos através da metodologia superfície resposta 

(MSR), que inclui a realização do DFF e DCCR.  

O soro de leite é um resíduo amplamente disponível em nossa região devido a 

presença de importantes Laticínios, e é altamente poluidor quando descartado no 

ambiente, sendo assim, o reaproveitamento desse resíduo se torna atraente. A 

aplicação de um resíduo industrial pode levar a alta produtividade e menores custos 

de produção. Além disso, o desperdício de alimentos está associado a problemas 

ambientais e econômicos e induz as indústrias a reutilizar esses materiais em outras 

preparações (BOUMAIZA et al 2018). Assim, o subproduto industrial é um caminho 

alternativo para a fonte de energia durante a fermentação e o uso do soro de leite 

pode contribuir para a bioeconomia circular (CARVALHO et al. 2013). 

A metodologia MSR já é conhecida por reduzir custos em bioprocessos (VAZ, 

2009; LATHA et al., 2017; ALVES et al., 2019). Levando-se em consideração somente 

o set up do bioprocesso, em nosso estudo para a produção de 1 g de probiótico 

cultivado em meio MRS o custo é de aproximadamente R$ 32,00 ao passo que o custo 

relacionado ao bioprocesso desenvolvido nessa tese foi de aproximadamente R$ 0,10 

o grama. Desse modo, foi observada uma economia de mais de 99,69 % dos custos 

de produção, demonstrando claramente a importância da otimização do bioprocesso, 

assim como a utilização de um subproduto industrial de baixo custo.  

Foi possível gerar uma economia de gastos maior que outros estudos já 

realizados de otimização de bioprocessos envolvendo cepas probióticas. Gao e 
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colaboradores (2009) descobriram que o custo de produção do L. fermentum em meio 

otimizado foi de 89% menor que quando cultivado em MRS. Esta pesquisa indicou 

para os autores que o meio de baixo custo desenvolvido pode ser usado para 

aplicações comerciais em larga escala, nas quais a economia provavelmente é 

importante. 

Polak-Berecka e colaboradores (2011) observaram que o custo de 1 g de 

biomassa de L. rhamnosus obtida no caldo MRS foi de R$ 2,10, enquanto no novo 

meio otimizado pela metodologia superfície resposta foi somente 25% menor. Dessa 

forma foi possível o cultivo comercial em larga escala de L. rhamnosus.  

Chiang e colaboradores (2015) otimizaram um meio de cultivo para L. johnsonii 

x-1d-2 e L. mucosae x-4w-1 que consistiu em 5,5% (p / vol) de farelo de soja, melaço 

a 1,0% (p / vol) e acetato de sódio a 1,0% (p / vol). O custo médio foi 96% menor que 

em MRS comercial. 

Os bioprocessos desenvolvidos nessa tese podem se tornar relevante para 

aplicação indústrial, em virtude do alto rendimento de biomassa bacteriana obtido e 

do baixo custo. Nesse sentido, o nosso grupo de pesquisa realizou o depósito de 4 

patentes referentes aos bioprocessos e aplicações em saúde e cosméticos 

relacionados ao presente trabalho (Anexo 1 a 4).  

 

Desproteinização do soro de leite  

Foram realizados estudos iniciais no laboratório onde a presente tese foi 

desenvolvida com a utilização de soro de leite no meio de cultivo. Estes estudos 

demonstraram que além das cepas produzidas também eram incorporadas na 

pesagem da biomassa proteínas e carboidratos provenientes do soro de leite. 

Levando em consideração a possibilidade de escalonamento do bioprocesso para 

aplicação industrial se fez necessário utilizar de técnicas de desproteinização do soro 

de leite antes da otimização do bioprocesso. 

Na presente tese foi utilizado o soro de leite desproteinizado como base do 

meio de cultura para os bioprocessos. Para a realizar a desproteinização utilizou-se 

mudanças alternadas de pH do soro e tratamento térmico. Este processo foi 

importante pois a precipitação de proteínas contidas em soro de leite através da 

esterilização produz muitos sólidos insolúveis em suspensão no meio. Os 
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bioprocessos tratados nessa tese visam a produção de biomassa probiótica por essa 

razão é essencial que o soro de leite seja desproteinizado.  

O tratamento térmico do soro de leite além de retirar as suas proteínas promove 

a hidrólise térmica de lactose em glicose e galactose (LINDSAY et al., 2018). Recentes 

estudos do nosso grupo de pesquisa demonstraram que o crescimento em soro de 

leite proteinizado e desproteinizado não interferem na produção de biomassa (SILVA, 

2019).  

A desproteinização térmica é um processo complexo que submete o soro de 

leite a dois passos de tratamento térmico severos e demanda da utilização de muitos 

equipamentos, o que pode tornar inviável para a aplicação industrial. Uma alternativa 

é a utilização da hidrólise enzimática das proteínas, promovendo a liberação de 

peptídeos e possibilitando que esses compostos nitrogenados sejam utilizados por 

BALs sem que um tratamento térmico severo seja realizado (BRINQUES, 2009).  

