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RESUMO 

Acidentes ambientais ocorridos nas últimas décadas envolvendo derramamento de produtos petroquímicos 
têm provocado alterações no ecossistema. A remoção de tais contaminantes normalmente é feita utilizando 
produtos de alta toxicidade, bem como a remoção  física. Surfactantes são moléculas contendo uma porção 
polar e outra apolar, possibilitando com esta característica a interação entre compostos hidrofílicos e 
hidrofóbicos. Estes compostos podem ser produzidos biologicamente, os quais recebem a designação de  
biossurfactantes. Atualmente a produção de biossurfactantes vem ganhando atenção pelas diversas 
aplicações industriais como a indústria de Alimentos e petroquímica. O emprego de biossurfactantes no 
aspecto ambiental, vêm sendo testado na biorremediação como uma alternativa eficiente e economicamente 
viável no tratamento de regiões contaminadas pela presença de petróleo e seus derivados. Dentre as 
desvantagens apresentadas pelos processos convencionais de produção de biossurfactantes destaca-se o 
elevado custo de processos fermentativos em meio submerso. Uma alternativa frente a este problema são 
processos de fermentação em estado sólido, utilizando rejeitos e subprodutos da agroindústria. A 
fermentação em estado sólido eliminaria a etapa de purificação do biossurfactante, visto que o meio 
fermentado poderia ser utilizado diretamente no processo de biorremediação. Poucos registros são 
encontrados na literatura sobre a utilização do cultivo em estado sólido para a produção de biossurfactantes, 
sendo uma área promissora de pesquisa, ainda a ser desenvolvida. O trigo é um cereal largamente cultivado 
no mundo devido a suas características nutricionais. A industrialização deste cereal gera uma grande 
quantidade de subprodutos de baixo valor comercial como o farelo de trigo. Neste sentido este trabalho teve 
por objetivo produzir biossurfactante por fermentação semi-sólida utilizando o fungo Phialomonium sp. Fez 
parte dos meios de fermentação farelo de trigo e solução de nutrientes. Os biorreatores empregados  foram 
erlenmeyers com capacidade de 1L. Óleo de soja foi utilizado como fonte adicional de carbono na 
proporção de 0,5% (v/p) e as análises envolvidas na avaliação da produção de biossurfactante no processo 
de fermentação foram a Atividade Emulsificante água em óleo, expressa pela razão entre o halo de óleo 
remanescente e a altura da emulsão, e a análise de Drop-collapse, que consistiu na medida da área formada 
pela adição de uma gota de extrato contendo biossurfactante, em uma superfície hidrofóbica. As medidas 
das superfícies das gotas foram comparadas com uma curva padrão de biossurfactante com concentrações 
conhecidas. Foi acompanhado ainda o comportamento da umidade no decorrer do processo fermentativo. O 
maior valor para Atividade Emulsificante encontrado foi obtido no tempo de 96 horas proporcionando uma 
atividade emulsificante  de 19,3 UE/g. Tendo em vista os resultados experimentais encontrados, o processo 
de fermentação estudado se mostra promissor para a produção de biossurfactante utilizando Phialomonium 
sp. em meios de cultivo contendo farelo de trigo, o que torna possível a utilização de processos 
biotecnológicos economicamente viáveis.  
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INTRODUÇÃO: 
 
 A hidrofobicidade de compostos contaminantes oriundos da indústria petroquímica resulta em sua 
baixa biodegradabilidade [5]. A degradação de substâncias hidrofóbicas é, muitas vezes, carreada por baixas 
taxas de transferência de massa, tornando indispensável à atuação de substâncias de superfície ativa na sua 
remoção ou tratamento [1]. Surfactantes quimicamente sintetizados são largamente empregados por 
proporcionarem a interação entre grupos funcionais polares e apolares, reduzindo desta forma sua tensão 
interfacial e superficial, aumentando sua biodegradabilidade. Porém, são muitas vezes tóxicos e de atuação 
restrita [1, 2, 4]. Surfactantes biologicamente produzidos têm sido estudados em virtude de suas diversas 
propriedades físico-químicas. Estes compostos são produzidos por bactérias, fungos e leveduras, 
principalmente quando oriundos de substratos hidrofóbicos. O microrganismo produz um composto de 
superfície ativa, denominado biossurfactante, a fim de utilizar este meio como fonte de nutrientes [3, 5]. A 
produção de biossurfactantes apresenta vantagens quando comparada a surfactantes sintéticos devido à alta 
toxicidade dos últimos, além dos biossurfactantes possuírem poder de atuação muitas vezes superior aos 
surfactantes químicos. Dentre as desvantagens apresentadas pela produção de biossurfactantes destaca-se o 
elevado custo que apresentam os processos biotecnológicos convencionais utilizados na obtenção destes 
compostos, principalmente no que diz respeito a sua purificação [1, 2, 3, 4, 5]. Os processos convencionais 
de produção de biossurfactantes envolvem processos fermentativos em meios submersos, tornando o 
produto diluído e, sendo portanto,  necessário concentrá-lo e purificá-lo ao fim do processo. Os processos 
fermentativos em meio semi-sólido apresentam algumas vantagens frente aos processos submersos como a 
possibilidade de utilizar substratos renováveis, apresentar menor custo em equipamentos e a possibilidade 
da eliminação de etapas de concentração.  
 
