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RESUMO 

 
Os biossurfactantes são moléculas anfipáticas produzidas por microrganismos, que 
reduzem tensões superficiais e interfaciais e possuem propriedades de emulsificação. 
Apresentam vantagens com relação aos surfactantes químicos como a 
biodegradabilidade e baixa toxicidade, podendo ser aplicados na indústria de 
alimentos, farmacêutica, cosmética, na biorremediação e na recuperação de petróleo. 
Os processos biotecnológicos freqüentemente são limitados pelo investimento de 
capital. A utilização de resíduos agroindustriais para a produção de biossurfactante é 
importante do ponto de vista econômico, já que a matéria-prima representa grande 
parte dos custos de obtenção deste bioproduto. Os objetivos do presente trabalho 
foram selecionar bactérias com potencial para produzir biossurfactante e estudar a 
produção por bactéria e fungo em diferentes biorreatores, através de cultivos em 
estado sólido e submerso utilizando resíduos agroindustriais. O trabalho foi dividido 
em três etapas: 1) seleção de bactérias produtoras de biossurfactante e estudo da 
cinética dos processos fermentativos, 2) produção de biossurfactantes bacteriano e 
fúngico em diferentes biorreatores através de cultivo em estado sólido e 3) produção 
de biossurfactantes bacteriano e fúngico em diferentes biorreatores através de cultivo 
submerso. Na primeira etapa foram utilizadas 4 culturas de bactérias: cultura pura de 
Corynebacterium aquaticum, cultura mista contendo Corynebacterium aquaticum e 
Bacillus sp., cultura mista contendo Corynebacterium sp., Bacillus cereus e Bacillus 
mycoides e cultura pura de Bacillus subtilis. A cultura pura de Corynebacterium 
aquaticum foi a que apresentou menor tensão superficial (28,8 mN.m-1) e, em geral,  
maiores valores para os parâmetros cinéticos, sendo selecionada como produtora de 
biossurfactante. Resultados da segunda etapa mostraram que as menores tensões 
superficiais foram encontradas no cultivo de Corynebacterium aquaticum em biorreator 
de coluna (33,1 mN.m-1) e frasco Erlenmeyer (31,3 mN.m-1). A menor tensão interfacial 
foi 6,2 mN.m-1, obtida em cultivo bacteriano em biorreator de coluna. Os cultivos com o 
fungo Aspergillus fumigatus em biorreator de coluna e frasco Erlenmeyer 
apresentaram maiores atividades emulsificantes óleo em água (291,8 UE e 327,9 UE, 
respectivamente). A atividade emulsificante água em óleo foi incrementada nos 
cultivos de Aspergillus fumigatus e pela utilização do biorreator de coluna, atingindo 
60,4 UE. Na terceira etapa verificou-se que as menores tensões superficiais foram 
encontradas no cultivo de Corynebacterium aquaticum em biorreator de mistura (28,6 
mN.m-1) e frasco Erlenmeyer (29,1 mN.m-1). As menores tensões interfaciais foram 
obtidas nos cultivos bacterianos (3,0 mN.m-1). A maior atividade emulsificante óleo em 
água foi 232,0 UE, obtida no cultivo com a bactéria Corynebacterium aquaticum em 
biorreator de mistura. Os cultivos bacterianos em biorreator de mistura e frasco 
Erlenmeyer apresentaram maiores atividades emulsificantes água em óleo (37,9 UE e 
36,1 UE, respectivamente). Logo, o biossurfactante produzido pela bactéria foi capaz 
de reduzir tensões e promover a formação de emulsões tanto em meio sólido quanto 
em meio líquido, enquanto o fungo mostrou-se apto a produzir biossurfactante com 
alta capacidade emulsificante em meio sólido. Constatou-se a viabilidade de produção 
de biossurfactante a partir de resíduos agroindustriais, o que torna o processo mais 
econômico, obtendo-se um bioproduto de valor agregado a partir de substratos de 
baixo custo, além de contribuir com o meio ambiente pela diminuição da poluição e 
desequilíbrio gerados pela emissão desses resíduos. 
 
Palavras-chave: bioprocesso, moléculas anfipáticas, resíduos agroindustriais. 
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ABSTRACT 

 
Biosurfactants are amphipathic molecules produced by microorganisms that reduce 
surface and interfacial tensions and possess emulsification properties. They present 
advantages with relationship to the chemical surfactants as the biodegradability and 
low toxicity, and can be applied in the food, pharmaceutical and cosmetic industry, in 
the bioremediation and in the recovery of petroleum. The biotechnology processes are 
frequently limited by the capital investment. The use of agroindustrial wastes for the 
biosurfactant production is important from the economical point of view, since the raw 
material represents great part of the costs in the obtaining of this bioproduct. The 
purposes of this study were to select bacteria with potential to produce biosurfactant 
and to study the production by bacteria and fungus in different bioreactors, through 
solid-state and submerged cultivations using agroindustrial wastes. The work was 
divided in three stages: 1) selection of bacteria for biosurfactant production and 
fermentation process kinetics study, 2) bacterial and fungic biosurfactants production in 
different bioreactors through solid-state cultivation and 3) bacterial and fungic 
biosurfactants production in different bioreactors through submerged cultivation. In the 
first stage 4 bacterial strains were used: pure culture of Corynebacterium aquaticum, 
mixed culture containing Corynebacterium aquaticum and Bacillus sp., mixed culture 
containing Corynebacterium sp., Bacillus cereus and Bacillus mycoides and pure 
culture of Bacillus subtilis. The pure culture of Corynebacterium aquaticum presented 
the smallest surface tension (28.8 mN.m-1) and, in general, larger kinetic parameters, 
being selected as biosurfactant producer. Results of the second stage showed that the 
smallest surface tensions were found in the cultivation of Corynebacterium aquaticum 
in column bioreactor (33.1 mN.m-1) and Erlenmeyer flask (31.3 mN.m-1). The smallest 
interfacial tension was 6.2 mN.m-1, obtained in bacterial cultivation in column 
bioreactor. The cultivations with the fungus Aspergillus fumigatus in column bioreactor 
and Erlenmeyer flask presented larger emulsifying activities oil in water (291.8 UE and 
327.9 UE, respectively). The emulsifying activity water in oil was increased in the 
cultivations of Aspergillus fumigatus and for the use of the column bioreactor, reaching 
60.4 UE. In the third stage it was verified that the smallest surface tensions were found 
in the cultivation of Corynebacterium aquaticum in mixture bioreactor (28.6 mN.m-1) 
and Erlenmeyer flask (29.1 mN.m-1). The smallest interfacial tensions were obtained in 
the bacterial cultivations (3.0 mN.m-1). The largest emulsifying activity oil in water was 
232.0 UE, obtained in the cultivation with the bacteria Corynebacterium aquaticum in 
mixture bioreactor. The bacterial cultivations in mixture bioreactor and Erlenmeyer flask 
presented larger emulsifying activities water in oil (37.9 UE and 36.1 UE, respectively). 
Therefore, the biosurfactant produced by the bacteria was able to reduce tensions and 
to promote emulsions formation in solid and liquid medium, while the fungus was able 
to produce biosurfactant with high emulsifying capacity in solid medium. The viability of 
biosurfactant production from agroindustrial wastes was verified, what makes the 
process more economical, with the obtaining of a value joined bioproduct from low cost 
substrates, besides contributing with the environment for the decrease of the pollution 
and unbalance generated by the emission of those residues.   
   
Keywords: bioprocess, amphipathic molecules, agroindustrial wastes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Biossurfactantes são compostos de superfície ativa, produzidos na superfície 

da célula microbiana ou excretado extracelularmente, que reduzem tensões 

superficiais e interfaciais. Os biossurfactantes e bioemulsificantes apresentam 

propriedades de emulsificação (DYKE et al., 1991).  

Por causa de sua diversidade estrutural (glicolipídios, lipopeptídeos, ácidos 

graxos, entre outros), baixa toxicidade e biodegradabilidade, os biossurfactantes 

podem ser amplamente utilizados em processos de produção de alimentos, 

cosméticos e produtos farmacêuticos como emulsificantes, umectantes, conservantes 

e detergentes. Além disso, eles são ecologicamente seguros e podem ser aplicados 

em biorremediação e tratamento de resíduos (MAKKAR & CAMEOTRA, 2002). 

Devido a demanda pelos consumidores, os emulsificantes naturais estão se 

tornando cada vez mais importantes na indústria alimentícia frente aos agentes 

emulsificantes sintéticos, para os quais a popularidade está diminuindo devido ao 

perigo potencial que representam à saúde humana (LUKONDEH et al., 2003). 

A poluição por óleos é um problema ambiental de grande importância. 

Microrganismos degradadores de hidrocarbonetos, adaptados para crescerem em 

ambientes contaminados com óleo, têm um importante papel no tratamento biológico 

desta poluição, pois podem produzir biossurfactantes de diversas naturezas químicas 

e massa molecular. Esses materiais de superfície ativa aumentam a área interfacial de 

substratos hidrofóbicos insolúveis em água e aumentam a sua biodisponibilidade, 

desse modo aumentando o crescimento do microrganismo e a eficiência da 

biorremediação (RON & ROSENBERG, 2002). 

Os detergentes sintéticos usados para a limpeza de derrames de óleo têm 

freqüentemente conduzido a uma maior destruição do meio ambiente. Provavelmente 

a vantagem mais importante dos biossurfactantes com relação aos surfactantes 

químicos é a sua aceitabilidade ecológica. Muitos surfactantes sintetizados 

quimicamente ocasionam problemas ecológicos devido a sua resistência à 

degradação, toxicidade e acúmulo em ecossistemas naturais. Por outro lado, os 

biossurfactantes são biodegradáveis (HEALY et al., 1996).  

Apesar dos biossurfactantes apresentarem diversas vantagens em relação aos 

surfactantes sintéticos, os mesmos ainda não são amplamente utilizados devido ao 

alto custo de produção (NITSCHKE & PASTORE, 2002). Recentemente, a Companhia 

Jeneil de Biossurfactante (http://www.biosurfactant.com) começou a produção 
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comercial de biossurfactante do tipo ramnolipídio. O elevado custo de produção tem 

limitado aplicações comerciais. Porém, pode ser reduzido através da melhoria do 

rendimento e do uso de substratos baratos ou resíduos agroindustriais (MULLIGAN, 

2005). 

Em adição a fermentação submersa tradicionalmente utilizada, 

biossurfactantes podem ser produzidos por fermentação em estado sólido, sendo esta 

uma área interessante de pesquisa, já que poucos relatos são encontrados na 

literatura (VEENANADIG et al., 2000). 

Desta maneira, o presente trabalho visou selecionar bactérias com potencial 

para produzir biossurfactante e estudar a produção por bactéria e fungo em diferentes 

biorreatores, através de cultivos em estado sólido e submerso utilizando resíduos 

agroindustriais gerados na região, de forma a reduzir os custos de produção de um 

produto de alto valor agregado, além de contribuir com o meio ambiente pela 

diminuição da poluição e desequilíbrio gerados pelo acúmulo desses resíduos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Estudar a produção de biossurfactantes por bactérias e fungo através de 

cultivo em estado sólido e submerso, a partir de subprodutos das indústrias de 

beneficiamento de trigo e arroz.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Selecionar bactérias com potencial para produzir biossurfactante; 

- Comparar a produção de biossurfactantes por microrganismos diferentes, a 

bactéria que se mostrou mais promissora na etapa de seleção, Corynebacterium 

aquaticum, e o fungo Aspergillus fumigatus, em biorreatores com e sem injeção de ar 

forçada, através de cultivo em estado sólido e submerso; 

- Verificar a viabilidade de utilização de resíduos agroindustriais na produção 

de biossurfactantes. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

As atividades agropecuárias e de processamento de produtos agropecuários 

têm proporcionado sérios problemas de poluição no solo e em águas superficiais e 

subterrâneas. Como os resíduos de atividades agroindustriais apresentam, em geral, 

alta concentração de material orgânico, o seu lançamento em corpos hídricos pode 

proporcionar grande decréscimo na concentração de oxigênio dissolvido nesse meio 

(MATOS, 2005), levando ao desequilíbrio da fauna e da flora. 

Milhões de toneladas de resíduos são gerados a cada ano no mundo. Os 

custos para o tratamento desses resíduos são altos, havendo a necessidade de uma 

melhor administração através dos conceitos de reduzir, reusar e reciclar (MAKKAR & 

CAMEOTRA, 2002). O Brasil, por ser um país de intensa atividade agrícola, produz 

grandes quantidades de resíduos agroindustriais. A industrialização de alimentos gera 

resíduos sólidos e líquidos, o que faz necessária a busca de alternativas para diminuir 

os impactos causados por esses resíduos ao meio ambiente.  

Em 2000, a demanda mundial por surfactantes era de aproximadamente US$ 

9,4 bilhões por ano e esperava-se que essa demanda aumentasse a uma taxa de 35% 

ao ano. A maioria dos surfactantes em uso são derivados quimicamente do petróleo. 

Entretanto, o interesse por surfactantes microbiológicos tem aumentado devido a sua 

diversidade, características ambientais favoráveis, a possibilidade de produção através 

da fermentação e sua potencial aplicação em áreas como a proteção ambiental, 

recuperação de resíduos oleosos, cuidados à saúde e indústrias de processamento de 

alimentos (KIM et al., 2000). A maioria dos estudos na área de produção de 

biossurfactantes têm sido apresentados em fermentação submersa, fazendo da 

fermentação em estado sólido uma área promissora de pesquisa. 

Os custos freqüentemente limitam os processos biotecnológicos. Em países 

em desenvolvimento, onde a situação econômica muitas vezes produz dificuldades 

para manter-se ao nível dos avanços biotecnológicos, processos fermentativos 

utilizando substratos alternativos e de baixo custo, como os resíduos agroindustriais, 

constituem uma oportunidade para o progresso na produção de compostos bioativos, 

além de agregar valor a esses resíduos e contribuir com o meio ambiente pela 

diminuição da poluição e desequilíbrio gerados pelo seu acúmulo. De acordo com 

CAMEOTRA & MAKKAR (1998), o sucesso da produção de biossurfactantes depende 

do desenvolvimento de processos mais baratos e do uso de matérias-primas de baixo 

custo, a qual conta com 10-30% do custo total. 
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No Brasil, a produção anual de trigo oscila entre 5 e 6 milhões de toneladas. O  

Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor nacional  de trigo, perdendo somente 

para o Paraná. Entre as safras de 1998-2003 houve significativa evolução na 

produção, com um incremento de 345,2%. O estado produziu 36,4% do total produzido 

no país de 2001 a 2003, o que corresponde a 1.532.659 toneladas 

(http://www.scp.rs.gov.br; http://www.cnpt.embrapa.br). O farelo de trigo é um 

subproduto do processo de produção de farinha branca, sendo tradicionalmente usado 

na ração animal. Logo, a utilização do farelo de trigo como substrato para produção de 

biossurfactante é uma possibilidade atrativa, já que a matéria-prima é de fácil 

obtenção e baixo custo, possibilitando a obtenção de um produto de alto valor 

agregado. 

Os consumidores de alimentos mostram-se cada vez mais exigentes com 

relação a garantia da qualidade e a aquisição de um alimento seguro. Desta forma, a 

busca por alimentos naturais, livre de produtos químicos, como aditivos sintéticos ou 

agrotóxicos tem se intensificado. Os aditivos químicos podem ser cancerígenos e/ou 

danosos à saúde, principalmente quando consumidos diária e freqüentemente. Nesse 

contexto, a obtenção de bioprodutos a partir de processos biotecnológicos torna-se de 

extrema importância, podendo-se incluir os biossurfactantes, menos tóxicos que os 

surfactantes sintéticos. 

A utilização do petróleo como combustível e todas as etapas envolvidas no 

transporte, estocagem e distribuição do óleo cru e seus derivados envolvem riscos de 

derrames acidentais, os quais têm sido um dos principais problemas ambientais nas 

últimas décadas (CRAPEZ et al., 2000).  

Estima-se que a cada ano 600.000 toneladas de petróleo bruto são 

derramadas em acidentes durante o transporte, rebentamentos de poços de petróleo, 

descargas ilegais de efluentes industriais e limpeza de tanques de navios no mar. O 

petróleo derramado flutua e alastra-se progressivamente, formando extensas manchas 

negras, denominadas marés negras, de efeitos altamente destruidores. Além dos seus 

efeitos imediatos, bem evidentes, há também os efeitos a longo prazo, com 

repercussões não menos graves. Quando as marés negras atingem as zonas 

costeiras, colocam em risco a fauna e a flora pela intoxicação de peixes, moluscos e 

alguns mamíferos, representando um perigo para o homem através da cadeia 

alimentar. Há também prejuízos à atividade piscatória e pelo forte impacto negativo na 

atividade turística, já que os resíduos petrolíferos, de difícil remoção, impedem por 

muito tempo a utilização das praias (COLLA & COSTA, 2003). 
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Exemplos de acidentes com petróleo são o derrame de 2x105 toneladas de 

óleo cru pelo navio Amoco Cadiz ao longo da costa britânica, em 1978; o derrame de 

4x105 toneladas de petróleo pelo navio Exxon Valdez em 1989, atingindo a costa do 

Alasca; o derrame de 4 milhões de litros de petróleo da Refinaria Getúlio Vargas no 

município de Araucária, no Paraná, em 2000; e o vazamento de 1,3 milhões de litros 

de combustível em janeiro do mesmo ano, na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. 

Quando o óleo difunde-se no meio ambiente, hidrocarbonetos de baixo peso 

molecular são volatilizados, enquanto que os componentes polares são dissolvidos na 

água. Entretanto, grande parte dos hidrocarbonetos permanece na superfície da água 

ou aderido a partículas sólidas devido a sua baixa solubilidade (KARANTH et al., 

1999). A biodegradação de hidrocarbonetos é um processo complexo que depende da 

natureza e quantidade presente do poluente. O crescimento de microrganismos em 

hidrocarbonetos representa problemas devido a insolubilidade desses compostos em 

água. Porém, alguns microrganismos são capazes de emulsificar hidrocarbonetos em 

solução pela produção de agentes de superfície ativa, os biossurfactantes (BARATHI 

& VASUDEVAN, 2001).  

Biossurfactantes têm sido usados para remoção de óleo de áreas 

contaminadas por aumentar a biodegradação do óleo pelo aumento da 

biodisponibilidade de compostos hidrofóbicos (RON & ROSENBERG, 2002). Os 

surfactantes biológicos mostram-se promissores para a indústria petroquímica, já que 

são menos tóxicos, biodegradáveis e estáveis em valores extremos de pH, 

temperatura e salinidade quando comparados aos surfactantes sintéticos. 

A cidade do Rio Grande, localizada no sul do Rio Grande do Sul, destaca-se 

pela presença de um porto marítimo com grande movimentação de carga e pela 

presença de indústrias de fertilizantes, pescado, óleo de soja, refino de petróleo. O 

porto encontra-se no estuário da Lagoa dos Patos, o qual fica exposto a possíveis 

derrames de óleo, principalmente durante o transporte, armazenagem e transbordo. 

Essas evidências tornam urgente o desenvolvimento de alternativas para diminuir 

impactos ambientais ocasionados por derrames de óleos, como a produção de 

biossurfactantes a serem utilizados em processos de biorremediação. 

A importância da produção de biossurfactantes a partir de resíduos 

agroindustriais torna-se evidente não somente por diminuir os custos de produção de 

um produto de alto valor agregado e diminuir impactos ambientais ocasionados pelo 

acúmulo desses resíduos, mas também por contribuir com a indústria alimentícia e 



 7

petroquímica, refletindo no setor econômico, em questões ambientais e de saúde 

pública. 

  Desde 1998, o Laboratório de Engenharia Bioquímica da Fundação 

Universidade Federal do Rio Grande vem desenvolvendo pesquisas em fermentação 

em estado sólido, incluindo a produção de biossurfactantes e sua utilização em 

biorremediação de hidrocarbonetos, demonstrando a sua preocupação com a 

utilização de resíduos agroindustriais e a redução de impactos ambientais. Foram 

estudados o enriquecimento protéico do farelo de arroz em biorreatores tipo tambor 

rotativo e de coluna, a modelagem e simulação da transferência de calor em 

fermentação em estado sólido de farelo de arroz em fermentador de coluna, a 

produção de pectinase e amiloglicosidade e a otimização da produção de fungos 

comestíveis (SANTOS et al., 2001; GANDRA et al., 2000; LINDE, 2000; MORAES, 

1999; HASAN, 1998; TREICHEL et al., 1998). As pesquisas na área de produção de 

biossurfactante começaram com JUNIOR et al. (2003), que verificaram a capacidade 

dos fungos Aspergillus fumigatus e Phialomonium sp. de crescer na presença de 

compostos hidrofóbicos tais como óleo de soja, óleo diesel, hexano e tolueno, 

produzindo biossurfactante. COSTA (2004) estudou a velocidade de crescimento 

radial de fungos filamentosos como critério para a produção de biossurfactante 

utilizando diferentes fontes adicionais de carbono; além disso, avaliou o efeito de 

fontes adicionais de carbono de origem fóssil e não fóssil, da aeração e da solução de 

nutrientes na produção de biossurfactante. MARTINS (2005) produziu biossurfactante 

utilizando diferentes fungos filamentosos e avaliou sua utilização na biorremediação “in 

situ” de solo após derrame de óleo diesel. CHANIN et al. (2005) produziram 

biossurfactante a partir do fungo Phialomonium sp. e avaliaram sua utilização na 

biorremediação de solo após derrame de óleo de soja. CASTIGLIONI (2006) modelou, 

simulou e otimizou a produção de biossurfactante pelo fungo Aspergillus fumigatus 

através de fermentação em estado sólido, verificando a influência da aeração e do 

tempo de fermentação, utilizando como fontes adicionais de carbono óleo diesel e óleo 

de soja. CERQUEIRA (2007) verificou a estabilidade do biossurfactante produzido pelo 

fungo filamentoso Aspergillus fumigatus por fermentação em estado sólido de farelo de 

trigo e arroz com relação ao pH, temperatura e salinidade. Além disso, biorremediou 

solo contaminado com óleo de pescado e tolueno. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 Processos fermentativos 

 

Podemos descrever o processo fermentativo como um somatório de etapas, 

onde o meio de cultura, convenientemente preparado para fornecer ao microrganismo 

responsável pelo processo os nutrientes de que necessita, é com freqüência 

esterilizado com o objetivo de eliminar microrganismos contaminantes indesejáveis. 

No fermentador, esse meio recebe o inóculo, suspensão do microrganismo capaz de 

garantir a fermentação do meio em condições econômicas. O processo de 

fermentação é, então, controlado (temperatura, pH, agitação, concentração de 

nutrientes, entre outros) de modo a manter condições favoráveis ao trabalho do 

microrganismo. Completado o processo, o meio fermentado é encaminhado aos 

tratamentos finais, com vistas à separação de produtos e de subprodutos, ao 

tratamento de resíduos (BORZANI et al., 1975). 

Os processos fermentativos são comumente classificados quanto à condução 

do processo (descontínuos, semicontínuos ou contínuos), quanto ao modo de cultivo, 

(processos em estado sólido ou submerso) e quanto ao suprimento de oxigênio 

(processos aerados ou não aerados) (REGULY, 2000). 

 

4.1.1 Processo fermentativo em estado sólido 

 

De acordo com PANDEY et al. (2000), o processo fermentativo em estado 

sólido pode ser definido como aquele que ocorre na ausência ou próximo da ausência 

de água livre, empregando um substrato natural como fonte de carbono/energia. 

Entende-se por água livre a não separação ou escorrimento da água da matriz sólida, 

que deve conter umidade suficiente, na forma absorvida ou complexada, permitindo o 

crescimento do microrganismo (COSTA, 1996). 

As principais vantagens do processo fermentativo em estado sólido com 

relação ao processo fermentativo submerso são: maior produtividade; alta 

concentração dos produtos finais; baixa demanda de água e, portanto, menor 

probabilidade de contaminação; a possibilidade de utilização de substratos baratos e 

de baixo custo, como os resíduos agroindustriais (MITCHELL et al., 2000). 

Por sua vez, as desvantagens mais significativas são: os microrganismos 

utilizados são limitados àqueles que crescem em baixos níveis de umidade; 
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dificuldades para remoção do calor gerado pelo processo de respiração do 

microrganismo; dificuldade na medida e controle dos níveis de umidade, pH, oxigênio 

e gás carbônico; escassez de dados de engenharia e de projetos para fermentadores; 

dificuldade do aumento de escala (MITCHELL et al., 2000; COSTA, 1996). 

 

4.1.2 Processo fermentativo submerso 

 

 O processo fermentativo submerso tem como característica principal a 

utilização de um meio de cultura líquido, com nutrientes solúveis (ALONSO, 2001). 

Apresenta relativa facilidade de cultivo em grande escala, já que garante 

homogeneidade do meio e facilidade no controle dos parâmetros de processo, 

principalmente se monitorados por sensores adequados (COUTO & SANROMÁN, 

2006). No entanto, a maior probabilidade de contaminação, pela maior quantidade de 

água, é um inconveniente deste processo. Outra limitação está relacionada aos 

produtos extracelulares, obtidos consideravelmente diluídos, sendo necessária uma 

etapa de concentração mais trabalhosa na purificação (ALONSO, 2001). 

  

4.2 Biossurfactantes 

  

A maioria dos surfactantes disponíveis comercialmente são sintetizados a partir 

de derivados de petróleo. Entretanto, o crescimento da preocupação ambiental entre 

os consumidores, combinado com novas legislações de controle do meio ambiente, 

levaram à procura por surfactantes naturais como alternativa aos produtos existentes. 

Os surfactantes são moléculas anfipáticas constituídas de uma porção hidrofóbica e 

uma porção hidrofílica. A porção apolar é freqüentemente uma cadeia 

hidrocarbonatada, enquanto a porção polar pode ser iônica (aniônica ou catiônica), 

não iônica ou anfotérica (NITSCHKE & PASTORE, 2002; DESAY & BANAT, 1997).  