Sabo e colaboradores (2017) utilizaram soro de leite hidrolisado suplementado 

com farinha de soja para a produção de bacteriocina e lactato por L. plantarum 

ST16Pa e os hidrolisados de soro demonstraram ser um bom meio para o crescimento 

e produção dos compostos de estudo. Rodríguez-Pazo (2016) estudaram a 

otimização da hidrólise de soro de leite e observaram que hidrolisados otimizados 

foram obtidos utilizando Flavourzyme a 50 e 100 rpm durante 12 h. O soro de leite 

hidrolisado permitiu que L. plantarum CECT-221 produzisse bacteriocina e ácido 

láctico. 

 

Otimização do bioprocesso de produção das cepas probióticas 

 

A alta capacidade de produção de biomassa é uma variável importante para a 

seleção de uma cepa probiótica e sua aplicação na indústria de alimentos. Isso por 

que uma quantidade elevada de células viáveis se faz necessária para que resistam 

a passagem pelo estômago e possam chegar ao intestino e desempenhar sua 

atividade celular e consequentemente o seu benefício à saúde do hospedeiro 

(BRINQUES, 2009). Um outro aspecto importante é que uma alta produção de 

biomassa favorece economicamente a produção em larga escala. Uma maior 

produção de biomassa pode beneficiar as indústrias na maior concentração da 

produção de ácido láctico ou bacteriocinas, entre outros produtos. Outros benefícios 

da maior produção de biomassa são o menor tempo de fermentação, redução do 
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volume de água residual e aceleramento do processo a jusante. Um meio de cultivo 

ideal para otimização de biomassa e empregabilidade industrial deve ser de baixo 

custo (MANZOOR et al., 2017; FICOSECO et al., 2018). 

A estratégia para a otimização dos bioprocessos foi realizado para cada cepa 

de forma isolada, levando em consideração que os bioprocessos são espécie 

específicos. Cada espécie pode se comportar de forma diferente em relação a 

atividade metabólica e necessidades nutricionais (BRINQUES, 2009; SAVIJOKI et al., 

2006, YEO et al., 2018). No presente estudo foi possível comprovar esta diferença de 

demanda nutricional para as 4 diferentes espécies de probióticos, uma vez que foi 

encontrado diferentes variáveis e concentrações significantes para o aumento de 

biomassa.  

Foi aplicada a MSR, através da realização de um DFF e um DCCR para otimizar 

o soro de leite, suplementando-o com fontes de nitrogênio como extrato de levedura 

e peptona e sais minerais como sulfato de manganês e sulfato de magnésio. Dessa 

forma foi possível encontrar um método de produção de probióticos barato e 

otimizado, possibilitando uma produção em larga escala de forma economicamente 

viável para cada umas das 4 cepas.  

O soro de leite em nossos bioprocessos agiu como principal fonte de carbono, 

visto que ele é composto por cerca de 5% de lactose (SANSONETTI et al., 2009). 

Dessa forma, o soro de leite fornece a quantidade necessária de carbono para 

manutenção do metabolismo de carboidratos das BALs, fornecendo energia para o 

seu crescimento (PENESAR et al, 2007; RUFEI et al, 2019). Segundo Todorov e Dicks 

(2004), o maior rendimento de biomassa em todas as bactérias anaeróbicas depende 

fortemente da ingestão de carboidratos.  

Analisados em conjunto os resultados da otimização da produção de biomassa 

das cepas P2, Ca12, M4 e M13 foi possível observar informações importantes sobre 

os componentes realmente necessários para obter uma alta biomassa. 

Uma descoberta importante foi que as quantidades de extrato de peptona e 

levedura pode ser alternado, não sendo necessário o uso de altas concentrações para 

fornecer altos rendimentos de biomassa. À medida que essas duas fontes foram 

adicionadas, os resultados sugeriram que a fonte primária de nitrogênio foi o extrato 

de levedura. O extrato de levedura serve como fonte de carbono, nitrogênio e vitamina 

necessários para atender às necessidades de crescimento de microrganismos 

(HAYEK e IBRAHIM, 2013).  



99 
 

Assim, para melhorar a taxa de crescimento e aumentar a produção de células 

bacterianas, o extrato de levedura foi escolhido como fonte primária de nitrogênio para 

todas as quatro cepas, como relatado na literatura. Calderon e colaboradores (2001) 

demonstraram que a substituição do extrato de levedura pelo extrato de carne bovina, 

casitona ou glúten como outras fontes de nitrogênio não aumentou o crescimento da 

biomassa quando comparado ao extrato de levedura isoladamente. 

Por outro lado, os resultados de crescimento relatados por Zacharof e Lovitt 

(2013) mostraram que um meio contendo numerosas fontes de nitrogênio dificulta a 

propagação intensiva de Lactobacillus plantarum NCIMB 8014. Eles também 

demonstraram que, como no presente trabalho, a redução de peptona nas derivações 

médias interfere pouco na produção de biomassa. Manzoor e colaboradores (2017) 

também avaliaram o efeito das concentrações de extrato de levedura como fonte de 

nitrogênio. Este componente se mostrou essencial para o crescimento celular. 