OBJETIVOS 
 
 Este trabalho teve o objetivo de avaliar a produção de biossurfactante por fermentação em estado 
sólido utilizando o fungo filamentoso Phialomonium sp. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Microrganismo e Preparo do Inóculo 

Para a realização dos experimentos deste trabalho esta sendo utilizado o fungo filamentoso 
denominado inicialmente como EFB1, cedido gentilmente pelo Laboratório de Microbiologia de Alimentos 
da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas (FEA/UNICAMP), 
mantido a 4oC em tubos de ensaio, com ágar batata-dextrose (PDA), e recentemente identificado no Instituto 
Adolf Lutz como Phialomonium sp. 

O inóculo foi propagado em meio PDA, utilizando placas de Pétri de 10 cm de diâmetro, a 30oC 
durante um período de 7 dias, visando o crescimento total do microrganismo. Após este período, foi 
realizada a raspagem dos esporos com Twin 80 0,2%. A solução de esporos foi plaqueada em ágar DRBC 
sendo incubado por 3 dias a 30oC e então realizada a contagem de unidades formadoras de colônia. Os 
meios de fermentação foram inoculados a uma concentração de 4 x 106  UFC/g. 
 
Determinação de Umidade 

O teor de umidade das amostras fermentadas foram determinados segundo metodologia da AOAC 
(1995), baseada na perda de peso após a secagem em estufa a 105oC por um período de 3 a 5 h.  
 
Fermentação em Estado Sólido para a Produção de Biossurfactante 

As fermentações foram realizadas em Erlenmeyers de 1000 O meio fermentativo foi constituído por 
farelo de trigo moído em moinho de facas, peneirado, e foi utilizada a granulometria entre 0,420 e 0,500 
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mm. Também fizeram parte do meio fermentativo, uma solução de nutrientes composta por 0,5 g de 
MgSO4.7H2O, 3 g de NaNO3, 1 g de KH2PO4, 1 g de extrato de levedura e 0,3 g de peptona em 1 L. 

Nesta etapa as amostras foram coletadas a cada 24 h para acompanhamento atividade emulsificante 
e drop-collapse conforme item 2.4.6. 
 
Extração do Biossurfactante 

A extração do biossurfactante do meio fermentativo foi realizada com água na proporção 1:10 p/v 
(uma parte de meio para dez partes de água). Após a adição do solvente, a amostra foi submetida à agitação 
em Agitador rotatório B. BRAUN CERTOMAT BS-1 a 160 rpm e 50oC por 30 min. A seguir, a amostra foi 
filtrada a vácuo.  
 
Atividade Emulsificante 
 A identificação do tipo de emulsão formada pelo biossurfactante é de fundamental importância para 
a determinação da atividade emulsificante, característica esta que depende da natureza do microrganismo e 
do tipo de fonte de carbono utilizada na fermentação. Após isso, deve-se escolher o tipo de metodologia 
para a avaliação da atividade emulsificante. A atividade emulsificante foi verificada a cada 24 h. 

Emulsão água em óleo: adiciona-se em tubo de ensaio de 10 x 100 mm, 3,5 mL do filtrado obtido 
na extração do biossurfactante e 2 mL de óleo de soja. Após agitação em agitador de tubos por 1 min, deixa-
se em repouso por 24 h, faz-se a leitura da altura da emulsão formada e do halo formado, a leitura esta sendo 
efetuada através do programa de edição de imagens \ImageTool v-3.0. A atividade emulsificante é expressa 
pela razão entre o halo formado e a altura da emulsão. A  

 
Figura 1 apresenta o diagrama esquemático para este tipo de emulsão formada. 

 

 
Figura 1 Diagrama esquemático da atividade emulsificante para a emulsão água em óleo. 