Os microrganismos degradadores de hidrocarbonetos podem produzir agentes 

de superfície ativa, os biossurfactantes. Esses agentes são moléculas pequenas de 

surfactantes que afetam a redução das tensões superficial e interfacial, e 

macromoléculas anfifílicas que estabilizam a emulsão (BENTO et al., 2005). 

 Monômeros de surfactantes formam estruturas esféricas ou lamelares com 

uma pseudofase orgânica no seu interior, de acordo com a Figura 1 (MULLIGAN et al., 

2001; CHAMPION et al., 1995). Este fato coincide com a menor tensão superficial e 

interfacial atingida, como pode ser observado na Figura 2. A mínima concentração em 
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que isso ocorre é chamada de concentração micelar crítica (CMC) (MULLIGAN et al., 

2001).  

 

 

 

FIGURA 1 Estruturas básicas formadas por biossurfactantes. Fonte: CHAMPION et al. 

(1995). 

 

 

 

FIGURA 2 Diagrama esquemático da variação da tensão superficial, interfacial e 

solubilidade em função da concentração de surfactante. Fonte: MULLIGAN et al. 

(2001). 

 

4.2.1 Principais classes de biossurfactantes 

 

Os biossurfactantes são moléculas complexas, compreendendo uma ampla 

variedade de estruturas químicas como glicolipídios, lipopeptídios, ácidos graxos, 

complexos polissacarídio-proteína, peptídios, fosfolipídios e lipídios neutros (BANAT et 

al., 2000). A porção apolar dos biossurfactantes geralmente é um hidrocarboneto com 

um ou mais ácidos graxos, os quais podem ser saturados ou insaturados e que 

também podem conter estruturas cíclicas. A porção polar pode ser simples como uma 
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carboxila ou função hidróxida ou uma mistura complexa de fosfatos, carboidratos, 

aminoácidos, entre outras (COOPER, 1986).  

Microrganismos sintetizam uma ampla variedade de bioemulsificantes de alta e 

baixa massa molecular. Os bioemulsificantes de alta massa molecular são 

polissacarídios anfipáticos, proteínas, lipopolissacarídios, lipoproteínas ou misturas 

complexas desses biopolímeros. Por sua vez, os bioemulsificantes de baixa massa 

molecular são geralmente glicolipídios como trealose lipídios, soforolipídios e 

ramnolipídios, ou lipopeptídios como a surfactina. Os bioemulsificantes de alta massa 

molecular são mais efetivos para estabilizar emulsões óleo em água, enquanto que os 

de baixa massa molecular reduzem as tensões superficial e interfacial (ROSENBERG 

& RON, 1999). A Figura 3 apresenta as estruturas de alguns biossurfactantes.  

 

(a) 

 

 

Mono-ramnolipídio 

 

 

 

Di-ramnolipídio 

 

 

(b) 

 



 12

 

 

(c) 

 

 

(d) 

 

 

 

FIGURA 3 Estruturas químicas de alguns biossurfactantes. (a) ramnolipídios, (b) 

soforolipídios, (c) lipopeptídio e (d) surfactina. Fontes: BOGNOLO (1999); SANDOVAL 

et al. (1999); CAMEOTRA & MAKKAR (1998); KOWALL et al. (1998); HEALY et al. 

(1996). 

 

4.2.2 Propriedades dos biossurfactantes 

 

Apesar da diversidade de composição química e propriedades, algumas 

características são comuns à maioria dos biossurfactantes. Muitas dessas 

características representam vantagens sobre os surfactantes convencionais 

(NITSCHKE & PASTORE, 2002), tais como: 

- Atividade superficial e interfacial: os biossurfactantes são mais efetivos e 

eficientes na redução das tensões superficial e interfacial do que surfactantes 
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sintéticos, pois propiciam menores tensões em menor concentração de surfactante 

(BOGNOLO, 1999); 

- Tolerância à temperatura, força iônica e pH: alguns biossurfactantes e suas 

atividades superficiais não são afetados por temperaturas de até 90ºC. 

Biossurfactantes não são precipitados em soluções salinas com concentração de até 

10%, enquanto 2-3% de sal é suficiente para desativar surfactantes químicos 

(BOGNOLO, 1999). As propriedades de superfície ativa do biossurfactante produzido 

por Corynebacterium lepus foram verificadas por COOPER et al. (1981), em pH 

variando de 2 a 10. As tensões superficial e interfacial reduziram para valores em 

torno de 45 e 10 mN.m-1, respectivamente, para todos os pHs estudados;  

- Biodegradabilidade: diferente dos surfactantes químicos, os biossurfactantes 

são facilmente degradáveis na água e no solo, o que os torna adequados para 

aplicações como biorremediação e tratamento de resíduos (BANAT et al., 2000); 

- Baixa toxicidade: a baixa toxicidade permite o uso em alimentos, cosméticos 

e produtos farmacêuticos (NITSCHKE & PASTORE, 2002); 

- Substratos abundantes e de baixo custo: podem ser produzidos a partir de 

matérias-primas renováveis e de baixo custo, disponíveis em grande quantidade 

(KOSARIC, 1992); 

- Concentração micelar crítica (CMC): a CMC dos biossurfactantes geralmente 

varia de 1 a 200 mg.L-1 (MULLIGAN et al., 2001), sendo considerada pequena quando 

comparada com a de surfactantes químicos. BOGNOLO (1999) reportou a CMC de 

surfactantes naturais (20 mg.L-1 para ramnolipídios e 11 mg.L-1 para surfactina) e 

sintéticos (590 mg.L-1 para sulfato de alquilbenzeno linear e 2000-2900 mg.L-1 para 

sódio lauril sulfato).  

  

4.2.3 Produção de biossurfactantes  

 

Os biossurfactantes são produzidos principalmente por microrganismos 

aeróbios, em meio aquoso, a partir de uma fonte de carbono. Como exemplos têm-se 

os carboidratos, os hidrocarbonetos, os óleos e gorduras ou misturas destes. Os 

emulsificantes são secretados extracelularmente ou fazem parte da membrana celular 

durante o crescimento do microrganismo, ajudando no transporte de substratos 

insolúveis através desta (BOGNOLO, 1999). 

Embora a maioria dos organismos produtores de biossurfactantes sejam 

aeróbios, alguns exemplos de produtores anaeróbios existem. Bacillus licheniformis 
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JF-2 é um exemplo, o qual seria bem adaptado para estudos “in situ” para o aumento 

da recuperação melhorada de óleo ou descontaminação de solos (MULLIGAN, 2005).  

Os biossurfactantes são produzidos por uma ampla variedade de bactérias, 

leveduras e fungos filamentosos (COSTA et al., 2006; KARANTH et al., 1999), e 

geralmente são liberados no meio de cultura na fase estacionária ou na fase 

exponencial (CAMEOTRA & MAKKAR, 1998). A Tabela 1 apresenta biossurfactantes 

produzidos por diferentes microrganismos. 

 

TABELA 1 Microrganismos produtores de biossurfactantes. 

Biossurfactante Microrganismo 

Glicolipídios  

Ramnolipídios Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas sp. 

Trealose lipídios Rhodococcus erythropolis 

Nocardia erythropolis 

Mycobacterium sp. 

Soforolipídios Torulopsis bombicola 

Torulopsis apicola 

Torulopsis petrophilum 

Lipopeptídios e lipoproteínas  

Lipopeptídio 

Viscosina 

Surfactina 

Subtilisina 

Bacillus licheniformis 

Pseudomonas fluorescens 

Bacillus subtilis 

Bacillus subtilis 

Ácidos graxos Corynebacterium lepus 

Lipídios neutros Nocardia erythropolis 

Fosfolipídios Thiobacillus thiooxidans 

Surfactantes poliméricos 

Emulsan 

Biodispersan 

Liposan 

 

Acinetobacter calcoaceticus 

Acinetobacter calcoaceticus 

Candida lipolytica 

Fonte: DESAI & BANAT (1997). 

 

O aparecimento de bioemulsificantes ou compostos de superfície ativa no meio 

de cultura ou unido às paredes celulares é geralmente considerado um pré-requisito 
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para as interações iniciais entre os hidrocarbonetos e a célula microbiana, porque 

reduzem a tensão interfacial entre o óleo e a fase aquosa, diminuindo o diâmetro 

médio das gotas de óleo e propiciando o aumento da área interfacial (HOMMEL, 1990 

citado por MARCHI et al., 1997).  

A produção de biossurfactante, além de induzida por hidrocarbonetos ou 

substratos insolúveis em água, pode ocorrer a partir de substratos solúveis em água, 

especialmente carboidratos (MULLIGAN, 2005; KARANTH et al., 1999; DESAI & 

BANAT, 1997).  

De acordo com DESAI & BANAT (1997), hidrocarbonetos e carboidratos estão 

envolvidos na síntese das porções hidrofóbicas e hidrofílicas, respectivamente, das 

moléculas de biossurfactante. Os caminhos para a síntese desses dois grupos de 

precursores são diversos e utilizam grupos específicos de enzimas. Em muitos casos, 

as primeiras enzimas para a síntese desses precursores são enzimas regulatórias; 

portanto, apesar da diversidade, existem algumas características comuns da sua 

síntese e regulação. As seguintes possibilidades existem para a síntese das diferentes 

porções das moléculas de biossurfactantes e seu acoplamento: (a) as porções 

hidrofóbica e hidrofílica são sintetizadas de forma independente; (b) a porção 

hidrofílica é sintetizada enquanto a síntese da porção hidrofóbica é induzida pelo 

substrato; (c) a porção hidrofóbica é sintetizada, enquanto a síntese da porção 

hidrofílica é dependente do substrato; e (d) a síntese de ambas as porções hidrofóbica 

e hidrofílica é dependente do substrato. 

O cultivo submerso com bactérias é predominante para a produção de 

biossurfactante. Porém, bactérias e leveduras podem crescer em substratos sólidos 

em níveis de 40-70 % de umidade. Os fungos filamentosos têm recebido a maioria das 

atenções nas pesquisas utilizando processos fermentativos em estado sólido, pois 

podem crescer na ausência de água livre (RAGHAVARAO et al., 2003; SCHMIDELL et 

al., 2001).  

CROSMAN et al. (2002) estudaram a produção de biossurfactante por 

Corynebacterium alkanolyticum ATCC 21511 utilizando hexadecano como fonte de 

carbono. O biossurfactante do tipo fosfolipídio produzido foi capaz de reduzir a tensão 

superficial para valores abaixo de 32 mN.m-1. 

Bacillus subtilis MTCC 2423 e Bacillus subtilis MTCC 1427 foram cultivados 

usando melaço como fonte de carbono e incubados em condições termofílicas (45ºC). 

A produção de biossurfactante foi evidenciada pela diminuição da tensão superficial e 

foi alcançada por ambas as bactérias no final da fase estacionária. Como resultado do 
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acúmulo de biossurfactante, a tensão superficial do meio foi diminuída para 29 e 31 

mN.m-1 por Bacillus subtilis MTCC 2423 e Bacillus subtilis MTCC 1427, 

respectivamente (MAKKAR & CAMEOTRA, 1998). 

Substratos de batata foram avaliados como fonte de carbono para a produção 

de surfactante por Bacillus subtilis ATCC 21332. Quatro meios de cultivo foram 

utilizados: meio de batata filtrado adicionado de solução nutriente, meio de batata 

filtrado sem adição de solução nutriente, meio de batata não filtrado sem adição de 

solução nutriente e solução nutriente somente. Tensões superficiais diminuíram de 

71,3 mN.m-1 para 28,3 mN.m-1 e 27,5 mN.m-1 quando foram usados o meio de batata 

não filtrado sem adição de solução nutriente e o meio contendo somente solução 

nutriente, respectivamente. Concentração micelar crítica de 0,10 g.L-1 foi obtida de um 

extrato do meio de batata não filtrado (FOX & BALA, 2000). 

Poucos relatos foram encontrados empregando o cultivo em estado sólido. 

MARTINS (2005) produziu biossurfactante de alta capacidade emulsificante através de 

fermentação em estado sólido de farelo de arroz, utilizando os fungos Aspergillus 

fumigatus e Phialomonium sp. OHNO et al. (1995) estudaram o efeito da temperatura 

na produção de surfactina por Bacillus subtilis cultivado em meio sólido a base de soja, 

encontrando como ótimo a temperatura de 37 ºC. 

 

4.2.4 Estimativa da atividade biossurfactante 

 

Muitas espécies de microrganismos têm sido descritas como produtoras de 

agentes de superfície ativa. A atividade superficial é observada com uma substancial 

redução da tensão superficial do meio de cultura, uma emulsificação do meio ou 

fenômenos relacionados, sendo que muitos tipos de biossurfactantes têm sido 

isolados e caracterizados (LAFRANCE & LAPOINTE, 1998).  

Por causa da presença de grupos hidrofílicos e hidrofóbicos na mesma 

molécula, surfactantes tendem a permanecer preferencialmente em interfaces entre 

fases fluidas, como óleo/água e ar/água. A formação de um filme molecular ordenado 

na interface diminui a tensão interfacial e a tensão superficial, e é responsável pelas 

propriedades das moléculas de surfactante (CAMEOTRA & MAKKAR, 1998). 

De acordo com BATISTA et al. (2006) as propriedades de superfície ativa mais 

importantes avaliadas na procura por microrganismos produtores de biossurfactantes 

com potencial de aplicação industrial são a redução da tensão superficial e a formação 

de emulsão e capacidade de estabilização. O critério utilizado para selecionar 
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produtores de biossurfactantes é a habilidade de reduzir a tensão superficial abaixo de 

40 mN.m-1, enquanto um critério citado para a capacidade de estabilização da emulsão 

é a habilidade de manter pelo menos 50% do volume da emulsão original 24 h depois 

da formação. Segundo MULLIGAN (2005) um bom surfactante pode diminuir a tensão 

superficial da água de 72 para 35 mN.m-1 e a tensão interfacial (tensão entre líquidos 

não polares e polares) da água contra n-hexadecano de 40 para 1 mN.m-1.  

A capacidade dos biossurfactantes de formar emulsões geralmente é 

determinada pelo índice de emulsificação. Para tal, são misturados meio fermentado e 

uma fase hidrófoba, seguindo-se agitação a alta velocidade e determinando a relação 

entre a altura da emulsão central formada e a altura total após 24 h de repouso. A 

relação entre as alturas é multiplicada por 100, obtendo-se o índice emulsificante em 

porcentagem (COSTA et al., 2006; PRUTHI & CAMEOTRA, 2003; COOPER & 

GOLDENBERG, 1987). Porém, convém levar em consideração dois tipos de emulsões 

formadas: a água em óleo, que considera a emulsão central, como na obtenção do 

índice emulsificante (BRODERICK & COONEY, 1982); e a óleo em água, na parte 

inferior, abaixo da emulsão central, evidenciada pela mudança da absorbância 

anteriormente a após a agitação da mistura meio fermentado/fase hidrófoba 

(JOHNSON et al., 1992). 

A concentração micelar crítica (CMC) de um biossurfactante é critério de 

avaliação de sua eficiência, sendo definida pela solubilidade de um surfactante em 

uma fase aquosa. A CMC é obtida pela dissolução de quantidades conhecidas do 

surfactante em água, medindo a tensão superficial e/ou interfacial e plotando os 

valores de tensão em função da concentração de surfactante (FOX & BALA, 2000; 

DESAI & BANAT, 1997). Quanto menor a CMC, mais eficiente o biossurfactante 

produzido (BOGNOLO, 1999). 

O balanço hidrofílico lipofílico (BHL) é um parâmetro que descreve a 

contribuição relativa da porção hidrofílica para a massa molecular da molécula de 

surfactante. Surfactantes com um BHL de 3 a 6 são lipofílicos e podem ser usados 

para formar emulsões água em óleo, enquanto surfactantes com BHL variando de 10 a 

18 são mais hidrofílicos, e podem ser usados para formar emulsões óleo em água. Os 

surfactantes que são mais efetivos para a limpeza de solos contaminados com óleo 

usualmente têm BHL maior que 10 (VOLKERING et al., 1998). 
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4.2.5 Fatores que afetam a produção de biossurfactante 

 

 Estudos têm indicado que o meio e as condições de crescimento podem 

influenciar o tipo e o rendimento dos biossurfactantes produzidos. O crescimento 

celular e o acúmulo de produtos metabólicos são fortemente influenciados pelos 

constituintes do meio como a fonte de carbono, de nitrogênio e de outros nutrientes. 

Fatores ambientais e condições de crescimento como o pH, temperatura, agitação e 

disponibilidade de oxigênio também afetam a produção de biossurfactante 

(RODRIGUES et al., 2006b; DESAI & BANAT, 1997). A seguir, apresentam-se os 

principais fatores que influenciam a produção de biossurfactantes. 

 

4.2.5.1 Fonte de carbono 

 

A fonte de carbono influencia a síntese do biossurfactante por indução ou 

repressão. Em alguns casos a adição de substratos imiscíveis ou miscíveis em água 

resulta na indução da produção de biossurfactante, porém, em outros, resulta em 

repressão. As fontes de carbono utilizadas para a produção de biossurfactante podem 

ser divididas em três categorias: carboidratos, hidrocarbonetos e óleos vegetais 

(CAMEOTRA & MAKKAR, 1998; KIM et al., 1997). 

KIM et al. (2002) estudaram diferentes fontes de carbono para a produção de 

lipídio de manoseleritritol (MEL) por Candida sp. SY16. Glicose e n-hexadecano não 

estimularam a produção de biossurfactante. Porém, quando utilizou-se óleo de soja 

como fonte de carbono, a tensão superficial do meio de cultura reduziu de 72 para 30 

mN.m-1. 

Óleos de buriti (Mauritia flexuosa), cupuaçu (Theobroma grandiflora), maracujá 

(Passiflora alata), andiroba (Carapa guianensis), castanha do Pará (Betholletia 

excelsa) e babassu (Orbinya sp.) foram avaliados como fonte de carbono para a 

produção de ramnolipídios de Pseudomonas aeruginosa LBI. As maiores 

concentrações de ramnolipídios foram obtidas dos óleos de castanha do Pará (9,9 g.L-

1) e do óleo de maracujá (9,2 g.L-1). A tensão superficial variou de 29,8 a 31,5 mN.m-1, 

a CMC de 55 a 163 mg.L-1 e a atividade emulsificante foi maior contra tolueno (93-100 

%) do que contra querosene (70-92 %) (COSTA et al., 2006). 

CASTIGLIONI (2006) cultivou o fungo Aspergillus fumigatus em meio sólido 

para a produção de biossurfactante, sem e com fonte adicional de carbono (óleo 
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diesel). Os melhores resultados para atividade emulsificante foram encontrados nos 

cultivos na ausência de fonte adicional de carbono. 

KIM et al. (1997) avaliaram a produção de biossurfactante por Bacillus subtilis 

C9 utilizando como fonte de carbono carboidrato (glicose), hidrocarboneto 

(hexadecano) e óleo vegetal (óleo de soja). Alto rendimento de biossurfactante foi 

obtido da cultura de Bacillus subtilis C9 usando glicose na concentração de 40 g.L-1 

como substrato. A tensão superficial foi reduzida de 72,8 para 28,2 mN.m-1 e foi 

possível obter alta capacidade emulsificante. No meio contendo óleo de soja, Bacillus 

subtilis C9 emulsificou hidrocarbonetos, mas reduziu pouco a tensão superficial (45,3 

mN.m-1) quando comparada com o meio contendo glicose como fonte de carbono. No 

cultivo contendo hexadecano como fonte de carbono, houve inibição da produção de 

biossurfactante, pois a tensão superficial obtida foi alta (50,9 mN.m-1) e a atividade 

emulsificante foi baixa. 

MAKKAR & CAMEOTRA (1998) estudaram a produção de biossurfactante de 

Bacillus subtilis MTCC 1427 utilizando como fonte de carbono carboidratos (glicose, 

amido, sacarose, piruvato de sódio, acetato de sódio) e hidrocarbonetos (dodecano, 

hexadecano e pristano), na concentração de 2% (v/v). As maiores reduções na tensão 

superficial ocorreram quando as fontes de carbono foram glicose, sacarose, amido e 

piruvato de sódio. A bactéria não foi capaz de crescer e produzir surfactante quando 

as fontes de carbono foram acetato de sódio e hidrocarbonetos. 

COSTA (2004) verificou a produção de biossurfactante pelo fungo filamentoso 

Aspergilllus fumigatus por fermentação em estado sólido. Farelo de arroz 

desengordurado foi usado como fonte básica de nutrientes, sendo enriquecido com 

fontes de carbono fósseis (ciclohexano, n-hexano e óleo diesel) e não fósseis 

(glicerina e óleo de soja). Melhores valores de atividade emulsificante foram 

encontrados quando foram utilizadas fontes de carbono fósseis nos cultivos. 

THAVASI et al. (2007) produziram e caracterizaram biossurfactante utilizando 

como microrganismo a bactéria Corynebacterium kutscheri e como fonte de carbono 

óleo lubrificante de motor ou óleo de amendoim. A máxima concentração de 

biossurfactante obtida foi de 6,4 mg.mL-1, utilizando óleo de amendoim como fonte de 

carbono. O biossurfactante produzido foi caracterizado como glicolipopeptídio, e capaz 

de emulsificar óleo lubrificante de motor, óleo de amendoim, querosene, diesel, xileno, 

naftaleno e antraceno. A atividade emulsificante foi maior do que a encontrada quando 

utilizou-se Triton-X, um surfactante sintético. 
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4.2.5.2 Fonte de nitrogênio 

 

Outros constituintes do meio, além da fonte de carbono, também afetam a 

produção de biossurfactantes. Há evidências de que o nitrogênio possui papel 

importante na produção de compostos de superfície ativa por microrganismos 

(CAMEOTRA & MAKKAR, 1998). 

A produção de biossurfactante pode ocorrer ou ser estimulada pelo 

crescimento de células microbianas sob condições limite de crescimento. 

Pseudomonas aeruginosa apresentou maior produção de ramnolipídios quando a 

cultura alcançou a fase estacionária de crescimento devido a limitação de fonte de 

nitrogênio (DESAI & DESAI, 1993, citados por RODRIGUES et al., 2006a). 

GUERRA-SANTOS et al. (1984), citados por DESAI & BANAT (1997), 

encontraram máxima produção de ramnolipídios depois da limitação de nitrogênio, 

quando a razão de C:N passou de 16:1 para 18:1. Abaixo da razão C:N de 11:1 não 

houve produção de biossurfactante, pois a cultura não estava em condições limite de 

nitrogênio. 

TURKOVSKAYA et al. (2001) avaliaram a produção de biossurfactante por 

Pseudomonas aeruginosa 50.3 utilizando as seguintes fontes de nitrogênio na 

concentração de 1g.L-1: KNO3, NH4Cl, NH4H2PO4 e NH4NO3. O glicerol foi utilizado 

como única fonte de carbono. A máxima atividade emulsificante foi encontrada para os 

meios contendo KNO3, NH4Cl e NH4NO3. A mínima tensão superficial (25 mN.m-1) e a 

máxima biomassa celular foram observadas quando a fonte de nitrogênio foi NH4Cl. 

 

4.2.5.3 Fonte de outros nutrientes 

 

Os efeitos de alguns sais inorgânicos na produção de biossurfactante e 

crescimento celular de Bacillus subtilis C9 foram investigados. A adição de MnSO4 

resultou em significante aumento da produção de biossurfactante e crescimento 

celular, enquanto CaCl2 e NaCl não apresentaram efeito algum. A maior concentração 

de biossurfactante foi encontrada para a concentração de 50 mg.L-1 de MnSO4.4H2O. 

A fonte de fosfato, suprida por K2HPO4 e NaH2PO4 na proporção em peso de 7:1, teve 

efeito diferente na produção de biossurfactante comparado com o crescimento celular. 

A máxima concentração celular foi obtida quando 9 g.L-1 de fosfatos foram utilizados, 

enquanto que a maior concentração de biossurfactante ocorreu quando utilizou-se 12 

g.L-1 de fosfatos (KIM et al., 1997). 
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A produção de surfactina por Bacillus subtilis foi estimulada pela adição de sais 

de ferro e manganês ao meio (COOPER et al., 1991, citados por CAMEOTRA & 

MAKKAR, 1998). 

Para o crescimento e produção de biossurfactante por Pseudomonas 

aeruginosa 50.3 houve a necessidade de íons de magnésio. Na sua ausência, o 

crescimento foi baixo e não foi produzido biossurfactante. A concentração ótima de 

magnésio foi de 0,005-0,02 mg.L-1 (TURKOVSKAYA et al., 2001). 

 

4.2.5.4 Fatores ambientais 

 

Fatores ambientais e condições de crescimento como a temperatura, agitação 

e disponibilidade de oxigênio também afetam a produção de biossurfactante através 

do seu efeito no crescimento ou atividade celular (DESAI & BANAT, 1997). 

CHANIN et al. (2005) avaliaram o efeito da temperatura, pH e umidade do meio 

na produção de biossurfactante pelo fungo Phialomonium sp. em meio sólido. As 

temperaturas de estudo foram 25, 30 e 35ºC. Os pHs utilizados foram 4,0, 4,5 e 5,0 e 

as umidades do meio 40, 50 e 60%. Melhores resultados foram encontrados na 

temperatura de 35ºC, pH 5,0 e umidade 60%. 

Durante estudo da produção de biossurfactante por Pseudomonas aeruginosa 

50.3 em diferentes temperaturas, pH e agitação, TURKOVSKAYA et al. (2001) 

observaram que na ausência de agitação, pouco biossurfactante foi sintetizado a 

temperatura ambiente, pois a tensão superficial do meio livre de células foi de 66,9 

mN.m-1, não apresentando atividade emulsificante. Mantendo o meio sem agitação e 

aumentando a temperatura para 30ºC, a tensão superficial reduziu consideravelmente 

(37,4 mN.m-1), porém a atividade emulsificante foi baixa (10%). Entretanto, quando 

utilizou-se agitação em shaker a 160 rpm e temperaturas de 20 e 30ºC, o crescimento 

celular e rendimento do surfactante foram superiores, com redução da tensão 

superficial para 25 mN.m-1, e atividade emulsificante de 60%. O ótimo pH para o 

crescimento do microrganismo e biossíntese de surfactante foi de 7,0-8,0. 
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4.2.6 Substratos renováveis e de baixo custo para a produção de biossurfactante 

 

Apesar de apresentarem diversas vantagens em relação aos surfactantes 

químicos, o uso de biossurfactantes tem sido limitado devido ao alto custo de 

produção. Entretanto, biossurfactantes podem ser produzidos com alto rendimento por 

alguns microrganismos utilizando meios renováveis como fonte potencial de carbono, 

especialmente resíduos agroindustriais (MANEERAT, 2005; NITSCHKE & PASTORE, 

2002).  

