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Introdução 

Biossurfactantes podem ser obtidos a partir do 
crescimento de microrganismos produtores como 
Bacillus subtilis.1 Por serem de origem biológica, 
eles apresentam características apropriadas para 
remediação ambiental e, devido às suas 
características estruturais, apresentam atividade 
antimicrobiana e/ou capacidade para inibir a adesão 
de bactérias em superfícies. Biossurfactantes 
produzidos por Bacillus subtilis são peptídeos não 
ribossômicos com características anfipáticas. 
Existem 3 famílias principais de lipopeptídeos: 
iturinas (sem carga), surfactinas (aniônicos) e 
fengicinas (anfotéricos), sendo todos formados por 
um esqueleto peptídico cíclico de 7-10 resíduos de 
aminoácidos ligado a um ácido graxo com 13 a 17 
carbonos. A principal atividade destes surfactantes 
é antifúngica, conferindo ao B. subtilis potencial 
para o emprego no controle de fitopatógenos. 
Dentre as famílias de lipopeptídeos, as iturinas e 
fengicinas apresentam alta atividade fungicida e as 
surfactinas alta atividade surfactante e baixa 
atividade antimicrobiana. Tais características devem 
ser consideradas para uso destes compostos no 
meio bucal, pois, neste caso, inibir a adesão celular 
pode ser mais interessante do que atuar como 
antibiótico. De fato, os antibióticos propiciam o 
desenvolvimento de resistência, além de diminuir a 
população de espécies não patogênicas que 
conferem proteção contra organismos invasores.    
O objetivo deste trabalho é avaliar a atividade de 
extratos contendo surfactina para inibir a formação 
de biofilme pela bactéria Streptococcus mutans, o 
principal agente causador da cárie dental.2 

Considerando-se que a adesão de S. mutans sobre 
o esmalte dentário é um processo crucial para a 
formação do biofilme responsável pelo 
desenvolvimento da cárie dental, foram avaliadas a 
atividade antimicrobiana e antiadesão de extratos 
de B. subtilis em função do tempo de incubação 
com inóculos de S. mutans.  

Resultados e Discussão 
Utilizando o meio de Landy para o cultivo de B. 
subtilis, foram modificadas as fontes de carbono e 
nitrogênio visando um aumento da produção de 
lipopeptídeos e a redução dos custos da produção.  
 

 
Os resultados confirmam a produção de surfactinas 
em todos os meios utilizados (Figura 1).   
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Figura 1.  Espectro de massas (ESI) em modo 
positivo, de um extrato de B. subtilis parcialmente 
purificado, demonstrando a presença de surfactina 
(m/z 1059). 
 
Experimentos foram realizados em microplacas de 
poliestireno para avaliar o crescimento de S. mutans 
pela densidade ótica em 600 nm (DO600) e a adesão 
por coloração com cristal de violeta.3 Extratos de B. 
subtilis contendo surfactinas demonstraram 
atividade antibacteriana e antiadesão, embora a 
primeira seja dependente do tempo de incubação 
(Tabela 1).  
 
Tabela 1.  Atividades antimicrobiana e antiadesão de 
extratos de Bacillus subtilis incubados com S. 
mutans. 

 
Os resultados demonstram que os biossurfactantes 
de B. subtilis podem inibir o crescimento e a adesão 
de S. mutans, sendo a atividade antimicrobiana 
dependente do tempo de incubação. 

Conclusões 

Extratos contendo surfactinas apresentam baixa 
atividade antimicrobiana, porém inibem a adesão de 
S. mutans, uma característica importante que pode 
contribuir para a higiene bucal sem interferir 
drasticamente na população de microrganismos ou 
induzir a resistência microbiana. 
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Incubação  Crescimento Adesão 

24 horas 100% ~ 7% 

120 horas 10% ~ 19% 