O extrato de levedura se mostrou significativamente importante para o 

crescimento celular e produção de exopolissacarídeos (EPS) a partir da cepa 

Weissella confusa OF126. Este dado foi encontrado após a otimização utilizando a 

MSR e DCCR (ADESULU-DAHUNSI et al., 2018).  

Os resultados de Oleksy-Sobczak e Klewicka (2019) mostram claramente que 

a modelagem do meio de crescimento com compostos de nitrogênio influencia o 

rendimento de EPS e crescimento de L. rhamnosus ŁOCK 0935. Assim como em 

nosso estudo, o extrato de levedura foi escolhido como fonte primária de nitrogênio 

para compor um meio ótimo para produção de biomassa. 

Uma fonte de nitrogênio se torna essencial no meio de cultura das BALs para 

a manutenção do metabolismo de proteínas. O extrato de levedura e a peptona por 

exemplo, fornece nitrogênio para a síntese proteica das células em crescimento, 

tornando possíveis o aumento de biomassa das BALs (HAYEK e IBRAHIM, 2013; 

CHEN et al., 2019).  

Na presente tese quando foi analisado a variação na concentração de íons 

metálicos divalentes Mg2+ e Mn2+, durante o estudo FFD, apenas Mn2+ mostrou um 

aumento significativo no aumento da biomassa das cepas P2 e M4, sendo utilizado 

em uma concentração ideal entre 0,04 e 0,16 g L-1. Para a cepa Ca12 e M13 apenas 

Mg2+ apresentou aumento significativo na biomassa. Diversos estudos foram 

realizados para verificar a importância dos íons metálicos e destacaram sua 
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importante influência no crescimento de lactobacilos (ZENG e LI, 2004; GIVRY & 

DUCHIRON, 2008; LEW et al., 2013; LI e MA, 2014; MANZOOR et al., 2017). 

Segundo Givry e Duchiron (2008), esses íons metálicos divalentes são 

necessários como cofatores para estimular a produção de enzimas em lactobacilos, 

sendo essas enzimas as aminopeptidases, dipeptidases, Mn-catalases, D-xilose 

isomerase, L-arabinose isomerase e ribozimas. A adição desses íons metálicos 

divalentes ao meio de crescimento resultou em aumento do crescimento de 

Lactobacillus bifermantans.  

 Li e Ma (2014) demonstraram que íons metálicos divalentes como Ca2+, Mg2+, 

Fe2+ e Cu2+ contribuíram para o crescimento do Lactococcus lactisinfluenciando o 

sistema de oxidação β e a atividade da tioesterase de L. lactis. As enzimas envolvidas 

nesse processo bioquímico foram acil-CoA desidrogenase, enoil-CoA hidratase, L-3-

hidroxiacilCoA desidrogenase e tiolase. 

Lew e colaboradores (2013) demonstraram que o Mg2+ contribuiu com um 

aumento significativo na contagem viável de Lactococcus rhamnosus FTDC 8313 

quando cultivado em leite desnatado reconstituído com Mg2+ de 0 a 2 mg mL-1. Além 

do mais, também demonstrou que o MnSO4 contribuiu para um aumento significativo 

da biomassa, sendo utilizado na concentração ótima de 0,8 mg mL-1, de forma 

semelhante encontrada no presente estudo. 

Zeng e Li (2004) demonstraram que uma concentração de 8 mM L-1 de Mg2+ 

aumentou em 23 vezes a atividade da enzima tiolase. Foi demonstrado que é o único 

oligoelemento essencial para o crescimento de L. delbrueckii ssp. Lactis. 

No presente estudo destacou-se que foi obtido um alto nível de crescimento 

celular neste trabalho, sendo > 1010 UFC mL-1 após a otimização do bioprocesso. Após 

validação dos modelos, foi demonstrado um aumento de 787% para a cepa P2, 590% 

para a cepa Ca12, 1074% para a cepa M4 e de 2542 % para a cepa M13, quando 

comparados com os resultados de UFC mL-1 antes do processo de otimização. Dessa 

forma, fica claro a importância do processo de otimização visto que reduz custos 

operacionais e tem como resultado uma produção significativamente aumentada.  

Quando foi comparado os resultados obtidos após o bioprocesso de otimização 

com alguns estudos na literatura, foi possível observar que na presente tese 

obtivemos uma porcentagem de aumento da UFC mL-1 superiores.  
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Gao e colaboradores (2009) descobriram que o rendimento em UFC mL-1 

de L. fermentum usando um meio otimizado foi 64% maior do que aqueles usando 

meio MRS, passando de 1,1 x 109 para 1,8 × 109 UFC mL-1. 

Chiang e colaboradores (2015) mostraram que os números bacterianos de L. 

johnsonii x-1d-2 e L. mucosae x-4w-1 atingiram uma máxima após a otimização de 

8,90 e 9,30 log UFC mL-1, respectivamente, quando cultivadas em meio ótimo. 