Um alto custo de produção pode ser tolerado para biossurfactantes utilizados 

em pequeno volume em produtos cosméticos e farmacêuticos. Porém, em aplicações 

como a recuperação melhorada de óleo, a qual requer altos volumes de surfactantes, 

os altos custos são incompatíveis com o uso (MAKKAR & CAMEOTRA, 2002) 

KOSARIC et al. (1984) sugeriram quatro fatores que devem ser focados para a 

redução dos custos de produção de biossurfactantes: os microrganismos 

(selecionados, adaptados ou modificados geneticamente para altos rendimentos de 

produtos); o processo (adaptado para baixos custos de operação); o substrato para 

crescimento microbiano (adaptado para baixo custo); e os bioprodutos do processo 

(obtenção de altos rendimentos). 

A seleção de substratos adequados para a produção de biossurfactantes 

concentra maior número de pesquisas em produtos e resíduos agroindustriais 

provenientes de regiões tropicais. Isto inclui colheitas como mandioca, beterraba, soja, 

batata doce, batata, resíduos como farelo e palha de trigo e arroz, casca de soja, milho 

e arroz, bagaço de cana de açúcar; resíduos de indústrias processadoras de café, 

como polpa de café, casca de café, solos onde foram plantados cafeeiros; resíduos de 

indústrias processadoras de frutas, como bagaço de maça e uva, resíduos do 

processamento de abacaxi e cenoura, casca de banana; resíduos de moinhos 

processadores de óleo, como torta de coco, torta de soja, torta de amendoim; e outros 

como serragem, sabugo de milho e raízes de chicória (PANDEY et al., 2000). Outros 

substratos renováveis passíveis de utilização são os óleos vegetais, resíduos de 

destilarias e indústrias de laticínios (MAKKAR & CAMEOTRA, 2002).  

Se resíduos industriais orgânicos são utilizados como substratos para a 

produção de biossurfactante, um benefício duplo é obtido: os resíduos são tratados e 

um produto de elevado valor agregado é obtido. Essa abordagem reduz o custo para o 

tratamento do resíduo com o potencial de gerar lucro através da comercialização do 

biossurfactante (KOSARIC, 1992). 
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Os biossurfactantes somente podem substituir os surfactantes sintéticos se os 

custos da matéria-prima e do processo são mínimos (MANEERAT, 2005). O 

rendimento de produção é outro fator importante a ser considerado. Desenvolvimentos 

recentes na área de otimização das condições de fermentação têm resultado em 

significante aumento nos rendimentos de produção, fazendo os biossurfactantes mais 

atrativos comercialmente (DESAI & BANAT, 1997). Os custos não favoráveis de 

produção de biossurfactantes podem ser revertidos se processos fermentativos forem 

desenvolvidos para promover altos rendimentos, utilizando-se meios de cultivo 

renováveis, principalmente resíduos agroindústrias como fonte potencial de carbono. 

O trigo ocupa o primeiro lugar em volume dos cereais produzidos no mundo. 

No Brasil, cerca de 90% da produção ocorre no sul do país 

(http://www.cnpt.embrapa.br). Na obtenção da farinha de trigo, 28% do grão não é 

aproveitado, originando o farelo de trigo (SOARES et al., 2004). Sendo assim, a 

utilização deste resíduo agroindustrial para a produção de biossurfactante torna-se 

uma alternativa atrativa. A Tabela 2 apresenta a composição centesimal em base seca 

do farelo de trigo. 

 

TABELA 2 Composição centesimal do farelo de trigo. 

Constituintes  Composição centesimal (%) 

Lipídios  3,43 

Proteínas 19,79 

Fibras  43,69 

Carboidratos digeríveis  27,92 

Cinzas  6,33 

 Fonte: RAUPP et al. (2000). 

 

4.2.7 Parâmetros cinéticos para avaliação da produção de biossurfactantes 

 

 Os parâmetros cinéticos para avaliação da produção de biossurfactantes são 

classificados conforme a seguir (RODRIGUES et al., 2006b; DESAI & BANAT, 1997): 

- Produção com crescimento associado: existem relações entre o crescimento, 

a utilização de substrato e a produção de biossurfactante (Figura 4a); 

- Produção em condições limitantes de crescimento: é caracterizada por um 

nítido aumento na produção de biossurfactante como resultado da limitação de um ou 

mais componentes do meio (Figura 4b); 



 24

- Produção associada com precursor de aumentação: alguns pesquisadores 

têm reportado que a adição de precursores ao meio de crescimento ocasiona 

mudanças qualitativas e quantitativas no produto. Por exemplo, a adição de 

compostos lipofílicos ao meio de cultura de Torulopsis bombicola resultou no aumento 

da produção de biossurfactante. 

 

 

FIGURA 4 Ilustração esquemática mostrando diferentes tipos de cinéticas de 

fermentação para a produção de biossurfactante. (a) Produção com crescimento 

associado e (b) produção em condições limitantes de crescimento. Fonte: DESAI & 

BANAT (1997). 

 

4.2.8 Aplicações dos biossurfactantes 

 

 O potencial de aplicação dos biossurfactantes é baseado em suas 

propriedades funcionais, que incluem: emulsificação, detergência, capacidade 

espumante, solubilização e dispersão de fases (LIMA, 1996). 

Os biossurfactantes vêm sendo testados em aplicações ambientais como a 

biorremediação, dispersão de efluentes oleosos, otimização de recuperação de óleos 

e transferência de óleo cru, e são potenciais candidatos a substituir surfactantes 

químicos no futuro, especialmente em indústrias de alimentos, cosmética e 

farmacêutica, produtos de limpeza industriais e em produtos químicos agroindustriais 

(MAKKAR & CAMEOTRA, 2002). 

 

4.2.8.1 Usos relacionados a indústria petrolífera 

 

 O principal uso dos biossurfactantes relaciona-se à indústria petrolífera, devido 

ao aumento da solubilidade dos componentes do petróleo (LIMA, 1996).  
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Resíduos e frações de óleos pesados que sedimentam no fundo de tanques de 

estocagem são altamente viscosos e podem se tornar depósitos sólidos que não são 

removidos através de bombeamento convencional. A remoção requer lavagem com 

solventes ou limpeza manual, ambas perigosas, demoradas e caras. Um processo 

alternativo de limpeza é o uso de biossurfactantes, pois estes promovem a diminuição 

na viscosidade e a formação de emulsões óleo-água, facilitando o bombeamento dos 

resíduos e a recuperação do óleo cru após a quebra da emulsão (BOGNOLO, 1999).  

Uma área de potencial considerável para a aplicação de biossurfactantes é o 

campo da recuperação melhorada de óleo por microrganismos (Microbial Enhanced 

Oil Recovery - MEOR). Métodos de recuperação melhorada de óleo são criados para 

recuperar óleo remanescente em reservatórios depois de procedimentos de 

recuperação primária e secundária. A MEOR é uma importante tecnologia de 

recuperação terciária, que utiliza microrganismos e/ou seus metabólitos para 

recuperação de óleo residual. Na MEOR, microrganismos nos reservatórios são 

estimulados a produzir surfactantes, os quais auxiliam na redução da tensão interfacial 

óleo-reservatório (BANAT et al., 2000). 

 

4.2.8.2 Biorremediação 

 

 Os principias mecanismos naturais de remoção de hidrocarbonetos de 

ambientes contaminados são a fotoxidação, evaporação e degradação microbiana, os 

quais podem levar anos para estabilizar o local contaminado (BOGNOLO, 1999). Além 

disso, os métodos físicos comumente utilizados, como a remoção mecânica e extração 

com solventes, geralmente não recuperam mais do que 10-15% do óleo derramado. 

Logo, a biorremediação é uma tecnologia emergente promissora para o tratamento de 

solos e águas contaminados com hidrocarbonetos (ZHU et al., 2004). 

Após o acidente com o petroleiro Exxon Valdez em 1989, em que o óleo 

derramado no mar atingiu 15% da costa do Alasca (Figura 5), os processos de 

degradação biológica, chamados de biorremediação, receberam maior atenção. Tais 

processos surgiram a partir de estudos de decomposição de pesticidas em solos e, 

mais tarde, foram propostos como promissores para a recuperação de áreas atingidas 

por derrames de óleos (CRAPEZ et al., 2002). 

A biorremediação é uma tecnologia que utiliza o metabolismo de 

microrganismos para eliminação mais rápida de poluentes presentes no meio 

ambiente ou sua redução a níveis aceitáveis (HUY et al., 1999). Os biossurfactantes 
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vêm sendo testados na biorremediação como uma alternativa eficiente no tratamento 

de regiões contaminadas pela presença de petróleo e seus derivados (MARTINS et 

al., 2003), já que aumentam a área interfacial óleo/água, acelerando a degradação de 

óleos por microrganismos e melhorando a biorremediação de água e solo 

(ROSENBERG & RON, 1999). 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

FIGURA 5 Derrame de óleo pelo navio Exxon Valdez. Fontes: 

http://www.foilex.com/bilder/tcdae/exxonvaldez.gif;http://www.explorenorth.com/library/

maps/images/exxonvaldezmap-adn.gif 

 

A biorremediação envolve a aceleração de processos biodegradativos naturais 

em ambientes contaminados pela melhoria da disponibilidade de materiais (ex: 

nutrientes e oxigênio), condições (ex: pH e umidade), e a predominância de 

microrganismos. Desta maneira, a biorremediação usualmente consiste na aplicação 

de fertilizantes como nitrogênio e fósforo, ajustando o pH e conteúdo de água, se 

necessário, fornecendo ar e freqüentemente adicionando microrganismos. A adição de 

emulsificantes é vantajosa quando o crescimento bacteriano é lento (ex: a 

temperaturas baixas ou na presença de altas concentrações de poluentes) ou quando 

os poluentes consistem em compostos que são de difícil degradação, como os 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs) (RON & ROSENBERG, 2002). 

A biodegradação de hidrocarbonetos pode ser representada por uma reação 

química onde os contaminantes, em presença de um aceptor de elétrons, nutrientes e 

microrganismos são transformados em água e dióxido de carbono. Os aceptores de 

elétrons, compostos que recebem elétrons e são, portanto, reduzidos, são 

principalmente o oxigênio, nitrato, ferro férrico e sulfato (CORSEUIL & ALVAREZ, 

1996, citados por FASANELLA, 2005). 
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Os mecanismos pelos quais os biossurfactantes aumentam a remoção do óleo 

de ambientes contaminados têm sido propostos por ocorrer em dois estágios: 

mobilização e solubilização (URUM & PEKDEMIR, 2004; VOLKERING et al., 1998). 

 O mecanismo de mobilização ocorre em concentração abaixo da concentração 

micelar crítica do surfactante. Fenômenos associados com esse mecanismo incluem a 

redução das tensões superficial e interfacial e redução do ângulo de contato. A 

concentrações abaixo da micelar crítica, os surfactantes reduzem as tensões 

superficial e interfacial entre ar/água e óleo/água, respectivamente (Figura 6). 

Acima da concentração micelar crítica dos surfactantes, a solubilidade do óleo 

aumenta drasticamente devido a agregação das micelas de surfactantes. A porção 

hidrofóbica das moléculas de surfactante agrupam-se no interior da estrutura da 

micela com a porção hidrofílica exposta a fase aquosa, no exterior. 

Conseqüentemente, o interior da micela constitui um ambiente compatível para 

moléculas hidrofóbicas orgânicas; o processo de incorporação dessas moléculas na 

micela é conhecido como solubilização, e está representado na Figura 7. 

 

 

FIGURA 6 Representação da redução da tensão interfacial óleo/água pela presença 

de surfactante. Fonte: http://pcserver.iqm.unicamp.br 

  

 

FIGURA 7 Representação da solubilização de moléculas hidrofóbicas orgânicas. 

Fonte: IPIECA (2001). 
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4.2.8.3 Indústria de alimentos 

 

Na indústria alimentícia, os biossurfactantes são empregados como 

emulsificantes no processamento de matérias-primas. Compostos de superfície ativa 

são utilizados em produtos de panificação e cárneos, onde influenciam as 

características reológicas da farinha ou emulsificam a gordura presente. Um 

bioemulsificante obtido da Candida utilis tem sido utilizado em molhos de saladas 

(MAKKAR & CAMEOTRA, 2002). 

 

4.2.8.4 Remoção de metais 

 

A remoção de metais, que geralmente inclui a ação de ácidos, álcalis, 

complexantes, solventes solúveis em água, pode ser realizada pela ação de 

biossurfactantes. Surfactina, ramnolipídios e soforolipídios foram capazes de remover 

cobre e zinco de um solo contaminado com hidrocarbonetos. Isto ocorre devido ao 

caráter aniônico desses surfactantes. A surfactina apresentou uma remoção de 70% 

de cobre e 50% de hidrocarbonetos, comparados com valores de 20 a 30% de 

remoção de cobre e hidrocarbonetos por um surfactante químico (MULLIGAN et al., 

1999). 

 

4.2.8.5 Agentes terapêuticos 

 

 Falha na respiração em crianças pré-maturas é causada pela deficiência de 

surfactante pumonar, um complexo fosfolipídio-proteína (TAYLER et al., 1985, citados 

por MAKKAR & CAMEOTRA, 2002). O isolamento do gene da molécula de proteína 

do surfactante e clonagem em bactéria tornou possível a produção para aplicação 

médica (LANG et al., 1989, citados por MAKKAR & CAMEOTRA, 2002). 

 Vários ramnolipídios podem exibir efeitos antibacterianos e antivirais. 

Lipopeptídios podem atuar como antibióticos, antivirais e agentes antitumorais 

(CAMEOTRA & MAKKAR, 2004). A surfactina, um dos mais conhecidos 

biossurfactantes, possui várias aplicações farmacêuticas como a inibição na formação 

de coágulos, atividade antifúngica e antitumoral (BANAT et al., 2000). 
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4.2.8.6 Usos na agricultura 

 

 Os biossurfactantes são usados na agricultura especialmente em formulações 

de herbicidas e pesticidas. Os compostos ativos destas formulações são geralmente 

hidrofóbicos, sendo necessários agentes emulsificantes para dispersá-los em soluções 

aquosas. Um exemplo é o uso do biossurfactante produzido por Bacillus para 

emulsificar pesticidas organofosforados imiscíveis (PATEL & GOPINATHAN, 1986, 

citados por ROSENBERG & RON, 1999). 

 

4.2.8.7 Indústria de materiais de higiene e cosméticos 

 

Os biossurfactantes são bastante atrativos nas indústrias de materiais de 

higiene e cosméticos. Um produto contendo 1 mol de soforolipídios e 12 moles de 

propileno glicol apresentou excelente compatibilidade com a pele, sendo utilizado 

como hidratante (DESAI & BANAT, 1997).  
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5 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

 Para apresentação e compreensão dos resultados obtidos, o trabalho foi 

dividido em três artigos: 

 

ARTIGO 1: Seleção de bactérias e avaliação cinética da produção de 

biossurfactantes; 

 

ARTIGO 2: Biossurfactantes bacteriano e fúngico: produção através de cultivo em 

estado sólido utilizando resíduos agroindustriais; 

 

ARTIGO 3: Produção de biossurfactantes bacteriano e fúngico por cultivo submerso 

de farelo de trigo. 



 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 SELEÇÃO DE BACTÉRIAS E AVALIAÇÃO CINÉTICA DA PRODUÇÃO DE 

BIOSSURFACTANTES
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RESUMO 

 

Os compostos de origem microbiana que exibem atividade superficial e capacidade 
emulsificante são denominados biossurfactantes. Apresentam vantagens com relação 
aos surfactantes sintéticos, como a biodegradabilidade e baixa toxicidade, podendo 
ser aplicados na indústria de alimentos, em produtos farmacêuticos, cosméticos e na 
recuperação de petróleo. O objetivo do presente trabalho foi selecionar bactérias para 
produção de biossurfactante, avaliando a tensão superficial e a atividade emulsificante 
e estudando a cinética dos processos fermentativos. Foram utilizadas 4 culturas de 
bactérias: 1) cultura pura de Corynebacterium aquaticum, 2) cultura mista contendo 
Corynebacterium aquaticum e Bacillus sp., 3) cultura mista contendo Corynebacterium 
sp., Bacillus cereus e Bacillus mycoides e 4) cultura pura de Bacillus subtilis. A cultura 
pura de Corynebacterium aquaticum foi a que apresentou menor tensão superficial 
(28,8 mN.m-1) e maiores concentração celular (1,98 g.L-1), velocidade instantânea de 
crescimento celular (0,042 g.L-1.h-1), produtividade com relação a redução da tensão 
superficial (2,01 mN.m-1.h-1), produtividade com relação a atividade emulsificante óleo 
em água (2,65 UE.h-1) e produtividade com relação a atividade emulsificante água em 
óleo (0,40 UE.h-1). As maiores atividades emulsificantes óleo em água e água em óleo 
não diferiram (p<0,05) para todas as culturas utilizadas. Os resultados mostraram o 
potencial da bactéria Corynebacterium aquaticum na produção de biossurfactante, 
tanto pela redução da tensão superficial e aumento da atividade emulsificante quanto 
pelos parâmetros cinéticos avaliados. 
 

 
Palavras-chave: atividade emulsificante, bioprocesso, tensão superficial. 
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ABSTRACT 

 

Microbial origin compounds that exhibit surface activity and emulsifying capacity are 
named biosurfactants. They present advantages in relation to the synthetic surfactants, 
as the biodegradability and low toxicity, and can be applied in the food industry, in 
pharmaceutical products, cosmetics and in the petroleum recovery. This paper aimed 
at selecting bacteria for biosurfactant production, evaluating the surface tension and 
the emulsifying activity and studying the fermentation process kinetics. It was used 4 
bacterial strains: 1) pure culture of Corynebacterium aquaticum, 2) mixed culture 
containing Corynebacterium aquaticum and Bacillus sp., 3) mixed culture containing 
Corynebacterium sp., Bacillus cereus and Bacillus mycoides and 4) pure culture of 
Bacillus subtilis. The pure culture of Corynebacterium aquaticum presented the 
smallest surface tension (28.8 mN.m-1) and highest cellular concentration (1.98 g.L-1), 
instantaneous growth rate (0.042 g.L-1.h-1), productivity with relation to the reduction of 
the surface tension (2.01 mN.m-1.h-1), productivity with relation to the emulsifying 
activity oil in water (2.65 UE.h-1) and productivity with relation to the emulsifying activity 
water in oil (0.40 UE.h-1). The highest emulsifying activities oil in water and water in oil 
didn't differ (p<0.05) for all the cultures used. The results showed the potential of the 
bacteria Corynebacterium aquaticum in the biosurfactant production, so much for the 
surface tension reduction and the emulsifying activity increase as for the kinetics 
parameters evaluation. 
 
Keywords: emulsifying activity, bioprocess, surface tension. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Na nova era da industrialização global, em que várias indústrias estão sendo 

direcionadas para tecnologias emergentes, a biotecnologia apresenta várias 

oportunidades de pesquisa. Os surfactantes constituem uma importante classe de 

produtos químicos muito utilizados na indústria moderna. Na década de 90, a 

produção mundial de surfactantes excedeu 3 milhões de toneladas por ano (valor 

estimado de US$ 4 bilhões), e esperava-se que aumentasse para mais de 4 milhões 

de toneladas no final do século (BANAT et al., 2000), o que evidencia o quão 

promissor torna-se esse mercado. 

A maioria dos surfactantes em uso são derivados quimicamente do petróleo. 

Entretanto, o interesse por surfactantes microbiológicos tem aumentado nos últimos 

anos devido a sua diversidade, características ambientais favoráveis, possibilidade de 

produção através de fermentação e potencial aplicação em diversas áreas do setor 

industrial (KIM et al., 2000). 

Os compostos de origem microbiana que exibem propriedades surfactantes, 

isto é, diminuem a tensão superficial e possuem alta capacidade emulsificante, são 

denominados biossurfactantes, e consistem em produtos metabólicos de 

microrganismos (CAMEOTRA & MAKKAR, 1998). São produzidos principalmente por 

bactérias isoladas do solo, da água do mar, de sedimentos marinhos e de áreas 

contaminadas por óleos, embora possam ser produzidos por fungos e leveduras 

(BARROS et al., 2007; COSTA et al., 2006). 

As moléculas de biossurfactantes apresentam uma porção hidrofóbica e uma 

porção hidrofílica. A porção apolar geralmente consiste de cadeias hidrocarbônicas 

com um ou mais ácidos graxos, que podem ser saturados, insaturados, hidroxilados 

ou ramificados. Já a porção polar pode ser um éster, hidróxido, fosfato, grupos 

carboxílicos, carboidratos, aminoácidos ou peptídios (BOGNOLO, 1999; DESAI & 

BANAT, 1997). 

Os surfactantes de origem microbiana são diferenciados por sua natureza 

bioquímica e pela espécie microbiana produtora. As principais classes incluem 

glicolipídios, lipopeptídeos e lipoproteínas, fosfolipídios, ácidos graxos e surfactantes 

poliméricos. Devido a presença de grupos polares e apolares na mesma molécula, 

tendem a se distribuir na interface entre fases fluidas com diferentes graus de 

polaridade, como ar/água e óleo/água, reduzindo as tensões superficial e interfacial, 
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respectivamente, e conferindo capacidade de detergência, emulsificação, solubilização 

e dispersão de fases (DESAI & BANAT, 1997).  

Os biossurfactantes vêm sendo testados em aplicações ambientais como a 

biorremediação, dispersão de efluentes oleosos, otimização da recuperação de óleos 

e transferência de óleo cru. São compostos que podem substituir os surfactantes 

químicos no futuro, especialmente em indústrias de alimentos, cosmética e 

farmacêutica, produtos de limpeza industriais, produtos químicos agroindustriais e em 

processos de biorremediação, já que são biodegradáveis, possuem baixa toxicidade e 

apresentam estabilidade em valores extremos de pH, temperatura e salinidade (CHEN 

et al., 2007; MAKKAR & CAMEOTRA, 2002). 

A produção de bioemulsificantes ou compostos de superfície ativa geralmente 

ocorre no meio de cultura ou aderido às paredes celulares (MARCHI et al., 1997). De 

acordo com BATISTA et al. (2006), as propriedades de superfície ativa mais 

importantes avaliadas na procura por microrganismos produtores de biossurfactantes 

com potencial para aplicação industrial são a redução da tensão superficial, a 

formação de emulsão e capacidade de estabilização. 

Assim como a síntese de uma substância química, orgânica ou inorgânica, 

envolve o conhecimento das reações que a compõe, da velocidade destas reações, 

dos fatores que as influenciam, ou seja, envolve o conhecimento da cinética das 

reações envolvidas, a formação de produtos obtidos por fermentação também está 

condicionada ao conhecimento da cinética do processo fermentativo (REGULY, 2000).  

Nesse contexto, o presente trabalho teve por objetivo selecionar bactérias com 

potencial para produção de biossurfactante, baseando-se na redução da tensão 

superficial e aumento da atividade emulsificante, junto com a avaliação cinética dos 

processos fermentativos.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Microrganismos 

 

 Foram utilizadas 4 culturas de bactérias cedidas pelo Laboratório de 

Microbiologia de Alimentos da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade 

Estadual de Campinas (FEA/UNICAMP): 1) cultura pura de Corynebacterium 

aquaticum, 2) cultura mista contendo Corynebacterium aquaticum e Bacillus sp., 3) 

cultura mista contendo Corynebacterium sp., Bacillus cereus e Bacillus mycoides e 4) 

cultura pura de Bacillus subtilis. As culturas foram isoladas de efluentes provenientes 

da lavagem de caminhões transportadores de combustíveis, exceto a última. 

 

2.2 Manutenção e propagação dos inóculos para a fermentação 

 

 As culturas foram mantidas sob refrigeração, em tubos de ensaio contendo 

ágar nutriente, formulado conforme a seguir (g.L-1): extrato de carne, 1,0; extrato de 

levedura, 2,0; peptona, 5,0; NaCl, 5,0; e ágar-ágar, 15,0. 

 A propagação dos inóculos foi realizada em frascos Erlenmeyer contendo ágar 

nutriente, incubados por 48 h a 30ºC. Após, foi realizada raspagem da superfície do 

ágar com meio nutriente, o qual difere do ágar nutriente pela ausência de ágar-ágar. 

Ao atingir a densidade ótica 0,8-0,9 (λ = 600 nm), as suspensões foram utilizadas 

como inóculo, sendo adicionadas ao meio de cultura na concentração de 2% (v/v) 

(MAKKAR & CAMEOTRA, 1998). 

 

2.3 Meio de cultura 

 

 As culturas de bactérias cresceram em meio de cultura contendo glicose (40,0 

g.L-1), NH4NO3 (50,0 mM), Na2HPO4 (3,0 mM), KH2PO4 (3,0 mM), CaCl2 (7,0 µM), 

MgSO4.7H2O (0,8 mM), EDTA sódico (4,0 µM), e FeSO4.7H2O (2,0 mM) (YEH et al., 

2005; WEI et al., 2004). 

 

2.4 Cultivos 

 

 Os cultivos foram realizados em frascos Erlenmeyer de 1000 mL por 72 h (FOX 

& BALA, 2000), a 200 rpm (YEH et al., 2005; WEI et al., 2003), 30ºC (NITSCHKE & 
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PASTORE, 2006; ROCHA et al., 2006) e o pH inicial foi fixado em 6,0 (NITSCHKE & 

PASTORE, 2006). 