 
Os valores de atividade emulsificante podem ser calculados de acordo com a Equação 1  
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Onde: 
AEw/o = atividade emulsificante água em óleo (UE/g); 
E = relação centesimal entre a altura da emulsão e a altura total; 
D = diluição da amostra em água; 
m = massa da amostra úmida (g); 
U = umidade do meio fermentado. 
 

A atividade emulsificante água em óleo (AEw/o) foi definida como a massa de farelo fermentado 
necessária para manter estável por 24 h a emulsão de 1% da fase hidrófoba, e foi expressa em Unidade 
Emulsificante por grama de meio fermentado (UE/g). 
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Drop-collapse (colapso da gota) 
 Foi implantada uma nova metodologia para a análise quantitativa da concentração de 
biossurfactante produzido por fermentação em estado sólido. O método baseia-se na adição de uma gota 
sobre uma superfície hidrofóbica para posteriormente ser realizada a medida da superfície desta gota. As 
amostras foram coletadas durante os tempos 0, 24, 48, 72, 96, 120 e 144 h de fermentação para produção de 
biossurfactante. A superfície ocupada pela gota aumenta proporcionalmente ao aumento da concentração de 
biossurfactante devido à redução da tensão superficial do líquido, sendo assim, pode-se determinar, através 
da construção de uma curva padrão de um biossurfactante conhecido, neste trabalho utilizou-se a uma curva 
padrão de surfactina comercial (ANEXO), para relacionar a concentração de biossurfactante produzido por 
fermentação em estado sólido. As gotas foram adicionadas com o auxílio de uma micro-seringa modelo 
HAMILTON 80300/701N contendo um volume de 5µL de extrato de biossurfactante. Parafilm foi utilizado 
como meio hidrofóbico para aplicação das gotas. O diâmetro das gotas foi medido através do software 
ImageTool versão 3.0. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 A figura 2 apresenta o comportamento da atividade emulsificante água em óleo em função do 
tempo. 
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 Observando-se a figura 2, verifica-se que os maiores valores foram obtidos após 120 horas do início 
do processo fermentativo, atingindo 19,3 UE/g. 
 A figura 3 apresenta ao comportamento da umidade no decorrer do processo fermentativo. 
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 Pode-se observar, através da análise da figura 3, que existe um aumento da umidade no início do 
processo e em seguida uma queda, tornando a subir após 96 horas. Verifica-se que um dos experimentos 
apresentou um comportamento distinto aos demais experimentos ao final do processo fermentativo, não 
apresentando a queda verificada em 120 horas de processo decorrido. Este experimento também foi o que 
apresentou maiores valores de atividade emulsificante, sendo que o maior valor atingido coincide com o 
período em que apresentou maior teor de umidade no meio de cultivo. A influência da umidade na atividade 
emulsificante foi também verificada por Rodrigues et. Al, (2003). 
 A figura 4 expressa o comportamento da concentração de biossurfactante em função do tempo. As 
concentrações de biossurfactante foram determinadas através da curva padrão construída. 
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 Observa-se que os maiores valores obtidos foram alcançados após 120 horas de iniciado o processo 
fermentativo, sendo que o maior valor obtido foi equivalente a 2,5 mg/L de surfactina comercial. 
 A determinação da concentração de surfactantes produzidos biologicamente, assim como de outros 
bioprodutos não purificados, é uma análise complexa que deve levar em consideração a presença de outros 
produtos, oriundos do metabolismo do microrganismo e do próprio processo fermentativo, presentes no 
extrato obtido e que interferem na análise dos mesmos. Em face disto, utilizou-se um método comparativo 
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tomando um biossurfactante comercial de alta atividade superficial. Os resultados expressam a concentração 
de biossurfactante referentes a uma concentração conhecida de surfactina. 
 A Figura 5 apresenta a Curva Padrão de Surfactina construída a partir deste biossurfactante em 
concentrações conhecidas.  
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A equação da curva padrão de surfactina é expressa pela equação 2, a qual apresentou uma 
determinação de 96,65%.  
 
 [Biossurfactante] = 5,4506135 + 0,432607362 * Área  (Equação 2) 
 
CONCLUSÕES 
 
 A maior concentração de biossurfactante atingida foi equivalente a 2,5 mg/L de surfactina 
comercial. 
 A maior atividade emulsificante verificada foi de 19,3 EU/g, no tempo de 120 horas. 
 A umidade apresentou influência na atividade emulsificante água em óleo, sendo que os maiores 
percentuais de umidade proporcionaram maiores valores de atividade emulsificante. 
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