Quando comparado ao crescimento em meio MRS não apresentou aumento de 

biomassa. 

Ficoseco e colaboradores (2018) realizaram a otimização do meio de cultivo de 

diferentes probióticos, como L. acidophilus CRL2074, L. amylovorus CRL2116, L. 

mucosae CRL2069 e L. rhamnosus CRL2084 e encontraram UFC mL-1 de 2,8x109, 

1,29x109, 2,8x109 e 2,8x109, respectivamente, após a otimização. Estes dados 

representaram um aumento na UFC mL-1 de 259 %, 250 %, 372 % e 148 %, 

respectivamente, quando comparados ao MRS não otimizado.  

O rendimento em gramas de probiótico por litro de produção das cepas P2, 

Ca12, M4 e M13, variaram de 1,9 e 2,1 g L-1. Analisando as diferenças 

estatisticamente significativas, podemos observar que a condição 1 para a cepa P2, 

foi a condição que permitiu um maior rendimento de biomassa. Estes resultados estão 

de acordo com o encontrado na literatura.  

Brinques (2009) ao utilizar o mesmo meio com base em soro de leite 

desproteinizado demonstrou uma produção de 2,0 e 2,4 g L-1 para as BALs isoladas 

de queijo Serrano L. paracasei. sub sp tolerans e L. plantarum, respectivamente. 

Youssef e colaboradores (2005) verificaram a influência de meios enriquecidos 

com diferentes concentrações de extrato de levedura e triptona no aumento da 

biomassa e na produção de ácido láctico por Lactobacillus casei ssp. rhamnosus. Os 

valores experimentais de biomassa obtidos ficaram entre 1,4 a 4 g L-1, valores dentro 

da média que encontramos em nosso estudo. 

Diferentemente do rendimento encontrado em nosso estudo, Ha e 

colaboradores (2003) investigaram as condições ótimas de concentração de extrato 

de levedura, milhocina e glicose para o crescimento de L. casei KH-1 através da 

metodologia de superfície de resposta. O máximo de crescimento predito pelo modelo 

foi de 6,371 g L-1 quando desejou-se otimizar a produção de biomassa. 

Nesse momento foi notado uma limitação de nosso estudo. Uma forma de 

aumentar o rendimento de produção de cepas probióticos é através da utilização de 
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biorreatores. Estudos mostram que o uso de biorreatores para a produção de 

probióticos pode contribuir com o aumento de produção (BRINQUES, 2009; 

MANZOOR et al, 2017). Manzoor e colaboradores (2017) ao estudarem a composição 

de um meio com a utilização de soro de queijo desproteinizado, licor íngreme de milho, 

glicose e outros micronutrientes na produção de biomassa por L. plantarum (AS-14) 

isolado de berinjela, usando biorreator, obtiveram o valor de 15,41 g L-1. O meio foi 

otimizado e observado que temperatura e pH foram os fatores importantes na 

produção de biomassa. No estudo realizado por Brinques e colaboradores (2009) a 

produção de L. plantarum, utilizando um biorreator, foi de 14,30 g L-1, a melhor 

condição de produção foi, sem aeração, em pH 5,2, e o meio constituído de 140 g L-1 

de lactose e 15 g L-1 de peptona.  

 

Análises Físico-químicas 

 

Foram realizados testes físico-químicos preliminares para avaliar a aceitação 

das cepas probióticas com potencial aplicação comercial. A determinação da acidez 

e pH é uma das medidas mais usadas no controle da matéria-prima por diversas 

indústrias, como a leiteira e indústrias de derivados do leite. O teste é usado para 

classificar e também como um guia para controle da manufatura de produtos como o 

queijo. A acidez titulável é expressa em graus Dornic (oD) ou em porcentagem (%) de 

ácido láctico (EMBRAPA, 2012).  

No presente trabalho foi encontrado uma acidez e pH aceitáveis para produtos, 

e uma reconstituição em aproximadamente 100 s das 4 cepas liofilizadas em água.  

O leite de vaca fresco que possui acidez 15 a 18°D e pH entre 6,6 e 6,8, o leite 

iniciando sua fermentação, para transformação em iogurte tem pH aproximado de 5,2 

e acidez entre 55 e 60 °D. Os dois produtos, leite e iogurte tem enorme aceitação no 

Brasil (EMBRAPA, 2012).  

A determinação de pH e acidez em produtos alimentícios é um parâmetro 

importante para a indústria (EMBRAPA, 2012; SARWAR et al., 2019). Sarwar e 

colaboradores (2019) verificaram alterações dos parâmetros físico-químicos de um 

iogurte probiótico, incluindo pH e acidez, durante quatro semanas de armazenamento 

a 4 °C. O pH de todas as amostras de iogurte diminuiu ligeiramente no período de 

armazenamento, enquanto a acidez titulável aumentou, variando de 0,92 a 1,03 % de 
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ácido láctico. Durante o armazenamento, estes parâmetros foram determinantes para 

se verificar qual o melhor tempo de armazenamento. 