 

2.5 Determinações analíticas 

 

2.5.1 Biomassa 

 

A concentração celular foi determinada gravimetricamente após filtração do 

meio de cultura em membrana de acetato celulose com porosidade 0,45 µm, 

seguindo-se secagem em estufa a 80ºC até peso constante (THAVASI et al., 2007). O 

sobrenadante obtido foi utilizado para posteriores determinações analíticas, realizadas 

em triplicata, a cada 12 h do processo fermentativo. 

 

2.5.2 pH 

 

O pH foi determinado através de leitura direta em pHmetro digital (Quimis HI 

8314, Brasil), utilizando eletrodo de vidro. 

 

2.5.3 Estimativa da atividade biossurfactante 

 

A estimativa da atividade biossurfactante foi realizada por 2 métodos 

diferentes: a medida da tensão superficial e através da atividade emulsificante.  

 

2.5.3.1 Tensão superficial 

 

A tensão superficial foi determinada em tensiômetro (Kruss Processor 

Tensiometer K-6, Alemanha), no meio fermentado contendo, ou não, as células de 

microrganismo (anteriormente e após a filtração realizada no item 2.5.1) (COSTA et 

al., 2006; RODRIGUES et al., 2006) (ANEXO 9.1). 

 

2.5.3.2 Atividade emulsificante 

 

As atividades emulsificantes óleo em água e água em óleo foram determinadas 

utilizando-se 3,5 mL de amostra diluída e 2,0 mL de óleo de soja. A mistura foi agitada 

em agitador tipo vórtex (Phoenix AP56, Brasil) a 700 rpm por 1 min.  
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Após 60 min de repouso foi lida a absorbância do meio emulsificado óleo/água 

em espectrofotômetro (Femto 700 Plus, Brasil) a 610 nm (JOHNSON et al., 1992), 

calculando-se a atividade emulsificante óleo em água através da Equação 1. Após 24 

h de repouso foi realizada leitura da altura da emulsão água/óleo formada e da altura 

total (altura da emulsão mais altura da camada remanescente de óleo) (BRODERICK 

& COONEY, 1982), obtendo-se a atividade emulsificante água em óleo de acordo com 

a Equação 2.  

 

                                        ( ) DAbsAbsAE brancoamostraao ⋅−=/
                                        (1) 

 

                                            ( ) DEEAE brancoamostraoa ⋅−=/
                                           (2) 

 

Onde: 

AEo/a = atividade emulsificante óleo em água (UE); 

AEa/o = atividade emulsificante água em óleo (UE); 

Absamostra = absorbância da emulsão óleo/água; 

Absbranco = absorbância da amostra diluída; 

Eamostra = relação centesimal entre a altura da emulsão água/óleo e a altura total 

utilizando amostra; 

Ebranco = relação centesimal entre a altura da emulsão água/óleo e a altura total 

utilizando água; 

D = diluição da amostra em água. 

 

 A atividade emulsificante óleo em água foi definida como a quantidade de 

biossurfactante necessária para aumentar a absorbância em 1,0 a 610 nm, e a 

atividade emulsificante água em óleo como a quantidade de biossurfactante 

necessária para manter a emulsão estável por 24 h (MARTINS, 2005). 

 

2.6 Avaliação de parâmetros cinéticos 

 

 Os parâmetros cinéticos velocidade instantânea máxima de crescimento celular 

(rX) e de formação de produto (rP), velocidade específica máxima de crescimento 

celular (µX), tempo de geração (tg) e a produtividade máxima em produto (PP) durante 

os cultivos foram determinados através das Equações 3, 4, 5, 6 e 7 (SCHMIDELL et 

al., 2001). 
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dt

dX
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t

PP
PP

0
−

=                                                     (7) 

 

Onde:  

rX = velocidade instantânea de crescimento celular (gcél.L-1.h-1); 

µX = velocidade específica de crescimento celular (h-1); 

X = concentração celular (gcél.L-1); 

tg = tempo de geração (h); 

µmáx = velocidade específica máxima de crescimento celular (h-1); 

rP = velocidade instantânea de formação de produto (gprod.L
-1.h-1); 

PP = produtividade em produto (gprod.L-1.h-1); 

P = concentração de produto no tempo t (gprod.L-1); 

P0 = concentração de produto no início da fermentação (gprod.L
-1); 

t = tempo de cultivo (h). 

 

Como a produção de biossurfactante foi verificada através de métodos 

indiretos, a concentração de produto foi expressa em unidade de tensão superficial 

(mN.m-1) ou de atividade emulsificante (UE). 
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2.7 Análise estatística 

 
Os experimentos com as diferentes culturas de bactérias foram realizados em 

duplicata. Os resultados obtidos foram tratados por análise de variância (ANOVA) das 

duplicatas dos experimentos, a um nível de significância de 5%, através do teste de 

comparação de médias de Tukey. Foram analisadas diferenças entre os valores das 

tensões superficiais do meio fermentado na presença e na ausência das células de 

microrganismo, nos diferentes tempos de amostragem dos cultivos, a fim de verificar 

se a produção de biossurfactante foi extracelular e aderida à parede celular, ou 

somente extracelular. A bactéria com potencial para produzir biossurfactante foi 

selecionada comparando os menores valores das tensões superficiais e os maiores 

valores das atividades emulsificantes encontrados em cada experimento, bem como 

pela avaliação dos parâmetros cinéticos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados médios encontrados para as tensões superficiais do meio 

fermentado na presença ou ausência das células de microrganismos e para o 

crescimento celular nos diferentes experimentos são mostrados na Figura 1. 

A única cultura que apresentou diferença significativa (p<0,05) entre os valores 

de tensão superficial no meio com e sem células de bactéria, em um mesmo tempo de 

cultivo, foi a cultura pura de Corynebacterium aquaticum, nos tempos 24 e 36 h. Este 

fato indica provável produção de biossurfactante aderido à parede celular por essa 

bactéria, além de extracelular. Para as demais culturas, em um mesmo tempo de 

cultivo, não houve diferença significativa (p>0,05) entre as tensões superficiais, o que 

indica produção extracelular de biossurfactante. Segundo DESAI & BANAT (1997), os 

biossurfactantes podem ser liberados extracelularmente no meio de cultura ou 

aderidos à célula do microrganismo. 

BATISTA et al. (2006) isolaram bactérias de locais contaminados com petróleo 

e verificaram que 8 dos 17 isolados foram capazes de reduzir a tensão superficial para 

valores abaixo de 40 mN.m-1; dessas 8, somente 5 foram capazes de reduzir a tensão 

superficial do sobrenadante livre de células, o que indicou que as outras 3 produziram 

biossurfactante somente aderido ou como parte da parede celular. Para um dos 

isolados, a tensão superficial do meio na presença de células foi 33,4 ± 2,0 mN.m-1 e a 
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tensão do sobrenadante livre de células foi 42,3 ± 9,93 mN.m-1, valores próximos ao 

encontrado no presente trabalho para a bactéria Corynebacterium aquaticum. 

A maior concentração celular foi obtida no cultivo da bactéria Corynebacterium 

aquaticum (1,98 g.L-1), seguida pelos cultivos da cultura mista de Corynebacterium sp., 

Bacillus cereus e Bacillus mycoides  (1,23 g.L-1), cultura pura de Bacillus subtilis (0,96 

g.L-1) e cultura mista de Corynebacterium aquaticum e Bacillus sp. (0,48 g.L-1). O pH 

diminuiu ao longo das fermentações, indicando a produção de metabólitos ácidos 

pelas culturas de bactérias utilizadas (ANEXO 9.3). 
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FIGURA 1 Biomassa de bactérias e tensões superficiais (TS) antes e após filtração do 

meio fermentado. (a) Cultura pura de Corynebacterium aquaticum, (b) cultura mista de 

Corynebacterium aquaticum e Bacillus sp., (c) cultura mista de Corynebacterium sp., 

Bacillus cereus e Bacillus mycoides e (d) cultura pura de Bacillus subtilis. ♦ Biomassa, 

• tensão superficial do meio de cultura na presença das células de microrganismos e ■ 

tensão superficial do meio de cultura na ausência das células de microrganismos. 

 

Além de reduzir tensões superficiais e interfaciais, os biossurfactantes 

usualmente exibem capacidade emulsificante (KARANTH et al., 1999). A Figura 2 

mostra o comportamento médio das atividades emulsificantes óleo em água e água 
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em óleo ao longo do tempo de fermentação para cada cultura. Maiores atividades 

emulsificantes, tanto óleo em água quanto água em óleo, foram obtidas em 60 ou 72 h 

de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 Atividades emulsificantes óleo em água e água em óleo durante os cultivos 

com diferentes culturas de bactérias. (a) Atividade emulsificante óleo em água (AEo/a) 

e (b) atividade emulsificante água em óleo (AEa/o). • Cultura pura de Corynebacterium 

aquaticum, ■ cultura mista de Corynebacterium aquaticum e Bacillus sp., ♦ cultura 

mista de Corynebacterium sp., Bacillus cereus e Bacillus mycoides e ���� cultura pura 

de Bacillus subtilis. 

 

 Um dos critérios adotados para selecionar uma entre as quatro culturas 

utilizadas foi a comparação dos menores valores das tensões superficiais e dos 

maiores valores de atividades emulsificantes obtidos para as diferentes culturas, o que 

pode ser observado na Tabela 1. A menor tensão superficial foi encontrada para a 

bactéria Corynebacterium aquaticum (28,8 mN.m-1), no meio de cultura contendo 

células de microrganismo, diferindo significativamente (p<0,05) das tensões 

encontradas para as demais culturas. Com relação as menores tensões do meio de 

cultura filtrado, a cultura de Corynebacterium aquaticum diferiu significativamente 

somente da cultura de Bacillus subtillis (p<0,05). As maiores atividades emulsificantes 

óleo em água e água em óleo não diferiram para todas as culturas (p>0,05).  
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TABELA 1 Valores mínimos das tensões superficiais e valores máximos das atividades 

emulsificantes durante os cultivos das culturas pura de Corynebacterium aquaticum 

(Cultura 1), mista de Corynebacterium aquaticum e Bacillus sp. (Cultura 2), mista de 

Corynebacterium sp., Bacillus cereus e Bacillus mycoides (Cultura 3) e pura de 

Bacillus subtilis (Cultura 4). 

 Cultura 
TS pre cél  

(mN.m-1) 

TS aus cél  

(mN.m-1) 

AEo/a 

(UE) 

AEa/o 

(UE) 

1 28,8 ± 0,3a 42,3 ± 2,1a 160,34 ± 11,13a 24,84 ± 2,47a 

2 48,4 ± 0,4b 50,3 ± 2,1ab 156,19 ± 13,72a 20,50 ± 1,90a 

3 54,8 ± 1,1c 53,2 ± 5,8ab 132,71 ± 10,90a 17,91 ± 0,54a 

4 58,7 ± 1,9c 56,7 ± 2,6b 145,21 ± 0,15a 23,47 ± 1,69a 

TS pre cél = tensão superficial do meio fermentado na presença das células de microrganismos; 
TS aus cél = tensão superficial do meio fermentado na ausência das células de microrganismos; 
AEo/a = atividade emulsificante óleo em água; AEa/o = atividade emulsificante água em óleo. 
Letras iguais correspondem aos valores que não apresentaram diferença significativa (nível de 
significância de 5%) para cada resposta estudada. 
 

Assim, as culturas de bactérias utilizadas foram capazes de produzir 

biossurfactante, reduzindo a tensão superficial do meio e levando ao aumento da 

atividade emulsificante. Porém, a cultura pura de Corynebacterium aquaticum 

destacou-se dentre as estudadas pela tensão superficial do meio fermentado na 

presença de células da bactéria. De acordo com BATISTA et al. (2006), o critério 

utilizado para selecionar microrganismos produtores de biossurfactante é a habilidade 

em reduzir a tensão superficial abaixo de 40 mN.m-1, enquanto um critério citado para 

a capacidade de estabilização da emulsão é a habilidade em manter pelo menos 50 % 

do volume da emulsão original 24 h depois da sua formação. 

Os gêneros de bactérias utilizados no presente trabalho (Corynebacterium e 

Bacillus) têm sido reportados na literatura como produtores de biossurfactante. 

CROSMAN et al. (2002) estudaram o aumento da produção de biossurfactante por 

Corynebacterium alkanolyticum ATCC 21511 utilizando hexadecano como substrato. 

O biossurfactante do tipo fosfolipídio produzido foi capaz de reduzir a tensão 

superficial para valores abaixo de 32 mN.m-1. Em estudo realizado por COOPER & 

GOLDENBERG (1987), duas espécies de bactérias do gênero Bacillus foram testadas 

para a produção de biossurfactante. A bactéria Bacillus cereus foi capaz de reduzir a 

tensão superficial do meio para 28 mN.m-1 e apresentar índice emulsificante em torno 

de 60%, tanto no meio na presença quanto na ausência das células do microrganismo, 

o que indicou produção extracelular de biossurfactante. Já a bactéria Bacillus sp. IAF 
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343 não ocasionou apreciável redução da tensão superficial, porém o índice 

emulsificante ficou em torno de 60%, tanto no meio na presença quanto na ausência 

das células da bactéria. 

Quando utilizou-se as culturas mista de Corynebacterium aquaticum e Bacillus 

sp., mista de Corynebacterium sp., Bacillus cereus e Bacillus mycoides e pura de 

Bacillus subtilis, as tensões superficiais reduziram e se mantiveram praticamente 

constantes (Figura 1) e as atividades emulsificantes aumentaram (Figura 2) ao longo 

do tempo de cultivo. Já para a cultura pura de Corynebacyerium aquaticum, apesar 

das atividades emulsificantes terem aumentado durante o cultivo, menores tensões 

superficiais do meio na presença das células de bactéria foram encontradas entre 12 e 

48 h, verificando-se significante aumento (p<0,05) após esse intervalo de tempo. No 

meio na ausência de células, as menores tensões foram atingidas a partir de 12 h de 

cultivo, não havendo aumento significativo (p>0,05) após esse tempo. 

No cultivo da bactéria Corynebacterium aquaticum verificou-se que a tensão 

superficial diminuiu rapidamente até 12 h de cultivo, enquanto o crescimento celular foi 

baixo. RODRIGUES et al. (2006) encontraram comportamento semelhante ao avaliar a 

produção de biossurfactante por culturas de Lactobacillus. A redução da tensão 

superficial ocorreu principalmente nas primeiras 4 h de cultivo, quando o crescimento 

do microrganismo era quase inexistente e o consumo de substrato era baixo. 

A maior concentração celular foi encontrada para a cultura pura de 

Corynebacterium aquaticum (1,98 g.L-1), e a menor para a cultura mista de 

Corynebacterium aquaticum e Bacillus sp. (0,48 g.L-1) (Figura 1 e Tabela 2). Além 

disso, a menor tensão superficial do meio na presença de células de microrganismo 

diferiu para essas duas culturas, o que pode ser observado na Tabela 1 (p<0,05). 

Essas evidências indicam que não houve simbiose entre as bactérias 

Corynebacterium aquaticum e Bacillus sp. Por outro lado, a tensão superficial do meio 

na presença de células da cultura mista de Corynebacterium aquaticum e Bacillus sp. 

foi menor, em média, do que a encontrada para as culturas mista de Corynebacterium 

sp., Bacillus cereus e Bacillus mycoides e pura de Bacillus subtilis (Tabela 1). 

Observa-se que, embora as culturas mista de Corynebacterium aquaticum e 

Bacillus sp. e pura de Bacillus subtilis tenham permanecido em fase estacionária 

aproximadamente de 24 a 60 h de cultivo, houve aumento no crescimento celular de 

60 para 72 h. Para a cultura de Corynebacterium aquaticum e Bacillus sp., este 

aumento de biomassa esteve associado a produção de biossurfactante, já que a 

atividade emulsificante óleo em água aumentou, e a atividade emulsificante água em 



 45

óleo permaneceu constante nesse experimento. Para a cultura de Bacillus subtilis, o 

mesmo não pode ser afirmado, pois ambas atividades emulsificantes, óleo em água e 

água em óleo diminuíram no final do cultivo (Figuras 1 e 2). 

Apesar da cultura mista de Corynebacterium sp., Bacillus cereus e Bacillus 

mycoides ter apresentado a segunda maior concentração celular (1,23 g.L-1) dentre as 

culturas utilizadas, indicando adaptação das bactérias para crescerem juntas, a 

redução da tensão superficial não foi satisfatória. A menor tensão superficial 

encontrada no meio na presença de células (54,8 mN.m-1) foi maior do que a 

encontrada para as culturas pura de Corynebacterium aquaticum e mista de 

Corynebacterium aquaticum e Bacillus sp. (Tabela 1). 

 As culturas pura de Corynebacterium aquaticum, mista de Corynebacterium 

aquaticum e Bacillus sp. e mista de Corynebacterium sp., Bacillus cereus e Bacillus 

mycoides foram isoladas da água de lavagem de caminhões transportadores de 

combustíveis, porém a cultura pura de Bacillus subtilis não o foi. Os microrganismos 

produtores de biossurfactantes geralmente são isolados de locais contaminados com 

hidrocarbonetos, em que as condições selecionam microrganismos com habilidade de 

utilizar fontes hidrofóbicas de carbono. Entretanto, existem relatos de produtores 

isolados de locais não contaminados, o que pode ocorrer devido a outros papéis dos 

biossurfactantes, como biocidas, fungicidas e transportadores de moléculas de 

nutrientes. JENNINGS & TANNER (2000) isolaram bactérias de solos contaminados e 

não contaminados com hidrocarbonetos e verificaram que bactérias produtoras de 

biossurfactantes foram encontradas, em maior parte, em solos não expostos a 

contaminação por hidrocarbonetos. Dentre os gêneros encontrados predominaram 

Bacillus e Pseudomonas. 

A produção de biossurfactante pode ser induzida por hidrocarbonetos ou 

substratos insolúveis em água. Porém, os biossurfactantes também podem ser 

produzidos a partir de substratos solúveis em água, especialmente carboidratos 

(MULLIGAN, 2005; KARANTH et al., 1999; DESAI & BANAT, 1997).  

Segundo DESAI & BANAT (1997), hidrocarbonetos e carboidratos estão 

envolvidos na síntese das porções hidrofóbicas e hidrofílicas, respectivamente, das 

moléculas de biossurfactante. As seguintes possibilidades existem para a síntese das 

diferentes porções das moléculas de biossurfactantes e seu acoplamento: (a) as 

porções hidrofóbica e hidrofílica são sintetizadas de forma independente; (b) a porção 

hidrofílica é sintetizada enquanto a síntese da porção hidrofóbica é induzida pelo 

substrato; (c) a porção hidrofóbica é sintetizada, enquanto a síntese da porção 
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hidrofílica é dependente do substrato; e (d) a síntese de ambas porções hidrofóbica e 

hidrofílica é dependente do substrato. 

Como as culturas pura de Corynebacterium aquaticum, mista de 

Corynebacterium aquaticum e Bacillus sp. e mista de Corynebacterium sp., Bacillus 

cereus e Bacillus mycoides utilizadas no presente trabalho foram isoladas de 

ambientes contendo hidrocarbonetos e cultivadas em meio contendo carboidrato 

(glicose) como fonte de carbono, a síntese das porções hidrofóbica e hidrofílica das 

moléculas de biossurfactante pode ter ocorrido de diferentes maneiras: de forma 

independente; quando na presença de hidrocarbonetos, a síntese da porção 

hidrofóbica pode ter sido induzida pelo substrato; e quando na presença de glicose, a 

síntese da porção hidrofílica pode ter sido substrato dependente.  

A bactéria Bacillus subtilis é uma das mais citadas na literatura por produzir o 

biossurfactante conhecido como surfactina e reduzir consideravelmente a tensão 

superficial. Provavelmente, a cultura utilizada neste trabalho, isolada de local não 

contaminado com óleos, não apresentou redução da tensão superficial comparável à 

encontrada na literatura por não conseguir sintetizar de forma independente as 

porções hidrofóbicas e hidrofílicas das moléculas de biossurfactante ou, ainda, pela 

síntese da porção hidrofóbica ser dependente do substrato, sendo necessária a 

presença de fonte de carbono hidrofóbica no meio. 

A maioria dos biossurfactantes são liberados no meio de cultura na fase 

exponencial ou na fase estacionária do crescimento microbiano (CAMEOTRA & 

MAKKAR, 1998). Quando utilizou-se as culturas pura de Corynebacterium aquaticum e 

mista de Corynebacterium sp., Bacillus cereus e Bacillus mycoides, biossurfactantes 

foram liberados no meio de cultura na fase exponencial e estacionária de crescimento. 

Já para as culturas mista de Corynebacterium aquaticum e Bacillus sp. e pura de 

Bacillus subtillis, a maioria dos biossurfactantes foram liberados na fase estacionária 

(Figuras 1 e 2).  

A Tabela 2 apresenta os parâmetros cinéticos avaliados durante a produção de 

biossurfactante por diferentes culturas de bactérias. Com exceção das velocidades 

instantâneas máximas de formação de produto para as atividades emulsificantes, da 

velocidade específica máxima de crescimento celular e do tempo de geração, os 

maiores parâmetros cinéticos foram encontrados para a cultura de Corynebacterium 

aquaticum. 
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TABELA 2 Parâmetros cinéticos determinados para as culturas pura de 

Corynebacterium aquaticum (Cultura 1), mista de Corynebacterium aquaticum e 

Bacillus sp. (Cultura 2), mista de Corynebacterium sp., Bacillus cereus e Bacillus 

mycoides (Cultura 3) e pura de Bacillus subtilis (Cultura 4). 

Parâmetro cinético 
Cultura 

1 2 3 4 

Xmáx (gcél.L
-1) 1,98 0,48 1,23 0,96 

rX (gcél.L
-1.h-1) 0,042 0,003 0,026 0,007 

µmáx (h-1) 0,043 0,010 0,037 0,063 

tg (h) 16,1 69,3 18,7 11,0 

rP - TS pre cél (mN.m-1.h-1) 1,36 0,45 0,35 0,21 

rP - TS aus cél (mN.m-1.h-1) 1,10 0,39 0,30 0,37 

rP - AEo/a (UE. h-1) 4,45 4,15 3,40 5,93 

rP - AEa/o (UE. h-1) 0,80 0,71 0,39 0,83 

PP - TS pre cél (mN.m-1.h-1) 2,01 0,31 0,24 0,12 

PP - TS aus cél (mN.m-1.h-1) 1,89 0,73 0,30 0,49 

PP - AEo/a (UE. h-1) 2,65 2,19 1,11 2,40 

PP - AEa/o (UE. h-1) 0,40 0,33 0,25 0,38 

Xmáx = concentração celular máxima; rX = velocidade instantânea máxima de crescimento 
celular; µmáx = velocidade específica máxima de crescimento celular; tg = tempo de geração;  rP 
= velocidade instantânea máxima de formação de produto; PP = produtividade máxima em 
produto; TS pre cél = tensão superficial do meio fermentado na presença das células de 
microrganismo; TS aus cél = tensão superficial do meio fermentado na ausência das células de 
microrganismo; AEo/a = atividade emulsificante óleo em água; AEa/o = atividade emulsificante 
água em óleo. 
 

 Na fase exponencial, a velocidade específica de crescimento é máxima e 

constante (SCHMIDELL et al., 2001). A maior velocidade específica de crescimento 

celular (0,063 h-1) foi encontrada no cultivo da bactéria Bacillus subtilis. A cultura mista 

de Corynebacterium aquaticum e Bacillus sp. foi a que apresentou menor velocidade 

específica de crescimento celular (0,010 h-1). Além disso, essa cultura foi a que 

propiciou menor concentração celular (0,48 g.L-1) e maior tempo de geração (69,3 h). 

 A concentração celular máxima foi atingida pela cultura de Corynebacterium 

aquaticum (1,98 g.L-1). MAKKAR & CAMEOTRA (1997) estudaram fontes de carbono 

solúveis (carboidratos) e insolúveis (hidrocarbonetos) em água na produção de 

biossurfactante por Bacillus subtilis. Quando a glicose foi utilizada como fonte de 

carbono, a biomassa atingida foi 1,85 g.L-1, valor próximo ao encontrado no presente 

trabalho para a bactéria Corynebacterium aquaticum.  
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As maiores velocidades instantâneas de crescimento celular foram, em ordem 

descrescente: 0,042 g.L-1.h-1 (Corynebacterium aquaticum); 0,026 g.L-1.h-1 

(Corynebacterium sp., Bacillus cereus e Bacillus mycoides); 0,007 g.L-1.h-1 (Bacillus 

subtilis) e 0,003 g.L-1.h-1 (Corynebacterium aquaticum e Bacillus sp.). A mesma ordem 

decrescente, com relação as culturas, foi encontrada para a concentração celular 

máxima. 

 As maiores produtividades com relação a redução das tensões superficiais do 

meio fermentado na presença ou ausência das células de bactéria foram 2,01 mN.m-

1.h-1 e 1,89 mN.m-1.h-1, respectivamente, obtidas para a bactéria Corynebacterium 

aquaticum. Já com relação as atividades emulsificantes óleo em água e água em óleo, 

as produtividades nos cultivos de Corynebacterium aquaticum (2,65 UE. h-1 e 0,40 UE. 

h-1, respectivamente) e de Bacillus subtilis (2,40 UE. h-1 e 0,38 UE. h-1, 

respectivamente) foram próximas. Além disso, as maiores velocidades instantâneas de 

formação de produto relacionadas as atividades emulsificantes óleo em água (5,93 

UE.h-1) e água em óleo (0,83 UE.h-1) também foram obtidas a partir da cultura de 

Bacillus subtilis, o que sugere que, apesar desta bactéria não ter sido eficiente na 

redução da tensão superficial, foi capaz de promover a formação de emulsões 

comparáveis as obtidas no cultivo de Corynebacterium aquaticum.   