Dimitrellou e colaboradores (2019) avaliaram a produção de leite fermentado 

com leite de vaca, leite de cabra e uma mistura deles (1: 1).  Utilizou-se probióticos 

como Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus 

e Lactobacillus casei ATCC 393. Para o controle da qualidade do leite fermentado os 

parâmetros físico-químicos utilizadas foram pH e acidez. O uso de leite de cabra 

afetou significativamente o pH e a acidez que as espécies probióticas conferiram ao 

leite fermentado. Mais especificamente, o uso de leite de cabra levou ao leite 

fermentado valores mais baixos de pH e acidez mais alta do que o leite fermentado 

com leite de vaca.  

Produtos em pó devem reunir características como a facilidade de 

reconstituição, degradação mínima dos constituintes e sabor agradável. As 

propriedades instantâneas são influenciadas pela natureza dos alimentos (teor de 

sólidos e viscosidade), tipo de secagem, velocidade de secagem, pressão operacional 

(NATH e SAPATHY, 1998; LIMA, 2013). 

Lima (2013) estimou o tempo de reconstituição do suco de banana probiótico 

em pó, foram necessários 310,8 segundos para que o pó fosse completamente diluído 

em água. Em estudo da secagem de misturas de frutas tropicais em leito de jorro, 

Souza, (2009) apresentou resultado de 315 segundos.  

O tempo que um pó leva para se misturar completamente à água, sem presença 

de grumos, está relacionado a temperatura do solvente onde o produto será 

reconstituído e principalmente ao conteúdo e às características como tamanho e 

formato das partículas. Produtos que tendem a formar grumos quando misturados à 

água, possuem baixa molhabilidade. Outros fatores importantes no tempo de 

reconstituição é o rompimento da tensão superficial e a imersibilidade que é a 

capacidade de submersão das partículas na água. Neste caso a densidade da 

partícula e o ar incluso são os responsáveis pela velocidade de imersão (MAIA e 

GOLGHER, 1983; LIMA, 2013). 

 

Liofilização e Viabilidade 

 

No presente trabalho decidiu-se realizar a liofilização das cepas produzidas 

para estocagem e estudos de aplicação biológica. Um produto liofilizado ou seco é 



104 
 

mais competitivo comercialmente devido a sua praticidade no transporte e 

armazenamento. O produto desidratado ocupa menos espaço, é mais leve e dispensa 

o uso de câmaras de refrigeração, desde que vedado em uma embalagem a vácuo 

para não absorver a umidade presente no ar e atmosfera livre de oxigênio (FELLOWS, 

2000; LEANDRO, 2013).  

Na presente tese as cepas P2, Ca12, M4 e M13 se apresentaram viáveis 

mesmo após 8 meses quando armazenada na temperatura de 4°C, havendo redução 

de menos de 1 ciclo log para todas as cepas.  Quando as cepas foram armazenadas 

em temperatura ambiente, as cepas P2, Ca12 e M4 apresentaram uma queda de 5 

ciclos log e a cepa M13 de 6 ciclos log. Sendo assim, foi possível observar que a 

estocagem das cepas a temperatura de 4° C garante preservação da viabilidade 

celular.   

O processo de liofilização é um dos métodos mais utilizados na conservação 

da viabilidade celular de microrganismos, porém a viabilidade de muitas cepas pode 

ser comprometida durante o processo. O uso de substâncias protetoras como 

açúcares, aminoácidos, polissacarídeos e substâncias complexas empregadas com o 

intuito de proteção delas contra o processo de liofilização, contribuindo com a 

estabilidade do probiótico. É necessário que as cepas utilizadas apresentem uma 

resistência natural ao processo de liofilização, isto é, independente dos tratamentos 

que são aplicados antes do processo de liofilização (FELLOWS, 2000; LEANDRO, 

2013). Diferentemente, nesse estudo, o processo de liofilização não comprometeu a 

viabilidade celular das cepas até 8 meses. Algumas hipóteses podem ser levantadas, 

como o fato das cepas terem sido crescidas em soro de leite.  

As proteínas do leite, especialmente as proteínas do soro, possuem potencial 

na encapsulação de BALs, pois possuem propriedades como pequenas moléculas de 

ligação, auto-montagem, gelificação e capacidade de interagir com outros polímeros 

para a formação de complexos. Caseínas, proteínas do soro do leite e proteínas da 

membrana dos glóbulos de gordura do leite presentes no leite são reconhecidamente 

como materiais seguros com e boas propriedades sensoriais (HEIDEBACH et al., 

2009; SHORI et al., 2017).  

A utilização do leite, soro de leite ou alguns dos componentes do soro de leite 

agindo como crioprotetor vem sendo estudada. A adição destes crioprotetores é uma 

técnica que tem se apresentado como uma solução para o aumento da estabilidade e 

viabilidade de cepas probióticas. Os nossos resultados de viabilidade se mostraram 
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superiores ao observado na literatura. Bolla e colaboradores (2011) demonstraram 

que houve estabilidade da viabilidade de liofilizados de BALs a 4°C usando leite como 

crioprotetor. Obtiveram redução na taxa de sobrevivência entre 0,5 e 1 ciclo log após 

30 dias de armazenamento. Entre 30 e 180 dias de armazenamento, a viabilidade de 

cada microrganismo diminuiu quase 2 ciclos log. Kim e colaboradores (2018) 

estudaram a viabilidade de Weissella cibaria JW15 liofilizada com crioprotetores como 

a lactose, demonstrando uma taxa de sobrevivência logo após a liofilização entre 

71,62 e 76,41%.  

Heidebach e colaboradores (2009) estudaram as células probióticas 

microencapsuladas por proteínas do leite. Os autores também relataram que a taxa 

de sobrevivência de B. lactis e Lactobacillus paracasei encapsulado melhorou 

significativamente em comparação com células livres.  

Yeo e colaboradores (2018) utilizaram uma mistura de crioprotetores que 

incluiu o leite desnatado, para proteção de algumas espécies de Lactobacillus 

salivarius. A mistura protegeu significativamente até 96% das durante o processo de 

liofilização.  

 

Atividade antioxidante 

 

No presente trabalho foi possível comprovar efeito antioxidante das 4 cepas 

probióticas (P2, Ca12, M4 e M13), para as cepas intactas o efeito antioxidante variou 

entre 74% e 81% a 109 UFC mL-1 /1010 UFC mL-1, já para as cepas lisadas variou entre 

46% e 65% a 108 UFC mL-1. As duas melhores cepas para a atividade antioxidante 

foram a M4 e M13.   

Relatos na literatura vêm demonstrando atividade antioxidante de cepas 

probióticas. Li e colaboradores (2014) testaram a atividade antioxidante pelo método 

DPPH de 11 cepas da espécie L. plantarum, em concentrações que variaram de 1010 

e 109 UFC mL-1 com as células viáveis. A cepa C88 teve a maior atividade de 

eliminação de radicais (53,05%), seguido por L. plantarum C10, S3-8, S5-6 e K25 na 

concentração de 1010 UFC mL-1. Na concentração de 109 células os resultados não 

foram significativos. Também testaram a atividade antioxidante com os extratos 

intracelulares, após lise celular, e demonstraram que a cepa L. plantarum C88 

apresentou a maior capacidade de eliminação de radicais hidroxila, com uma taxa de 

44,31% a 1010 UFC mL-1. Quando foi comparado os resultados encontrados por Li e 
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colaboradores (2012) com os da presente tese, foi possível observar que as quatro 

cepas desse estudo possuem atividade antioxidante maiores, para ambos os testes, 

com células intactas e com células lisadas.  

Wang e colaboradores (2019) demonstraram a atividade antioxidante pelo 

método DPPH do Lactobacillus plantarum. Os autores encontraram uma porcentagem 

de 80% de eliminação do radical DPPH. Resultado próximo ao encontrado na 

presente tese para a cepa P2, que também é da espécie Lactobacillus plantarum e 

apresentou atividade antioxidante de 79%. 

Baghbani-Arani e colaboradores (2019) verificaram a atividade antioxidante de 

extratos intracelulares, livre de células, de Lactobacillus acidophilus e Lactobacillus 

delbrueckii utilizando o ensaio DPPH. Para o L. acidophilus e L. delbrueckii 

encontraram atividade antioxidante de 59,37% e 71,1 %, respectivamente. Estes 

resultados se mostraram superiores aos encontrado na presente tese para as células 

lisadas. 

Existem efeitos positivos encontrados dos probióticos em estudos com 

atividades antioxidantes. Pesquisadores observaram que um dos efeitos conhecidos 

dos probióticos com atividade antioxidante está na capacidade de diminuir a geração 

de espécies reativas de oxigênio e, portanto, reduzir o estresse oxidativo. Estudos 

associam a capacidade antioxidante dos probióticos com efeitos cardiovasculares 

benéficos, o que pode proporcionar melhoras em pacientes com insuficiência cardíaca 

(VASQUEZ et al, 2019).  

O efeito do probióticos na atividade antioxidante tem sido demonstrado em 

estudos in vivo. Ratos espontaneamente hipertensos (REH) tratados com probióticos 

apresentaram uma recuperação parcial da sensibilidade dos barorreceptores, 

caracterizada neste modelo experimental por uma alta variabilidade da pressão 

arterial em repouso. O REH exibiu taquicardia ou bradicardia reflexa diminuída para 

induzir alterações hipotensivas ou hipertensas na pressão arterial em repouso. A 

suplementação com probióticos com atividades antioxidantes foi capaz de reparar 

parcialmente essa variabilidade da pressão arterial e a sensibilidade barorreflexa, o 

que pode ocorrer porque os probióticos reparam a microbiota intestinal normal e, 

consequentemente, restaura a produção de compostos neuroativos no lúmen 

intestinal (BONAZ et al., 2017; POWELL et al., 2017). 