 

4 CONCLUSÕES 

 

A bactéria Corynebacterium aquaticum apresentou diferença significativa 

(p<0,05) entre os valores de tensão superficial do meio fermentado com e sem células 

de microrganismos, nos tempos 24 e 36 h, o que indica provável produção de 

biossurfactante aderido à parede celular por essa bactéria, além de extracelular. Para 

as demais culturas, em um mesmo tempo de fermentação, não houve diferença 

significativa (p>0,05) entre as tensões superficiais, o que indica produção extracelular 

de biossurfactante. 

A cultura pura de Corynebacterium aquaticum foi a que apresentou menor 

tensão superficial (28,8 mN.m-1), no meio de cultura na presença de células de 

microrganismos, diferindo (p<0,05) das demais culturas utilizadas. As maiores 

atividades emulsificantes óleo em água e água em óleo não diferiram para todas as 

culturas (p>0,05).  

A maior concentração celular (1,98 g.L-1), velocidade instantânea de 

crescimento celular (0,042 g.L-1.h-1), produtividade com relação a redução da tensão 
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superficial (2,01 mN.m-1.h-1), produtividade com relação a atividade emulsificante óleo 

em água (2,65 UE.h-1) e produtividade com relação a atividade emulsificante água em 

óleo (0,40 UE.h-1) foram obtidas no cultivo de Corynebacterium aquaticum.  

Os resultados mostraram a potencialidade da bactéria Corynebacterium 

aquaticum na produção de biossurfactante, tanto pela redução da tensão superficial e 

aumento da atividade emulsificante quanto pelos parâmetros cinéticos avaliados, 

podendo o biossurfactante produzido por essa bactéria ser utilizado tanto na emulsão 

de alimentos, após purificação e testes de toxicidade, como em processos de 

biorremedição. 
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RESUMO 

 

Os biossurfactantes são moléculas anfipáticas, com uma porção hidrofóbica e uma 
porção hidrofílica. Caracterizam-se por reduzir tensões superficial e interfacial e por 
possuir propriedades de emulsificação. Os substratos mais pesquisados para 
produção de biossurfactantes são resíduos agroindustriais provenientes de regiões 
tropicais, o que favorece o Brasil para produção deste bioproduto. O objetivo deste 
trabalho foi comparar a produção de biossurfactante bacteriano e fúngico em 
diferentes tipos de biorreatores (biorreator de coluna e frasco Erlenmeyer) através de 
cultivo em estado sólido, utilizando os resíduos agroindustriais farelo de trigo e casca 
de arroz. O biossurfactante bacteriano foi capaz de reduzir tensões, além de 
apresentar capacidade de formar emulsões, enquanto o biossurfactante fúngico foi 
mais eficaz na formação das emulsões. O biossurfactante sintetizado no biorreator de 
coluna foi mais eficiente do que o produzido no frasco Erlenmeyer para reduzir a 
tensão interfacial e promover a formação de emulsão água em óleo. As menores 
tensões superficiais foram encontradas no cultivo de Corynebacterium aquaticum em 
biorreator de coluna (33,1 mN.m-1) e frasco Erlenmeyer (31,3 mN.m-1). A menor tensão 
interfacial foi 6,2 mN.m-1, obtida em cultivo bacteriano em biorreator de coluna. Os 
cultivos em estado sólido com o fungo Aspergillus fumigatus em biorreator de coluna e 
frasco Erlenmeyer foram os que apresentaram maiores atividades emulsificantes óleo 
em água (291,8 UE e 327,9 UE, respectivamente). A atividade emulsificante água em 
óleo foi incrementada nos cultivos de Aspergillus fumigatus e pela utilização do 
biorreator tipo coluna de leito fixo, atingindo 60,4 UE. 
 
 
Palavras-chave: casca de arroz, farelo de trigo, surfactantes naturais.  
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ABSTRACT 

 

Biosurfactants are amphipathic molecules with a hydrophobic and a hydrophilic moiety. 
They are characterized by reducing surface and interfacial tensions and for possessing 
emulsification properties. The substrates more researched for biosurfactants 
production are agroindustrial wastes from tropical areas, what favors Brazil for the 
production of this bioproduct. This paper aimed at comparing the production of 
bacterial and fungic biosurfactant in different bioreactor types (column bioreactor and 
Erlenmeyer flask) through solid-state cultivation, using the agroindustrial wastes wheat 
bran and rice rind. The bacterial biosurfactant was able to reduce tensions, besides 
presenting capacity to form emulsions, while the fungic biosurfactant was more 
effective in the emulsions formation. The biosurfactant synthesized in column 
bioreactor was more efficient than that produced in Erlenmeyer flask to reduce the 
interfacial tension and to promote the emulsion formation water in oil. The smallest 
surface tensions were found in the cultivation of Corynebacterium aquaticum in column 
bioreactor (33.1 mN.m-1) and Erlenmeyer flask (31.3 mN.m-1). The smallest interfacial 
tension was 6.2 mN.m-1, obtained in bacterial cultivation in column bioreactor. The 
cultivations in solid-state with the fungus Aspergillus fumigatus in column bioreactor 
and Erlenmeyer flask were the ones that presented the largest emulsifying activities oil 
in water (291.8 UE and 327.9 UE, respectively). The emulsifying activity water in oil 
was increased in the cultivations of Aspergillus fumigatus and by the use of the 
bioreactor type column of fixed bed, reaching 60.4 UE. 
 

Keywords: rice rind, wheat bran, natural surfactants.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Biossurfactantes são compostos de superfície ativa, produzidos na superfície 

da célula microbiana ou excretado através da parede celular, que reduzem tensões 

superficiais e interfaciais. Os biossurfactantes e bioemulsificantes possuem 

propriedades de emulsificação (DYKE et al., 1991). Apresentam vantagens frente aos 

surfactantes sintéticos, como a biodegradabilidade, baixa toxicidade e estabilidade em 

valores extremos de pH, temperatura e salinidade (MAKKAR & CAMEOTRA, 2002). 

O cultivo submerso com bactérias é predominante para a produção de 

biossurfactante. Porém, bactérias e leveduras podem crescer em substratos sólidos 

em níveis de 40-70% de umidade. Os fungos filamentosos têm sido amplamente 

pesquisados em cultivos em estado sólido para produção de bioprodutos em geral, 

pois podem crescer na ausência de água livre (RAGHAVARAO et al., 2003; 

SCHMIDELL et al., 2001). Segundo PANDEY (1992), a seleção adequada do 

microrganismo é um dos critérios mais importantes em se tratando de fermentação em 

estado sólido. 

Um outro item a ser analisado refere-se à escolha do fermentador 

(SCHMIDELL et al., 2001). PANDEY (1991) apresenta os principais tipos de 

biorreatores usados em fermentação em estado sólido, enfatizando os fermentadores 

de bandeja, de tambor e de coluna. 

Os surfactantes naturais somente podem substituir os surfactantes sintéticos se 

os custos da matéria-prima e do processo forem mínimos (MANEERAT, 2005). Desta 

forma, os custos não favoráveis de produção de biossurfactantes podem ser revertidos 

se processos fermentativos forem desenvolvidos para promover altos rendimentos, 

utilizando-se meios de cultivo renováveis, principalmente resíduos agroindústriais 

como fonte potencial de carbono. 

Nesse contexto, a fermentação em estado sólido torna-se uma área promissora 

de pesquisa. Em países em desenvolvimento, onde a situação econômica muitas 

vezes produz dificuldades para manter-se ao nível dos avanços biotecnológicos, 

processos fermentativos utilizando substratos alternativos e de baixo custo, como os 

resíduos agroindustriais, constituem uma oportunidade para o progresso na produção 

de compostos bioativos, além de agregar valor a esses resíduos.  

A seleção de substratos adequados para a produção de biossurfactantes 

concentra maior número de pesquisas em produtos e resíduos agroindustriais 

provenientes de regiões tropicais, o que favorece o Brasil para a produção deste 
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bioproduto. Os resíduos que têm sido usados para produção de biossurfactantes em 

processos fermentativos em estado sólido são o farelo e palha de trigo e arroz, casca 

de soja, bagaço de cana-de-açúcar, resíduos de indústrias processadoras de café, 

resíduos de indústrias processadoras de frutas e outros como serragem, sabugo de 

milho e raízes de chicória (PANDEY et al., 2000). O farelo de trigo é comumente 

utilizado como substrato tanto em fermentações em estado sólido utilizando fungos 

quanto bactérias como microrganismo (OHNO et al., 1995). 

O objetivo deste trabalho foi comparar a produção de biossurfactante 

bacteriano e fúngico em diferentes tipos de biorreatores através de fermentação em 

estado sólido, utilizando resíduos agroindustriais como substrato. 

   

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Microrganismos 

 

Os microrganismos utilizados foram a bactéria Corynebacterium aquaticum e o 

fungo filamentoso Aspergillus fumigatus, ambos cedidos pelo Laboratório de 

Microbiologia de Alimentos da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade 

Estadual de Campinas (FEA/UNICAMP). 

 

2.2 Manutenção e propagação dos inóculos para a fermentação 

 

2.2.1 Inóculo bacteriano 

 

A cultura de Corynebacterium aquaticum foi mantida a 4ºC, em tubos de ensaio 

contendo ágar nutriente, formulado conforme a seguir (g.L-1): extrato de carne, 1,0; 

extrato de levedura, 2,0; peptona, 5,0; NaCl, 5,0; e ágar-ágar, 15,0. 

 A propagação do inóculo foi realizada em frascos Erlenmeyer contendo ágar 

nutriente, incubados por 48 h a 30ºC. Após este período, foi realizada raspagem da 

superfície do ágar com meio nutriente, o qual difere do ágar nutriente pela ausência de 

ágar-ágar. Ao atingir-se densidade ótica 0,8-0,9 (λ = 600 nm), a suspensão foi 

utilizada como inóculo, sendo adicionada ao meio de cultivo na concentração de 2% 

com relação a massa de meio (MAKKAR & CAMEOTRA, 1998). 
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2.2.2 Inóculo fúngico 

 

A manutenção do inóculo do fungo Aspergillus fumigatus ocorreu em tubos de 

ensaio inclinados com ágar batata-dextrose (PDA), 0,5% (p/v) de ágar-ágar e 1% (v/v) 

de glicerina, a 4ºC. 

A propagação do inóculo foi realizada em frascos Roux (também preparados 

com ágar batata-dextrose (PDA), 0,5% (p/v) de ágar-ágar e 1% (v/v) de glicerina) 

através da técnica de espalhamento em superfície. Os frascos foram incubados a 

30ºC por 7 dias visando o recobrimento completo da superfície e a esporulação dos 

microrganismos. Posteriormente, foi realizada a raspagem dos esporos com Tween 80 

0,2% (v/v). A suspensão obtida foi filtrada em gaze estéril, seguindo-se a contagem de 

esporos em câmara de Neubauer a fim de calcular o volume de suspensão necessário 

para obter uma concentração inicial de 4x106 esporos.g-1 (MARTINS, 2005).  

 

2.3 Cultivo em estado sólido 

 

Os cultivos em estado sólido foram realizados em biorreatores de coluna (50 

mm de diâmetro x 250 mm de altura) e em frascos Erlenmeyer (2 L). Os biorreatores 

de coluna eram providos de encamisamento, a fim de manter a temperatura constante. 

A aeração foi realizada através de ar comprimido. Antes de entrar no fermentador, o ar 

foi filtrado em lã de vidro. Em seguida, a vazão foi controlada por rotâmetros (Cole-

Parmer Instrument Company, USA) previamente calibrados, e o ar foi umidificado 

passando por coluna contendo água estéril, seguido por outra coluna vazia para 

eliminação de gotas, para finalmente entrar no biorreator de coluna. 

O meio fermentativo foi composto por casca de arroz (suporte inerte) e farelo 

de trigo nas proporções de 15 e 85%, respectivamente. O farelo foi peneirado e 

recolhidas as partículas com granulometria entre 0,85 e 1,18 mm. Com a finalidade de 

complementar o meio fermentativo, foi adicionada solução nutriente à mistura casca 

de arroz e farelo de trigo. Para os cultivos bacterianos, a solução nutriente foi 

composta por (mM): NH4NO3, 50,0; Na2HPO4, 3,0; KH2PO4, 3,0; CaCl2, 0,007; 

MgSO4.7H2O, 0,8; EDTA sódico, 0,004; e FeSO4.7H2O, 2,0 (YEH et al., 2005; WEI et 

al., 2004); e para os cultivos fúngicos por (g.L-1): MgSO4.7H2O, 0,5; NaNO3, 3,0; 

KH2PO4, 1,0; extrato de levedura, 1,0; e peptona, 0,3 (COSTA, 2004). 

O pH inicial foi fixado em 6,0 (NITSCHKE & PASTORE, 2006) e a umidade em 

65% (MARTINS et al., 2007) para os cultivos com a bactéria; e pH 4,5 (COSTA, 2004) 
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e umidade de 50% (COSTA, 1996) para os cultivos com o fungo. Para ambos os 

cultivos a temperatura foi 30ºC (NITSCHKE & PASTORE, 2006; COSTA, 1996), a 

aeração 90 mL.g-1.h-1 nos cultivos em biorreatores de coluna (CASTIGLIONI, 2006), e 

o tempo de cultivo 144 h (HASAN, 1998). A Figura 1 apresenta esquema do cultivo em 

estado sólido em biorreator de coluna.  

 

 

FIGURA 1 Esquema de cultivo em estado sólido em biorreator de coluna. Fonte: 

COSTA (1996). 

 

2.4 Extração do biossurfactante 

 

A extração do biossurfactante do meio fermentativo foi realizada com água na 

proporção 1:5 (uma parte de soluto para cinco partes de solvente) aquecida a 50ºC 

para os cultivos bacterianos (MARTINS et al., 2007), e a 90ºC para os cultivos 

fúngicos (MARTINS, 2005). Após a adição do solvente, a amostra foi submetida a 

agitação em shaker (B. Braun Certomat BS-1, Alemanha) a 160 rpm e 50ºC por 30 

min. Prosseguiu-se filtração e centrifugação da amostra a 7000 rpm por 15 min. O 
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extrato obtido foi utilizado para determinação das tensões superficial e interfacial, e 

atividades emulsificantes óleo em água e água em óleo. 

 

2.5 Determinações analíticas 

 

As análises foram realizadas em triplicata, a cada 24 h do processo 

fermentativo. 

 

2.5.1 Biomassa 

 

O crescimento bacteriano durante os cultivos foi acompanhado utilizando-se a 

microtécnica do Número Mais Provável (NMP), adaptada de BRADDOCK & 

CATTERALL (1999), e tabelas de NMP (APHA, 1995). 

Como forma indireta de quantificar o crescimento celular do fungo Aspergillus 

fumigatus foi utilizada a dosagem de glicosamina (AIDOO et al., 1981) (ANEXO 9.4). A 

fim de estabelecer uma correlação entre o conteúdo de glicosamina e a biomassa 

fúngica, foi realizada fermentação submersa do fungo Aspergillus fumigatus em meio 

Sabouraud (LARONE, 1987) por 48 h, tempo correspondente ao final da fase 

exponencial de crescimento do microrganismo. Após, determinou-se o teor de 

glicosamina de diferentes concentrações celulares do fungo e obteve-se, por 

regressão linear, a relação entre a massa seca do fungo e o conteúdo de glicosamina, 

que foi utilizada, posteriormente, na determinação da massa celular obtida nos cultivos 

em estado sólido (ANEXO 9.5). 

  

2.5.2 Umidade 

 

O teor de umidade das amostras fermentadas foi determinado segundo 

metodologia da AOAC (1995), baseada na perda de peso após secagem em estufa a 

105ºC até peso constante.  

 

2.5.3 pH 

 

A determinação do pH foi realizada através de leitura em pHmetro digital 

(Quimis HI 8314, Brasil) após suspensão de 1 g de amostra fermentada seca em 9 mL 

de água destilada (MARTINS, 2005).  
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2.5.4 Estimativa da atividade biossurfactante 

 

A estimativa da atividade biossurfactante foi realizada por diferentes métodos: 

a medida das tensões superficial e interfacial e através das atividades emulsificantes 

óleo em água e água em óleo.  

 

2.5.4.1 Tensões superficial e interfacial 

 

As tensões superficial e interfacial foram determinadas em tensiômetro (Kruss 

Processor Tensiometer K-6, Alemanha) usando o método do anel (ANEXO 9.1). A 

tensão superfacial foi medida com a amostra em contato com o ar, e a tensão 

interfacial com a amostra em contado com hexadecano (COSTA et al., 2006; 

RODRIGUES et al., 2006).   

 

2.5.4.2 Atividades emulsificantes óleo em água e água em óleo 

 

A atividades emulsificantes óleo em água e água em óleo foram determinadas 

utilizando-se 3,5 mL de amostra diluída e 2,0 mL de óleo de soja. A mistura foi agitada 

em agitador tipo vortex (Phoenix AP56, Brasil) a 700 rpm por 1 min.  

Após 60 min de repouso foi lida a absorbância do meio emulsificado óleo/água 

em espectrofotômetro (Femto 700 Plus, Brasil) a 610 nm (JOHNSON et al., 1992), 

calculando-se a atividade emulsificante óleo em água através da Equação 1. Após 24 

h de repouso foi realizada leitura da altura da emulsão água/óleo formada e da altura 

total (altura da emulsão mais altura da camada remanescente de óleo) (BRODERICK 

& COONEY, 1982), obtendo-se a atividade emulsificante água em óleo de acordo com 

a Equação 2.  

 

                                          ( ) DAbsAbsAE brancoamostraao ⋅−=
/

                                      (1) 

 

                                            ( ) DEEAE brancoamostraoa ⋅−=/
                                           (2) 

 

Onde: 

AEo/a = atividade emulsificante óleo em água (UE); 

AEa/o = atividade emulsificante água em óleo (UE); 

Absamostra = absorbância da emulsão óleo/água; 
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Absbranco = absorbância da amostra diluída; 

Eamostra = relação centesimal entre a altura da emulsão água/óleo e a altura total 

utilizando amostra; 

Ebranco = relação centesimal entre a altura da emulsão água/óleo e a altura total 

utilizando água; 

D = diluição da amostra em água. 

 

A atividade emulsificante óleo em água foi definida como a quantidade de 

biossurfactante necessária para aumentar a absorbância em 1,0 a 610 nm, e a 

atividade emulsificante água em óleo como a quantidade de biossurfactante 

necessária para manter a emulsão estável por 24 h (MARTINS, 2005). 

 

2.6 Produtividade 

 

As produtividades máximas com relação as tensões superficial e interfacial e as 

atividades emulsificantes óleo em água e água em óleo foram calculadas de acordo 

com a Equação 3 (SCHMIDELL et al., 2001). 

 

                                                         
t

PP
PP

0
−

=                                                        (3) 

 

Onde: 

PP = produtividade em produto (gprod.L
-1.h-1); 

P = concentração de produto no tempo t (gprod.L-1); 

P0 = concentração de produto no início da fermentação (gprod.L-1); 

t = tempo de cultivo (h). 

 

Como a produção de biossurfactante foi verificada através de métodos 

indiretos, a concentração de produto foi expressa em unidade de tensão (mN.m-1) ou 

de atividade emulsificante (UE). 

 

2.7 Análise estatística 

 

Os cultivos foram realizados conforme planejamento experimental fatorial 

completo 22, em duplicata. As variáveis estudadas foram o microrganismo (bactéria 

Corynebacterium aquaticum ou fungo Aspergillus fumigatus) e o biorreator (de coluna 
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ou frasco Erlenmeyer). As respostas foram as menores tensões superficiais e 

interfaciais, maiores atividades emulsificantes óleo em água e água em óleo e 

produtividades máximas em cada experimento. Os resultados foram tratados por 

análise de variância (ANOVA), a um nível de significância de 5%. A Tabela 1 

apresenta os níveis reais e codificados das variáveis estudadas nos cultivos. 

 

TABELA 1 Variáveis do planejamento experimental fatorial completo 22 e seus 

respectivos níveis reais e codificados. 

Ensaio Microrganismo Biorreator 

1 Corynebacterium aquaticum (-1) biorreator de coluna (-1) 

2 Aspergillus fumigatus (+1) biorreator de coluna (-1) 

3 Corynebacterium aquaticum (-1) frasco Erlenmeyer (+1) 

4 Aspergillus fumigatus (+1) frasco Erlenmeyer (+1) 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A bactéria Corynebacterium aquaticum apresentou maior concentração na 

presença de aeração, no biorreator de coluna. De 24 a 48 h de cultivo há um pico de 

crescimento, seguido de queda até 72 h, quando o crescimento volta a ocorrer, como 

pode ser observado na Figura 2a. De acordo com VEENANADIG et al. (2000), a 

transferência de oxigênio aumenta com o aumento da aeração, resultando em uma 

fermentação eficiente, aumentando a produção de biossurfactante e, portanto, 

favorecendo a redução da tensão superficial. Por outro lado, altas aerações em 

biorreatores de coluna podem diminuir a umidade ótima do substrato sólido.  

Nos cultivos com a bactéria Corynebacterium aquaticum, o problema de 

redução da umidade não foi evidenciado, já que tanto em biorreator de coluna quanto 

em frasco Erlenmeyer, a umidade nos diferentes tempos de cultivo foi praticamente 

igual, exceto em 144 h, quando a umidade na coluna (67,7%) foi inferior a encontrada 

no Erlenmeyer (74,8%) (Figura 3).  

O menor crescimento de bactérias no Erlenmeyer em comparação à coluna 

pode ser explicado pela dificuldade da penetração de oxigênio no meio no Erlenmeyer, 

de forma que a transferência de oxigênio ocorre, em maior parte, na superfície que 

está em contato com o ar, diferentemente do biorreator de coluna, em que o ar é 
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forçado a passar por todo o substrato, havendo maior área para transferência do 

oxigênio.  

As bactérias do gênero Corynebacterium são parasitas obrigatórios das 

membranas mucosas e pele de mamíferos, embora possam ser, ocasionalmente, 

encontradas em outras fontes. Podem apresentar células retas ou levemente 

curvadas, arranjadas sozinhas ou em pares, freqüentemente no formato V, ou em 

várias células paralelas. São anaeróbias facultativas e comumente requerem meios 

ricos nutricionalmente (HOLT et al., 1994). Estas evidências explicam o alto 

crescimento da bactéria Corynebacterium aquaticum em meio sólido encontrado neste 

estudo, já que a mistura farelo de trigo e casca de arroz suplementada com solução 

nutriente propicia um meio altamente nutritivo. Apesar do gênero ser anaeróbio 

facultativo, observou-se que a espécie estudada se desenvolve melhor quando o 

cultivo sólido é aerado. Células levemente curvadas ou unidas no formato V podem ter 

facilitado a aderência, bastante visível, nas partículas sólidas do meio. 

A aeração forçada é utilizada para remoção de calor do biorreator, e também 

para suprir a demanda de oxigênio e remoção de gás carbônico. HASAN et al. (1998) 

modelaram e simularam a transferência de calor em fermentação semi-sólida de farelo 

de arroz, utilizando como microrganismo o fungo Aspergillus niger NRRL 3122. Em 

seu estudo, verificaram que uma alta vazão de ar (150 mL.g-1.h-1) praticamente 

eliminaria o problema de remoção de calor, mantendo o meio em níveis baixos de 

temperatura, porém faria com que a produção de biomassa fosse menor. Essa 

diminuição da concentração de biomassa foi atribuída à abrasão e ruptura do micélio e 

à secagem do meio sólido a níveis desfavoráveis de umidade a altas vazões de ar, 

mesmo com o uso de ar saturado.  

Os efeitos do conteúdo de água nos cultivos em estado sólido têm sido 

amplamente descritos. A elevada umidade causa a compactação do substrato, 

diminuindo sua porosidade, e diminui a difusão do oxigênio e as trocas gasosas, além 

de aumentar o risco de contaminação. Baixos teores de umidade levam, por sua vez, a 

uma diminuição do crescimento, diminuição das trocas metabólicas e gradativa 

redução na produção (SANTIN, 1993). 

Analisando a Figura 2b, observa-se que o fungo Aspergillus fumigatus 

apresentou maior crescimento no biorreator de coluna de 24 a 72 h de cultivo. Porém, 

após este período, o microrganismo continua a crescer no Erlenmeyer, entrando em 

fase estacionária no biorreator de coluna. Os resultados indicam que a vazão de ar 

utilizada nos fermentadores de coluna (90 mL.g-1.h-1) foi alta, causando diminuição do 
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teor de umidade e possível quebra do micélio após 72 h de fermentação, fazendo com 

que o fungo Aspergillus fumigatus entrasse em fase estacionária e, posteriormente, 

em fase de morte celular, fato este que coincide com queda brusca da umidade, 

passando de 59,0% em 120 h de cultivo para 37,2% em 144 h (Figura 3). 

Ao correlacionar o conteúdo de glicosamina e biomassa seca, obtida a partir do 

cultivo líquido do fungo Aspergillus fumigatus, obteve-se a equação da reta y = 0,105x 

+0,002 (r2 = 0,989), onde y é o conteúdo de glicosamina (mg.mL-1) e x é a biomassa 

seca (mg.mL-1). As máximas concentrações celulares foram 202,33 mg.gms
-1 na coluna 

e 260,61 mg.gms
-1 no Erlenmeyer (Figura 2b). Os valores obtidos neste trabalho foram 

superiores aos obtidos por PALMA (2003) ao cultivar o fungo Thermoascus 

aurantiacus em meio sólido, que encontrou concentração celular máxima de 132,25 

mg.gms
-1. 

A Figura 3 mostra o gradativo aumento do teor de umidade após o início das 

fermentações com o fungo Aspergillus fumigatus e com a bactéria Corynebacterium 

aquaticum. Ao final das fermentações, a umidade diminui nos biorreatores de coluna, 

mantendo-se constante nos frascos Erlenmeyer. O aumento da umidade ocorre devido 

a diminuição na quantidade de matéria sólida (substrato) e produção de água 

metabólica pela oxidação de carboidratos (RAIMBAULT & ALAZARD, 1980), enquanto 

que a redução ao final do processo em biorreatores de coluna indica que o sistema de 

saturação de ar não foi capaz de repor a quantidade de água evaporada na vazão de 

ar utilizada (COSTA, 1996). 