No presente estudo, foi realizado também testes de resistência ao peróxido de 

hidrogênio. Os testes foram realizados em diferentes concentrações, todas as cepas 
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apresentaram resistentes ao peroxido de hidrogênio, mesmo nas concentrações mais 

altas (1mM). A que a cepa M13 foi a mais resistente com cerca de 86 % da contagem 

de células viáveis após incubação por 8 h com 1,0 mM de peróxido de hidrogênio. As 

cepas M4 e P2 apresentaram resistência de 82,2 % e 77,5 %, a cepa mais sensível 

ao peroxido de hidrogênio foi a capa Ca12 com 69,3 % da contagem de células viáveis 

após incubação por 8 h com 1,0 mM de peróxido de hidrogênio. Houve diferença 

estatisticamente significativas entre a resistência das cepas, sendo assim, foi possível 

considerar que a resistência ao peroxido de hidrogênio é espécie específica.  

O peróxido de hidrogênio é um fraco oxidante, mas pode dar origem ao radical 

hidroxila que causa dano oxidativo das células. O peróxido de hidrogênio também 

pode causar danos ao DNA, dependentes de íons metálicos de transição e mediados 

por radicais hidroxila. Verificou-se que muitas cepas de Lactobacillus resistem ao 

peróxido de hidrogênio em diferentes extensões. L. fermentum pode sobreviver com 

cerca de 90% das células viáveis após 4 h de incubação a 1,0 mM de peróxido de 

hidrogênio (WANG et al., 2009). Porém, dados na literatura demonstram que o efeito 

é espécie específico. Na presença de 1,0 mM de peróxido de hidrogênio, L. casei 

KCTC 3260 e L. rhamnosus GG eram viáveis após 8 h de incubação, ao passo que a 

cepa L casei 01 não demonstrou resistência ao peróxido de hidrogênio (LEE et al., 

2005). No estudo de Kullisaar e colaboradores (2002) as cepas de L. fermentum E-3 

e E-18 foram viáveis apenas por 180 e 150 min, respectivamente, enquanto a cepa L. 

fermentum E-338-1-1 não demonstrou possuir resistência ao peróxido de hidrogênio.  

Comparando os resultados dos estudos acima com os da presente tese, foi 

possível observar que nossas cepas apresentam uma significativa resistência ao 

peróxido de hidrogênio. Como descrito, não são todas as cepas probiótica possuem 

essa capacidade, comprovando as diferenças entre cada espécie de probiótico.  

O mecanismo por trás dos vários graus de resistência ao peróxido de 

hidrogênio por diferentes cepas de Lactobacillus não é clara. Enzimas antioxidantes, 

como a enzima superóxido dismutase (SOD), NADH-oxidase e NADH peróxido, e 

catalase são consideradas importantes sistemas de defesa enzimática contra o 

estresse oxidativo em laboratório. Essas enzimas intracelulares podem ser obtidas 

após a lise das células bacterianas como extratos sem células que mostraram 

atividade antioxidante in vitro. No presente trabalho conseguiu-se demonstrar esse 

efeito, onde todas as cepas apresentaram boa atividade antioxidante após serem 

lisadas, com destaque para a cepa M13 com 65 % de atividade antioxidante, a cepa 
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M13 também foi a cepa que apresentou maior resistência ao peróxido de hidrogênio 

(86 %).  

No presente estudo foi possível observar que as células intactas tiveram maior 

atividade antioxidante que as células lisadas, isso possivelmente está relacionado às 

proteínas de superfície celular. Ressaltando que no experimento para células lisadas 

os restos celulares e células possivelmente não lisadas foram removidas com o 

processo de centrifugação antes de realizar a atividade antioxidante. Esses resultados 

são confirmados com dados na literatura. A atividade antioxidante de algumas cepas 

de BALs estão atribuídas à produção de compostos da superfície celular, como por 

exemplo os polissacarídeos extracelulares produzidos por Lactococcus lactis subsp. 

Lactis 12 (PAN e MEI, 2010) e Bifidobacterium animalis RH (XU et al., 2011) e ácido 

lipoteicóico da superfície celular das bifidobactérias (YI et al., 2009).  

Na presente tese verificou-se diferenças entre a atividade antioxidante e de 

resistência ao peroxido das cepas. Uma possível explicação para este fato é a 

diferença na composição de proteínas de cada espécie probiótica, visto que as 

proteínas que conferem grande parte da atividade antioxidante às BALs (LIN e YEN, 

1999; SAVIJOKI et al., 2009, KULLISAAR et al., 2002; KODURO et al., 2017). Estudos 

demonstraram que até mesmo entre mesma espécie, diferentes cepas podem 

apresentar diversidade nas proteínas (SAVIJOKI et al., 2009). Cerca de 45 cepas de 

BALs já foram sequenciadas, analisando estas sequencias fica claro que existem 

diferenças em importantes proteínas entre as espécies das BALs sequenciadas 

(KODURO et al., 2017).  