O pH variou de 4,31 a 4,95 nos cultivos fúngicos, e de 5,94 a 6,25 nos cultivos 

bacterianos (ANEXO 9.6). Variações no pH resultam do consumo do substrato e/ou 

produção de metabólitos (MAUREL et al., 2003). 
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FIGURA 2 Crescimento dos microrganismos durante os cultivos. (a) Biomassa 

bacteriana e (b) biomassa fúngica. ● Corynebacterium aquaticum/biorreator de coluna, 

♦ Corynebacterium aquaticum/frasco Erlenmeyer, ■ Aspergillus fumigatus/biorreator 

de coluna e ▲ Aspergillus fumigatus/frasco Erlenmeyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 Umidade ao longo dos processos fermentativos. ● Corynebacterium 

aquaticum/biorreator de coluna, ♦ Corynebacterium aquaticum/frasco Erlenmeyer, ■ 

Aspergillus fumigatus/biorreator de coluna e ▲ Aspergillus fumigatus/frasco 

Erlenmeyer. 

 

Os microrganismos sintetizam uma ampla variedade de bioemulsificantes de 

alta e baixa massa molecular. Os bioemulsificantes de alta massa molecular são 

polissacarídios anfipáticos, proteínas, lipopolissacarídios, lipoproteínas ou misturas 

complexas desses biopolímeros. Por sua vez, os bioemulsificantes de baixa massa 

molecular (biossurfactantes) são geralmente glicolipídios como trealose lipídios, 

soforolipídios e ramnolipídios, ou lipopeptídios como a surfactina. Os bioemulsificantes 

de alta massa molecular são mais efetivos para estabilizar emulsões óleo em água, 

enquanto que os de baixa massa molecular reduzem as tensões superficial e 
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interfacial (ROSENBERG & RON, 1999). Biossurfactantes geralmente exibem 

capacidade emulsificante, mas bioemulsificantes não necessariamente reduzem a 

tensão superficial (KARANTH et al., 1999). 

Os bioemulsificantes de alta massa molecular mais citados na literatura são os 

produzidos por diferentes espécies do gênero Acinetobacter, como o alasan, um 

complexo polissacarídio-proteína produzido por Acinetobacter radioresistens KA53 

(TOREN et al., 2002). Por outro lado, os bioemulsificantes de baixa massa molecular 

mais citados são a surfactina, um lipopeptídio produzido por Bacillus subtilis (YEH et 

al., 2006) e os ramnolipídios produzidos por Pseudomonas aeruginosa (ROCHA et al., 

2007). 

O comportamento das tensões superficial e interfacial e das atividades 

emulsificantes óleo em água e água em óleo durante os processos fermentativos pode 

ser observado nas Figuras 4 e 5, respectivamente. As tensões superficiais e 

interfaciais reduziram nos cultivos com a bactéria Corynebacterium aquaticum, 

tornando-se praticamente constantes após 48 h de fermentação. Porém, quando o 

microrganismo foi o fungo Aspergillus fumigatus, as tensões reduziram nas primeiras 

24 h de cultivo, aumentando a partir deste tempo, fato este que pode ter ocorrido 

devido a produção de metabólitos capazes de destruir as moléculas de baixa massa 

molecular de biossurfactantes ou, ainda, pelo consumo dessas moléculas pelo fungo, 

já que são compostos orgânicos (Figura 4). 

 As atividades emulsificantes óleo em água e água em óleo começaram a 

aumentar a partir de 24 h nos cultivos bacterianos e a partir de 48-72 h nos cultivos 

fúngicos, ficando evidente aumento gradual nos cultivos de Corynebacterium 

aquaticum e exponencial nos cultivos de Aspergillus fumigatus (Figura 5). Desta forma, 

verificou-se que o biossurfactante bacteriano foi capaz de reduzir tensões superficiais 

e interfaciais, além de formar emulsões óleo em água e água em óleo, enquanto o 

biossurfactante fúngico foi mais eficaz na formação das emulsões. 

As reduções nas tensões e aumento das atividades emulsificantes não 

ocorreram paralelamente. Enquanto as tensões reduziram, as atividades 

emulsificantes permaneceram praticamente constantes, aumentando somente depois, 

quando as tensões se tornaram constantes nos cultivos bacterianos e aumentaram 

nos cultivos fúngicos. Este fato pode ser explicado através do conceito de 

concentração micelar crítica (CMC), a concentração de surfactante em que há a 

associação das moléculas anfipáticas na forma de micelas, e as tensões superficial e 

interfacial se tornam constantes, mesmo com o aumento da concentração de 
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biossurfactante (MULLIGAN, 2005). Desta forma, a concentração de biossurfactante 

pode estar aumentando no meio, o que leva ao aumento das atividades 

emulsificantes, enquanto as tensões permanecem constantes nos cultivos bacterianos 

(Figuras 4 e 5).  

Em estudo realizado por TURKOVSKAYA et al. (2001) a respeito da produção 

de biossurfactante por Pseudomonas aeruginosa, a tensão superficial se tornou 

constante após 48 h de fermentação (25 mN.m-1), porém a atividade emulsificante 

continuou a aumentar até 96 h (60%), quando tornou-se estável. A maior redução na 

tensão superficial ocorreu nas primeiras 24 h de cultivo, enquanto a atividade 

emulsificante permaneceu constante e próxima de zero.  

MAKKAR & CAMEOTRA (1998) avaliaram a produção de biossurfactante por 

uma cultura mesofílica de Bacillus subtilis utilizando sacarose como fonte de carbono. 

A tensão superficial reduziu para valores menores que 30 mN.m-1 em 24 h de cultivo, 

enquanto a maior concentração de biossurfactante, em torno de 1 g.L-1, foi atingida em 

96 h de fermentação. 

A bactéria Corynebacterium aquaticum foi capaz de reduzir tensões, além de 

formar emulsões. Logo, as moléculas anfipáticas produzidas foram, provavelmente, de 

baixa massa molecular. Por outro lado, o fungo Aspergillus fumigatus mostrou-se mais 

eficaz na formação de emulsões, o que evidencia a produção, em maior parte, de 

moléculas anfipáticas de alta massa molecular, embora este microrganismo possa ter 

produzido moléculas de baixa massa molecular, destruídas ou consumidas após 24 h 

de cultivo (Figuras 4 e 5).  

Ao relacionar a redução das tensões e aumento das atividades emulsificantes 

com o crescimento dos microrganismos, observa-se que a menor concentração de 

bactérias no Erlenmeyer a partir de 72 h de cultivo (Figura 2) reflete em menores 

atividades emulsificantes nesse biorreator em comparação à coluna (Figura 5). Além 

disso, após 48 h a tensão interfacial na coluna continuou a diminuir, embora a baixas 

taxas, já que a bactéria continuou a se desenvolver. O mesmo não pôde ser 

observado no Erlenmeyer, onde a tensão interfacial permaneceu constante (Figura 4) 

e a concentração celular diminuiu (Figura 2). A partir 96 h de fermentação, a biomassa 

de Aspergillus fumigatus no Erlenmeyer ultrapassou a encontrada na coluna (Figura 

2), o que coincidiu com aumento acelerado das atividades emulsificantes no 

Erlenmeyer, chegando a ultrapassar a atividade emulsificante óleo em água 

encontrada na coluna no final dos cultivos (Figura 5). As moléculas anfipáticas de alta 

massa molecular foram liberadas pelo fungo na fase estacionária de crescimento, já 
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que o aumento acelerado das atividades emulsificantes na coluna ocorre de 72 a 120 

h, e no Erlenmeyer de 96 a 144 h (Figura 5), coincidindo com os intervalos de tempo 

em que o fungo encontrou-se em fase estacionária de crescimento nesses dois 

biorreatores (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 Tensões superficial e interfacial ao longo dos processos fermentativos. (a) 

Tensões superficiais (TS) e (b) tensões interfaciais (TI). ● Corynebacterium 

aquaticum/biorreator de coluna, ♦ Corynebacterium aquaticum/frasco Erlenmeyer, ■ 

Aspergillus fumigatus/biorreator de coluna e ▲ Aspergillus fumigatus/frasco 

Erlenmeyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 Atividades emulsificantes óleo em água e água em óleo durante os cultivos. 

(a) Atividade emulsificante óleo em água (AEo/a) e (b) atividade emulsificante água em 

óleo (AEa/o). ● Corynebacterium aquaticum/biorreator de coluna, ♦ Corynebacterium 

aquaticum/frasco Erlenmeyer, ■ Aspergillus fumigatus/biorreator de coluna e ▲ 

Aspergillus fumigatus/frasco Erlenmeyer. 
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Os menores valores de tensões superficial e interfacial e maiores valores de 

atividades emulsificantes óleo em água e água em óleo obtidos durante os processos 

fermentativos, bem como as produtividades máximas para cada determinação 

analítica estão apresentados nas Tabelas 2 e 4, respectivamente. Através da análise 

de variância, foram calculados os efeitos das variáveis estudas sobre as respostas 

obtidas (Tabelas 3 e 5). 

A variável microrganismo apresentou significância estatística sobre todas as 

respostas estudadas (p<0,05). A bactéria Corynebacterium aquaticum mostrou-se 

mais eficiente na redução das tensões do que o fungo Aspergillus fumigatus. Por outro 

lado, o fungo apresentou melhores resultados com relação as atividades 

emulsificantes. O tipo de biorreator influenciou as respostas tensão interfacial, 

atividade emulsificante água em óleo e produtividades correspondentes (p<0,05). Em 

biorreator de coluna foram obtidas, em média, menores tensões interfaciais e maiores 

atividades emulsificantes água em óleo do que em Erlenmeyer (Tabelas 3 e 5). 

As menores tensões superficiais e maiores produtividades com relação à 

redução das tensões superficiais foram encontradas nos cultivos de Corynebacterium 

aquaticum em biorreator de coluna (33,1 mN.m-1 e 0,40 mN.m-1.h-1, respectivamente) e 

em frasco Erlenmeyer (31,3 mN.m-1 e 0,38 mN.m-1.h-1, respectivamente). 

Independente do tipo de biorreator utilizado, a tensão superficial foi, em média, 7,7 

mN.m-1 menor e a produtividade relativa a tensão superficial 0,21 mN.m-1.h-1 maior nos 

cultivos bacterianos do que nos cultivos fúngicos (p<0,05) (Tabelas 2 e 3).  

A menor tensão interfacial e maior produtividade com relação à redução da 

tensão interfacial foram 6,2 mN.m-1 e 0,23 mN.m-1.h-1, respectivamente, obtidas no 

cultivo de Corynebacterium aquaticum em biorreator de coluna. O efeito do 

microrganismo utilizado na redução da tensão interfacial e aumento da produtividade 

sugere uma relação com o tipo de biorreator utilizado. Nos cultivos com a bactéria 

Corynebacterium aquaticum encontrou-se, em média, menores tensões interfaciais e 

maiores produtividades relativas à redução dessa tensão do que nos cultivos fúngicos, 

de forma que esse efeito foi mais pronunciado no biorreator de coluna para a resposta 

tensão interfacial e no Erlenmeyer para a resposta produtividade (Tabelas 2 e 3).  
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TABELA 2 Resultados das menores tensões superficiais e interfaciais e produtividades 

máximas para os experimentos do planejamento fatorial completo 22. 

Ensaio Mo BR 
TS  

(mN.m-1) 

ProdTS  

(mN.m-1.h-1) 

TI  

(mN.m-1) 

ProdTI 

(mN.m-1.h-1) 

1 C. aquaticum C 33,1 ± 0,4 0,40 ± 0,01 6,2 ± 0,28 0,23 ± 0,02 

2 A. fumigatus C 39,8 ± 0,7 0,17 ± 0,05 16,0 ± 0,28 0,13 ± 0,00 

3 C. aquaticum E 31,3 ± 0,7 0,38 ± 0,01 10,1 ± 0,11 0,22 ± 0,02 

4 A. fumigatus E 39,8 ± 0,0 0,19 ± 0,03 16,6 ± 0,39 0,08 ± 0,00 

Mo = microrganismo; BR = biorreator; C = biorreator de coluna; E = frasco Erlenmeyer; TS = 
tensão superficial; TI = tensão interfacial; Prod = produtividade. 
 

TABELA 3 Efeitos e níveis de significância para as respostas tensão superficial, 

tensão interfacial e respectivas produtividades. 

 TS 

(mN.m-1) 

ProdTS 

(mN.m-1.h-1) 

TI 

(mN.m-1) 

ProdTI 

(mN.m-1.h-1) 

 Efeito p Efeito p Efeito p Efeito p 

(1) Mo 7,7 < 0,01 -0,21 < 0,01 8,1 < 0,01 -0,12 < 0,01 

(2) BR -0,9 0,071 0,00 0,912 2,3 < 0,01 -0,03 0,013 

1 x 2 0,9 0,071 0,02 0,459 -1,7 < 0,01 -0,02 0,047 

Mo = microrganismo; BR = biorreator; TS = tensão superficial; TI = tensão interfacial; Prod = 
produtividade; p = significância estatística. 
 

Os cultivos em estado sólido com o fungo Aspergillus fumigatus em biorreator 

de coluna e em frasco Erlenmeyer foram os que apresentaram maiores atividades 

emulsificantes óleo em água (291,8 UE; 327,9 UE) e produtividades relativas a esta 

resposta (1,99 UE.h-1; 2,24 UE.h-1). Nos cultivos bacterianos, em média, maiores 

atividades emulficantes óleo em água e produtividades correspondentes foram 

encontradas em biorreator de coluna, enquanto nos cultivos fúngicos os maiores 

valores foram verificados no Erlenmeyer (Tabelas 4 e 5). 

A atividade emulsificante água em óleo e produtividade correspondente foram 

maiores, em média, nos cultivos de Aspergillus fumigatus e pela utilização do 

biorreator tipo coluna de leito fixo (p<0,05), atingindo-se atividade emulsificante água 

em óleo de 60,4 UE e produtividade relativa a esta resposta de 0,53 UE.h-1 no cultivo 

do fungo em biorreator de coluna.  (Tabelas 4 e 5). 
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TABELA 4 Resultados das maiores atividades emulsificantes óleo/água e água/óleo e 

produtividades máximas para os experimentos do planejamento fatorial completo 22. 

Ensaio Mo BR 
AEo/a 

(UE) 

Prodo/a 

(UE.h-1) 

AEa/o 

(UE) 

Proda/o 

(UE.h-1) 

1 C. aquaticum C 209,4 ± 0,5 1,92 ± 0,09 60,8 ± 0,2 0,39 ± 0,00 

2 A. fumigatus C 291,8 ± 8,0 1,99 ± 0,06 60,4 ± 2,5 0,53 ± 0,03 

3 C. aquaticum E 157,3 ± 0,9 1,58 ± 0,01 49,0 ± 0,8 0,35 ± 0,00 

4 A. fumigatus E 327,9 ± 2,7 2,24 ± 0,02 57,5 ± 0,0 0,43 ± 0,00 

Mo = microrganismo; BR = biorreator; C = biorreator de coluna; E = frasco Erlenmeyer; AE = 
atividade emulsificante; o/a = óleo em água; a/o = água em óleo; Prod = produtividade. 
 

TABELA 5 Efeitos e níveis de significância para as respostas atividade emulsificante 

óleo em água, atividade emulsificante água em óleo e respectivas produtividades. 

 AEo/a 

(UE) 

Prodo/a 

(UE.h-1) 

AEa/o 

(UE) 

Proda/o 

(UE.h-1) 

 Efeito p Efeito p Efeito p Efeito p 

(1) Mo 126,5 < 0,01 0,36 < 0,01 4,1 0,011 0,11 < 0,01 

(2) BR -8,0 0,058 -0,04 0,377 -7,4 < 0,01 -0,07 < 0,01 

1 x 2 44,1 < 0,01 0,29 < 0,01 4,4 < 0,01 -0,03 0,056 

Mo = microrganismo; BR = biorreator; AE = atividade emulsificante; o/a = óleo em água; a/o = 
água em óleo; Prod = produtividade; p = significância estatística. 
 

 Nos cultivos com a bactéria Corynebacterium aquaticum, a partir de 48 h, a 

tensão interfacial continuou a reduzir no biorreator de coluna em comparação ao 

frasco Erlenmeyer (Figura 4). A atividade emulsificante óleo em água aumentou de 

forma similar na coluna e no Erlenmeyer até 96 h, porém, após este tempo, diminuiu 

rapidamente no Erlenmeyer, permanecendo praticamente constante na coluna (Figura 

5). Comportamento semelhante foi encontrado por VEENANADIG et al. (2000) ao 

estudar a produção de biossurfactante por Bacillus subtilis através de fermentação em 

estado sólido utilizando farelo de trigo como substrato. No cultivo em Erlenmeyer, a 

tensão superficial reduziu e se tornou constante, passando de 54 mN.m-1 para 34 

mN.m-1, enquanto que no biorreator de coluna, a tensão reduziu até o final do cultivo, 

atingindo 24 mN.m-1. A produção de emulsificante no frasco Erlenmeyer diminuiu 

bruscamente após atingir seu máximo. Já no biorreator de coluna, a atividade 

emulsificante aumentou e permaneceu constante, para depois diminuir. 
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 CERQUEIRA (2007) verificou que o farelo de trigo apresentou melhores 

resultados relativos à produção de biossurfactante pelo fungo Aspergillus fumigatus do 

que o farelo de arroz, o que foi atribuído ao fato de as partículas de trigo apresentarem 

menor tendência a aderirem umas as outras, facilitando o acesso do microrganismo ao 

substrato. As fermentações foram realizadas em biorreatores de coluna. Os menores 

valores de tensão superficial e interfacial foram 36,2 mN.m-1 e 15,5 mN.m-1, 

respectivamente, e as maiores atividades emulsificantes, tanto óleo em água quanto 

água em óleo, foram obtidas em 144 h de fermentação, resultados comparáveis aos 

obtidos neste estudo ao cultivar o fungo Aspergillus fumigatus. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

O microrganismo a ser utilizado para a produção de biossurfactante dependerá 

da sua aplicação, já que o biossurfactante produzido pela bactéria Corynebacterium 

aquaticum foi capaz de reduzir tensões superficiais e interfaciais, além de formar 

emulsões óleo em água e água em óleo, enquanto o biossurfactante produzido pelo 

fungo Aspergillus fumigatus foi mais eficaz na formação das emulsões. O 

biossurfactante sintetizado no biorreator de coluna foi mais eficiente do que o 

produzido no frasco Erlenmeyer para reduzir a tensão interfacial e para promover a 

formação de emulsões água em óleo.  

As menores tensões superficiais foram encontradas no cultivo de 

Corynebacterium aquaticum em biorreator de coluna (33,1 mN.m-1) e em Erlenmeyer 

(31,3 mN.m-1). A menor tensão interfacial foi 6,2 mN.m-1, obtida em cultivo bacteriano 

em biorreator de coluna. Os cultivos em estado sólido com o fungo Aspergillus 

fumigatus em biorreator de coluna e Erlenmeyer foram os que apresentaram maiores 

atividades emulsificantes óleo em água (291,8 UE e 327,9 UE, respectivamente). A 

atividade emulsificante água em óleo foi incrementada no cultivo de Aspergillus 

fumigatus e pela utilização do biorreator tipo coluna de leito fixo, atingindo 60,4 UE.   

A literatura não apresenta relatos de produção de biossurfactante por bactérias 

do gênero Corynebacterium através de fermentação em estado sólido, o que torna 

este trabalho de extrema relevância. Além disso, a conversão de resíduos 

agroindustriais mediante processos biotecnológicos permite o desenvolvimento de 

tecnologia e ciência em países em desenvolvimento. Os resultados evidenciaram a 

viabilidade de produção de biossurfactante a partir de resíduos agroindustriais, 

obtendo-se um bioproduto de alto valor agregado a partir de substratos de baixo custo, 
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além de contribuir com o meio ambiente pela diminuição da poluição e desequilíbrio 

gerados pelo acúmulo desses resíduos. 
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RESUMO 

 

Os surfactantes exibem propriedades como formação de micelas, de macro e micro-
emulsões, solubilidade e detergência devido a presença de grupos hidrofóbicos e 
hidrofílicos em sua estrutura molecular, podendo ser aplicados em uma vasta gama de 
setores industriais. Quando produzidos por microrganismos, são chamados 
biossurfactantes. A utilização de resíduos agroindustriais para a produção de 
biossurfactantes reflete em economia na obtenção de um produto de alto valor 
agregado, além de contribuir com o meio ambiente devido a redução da poluição pela 
emissão desses resíduos em corpos d’água, o que causa o consumo de oxigênio 
dissolvido pelos microrganismos, levando ao desequilíbrio da fauna e flora aquática. O 
presente trabalho teve por objetivo comparar a produção de biossurfactante bacteriano 
e fúngico em diferentes tipos de biorreatores (biorreator de mistura e frasco 
Erlenmeyer) através de cultivo submerso de farelo de trigo. O fungo Aspergillus 
fumigatus não mostrou-se apto a produzir biossurfactante. Por outro lado, foi possível 
constatar a viabilidade da produção de biossurfactante pela bactéria Corynebacterium 
aquaticum, capaz de reduzir tensões e aumentar atividades emulsificantes ao longo 
dos cultivos. As menores tensões superficiais foram encontradas no cultivo de 
Corynebacterium aquaticum em biorreator de mistura (28,6 mN.m-1) e em Erlenmeyer 
(29,1 mN.m-1). As menores tensões interfaciais foram obtidas nos cultivos bacterianos 
(3,0 mN.m-1). A maior atividade emulsificante óleo em água foi 232,0 UE, obtida no 
cultivo com a bactéria Corynebacterium aquaticum em biorreator de mistura. Os 
cultivos bacterianos em biorreator de mistura e Erlenmeyer apresentaram maiores 
atividades emulsificantes água em óleo (37,9 UE e 36,1 UE, respectivamente). 
 
 
Palavras-chave: Aspergillus fumigatus, Corynebacterium aquaticum, surfactantes 

naturais.  
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ABSTRACT 

 

The surfactants exhibit properties as micelles, macro and micro emulsions, solubility 
and detergency formation because of the presence of hydrophobic and hydrophilic 
groups in their molecular structure, and can be applied in a vast range of industrial 
sectors. When they are produced by microorganisms, they are called biosurfactants. 
The use of agroindustrial residues for biosurfactants production reflects in economy in 
the obtaining of a product of high joined value, besides contributing with the 
environment due the reduction of the pollution for the emission of those residues in 
bodies of water, what causes the consumption of dissolved oxygen by microorganisms, 
taking to the unbalance of the aquatic fauna and flora. This paper aimed at comparing 
bacterial and fungic biosurfactant production in different bioreactor types (mixture 
bioreactor and Erlenmeyer flask) through wheat bran submerged cultivation. The 
fungus Aspergillus fumigatus was not able to produce biosurfactant. On the other hand, 
it was possible to verify the viability of biosurfactant production by the bacteria 
Corynebacterium aquaticum, capable to reduce tensions and to increase emulsifying 
activities along the cultivations. The smallest superficial tensions were found in the 
cultivation of Corynebacterium aquaticum in mixture bioreactor (28.6 mN.m-1) and in 
Erlenmeyer (29.1 mN.m-1). The smallest interfacial tensions were obtained in the 
bacterial cultivations (3.0 mN.m-1). The largest emulsifying activity oil in water was 
232.0 UE, obtained in the cultivation with the bacteria Corynebacterium aquaticum in 
mixture bioreactor. The bacterial cultivations in mixture bioreactor and Erlenmeyer 
presented larger emulsifying activities water in oil (37.9 UE and 36.1 UE, respectively). 
 

Keywords: Aspergillus fumigatus, Corynebacterium aquaticum, natural surfactants. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os surfactantes são moléculas anfipáticas com uma porção hidrofóbica e uma 

porção hidrofílica, podendo ser sintéticos, obtidos a partir de sínteses químicas, ou 

biossurfactantes, produzidos por microrganismos (COLLA & COSTA, 2003). Com 

relação aos surfactantes químicos, os biossurfactantes são biodegradáveis e menos 

tóxicos e, portanto, menos prejudiciais ao meio ambiente. Podem ser produzidos a 

partir de vários substratos, incluindo resíduos industriais (TURKOVSKAYA et al., 

2001).  

A importância comercial dos surfactantes torna-se evidente a partir da 

tendência do mercado, que vem aumentando a produção em decorrência da 

diversidade de aplicações industriais. Podem ser utilizados como emulsificantes, 

solubilizantes, umectantes e detergentes em indústrias como a alimentícia, 

petroquímica, farmacêutica e biomédica (GOUVEIA et al., 2003; MAKKAR & 

CAMEOTRA, 2002; DESAI & BANAT, 1997). 

Os surfactantes naturais são produzidos por uma ampla variedade de 

bactérias, leveduras e fungos filamentosos (KARANTH et al., 1999). Embora a maioria 

dos estudos de produção de biossurfactantes sejam realizados pelo cultivo submerso 

de bactérias (VEENANADIG et al., 2000), existem relatos de cultivos fúngicos em meio 

líquido (REICHE & LEMOS, 2005; CAMARGO-DE-MORAIS et al., 2003; SPOECKNER 

et al., 1999). 

De acordo com NITSCHKE & PASTORE (2002), nos países industrializados 

70-75% dos surfactantes consumidos são de origem petroquímica, enquanto que nos 

países em desenvolvimento os compostos de origem natural predominam. Entretanto, 

nos países industrializados existe uma tendência para a substituição dos surfactantes 

sintéticos pelos naturais. Esta tendência é movida pela necessidade de substituição de 

compostos não biodegradáveis e pelo aumento da especificidade dos produtos, além 

da depleção dos recursos de óleos requerida para a produção dos surfactantes 

sintéticos (TURKOVSKAYA et al., 2001). 

Apesar do interesse por surfactantes naturais estar aumentando, esses 

compostos ainda não competem economicamente com os surfactantes químicos. Para 

reduzir os custos de produção de biossurfactantes, é necessário o desenvolvimento de 

processos fermentativos com altos rendimentos em produto e o uso de substratos de 

baixo custo, como os resíduos agroindustriais (NITSCHKE et al., 2004). Alguns 

substratos renováveis passíveis de utilização são os óleos vegetais, resíduos de 
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destilarias e indústrias de grãos e cereais, (MAKKAR & CAMEOTRA, 2002), suco de 

cajú (ROCHA et al., 2007), resíduo líquido de mandioca (NITSCHKE & PASTORE, 

2006) e efluente líquido e sólido de batata (FOX & BALA, 2000).  

A escolha de substratos de baixo custo é importante para a economia do 

processo, já que a matéria-prima é responsável por 10-30% do custo total da produção 

de biossurfactates (MAKKAR & CAMEOTRA, 1998). Se resíduos industriais orgânicos 

são utilizados como substratos para a produção de biossurfactante, um benefício 

duplo é obtido: os resíduos são tratados e um produto de elevado valor agregado é 

obtido. Essa abordagem reduz o custo para o tratamento do resíduo com o potencial 

de gerar lucro através da comercialização do biossurfactante (KOSARIC, 1992). 

O objetivo do presente trabalho foi comparar a produção de biossurfactantes 

bacteriano e fúngico em diferentes tipos de biorreatores através de fermentação 

submersa de farelo de trigo. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Microrganismos 

 

Os microrganismos utilizados foram a bactéria Corynebacterium aquaticum e o 

fungo filamentoso Aspergillus fumigatus, ambos cedidos pelo Laboratório de 

Microbiologia de Alimentos da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade 

Estadual de Campinas (FEA/UNICAMP). 

 

2.2 Manutenção e propagação dos inóculos para a fermentação 

 

2.2.1 Inóculo bacteriano 

 

A cultura de Corynebacterium aquaticum foi mantida a 4ºC, em tubos de ensaio 

contendo ágar nutriente, formulado conforme a seguir (g.L-1): extrato de carne, 1,0; 

extrato de levedura, 2,0; peptona, 5,0; NaCl, 5,0; e ágar-ágar, 15,0. 

 A propagação do inóculo foi realizada em frascos Erlenmeyer contendo ágar 

nutriente, incubados por 48 h a 30ºC. Após este período, foi realizada raspagem da 

superfície do ágar com meio nutriente, o qual difere do ágar nutriente pela ausência de 

ágar-ágar. Ao atingir-se densidade ótica 0,8-0,9 (λ = 600 nm), a suspensão foi 



 84

utilizada como inóculo, sendo adicionada ao meio de cultivo na concentração de 2% 

(v/v) (MAKKAR & CAMEOTRA, 1998). 

 

2.2.2 Inóculo fúngico 

 

A manutenção do inóculo do fungo Aspergillus fumigatus ocorreu em tubos de 

ensaio inclinados com ágar batata-dextrose (PDA), 0,5% (p/v) de ágar-ágar e 1% (v/v) 

de glicerina, a 4ºC. 

A propagação do inóculo foi realizada em frascos Roux (também preparados 

com ágar batata-dextrose (PDA), 0,5% (p/v) de ágar-ágar e 1% (v/v) de glicerina) 

através da técnica de espalhamento em superfície. Os frascos foram incubados a 

30ºC por 7 dias visando o recobrimento completo da superfície e a esporulação dos 

microrganismos. Posteriormente, foi realizada a raspagem dos esporos com Tween 80 

0,2% (v/v). A suspensão obtida foi filtrada em gaze estéril, seguindo-se a contagem de 

esporos em câmara de Neubauer a fim de calcular o volume de suspensão necessário 

para obter uma concentração inicial de 4x106 esporos.mL-1 (MARTINS, 2005).   

 

2.3 Cultivo submerso 

 

Os cultivos foram realizados em biorreator de mistura (Biostat B, B. Braun 

Biotech International, Alemanha) e em frasco Erlenmeyer (ambos com capacidade de 

2 L). O biorreator de mistura era provido de encamisamento, a fim de manter a 

temperatura constante. Além da agitação, foi utilizada aeração forçada neste 

biorreator, de forma que antes de entrar no biorreator, o ar foi filtrado em lã de vidro e 

a vazão controlada por rotâmetro. Já no erlenmeyer, utilizou-se somente a agitação. 

O meio fermentativo foi composto por um extrato de farelo de trigo (fonte de 

carbono) adicionado de nutrientes. A obtenção do extrato de farelo de trigo foi 

realizada através do procedimento proposto por COSTA (1996) (ANEXO 9.8). Para os 

cultivos bacterianos, os nutrientes adicionados e suas concentrações foram (mM): 

NH4NO3, 50,0; Na2HPO4, 3,0; KH2PO4, 3,0; CaCl2, 0,007; MgSO4.7H2O, 0,8; EDTA 

sódico, 0,004; e FeSO4.7H2O, 2,0 (YEH et al., 2005; WEI et al., 2004); e para os 

cultivos fúngicos (g.L-1): MgSO4.7H2O, 0,5; NaNO3, 3,0; KH2PO4, 1,0; extrato de 

levedura, 1,0; e peptona, 0,3 (COSTA, 2004). 

Nos cultivos bacterianos, o pH inicial foi 6,0 (NITSCHKE & PASTORE, 2006) e 

a agitação 200 rpm (YEH et al., 2005). No biorreator de mistura a aeração foi mantida 
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em 1 vvm (MAKKAR & CAMEOTRA, 2001). Já nos cultivos fúngicos, o pH inicial foi 

4,5 (COSTA, 2004) e a agitação 150 rpm (PAPAGIANNI et al., 2001).  No biorreator de 

mistura a aeração foi mantida em 0,5 vvm (COSTA, 1996). Para ambos os cultivos a 

temperatura foi 30ºC (NITSCHKE & PASTORE, 2006; REICHE & LEMOS, 2005) e o 

tempo de fermentação 72 h (PAPAGIANNI et al., 2001; FOX & BALA, 2000).  

Ao término dos cultivos, o meio fermentado foi centrifugado a 7000 rpm por 15 

min, e o sobrenadante obtido utilizado para posteriores determinações analíticas, 

realizadas em triplicata, a cada 12 h do processo fermentativo. 

 

2.4 Determinações analíticas 

 

2.4.1 Biomassa 

 

O crescimento bacteriano durante os cultivos foi acompanhado utilizando-se a 

microtécnica do Número Mais Provável (NMP), adaptada de BRADDOCK & 

CATTERALL (1999), e tabelas de NMP (APHA, 1995). 

O crescimento celular do fungo Aspergillus fumigatus foi acompanhado 

utilizando a dosagem de glicosamina, segundo AIDOO et al. (1981) (ANEXO 9.4). A 

fim de estabelecer uma correlação entre o conteúdo de glicosamina e a biomassa 

fúngica, foi realizada fermentação submersa do fungo Aspergillus fumigatus em meio 

Sabouraud (LARONE, 1987) por 48 h, tempo correspondente ao final da fase 

exponencial de crescimento do microrganismo. Após, determinou-se o teor de 

glicosamina de diferentes concentrações celulares do fungo e obteve-se, por 

regressão linear, a relação entre a massa seca do fungo e o conteúdo de glicosamina, 

que foi utilizada, posteriormente, na determinação da massa celular obtida nos cultivos 

submersos (ANEXO 9.5). 

  

2.4.2 Oxigênio dissolvido e velocidade de consumo de oxigênio 

 

 No biorreator de mistura foi possível acompanhar o comportamento do oxigênio 

dissolvido, bem como calcular o coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio 

(Equação 1) (ANEXO 9.9) e a velocidade de consumo de oxigênio pelas células de 

microrganismos ao longo dos cultivos (Equação 2) (ANEXO 9.10) (SCHMIDELL et al., 

2001). 
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Onde: 

C = concentração de oxigênio em diferentes instantes de tempo durante o 

cultivo (mg.L-1); 

Cs = concentração de oxigênio na saturação (mg.L-1); 

KLa = coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio (h-1); 

t = instantes de tempo em que a concentração de oxigênio foi medida (h); 

QO2X = velocidade de consumo de oxigênio pelas células (mg.L-1.h-1). 

 

2.4.3 pH 

 

O pH foi determinado através de leitura direta em pHmetro digital (Quimis HI 

8314), utilizando eletrodo de vidro. 

 

2.4.4 Estimativa da atividade biossurfactante 

 

A estimativa da atividade biossurfactante foi realizada por diferentes métodos: 

a medida das tensões superficial e interfacial e através das atividades emulsificantes 

óleo em água e água em óleo.  

 

2.4.4.1 Tensões superficial e interfacial 

 

As tensões superficial e interfacial foram determinadas em tensiômetro (Kruss 

Processor Tensiometer K-6, Alemanha) usando o método do anel (ANEXO 9.1). A 

tensão superfacial foi medida com a amostra em contato com o ar, e a tensão 

interfacial com a amostra em contato com hexadecano (COSTA et al., 2006; 

RODRIGUES et al., 2006a).   
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2.4.4.2 Atividades emulsificantes óleo em água e água em óleo 

 

A atividades emulsificantes óleo em água e água em óleo foram determinadas 

utilizando-se 3,5 mL de amostra diluída e 2,0 mL de óleo de soja. A mistura foi agitada 

em agitador tipo vortex (Phoenix AP56, Brasil) a 700 rpm por 1 min.  

Após 60 min de repouso foi lida a absorbância do meio emulsificado óleo/água 

em espectrofotômetro (Femto 700 Plus, Brasil) a 610 nm (JOHNSON et al., 1992), 

calculando-se a atividade emulsificante óleo em água através da Equação 3. Após 24 

h de repouso foi realizada leitura da altura da emulsão água/óleo formada e da altura 

total (altura da emulsão mais altura da camada remanescente de óleo) (BRODERICK 

& COONEY, 1982), obtendo-se a atividade emulsificante água em óleo de acordo com 

a Equação 4.  

 

                                          ( ) DAbsAbsAE brancoamostraao ⋅−=/                                       (3) 

 

                                            ( ) DEEAE brancoamostraoa ⋅−=
/

                                           (4) 

 

Onde: 

AEo/a = atividade emulsificante óleo em água (UE); 

AEa/o = atividade emulsificante água em óleo (UE); 

Absamostra = absorbância da emulsão óleo/água; 

Absbranco = absorbância da amostra diluída; 

Eamostra = relação centesimal entre a altura da emulsão água/óleo e a altura total 

utilizando amostra; 

Ebranco = relação centesimal entre a altura da emulsão água/óleo e a altura total 

utilizando água; 

D = diluição da amostra em água. 

 

A atividade emulsificante óleo em água foi definida como a quantidade de 

biossurfactante necessária para aumentar a absorbância em 1,0 a 610 nm, e a 

atividade emulsificante água em óleo como a quantidade de biossurfactante 

necessária para manter a emulsão estável por 24 h (MARTINS, 2005). 
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2.5 Produtividade 

 

As produtividades máximas com relação as tensões superficial e interfacial e 

as atividades emulsificantes óleo em água e água em óleo foram calculadas de acordo 

com a Equação 5 (SCHMIDELL et al., 2001). 

 

                                                         
t

PP
PP

0
−

=                                                        (5) 

 

Onde: 

PP = produtividade em produto (gprod.L
-1.h-1); 

P = concentração de produto no tempo t (gprod.L-1); 

P0 = concentração de produto no início da fermentação (gprod.L-1); 

t = tempo de cultivo (h). 

 

Como a produção de biossurfactante foi verificada através de métodos 

indiretos, a concentração de produto foi expressa em unidade de tensão (mN.m-1) ou 

de atividade emulsificante (UE). 

 

2.6 Análise estatística 

 

As fermentações foram realizadas conforme planejamento experimental fatorial 

completo 22, em duplicata. As variáveis estudadas foram o microrganismo (bactéria 

Corynebacterium aquaticum ou fungo Aspergillus fumigatus) e o biorreator (de mistura 

ou frasco Erlenmeyer). As respostas foram as menores tensões superficiais e 

interfaciais, maiores atividades emulsificantes óleo em água e água em óleo e 

produtividades máximas em cada experimento. Os resultados foram tratados por 

análise de variância (ANOVA), a um nível de significância de 5%. A Tabela 1 

apresenta os níveis reais e codificados das variáveis estudadas nos cultivos. 
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TABELA 1 Variáveis do planejamento experimental fatorial completo 22 e seus 

respectivos níveis reais e codificados. 

Ensaio Microrganismo Biorreator 

1 Corynebacterium aquaticum (-1) biorreator de mistura (-1) 

2 Aspergillus fumigatus (+1) biorreator de mistura (-1) 

3 Corynebacterium aquaticum (-1) frasco Erlenmeyer (+1) 

4 Aspergillus fumigatus (+1) frasco Erlenmeyer (+1) 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O crescimento dos microrganismos durante os cultivos pode ser observado na 

Figura 1. A Figura 2 mostra o comportamento do oxigênio dissolvido e da velocidade 

de consumo de oxigênio pelas células nos ensaios em biorreator de mistura. 

 Na Figura 1a, verifica-se que a biomassa bacteriana no biorreator de mistura e 

em Erlenmeyer foi semelhante ao longo do processo fermentativo, com crescimento 

levemente superior no biorreator de mistura de 12 a 48 h, o que pode estar associado 

a presença de aeração neste biorreator, além da agitação. No cultivo da bactéria 

Corynebacterium aquaticum em biorreator de mistura, o oxigênio dissolvido no meio 

diminuiu rapidamente de 6 a 12 h de cultivo, permenecendo próximo de zero de 12-48 

h, intervalos de tempo estes que coincidem com aumento exponencial do crescimento 

bacteriano neste biorreator (Figuras 1 e 2).  

 YEH et al. (2006), estudando a produção de surfactina por Bacillus subtilis em 

agitação de 300 rpm e aeração de 1,5 vvm, verificaram que o oxigênio dissolvido 

diminuiu de 70 para 2% no início do crescimento celular, mantendo-se próximo de zero 

de 20 – 60 h de cultivo, durante a fase exponencial de crescimento. 

A biomassa de fungos (Figura 1b) foi semelhante nos diferentes biorreatores 

utilizados até 48 h de cultivo, e superior em 60 e 72 h no biorreator de mistura, onde 

atingiu 15,54 mg.mL-1. No frasco erlenmeyer, a máxima biomassa obtida foi 11,20 

mg.mL-1, resultado semelhante ao encontrado por PAPAGIANNI et al. (2001) ao 

cultivar o fungo Aspergillus niger em meio líquido sintético a 150 rpm (10,00 g.L-1). A 

concentração de oxigênio dissolvido permaneceu em torno de zero durante grande 

parte do processo fermentativo (12-48 h), coincidindo com a fase exponencial de 

crescimento do microrganismo (Figuras 1 e 2). Não obstante a concentração do 

oxigênio dissolvido tenha permanecido em torno de zero de 12-48 h em ambos os 
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cultivos, a velocidade máxima de consumo de oxigênio foi maior no cultivo bacteriano 

(187,65 mg.L-1.h-1) do que no fúngico (155,09 mg.L-1.h-1).  

O pH variou de 3,69 a 6,31 nos cultivos fúngicos, e de 5,78 a 8,03 nos cultivos 

bacterianos (ANEXO 9.7). Variações no pH resultam do consumo do substrato e/ou 

produção de metabólitos (MAUREL et al., 2003). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 Crescimento dos microrganismos durante os cultivos. (a) Biomassa 

bacteriana e (b) biomassa fúngica. ● Corynebacterium aquaticum/biorreator de 

mistura, ■ Aspergillus fumigatus/biorreator de mistura, ♦ Corynebacterium 

aquaticum/frasco Erlenmeyer e ▲ Aspergillus fumigatus/frasco Erlenmeyer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 Oxigênio dissolvido e velocidade de consumo de oxigênio nos ensaios em 

biorreator de mistura. (a) Corynebacterium aquaticum/biorreator de mistura e (b) 

Aspergillus fumigatus/biorreator de mistura. ● e ■ oxigênio dissolvido, ο e �  velocidade 

de consumo de oxigênio. 

 

  As tensões superficial e interfacial e as atividades emulsificantes óleo em água 

e água em óleo determinadas durante os cultivos encontram-se nas Figuras 3 e 4, 

respectivamente. Verifica-se que as tensões diminuiram e as atividades emulsificantes 

(a)  

0 12 24 36 48 60 72

Tempo (h)

5x107

5x108

5x109

5x1010

5x1011

B
io

m
as

sa
 b

ac
te

ria
na

 
(N

M
P

.m
L

-1
)

(b) 

0 12 24 36 48 60 72

Tempo (h)

4

8

12

16

B
io

m
as

sa
 fú

ng
ic

a 
(m

g.
m

L
-1

)

(a)  

0 12 24 36 48 60 72

Tempo (h)

0
1
2
3
4
5
6
7
8

O
2 

di
ss

ol
vi

do
 (

m
g.

L
-1

)

0

30

60

90

120

150

180

210

Q
O

2X
 (

m
g.

L-1
.h

-1
)

(b)  

0 12 24 36 48 60 72

Tempo (h)

0
1
2
3
4
5
6
7
8

O
2 

di
ss

ol
vi

do
 (

m
g.

L
-1

)

0

30

60

90

120

150

180

210

Q
O

2X
 (

m
g.

L-1
.h

-1
)



 91

aumentaram nos cultivos bacterianos, porém permaneceram praticamente constantes 

nos cultivos fúngicos, demonstrando a habilidade da bactéria Corynebacterium 

aquaticum em produzir biossurfactante. Nos processos fermentativos com a bactéria, 

as tensões diminuiram drasticamente de 0-12 h de cultivo, tornando-se constantes 

logo em seguida. Este intervalo de tempo coincide com aumento acelerado do 

crescimento e com a redução do oxigênio dissolvido no biorreator de mistura para 

valores próximos de zero. As atividades emulsificantes aumentaram até 60 h, 

diminuindo ou permanecendo praticamente constantes em 72 h. 

As reduções das tensões e o aumento das atividades emulsificantes nos 

cultivos bacterianos não ocorreram concomitantemente. Enquanto as tensões 

reduziram, as atividades emulsificantes permaneceram praticamente constantes, 

aumentando somente depois, quando as tensões se tornaram constantes. Este fato 

pode ser explicado através do conceito de concentração micelar crítica (CMC), a 

concentração de surfactante em que há a associação das moléculas anfipáticas na 

forma de micelas, e as tensões superficial e interfacial se tornam constantes, mesmo 

com o aumento da concentração de biossurfactante (MULLIGAN, 2005). Desta forma, 

a concentração de biossurfactante pode estar aumentando no meio, o que leva ao 

aumento das atividades emulsificantes nos cultivos bacterianos, enquanto as tensões 

permanecem constantes (Figuras 3 e 4). 

PRUTHI & CAMEOTRA (2003) avaliaram a produção de biossurfactante por 

Pseudomonas putida. A tensão superficial diminuiu até 48 h de fermentação, atingindo 

30,6 mN.m-1 e permanecendo constante logo após, enquanto a atividade emulsificante 

e a concentração de biossurfactante continuaram a aumentar, atingindo seus máximos 

em 72 h de cultivo (42% e 6,28 g.L-1, respectivamente). 

NITSCHKE & PASTORE (2006), estudando a produção de biossurfactante por 

Bacillus subtilis em resíduo líquido de mandioca, encontraram tensão superficial 

mínima de 26,6 mN.m-1 em 12 h de cultivo. Após, a tensão superficial permaneceu 

constante, porém, a concentração de biossurfactante continuou a aumentar até 48 h 

de fermentação, atingindo 3,0 g.L-1.  
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FIGURA 3 Tensões superficial e interfacial ao longo do tempo de cultivo. (a) Tensões 

superficiais (TS) e (b) tensões interfaciais (TI). ● Corynebacterium 

aquaticum/biorreator de mistura, ■ Aspergillus fumigatus/biorreator de mistura, ♦ 

Corynebacterium aquaticum/frasco Erlenmeyer e ▲ Aspergillus fumigatus/frasco 

Erlenmeyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 Atividades emulsificantes óleo em água e água em óleo durante os cultivos. 

(a) Atividade emulsificante óleo em água (AEo/a) e (b) atividade emulsificante água em 

óleo (AEa/o). ● Corynebacterium aquaticum/biorreator de mistura, ■ Aspergillus 

fumigatus/biorreator de mistura, ♦ Corynebacterium aquaticum/frasco Erlenmeyer e ▲ 

Aspergillus fumigatus/frasco Erlenmeyer. 

 

As menores tensões superficial e interfacial e as maiores atividades 

emulsificantes óleo em água e água em óleo encontradas ao longo dos processos 

fermentativos, bem como as produtividades máximas para cada resposta analisada 

estão apresentadas nas Tabelas 2 e 4, respectivamente. Os efeitos das variáveis 
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estudadas sobre as repostas obtidas foram calculados por análise de variância e 

encontram-se nas Tabelas 3 e 5. 

Verificou-se que a variável microrganismo apresentou significância estatística 

sobre todas as respostas estudadas (p<0,05). Os cultivos com a bactéria 

Corynebacterium aquaticum apresentaram menores tensões e maiores atividades 

emulsificantes do que os cultivos com o fungo Aspergillus fumigatus. Por sua vez, a 

mudança de um biorreator para outro influenciou somente a atividade emulsificante 

óleo em água e produtividade correspondente (p<0,05). Em biorreator de mistura 

obteve-se, em média, maiores atividades emulsificantes óleo em água do que em 

Erlenmeyer (Tabelas 3 e 5).  

As menores tensões superficiais e maiores produtividades relativas à redução 

desta tensão foram encontradas nos cultivos de Corynebacterium aquaticum em 

biorreator de mistura (28,6 mN.m-1 e 1,78 mN.m-1.h-1, respectivamente) e em frasco 

erlenmeyer (29,1 mN.m-1 e 1,81 mN.m-1.h-1, respectivamente). A tensão superficial foi, 

em média, 18,9 mN.m-1 menor, e a produtividade relativa a essa resposta 1,70 mN.m-

1.h-1 maior nos cultivos bacterianos (p<0,05), independente do fermentador utilizado 

(p>0,05) (Tabelas 2 e 3). 

As menores tensões interfaciais foram obtidas nos cultivos de Corynebacterium 

aquaticum em biorreator de mistura e em frasco Erlenmeyer (3,0 mN.m-1). A 

produtividade relativa à redução da tensão interfacial apresentou valores máximos de 

1,29  mN.m-1.h-1 e 1,18 mN.m-1.h-1.  Nos cultivos bacterianos, a tensão interfacial foi, 

em média, 13,5 mN.m-1 menor, e a produtividade relativa a essa resposta 1,23 mN.m-

1.h-1 maior do que nos cultivos fúngicos (p<0,05), tanto em biorreator de mistura quanto 

em Erlenmeyer (p>0,05) (Tabelas 2 e 3).  

 

TABELA 2 Resultados das menores tensões superficiais e interfaciais e produtividades 

máximas para os experimentos do planejamento fatorial completo 22. 

Ensaio Mo BR 
TS  

(mN.m-1) 

ProdTS 

(mN.m-1.h-1) 

TI  

(mN.m-1) 

ProdTI 

(mN.m-1.h-1) 

1 C. aquaticum Bi 28,6 ± 1,1 1,78 ± 0,17 3,0 ± 0,5 1,29 ± 0,04 

2 A. fumigatus Bi 47,3 ± 1,9 0,11 ± 0,06 16,6 ± 0,0 0,00 ± 0,00 

3 C. aquaticum E 29,1 ± 0,4 1,81 ± 0,02 3,0 ± 0,1 1,18 ± 0,01 

4 A. fumigatus E 48,3 ± 1,6 0,09 ± 0,05 16,3 ± 0,4 0,01 ± 0,02 

Mo = microrganismo; BR = biorreator; Bi = biorreator de mistura; E = frasco Erlenmeyer; TS = 
tensão superficial; TI = tensão interfacial; Prod = produtividade. 
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TABELA 3 Efeitos e níveis de significância para as respostas tensão superficial, 

tensão interfacial e respectivas produtividades. 

 TS 

(mN.m-1) 

ProdTS 

(mN.m-1.h-1) 

TI 

(mN.m-1) 

ProdTI 

(mN.m-1.h-1) 

 Efeito p Efeito p Efeito p Efeito p 

(1) Mo 18,9 < 0,01 -1,70 < 0,01 13,5 < 0,01 -1,23 < 0,01 

(2) BR 0,8 0,469 0,01 0,916 -0,2 0,475 -0,05 0,054 

1 x 2 0,3 0,791 -0,03 0,701 -0,1 0,604 0,06 0,027 

Mo = microrganismo; BR = biorreator; TS = tensão superficial; TI = tensão interfacial; Prod = 
produtividade; p = significância estatística. 
 

As maiores atividade emulsificante óleo em água e produtividade 

correspondente foram 232,0 UE e 3,83 UE.h-1, respectivamente, obtidas no cultivo de 

Corynebacterium aquaticum em biorreator de mistura. O efeito do microrganismo 

utilizado no aumento da atividade emulsificante óleo em água e produtividade relativa 

a essa resposta sugere uma relação com o tipo de biorreator utilizado. Nos cultivos 

bacterianos encontrou-se, em média, maiores atividades emulsificantes óleo em água 

e produtividades correspondentes do que nos cultivos fúngicos, sendo que esse efeito 

foi mais pronunciado no biorreator de mistura do que no Erlenmeyer (Tabelas 4 e 5).  

Nos cultivos com a bactéria Corynebacterium aquaticum em biorreator de 

mistura e frasco Erlenmeyer encontrou-se as maiores atividades emulsificantes água 

em óleo (37,9 UE e 36,1 UE) e produtividades relativas a essa resposta (0,62 UE.h-1 e 

0,58 UE.h-1) do que nos cultivos com o fungo Aspergillus fumigatus, de forma que esse 

efeito foi mais pronunciado no biorreator de mistura do que no Erlenmeyer (Tabelas 4 

e 5). 

 

TABELA 4 Resultados das maiores atividades emulsificantes óleo/água e água/óleo e 

produtividades máximas para os experimentos do planejamento fatorial completo 22. 