Atividade amilase e lipase 

 

Autores veem abordando a prospecção de microrganismos produtores de 

lipases e amilases das mais variadas fontes, visto que esta enzima ao longo dos anos 

vem apresentando crescente importância de mercado (CARON, 2014). Não foi 

possível observar atividade amilase e lipase para as cepas probióticas relatadas 

nesse estudo. Outros estudos obtiveram resultados parecidos. Pereira e 

colaboradores (2015) observaram que as cepas P1, P2, P3, P5, P6 e P13 não foram 

produtoras da enzima lipase e que as cepas P6, P7, P8, P9 e P11 não foram 

produtoras de amilase. Porém, no mesmo estudo encontraram BAL produtoras de 
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amilase, sendo as cepas, P1, P2, P3, P4, P5, P10, P12, P13, P14, P15, P16 e P17. 

As cepas P7, P8, P9, P10, P11, P12, P14, P15, P16 e P17 foram produtoras de lipase. 

Apesar do resultado negativo, tratam-se de cepas isoladas em nosso 

laboratório e a prospecção de aplicação industrial das cepas é um dos objetivos do 

grupo de pesquisa. 
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VI CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O bioprocesso otimizado de produção de cepas probióticas apresentou um 

aumento da biomassa viva de 787 % para a cepa P2, 590 % para a cepa Ca12, 1074 

% para a cepa M4 e de 2542 % para a cepa M13, quando comparados com os 

resultados de UFC mL-1 antes do processo de otimização. 

As cepas P2, Ca12, M4 e M13 apresentaram tempo de reconstituição 

aproximado de 100 segundos em água, pH próximo da neutralidade e baixa acidez. 

A viabilidade das cepas probióticas P2, Ca12, M4 e M13 diminuiu menos de um 

ciclo logo até 8 meses quando armazenadas em temperatura de 4°C e quando 

estocadas a temperatura ambiente houve a diminuição de 5 ou 6 ciclos log em até 4 

meses. 

O rendimento das cepas P2, Ca12, M4 e M13 foi superior a 1,9 gramas nas 

duas condições testadas, meio mais e menos suplementado.  

A atividade antioxidante para as cepas intactas foi de 79 %, 74 %, 80 % e 81 % 

para as cepas P2, Ca12, M4 e M13, respectivamente. Para as células lisadas foi de 

46 %, 53 %, 61 % e 65 % para as cepas P2, Ca12, M4 e M13, respectivamente. 

A cepa que apresentou maior resistência ao peroxido de hidrogênio a 1mM por 

8 h foi a cepa M13 com 86 %, seguida das cepas M4 e P2 com 82 % e 77,5 % a cepa 

mais sensível foi a Ca12 com 69 % de resistência ao peróxido de hidrogênio. 

 Não foram encontradas atividades enzimáticas de amilase e lipase para as 

cepas avaliadas nesse estudo. 
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VIII ANEXO 

Anexo 1. Produto da tese. Patente: Preparação probiótica, bebida à base de açaí 
com probiótico e processos para sua obtenção. 

 

 

 
 
Anexo 2. Produto da tese. Patente: Preparação probiótica, sorbet à base de fruta 
com probiótico e processos para sua obtenção. 
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Anexo 3. Produto da tese. Patente: Preparação probiótica com propriedades 
antimicrobianas em cosméticos e processos para sua obtenção. 

 

 

 

 

Anexo 4. Produto da tese. Patente: Probiótico com atividade antioxidante e 
antimicrobiana e bioprocesso para a sua obtenção. 
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Anexo 5. Cadastro no SisGen para L. plantarum, L. mesenteroides, W. 

paramesenteroides.  
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Anexo 6. Cadastro no SisGen do Lactobacillus harbinensis 
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Anexo 7. Gráfico de pareto para a cepa P2. 
 

 

EL: Extrato de levedura; Mg: Magnésio; Mn: Manganês. Fonte: Acervo próprio. 

 
 
 
Anexo 8. Gráfico de pareto para a cepa Ca12. 
 

 

EL: Extrato de levedura; Mg: Magnésio; Mn: Manganês. Fonte: Acervo próprio. 
 

 
Anexo 9. Gráfico de pareto para a cepa M4. 

 

EL: Extrato de levedura; Mg: Magnésio; Mn: Manganês. Fonte: Acervo próprio. 
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Anexo 10. Gráfico de pareto para a cepa M13. 

 
EL: Extrato de levedura; Mg: Magnésio; Mn: Manganês. Fonte: Acervo próprio. 

 

 

Anexo 11. Teste de normalidade para a cepa P2 
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Anexo 12. Teste de normalidade para a cepa Ca12 

 

 

Anexo 13.Teste de normalidade para a cepa M4 
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Anexo 14.Teste de normalidade para a cepa M13 

 

 

 

Anexo 15. Produto da tese. Capitulo 5 do livro Empreendedorismo universitário: O 
ensino de empreendedorismo na UFSJ/CCO. 
 

 
 
Fonte: CAMPOS DA PAZ et al., 2019 
 
 
Anexo 16. Produto da tese. Capitulo 18 do livro Empreendedorismo universitário: 
ProbioFull. 
 

 

Fonte: GRANJEIRO et al., 2019. 
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