Ensaio Mo BR 
AEo/a 

(UE) 

Prodo/a 

(UE.h-1) 

AEa/o 

(UE) 

Proda/o 

(UE.h-1) 

1 C. aquaticum Bi 232,0 ± 13,7 3,83 ± 0,22 37,9 ± 2,4 0,62 ± 0,04 

2 A. fumigatus Bi 19,4 ± 0,3 0,32 ± 0,09 5,7 ± 0,1 0,12 ± 0,01 

3 C. aquaticum E 171,2 ± 3,9 2,56 ± 0,12 36,1 ± 0,6 0,58 ± 0,01 

4 A. fumigatus E 15,3 ± 0,5 0,24 ± 0,01 8,8 ± 0,1 0,22 ± 0,00 

Mo = microrganismo; BR = biorreator; Bi = biorreator de mistura; E = frasco Erlenmeyer; AE = 
atividade emulsificante; o/a = óleo em água; a/o = água em óleo; Prod = produtividade. 
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TABELA 5 Efeitos e níveis de significância para as respostas atividade emulsificante 

óleo em água, atividade emulsificante água em óleo e respectivas produtividades. 

 AEo/a 

(UE) 

Prodo/a 

(UE.h-1) 

AEa/o 

(UE) 

Proda/o 

(UE.h-1) 

 Efeito p Efeito p Efeito p Efeito p 

(1) Mo -184,2 < 0,01 -2,92 < 0,01 -29,7 < 0,01 -0,43 < 0,01 

(2) BR -32,4 < 0,01 -0,68 < 0,01 0,6 0,511 0,04 0,052 

1 x 2 28,4 < 0,01 0,59 < 0,01 2,4 0,049 0,07 < 0,01 

Mo = microrganismo; BR = biorreator; AE = atividade emulsificante; o/a = óleo em água; a/o = 
água em óleo; Prod = produtividade; p = significância estatística. 
 

Os microrganismos utilizados neste trabalho foram previamente selecionados 

como produtores de biossurfactante. A bactéria Corynebacterium aquaticum produziu 

biossurfactante em meio líquido sintético, apresentando redução da tensão superficial 

e aumento da atividade emulsificante durante o cultivo (dados não mostrados). A 

produção de biossurfactante pelo fungo Aspergillus fumigatus foi comparada com 

outros fungos através da velocidade de crescimento radial em placas de petri 

contendo meio nutriente adicionado de 2% de ágar-ágar e 1,5% de glicerina (meio 

sólido) (JUNIOR et al., 2003).  

O cultivo submerso com bactérias é predominante para a produção de 

biossurfactante. As bactérias mais citadas na literatura são Bacillus subtilis e 

Pseudomonas aeruginosa. Além dessas, bactérias do gênero Corynebacterium têm 

sido reportadas como potenciais produtoras de biossurfactante. 

COOPER et al. (1979), estudando a produção de biossurfactante por 

Corynebacterium lepus em meio líquido sintético adicionado de querosene, verificaram 

comportamento semelhante ao encontrado no presente trabalho para a bactéria 

Corynebacterium aquaticum com relação a tensão superficial, já que a mesma 

diminuiu para cerca de 30 mN.m-1 anteriormente a 20 h de fermentação e permaneceu 

constante até o final do cultivo. 

CROSMAN et al. (2002) estudaram a produção de biossurfactante por 

Corynebacterium alkanolyticum ATCC 21511 utilizando hexadecano como substrato. 

O biossurfactante do tipo fosfolipídio produzido foi capaz de reduzir a tensão 

superficial para valores abaixo de 32 mN.m-1 e atingiu concentração de 2,7 g.L-1. 

A produção de biossurfactante a partir de melaço, soro de leite, água residual 

de farinha de mandioca e meio de cultura sintético foi avaliada por NITSCHKE et al. 

(2004). Quando a água residual de farinha de mandioca foi utilizada, obtiveram a 
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maior porcentagem de redução da tensão superficial (42%), que passou de 46,7 

mN.m-1 para valores em torno de 26,0 mN.m-1. A habilidade da bactéria Pseudomonas 

aeruginosa em produzir biossurfactante em suco de caju adicionado ou não de 

peptona e em meio mineral foi investigada por ROCHA et al. (2007). Melhor resultado 

foi encontrado quando o meio utilizado foi suco de caju adicionado de peptona, em 

que a tensão superficial baixou de 50,0 para 29,5 mN.m-1 (41%). Resultado superior foi 

encontrado no presente trabalho para a bactéria Corynebacterium aquaticum, a qual 

chegou a apresentar redução da tensão superficial de 51,1 para 29,1 mN.m-1 (43%). 

O fungo Aspergillus fumigatus não propiciou resultados satisfatórios de 

produção de biossurfactante em meio líquido, de forma que todas as produtividades 

obtidas nos cultivos (Tabelas 2 e 4) apresentaram valores próximos de zero. Todavia, 

existem relatos na literatura, embora poucos, do cultivo submerso de fungos para a 

produção de biossurfactante (CAMARGO-DE-MORAIS et al., 2003; SPOECKNER et 

al., 1999). O fungo Aspergillus fumigatus utlizado no presente trabalho produz 

biossurfactante de alta capacidade emulsificante em meio sólido (CERQUEIRA, 2007; 

CASTIGLIONI, 2006; MARTINS, 2005; COSTA, 2004; JUNIOR et al., 2003). 

REICHE & LEMOS (2005) avaliaram a produção de biossurfactante pelo fungo 

Aspergillus fumigatus através de fermentação submersa de diferentes meios de 

cultivo. As tensões superficiais medidas ao término das fermentações variaram de 

36,5 a 60,6 mN.m-1. Desta maneira, inferiram que os constituintes do meio de cultivo 

influenciam a produção de biossurfactante. A manipulação de fatores nutricionais vem 

sendo pesquisada por diversos autores (RODRIGUES et al., 2006b; YEH et al., 2005; 

PRUTHI & CAMEOTRA, 2003).  

Além da alta atividade de água e da composição do meio nutriente, outro fator 

que pode ter influenciado as baixas produtividades relativas a produção de 

biossurfactante pelo fungo Aspergillus fumigatus neste trabalho é a agitação 

(PAPAGIANNI et al., 2001). A agitação influencia a morfologia dos fungos em cultivos 

submersos, que por sua vez afeta a produção de metabólitos. As forças 

hidrodinâmicas devido a agitação podem desfavorecer e formação de pellets, 

favorecendo a forma filamentosa do fungo. A formação de pellets miceliais é 

freqüentemente considerada como um pré-requisito para o sucesso da produção de 

metabólitos microbianos. Porém, em alguns casos, a morfologia filamentosa é a que 

conduz à produção ótima de metabólitos (PAPAGIANNI et al., 2001). No presente 

trabalho, verificou-se o desenvolvimento do fungo Arpergillus fumigatus na forma de 
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filamentos, indicando que a agitação utilizada (150 rpm) foi alta, o que pode ter 

desfavorecido a produção de biossurfactantes. 

A tecnologia dos processos submersos aerados inclui uma técnica muito 

utilizada em escala de laboratório: os cultivos em frascos agitados. A finalidade da 

agitação em cultivos aerados é suprir oxigênio e colocá-lo em contato com as células 

em crescimento, além de facilitar as trocar metabólicas entre as células e o meio. A 

agitação mecânica ou borbulhamento de ar, ou ainda, ambas as formas, são mais 

aplicadas a processos submersos industriais (REGULY, 2000). Nos cultivos 

bacterianos e fúngicos, as únicas respostas que foram influenciadas pelo biorreator 

foram a atividade emulsificante óleo em água e a sua respectiva produtividade 

(p<0,05), o que indica que estudos de produção de biossurfactante em escala de 

laboratório em Erlenmeyer e biorreator de mistura não se afastam demasiadamente, 

sugerindo ainda que o aumento de escala pode proporcionar resultados semelhantes 

aos encontrados em pequena escala, já que o volume de meio utilizado no Erlenmeyer 

(600 mL) foi inferior ao utilizado no biorreator de mistura (1600 mL). 

 

4 CONCLUSÕES 

 

O fungo Aspergillus fumigatus não mostrou-se apto a produzir biossurfactante 

através de fermentação submersa de farelo de trigo. Por outro lado, foi possível 

constatar a viabilidade da produção de biossurfactante pela bactéria Corynebacterium 

aquaticum, capaz de reduzir tensões e aumentar atividades emulsificantes ao longo 

dos processos fermentativos.  

As menores tensões superficiais foram encontradas no cultivo de 

Corynebacterium aquaticum em biorreator de mistura (28,6 mN.m-1) e em Erlenmeyer 

(29,1 mN.m-1). As menores tensões interfaciais foram obtidas nos cultivos bacterianos 

(3,0 mN.m-1). A maior atividade emulsificante óleo em água foi obtida no cultivo com a 

bactéria Corynebacterium aquaticum em biorreator de mistura (232,0 UE). Os cultivos 

bacterianos em biorreator de mistura e Erlenmeyer apresentaram maiores atividades 

emulsificantes água em óleo (37,9 UE e 36,1 UE, respectivamente). 

Os resultados obtidos evidenciaram a possibilidade de produção de 

biossurfactante pela bactéria Corynebacterium aquaticum a partir de farelo de trigo. 

Desta maneira, é possível reduzir custos de produção utilizando resíduos 

agroindustriais, obtendo um produto de alto valor agregado, além de contribuir com o 

meio ambiente devido a redução da poluição pela emissão desses resíduos em corpos 
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d’água, o que causa o consumo de oxigênio dissolvido pelos microrganismos em seus 

processos metabólicos de utilização e estabilização da matéria orgânica, levando ao 

desequilíbrio da fauna e flora aquática. 
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6 CONCLUSÕES GERAIS   

 

A bactéria Corynebacterium aquaticum foi selecionada como produtora de 

biossurfactante, uma vez que apresentou menor tensão superficial (28,8 mN.m-1), 

maior concentração celular (1,98 g.L-1), velocidade instantânea de crescimento celular 

(0,042 g.L-1.h-1), produtividade com relação a redução da tensão superficial (2,01 

mN.m-1.h-1), produtividade com relação a atividade emulsificante óleo em água (2,65 

UE.h-1) e produtividade com relação a atividade emulsificante água em óleo (0,40 

UE.h-1) com relação a outras culturas de bactérias utilizadas.   

Nos cultivos em estado sólido verificou-se que o biossurfactante bacteriano foi 

capaz de reduzir tensões superficiais e interfaciais, além de formar emulsões óleo em 

água e água em óleo, enquanto o biossurfactante fúngico foi mais eficaz na formação 

das emulsões. As menores tensões superficiais foram encontradas em cultivos 

bacterianos em biorreator de coluna (33,1 mN.m-1) e em Erlenmeyer (31,3 mN.m-1). A 

menor tensão interfacial (6,2 mN.m-1) foi obtida no cultivo bacteriano em biorreator de 

coluna. Por outro lado, o fungo apresentou melhores resultados com relação a 

atividade emulsificante óleo em água, 291,8 UE em biorreator de coluna e 327,9 UE 

no frasco Erlenmeyer. A atividade emulsificante água em óleo foi, em média, maior 

nos cultivos com o fungo Aspergillus fumigatus, atingindo 60,4 UE em biorreator de 

coluna.   

O fungo Aspergillus fumigatus não mostrou-se apto a produzir biossurfactante 

através de fermentação submersa de farelo de trigo. Por outro lado, a bactéria 

Corynebacterium aquaticum produziu biossurfactante capaz de reduzir tensões e 

aumentar atividades emulsificantes ao longo dos cultivos. As menores tensões 

superficiais foram encontradas no cultivo de Corynebacterium aquaticum em biorreator 

de mistura (28,6 mN.m-1) e em Erlenmeyer (29,1 mN.m-1). As menores tensões 

interfaciais foram obtidas nos cultivos bacterianos (3,0 mN.m-1). A maior atividade 

emulsificante óleo em água foi 232,0 UE, obtida no cultivo com a bactéria 

Corynebacterium aquaticum em biorreator de mistura. Os cultivos bacterianos em 

biorreator de mistura e Erlenmeyer apresentaram maiores atividades emulsificantes 

água em óleo (37,9 UE e 36,1 UE, respectivamente). 

Logo, foi possível constatar a viabilidade da produção de biossurfactante pela 

bactéria Corynebacterium aquaticum, capaz de reduzir tensões e promover emulsões 

tanto em meio sólido quanto em meio líquido. O fungo Aspergillus fumigatus mostrou-

se eficaz na produção de biossurfactante com alta capacidade emulsificante em meio 
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sólido. O microrganismo a ser utilizado dependerá da aplicação desejada para o 

biossurfactante. Em processos de biorremediação em que o solo é revolvido 

periodicamente, a utilização do biossurfactante bacteriano seria interessante, já que 

auxiliaria na emulsão do contaminante, além da redução da tensão na interface 

óleo/água. Porém, se a finalidade for promover a emulsão em alimentos, a utilização 

do biossurfactante fúngico seria a recomendada, após purificação e testes de 

toxicidade. 

A conversão de resíduos agroindustriais mediante processos biotecnológicos 

permite o desenvolvimento de tecnologia e ciência em países em desenvolvimento. Os 

resultados mostraram a possibilidade de produção de biossurfactante a partir de 

resíduos agroindustriais, o que torna o processo mais econômico, obtendo-se um 

bioproduto de valor agregado a partir de substratos de baixo custo, além de contribuir 

com o meio ambiente pela diminuição da poluição e desequilíbrio gerados pelo 

acúmulo desses resíduos. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Como sugestões para trabalhos futuros, propõe-se: 

  

 - otimizar a produção de biossurfactante pela bactéria Corynebacterium 

aquaticum em meio sólido e líquido e pelo fungo Aspergillus fumigatus em meio sólido; 

 - avaliar o influência do pH, temperatura, agitação, aeração, umidade, 

granulometria da partícula e concentração celular inicial na produção de 

biossurfactante; 

- estudar os componentes da solução nutriente utilizada nos cultivo, bem como 

as concentrações ideais; 

 - testar a produção de biossurfactante em condições limitadas de nitrogênio; 

 - estudar a adição de fontes hidrofóbicas de carbono na produção de 

biossurfactante; 

 - estudar a extração do biossurfactante do meio sólido testando diferentes 

agitações, temperaturas, tempos, proporções meio fermentado:solvente e pHs; 

 - estudar a purificação do biossurfactante; 

 - estudar o aumento de escala para a produção de biossurfactante; 

 - avaliar a biorremediação de ambientes contaminados com 

hidrocarbonetos/óleos utilizando o biossurfactante bacteriano; 

 - verificar o potencial de utilização dos biossurfactantes produzidos no 

tratamento de efluentes industriais.  
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9 ANEXOS 

 

9.1 Método do anel para medida das tensões superficial e interfacial 

 

Tensiômetros determinam tensões superficiais e interfaciais com a ajuda de um 

anel suspenso de uma balança precisa. Nesse método, um recipiente contendo a 

amostra a ser analisada é levantado até que o contato da amostra com a superfície do 

anel seja registrado. A amostra é então abaixada, de maneira que o filme líquido 

produzido abaixo do anel é alongado. Como o filme líquido é estendido, uma força 

máxima é experimentada e medida, obtendo-se as tensões superficial ou interfacial 

(RODRIGUES et al., 2006a).  

 

9.2 Acompanhamento das tensões superficiais do meio fermentado na presença 

e na ausência das células de bactéria durante os cultivos - Artigo 1 

 

TABELA 1 Tensões superficiais do meio fermentado na presença e na ausência das 

células de bactéria para os experimentos 1 e 2. 

Tempo 

(h) 

Experimento 1 Experimento 2 

TS pre cél 

(mN.m-1) 

TS aus cél 

(mN.m-1) 

TS pre cél 

(mN.m-1) 

TS aus cél 

(mN.m-1) 

0 63,0 ± 0,42e 70,2 ± 0,01e 64,3 ± 2,83de 70,2 ± 0,01e 

12 35,7 ± 0,14abc 43,1 ± 0,28bcd 64,4 ± 4,17de 58,9 ± 3,18bcd 

24 28,8 ± 0,28a 42,3 ± 2,12bcd 56,2 ± 2,69 abcd 61,5 ± 1,70 cde 

36 31,6 ± 1,20 ab 49,8 ± 5,02d 54,0 ± 2,76abc 60,9 ± 0,42 cde 

48 39,3 ± 5,94 abcd 48,9 ± 4,38d 55,6 ± 5,02 abcd 62,0 ± 0,85 cde 

60 43,8 ± 4,60cd 48,8 ± 0,14d 60,8 ± 0,99cde 59,9 ± 1,77bcd 

72 47,5 ± 2,33 cd 42,7 ± 3,61bcd 48,4 ± 0,42a 50,3 ± 2,12ab 

TS pre cél = tensão superficial do meio fermentado na presença das células de microrganismo; 
TS aus cél = tensão superficial do meio fermentado na ausência das células de microrganismo. 
Letras iguais correspondem aos valores de tensão superficial que não apresentaram diferença 
significativa (nível de significância de 5%) para cada experimento. 
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TABELA 2 Tensões superficiais do meio fermentado na presença e na ausência das 

células de bactéria para os experimentos 3 e 4. 

Tempo 

(h) 

Experimento 3 Experimento 4 

TS pre cél 

(mN.m-1) 

TS aus cél 

(mN.m-1) 

TS pre cél 

(mN.m-1) 

TS aus cél 

(mN.m-1) 

0 70,2 ± 0,0e 70,2 ± 0,0e 70,0 ± 0,0cd 70,2 ± 0,0d 

12 70,1 ± 0,3e 66,4 ± 0,8de 69,2 ± 1,0cd 64,0 ± 3,3abcd 

24 63,6 ± 2,6bcde 61,2 ± 0,6 abcde 67,0 ± 1,2bcd 59,2 ± 5,2ab 

36 56,4 ± 1,2abc 62,0 ± 0,8 abcde 64,9 ± 3,3abcd 63,3 ± 0,3abcd 

48 64,2 ± 2,0cde 57,2 ± 4,0abcd 66,1 ± 0,3bcd 60,1 ± 3,3ab 

60 63,2 ± 3,0bcde 58,1 ± 1,6 abcd 66,2 ± 0,6bcd 60,9 ± 0,3abc 

72 54,8 ± 1,1ab 53,2 ± 5,8a 58,7 ± 1,9ab 56,7 ± 2,6a 

TS pre cél = tensão superficial do meio fermentado na presença das células de microrganismo; 
TS aus cél = tensão superficial do meio fermentado na ausência das células de microrganismo. 
Letras iguais correspondem aos valores de tensão superficial que não apresentaram diferença 
significativa (nível de significância de 5%) para cada experimento. 
 

9.3 Acompanhamento do pH durante os processos fermentativos - Artigo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 Comportamento do pH durante os cultivos do Artigo 1. • Cultura pura de 

Corynebacterium aquaticum, ■ cultura mista de Corynebacterium aquaticum e Bacillus 

sp., ♦ cultura mista de Corynebacterium sp., Bacillus cereus e Bacillus mycoides e ���� 

cultura pura de Bacillus subtilis. 

 

9.4 Metodologia para determinação do teor de glicosamina - Artigos 2 e 3 

 

Para determinar o teor de glicosamina durante os cultivos com o fungo 

Aspergillus fumigatus, adicionou-se 5 mL de HCl 6 M à 0,5 g ou mL de amostra, 

colocando a mistura em banho de água fervente por 2 h. Em seguida, a amostra foi 
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resfriada e filtrada. Do sobrenadante, transferiu-se 1 mL para balão de 25 mL, 

adicionando uma gota de solução alcóolica de fenolftaleína 0,5% (p/v). Prosseguiu-se 

neutralização com solução de NaOH 3 N, até que a mistura atingisse a coloração rosa. 

Logo após, procedeu-se a titulação reversa com solução de KHSO4 1% (p/v), até que a 

coloração rosa desaparecesse. O volume do balão foi então completado com água 

destilada.  

Após a etapa de extração descrita acima, transferiu-se 1 mL da solução do 

balão para tubo de ensaio, adicionou-se 1 mL de solução de acetil acetona em 

Na2CO3 0,5 N e colocou-se a mistura em banho de água fervente por 20 min. Após o 

resfriamento das amostras, adicionou-se 6 mL de etanol e, em seguida, 1 mL de 

reagente de Erlich. Os tubos foram incubados a 65ºC por 10 min, resfriados, e a 

absorbância lida em espectrofotômetro (Femto 700 Plus, Brasil) a 530 nm. O branco 

foi preparado adicionando-se água no lugar da amostra. A curva padrão foi construída 

entre as concentrações de 0,01 a 0,20 g.L-1 de glicosamina em água (AIDDO et al., 

1981).  

Para o preparo da solução de acetil acetona em Na2CO3 0,5 N, misturou-se 1 

mL de acetil acetona em 50 mL de solução de Na2CO3 0,5 N. Obs: Esta solução não 

deve ser estocada, deve ser preparada na hora da análise. 

Para preparar o reagente de Erlich, dissolveu-se 2,67 g de DAB (p-

dimetilaminobenzaldeído) em um volume de aproximadamente 30 mL de etanol/ácido 

clorídrico 1:1. Após a dissolução, completou-se o volume do balão com água destilada. 

 

9.5 Correlação entre o conteúdo de glicosamina e a biomassa fúngica - Artigos 2 

e 3 

 

A fim de estabelecer uma correlação entre o conteúdo de glicosamina e a 

biomassa fúngica, foi realizada fermentação submersa do fungo Aspergillus fumigatus 

em meio Sabouraud (LARONE, 1987) contendo (g.L-1): peptona de caseína, 5,0; 

peptona de carne, 5,0; e glicose, 20,0. O cultivo foi realizado em frasco Erlenmeyer de 

2 L, em temperatura de 30ºC e agitação de 150 rpm (REICHE & LEMOS, 2005; 

PAPAGIANNI et al., 2001). A concentração celular inicial foi 4x106 esporos.mL-1. 

Inicialmente, verificou-se o tempo de fermentação correspondente ao final da fase 

exponencial de crescimento do microrganismo. Após, foi realizada fermentação até 

este tempo, filtrando-se diferentes volumes de meio fermentado à vácuo. A biomassa 

obtida foi seca em estufa a 50ºC até peso constante, e utilizada para verificação do 
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teor de glicosamina. Os valores obtidos foram utilizados para determinação, por 

regressão linear, da relação entre a massa seca do fungo e o conteúdo de 

glicosamina, que foi utilizada na determinação da massa celular obtida nos cultivos. 

 

9.6 Acompanhamento do pH durante os processos fermentativos - Artigo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 pH ao longo dos processos fermentativos do Artigo 2. ● Corynebacterium 

aquaticum/biorreator de coluna, ■ Aspergillus fumigatus/biorreator de coluna, ♦ 

Corynebacterium aquaticum/frasco Erlenmeyer e ▲ Aspergillus fumigatus /frasco 

Erlenmeyer.  

 

9.7 Acompanhamento do pH durante os processos fermentativos - Artigo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 pH ao longo dos processos fermentativos do Artigo 3. ● Corynebacterium 

aquaticum/biorreator de mistura, ■ Aspergillus fumigatus/biorreator de mistura, ♦ 

Corynebacterium aquaticum/frasco Erlenmeyer e ▲ Aspergillus fumigatus/frasco 

Erlenmeyer. 
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9.8 Procedimento para obtenção do extrato de farelo de trigo - Artigo 3 

 

Misturou-se farelo de trigo e água destilada na proporção 1:10 (1 g de soluto 

para 10 mL de solvente). A mistura foi aquecida até 85ºC, sendo mantido o processo 

de dextrinização nesta temperatura por 1 h. Em seguida aqueceu-se a mistura até a 

ebulição, mantendo nesta condição por 10 min. Após esfriar, a suspensão foi 

centrifugada a 7000 rpm por 30 min, obtendo-se o extrato de farelo de trigo (COSTA, 

1996). 

  

9.9 Determinação do coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio - 

Artigo 3 

 

A metodologia utilizada consiste em calibrar um eletrodo específico para 

medida da concentração de oxigênio em 100% (saturação) e, após, borbulhar 

nitrogênio no líquido a fim de eliminar todo oxigênio dissolvido, até que a sonda 

indique o valor zero. A seguir, inicia-se a agitação e a aeração nas condições em que 

se pretende obter o valor do coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio, 

passando-se a registrar o sinal da sonda, que irá aumentar de zero até 100%. A partir 

dos dados experimentais obtém-se uma reta cujo coeficiente angular fornece o valor 

do coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio (SCHMIDELL et al., 2001).  

 

9.10 Determinação da velocidade de consumo de oxigênio pelas células - Artigo 

3 

 

A velocidade de consumo de oxigênio pelas células ao longo do tempo de 

cultivo foi calculada conhecendo-se os valores de oxigênio dissolvido durante os 

cultivos, a concentração de oxigênio na saturação e o valor do coeficiente volumétrico 

de transferência de oxigênio (SCHMIDELL et al., 2001). 
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9.11 Fotos dos experimentos e determinações analíticas 

FIGURA 4 Cultivos bacterianos em estado sólido. (a) Biorreator de coluna e (b) frasco 

Erlenmeyer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FIGURA 5 Microtécnica do Número mais Provável (NMP) para acompanhamento do 

crescimento de bactérias. 
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FIGURA 6 Cultivos fúngicos em estado sólido. (a) Biorreator de coluna e (b) frasco 

Erlenmeyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7 Determinação do teor de glicosamina para acompanhamento do 

crescimento de fungos. 

 

FIGURA 8 Cultivos bacterianos em meio líquido. (a) Biorreator de mistura e (b) frasco 

Erlenmeyer. 
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FIGURA 9 Cultivos fúngicos em meio líquido. (a) Biorreator de mistura e (b) frasco 

Erlenmeyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10 Medida das tensões superficial e interfacial. (a) Tensão superficial e (b) 

tensão interfacial. 

 

FIGURA 11 Determinação da tensão superficial de extratos fúngicos. 
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FIGURA 12 Determinação das atividades emulsificantes óleo em água e água em 

óleo. 

 

 

 

FIGURA 13 Representação esquemática do ensaio de atividade emulsificante água 

em óleo. Fonte: CHANIN et al. (2005). 

 

 
 

 


