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RESUMO 

Apesar do petróleo ser a principal fonte de energia para sociedade, a sua toxidade constitui um problema potencial para 
o ambiente. Uma das alternativas para resolução deste problema é a utilização de biossurfactantes na biorremediação 
das regiões contaminadas. Este trabalho teve por objetivo estudar a influência do fornecimento de ar e a utilização de 
diferentes fontes adicionais de carbono na produção de biossurfactante por Aspergillus fumigatus em fermentação 
semi-sólida. Os cultivos foram realizados em fermentadores de colunas encamisadas, mantidas a 30°C durante 144h de 
fermentação. As vazões de ar estudadas foram 0, 40, 60, 100, 120 e 200 mLar.gmeio

-1.h-1. O óleo de soja e diesel foram 
as fontes adicionais de carbono avaliadas e comparadas com experimentos sem fonte adicional de carbono. A medida 
da atividade emulsificante foi escolhida para identificar a presença do biossurfactante no meio fermentado. Durante o 
processo fermentativo foi verificada diferenças significativas na medida de Atividade Emulsificante para as diferentes 
vazões de ar fornecidas ao meio de cultivo, bem como para as diferentes fontes adicionais de carbono utilizadas. Os 
maiores valores encontrados foram sem o uso de fonte adicional de carbono. Tendo em vista a existência de uma 
atividade máxima quando a vazão de ar foi variada em cada um dos experimentos com diferentes fontes de carbono 
utilizadas, foi possível otimizar o processo, apresentando Atividade Emulsificante ótima 11,17 UE/g fornecendo 148 
mLar.gmeio

-1.h-1 na ausência de fonte adicional de carbono, 8,47 UE/g com 119 mLar.gmeio
-1.h-1 adicionado de óleo de soja 

e 9,99 UE/g utilizando 140 mLar.gmeio
-1.h-1 com diesel. Tendo em vista tais observações se pode afirmar que os 

experimentos com ausência de fonte adicional de carbono estimularam a produção de biossurfactante de maneira a 
proporcionar uma maior produtividade com um menor custo. 
Palavras chave: Aspergillus fumigatus, atividade emulsificante, biossurfactante, fermentação semi-sólida. 

INTRODUÇÃO 

Biossurfactantes são compostos de superfície ativa que podem ser produzidos por microrganismos capazes de 
crescerem em substratos insolúveis em água (INOH et al., 2003). Uma grande quantidade destes compostos são 
sintetizados por organismos vivos, que vão desde plantas (saponinas), microrganismos (glicolipídios), até humanos 
(sais biliares). Estes compostos são denominados biossurfactantes (BOGNOLO, 1999). Com relação aos 
biossurfactantes produzidos por microrganismos, seu rendimento depende do substrato utilizado para sua produção, do 
crescimento microbiano e da linhagem (KARANTH et al., 1999). 

Os surfactantes constituem uma classe importante de compostos químicos amplamente utilizados em diversos 
setores industriais (NITSCHKE & PASTORE, 2002). Apresentam uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica, onde a 
zona hidrofóbica, apolar, é constituída de uma longa cadeia carbônica, de 10 a 18 carbonos, enquanto a hidrofílica, 
polar, pode ser constituída de ésteres, hidróxi, fosfato, carboxila ou carboidratos (LANG, 2002). Os biossurfactantes 
apresentam grande diversidade estrutural. Em sua grande maioria são lipídios, os quais apresentam uma estrutura típica 
de surfactante. A porção lipofílica dos lipídios normalmente é um hidrocarboneto com um ou mais ácidos graxos, os 
quais podem ser saturados, insaturados ou conter estruturas cíclicas (COOPER, 1986). BANAT (2000) classifica os 
biossurfactantes em cinco grupos: 

− Glicolipídios: trealose, soforose e raminolipídio; 
− Liposacarídios: emulsionantes de alto peso molecular, produzidos extracelularmente pela degradação de 

hidrocarbonetos; 
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− Lipopeptídios: Subtilisin, produzido pelo Bacillus subtilis, tido como o biosurfactante mais ativo até agora 
conhecido; 

− Fosfolipídios: apesar de presente em muitos microrganismos, existem poucos exemplos de produção 
extracelular; 

− Ácidos graxos e lipídeos neutros: ácido ustálgico, ácidos corinomicólicos e as proteínas hidrofóbicas. 
Os biossurfactantes são constituídos por diversos grupos químicos diferentes. Na Figura 1 pode ser observada 

algumas estruturas. 

 
Figura 2 – Estruturas de biossurfactantes: (a) e (b) Soforolipídios; (c) Mono–raminolipídios; (d) Di–raminolipídios; 
(e) Surfactina. Fontes: BOGNOLO, 1999, KOWALL et al.,1998, SANDOVAL et al., 1999. 
 

Os microrganismos produtores de biossurfactante possuem a capacidade de utilizar como substratos, 
compostos como óleos vegetais, petróleo, derivados de petróleo, entre outros. Possuem características importantes 
frente aos surfactantes sintéticos, tais como a alta biodegradabilidade, baixa toxicidade, apresentando maior taxa de 
redução de tensão superficial, solubilidade em água alcalina, estabilidade térmica, estabilidade quanto ao pH, sendo 
resistente a altas concentrações salinas (KIM et al., 1997). Segundo KOSARIC et al. (1987) as propriedades 
solubilizantes, umidificantes, espumantes, antiespumantes, espessantes e lubrificantes, interagem facilmente com 
lipídios, proteínas e carboidratos. Os biossurfactantes são capazes de formar diversas estruturas, tais como micelas, 
vesículas esféricas ou irregulares e estruturas lamelares (CHAMPION, 1995). 

A maioria dos biossurfactantes são liberados no meio de cultura durante o estado estacionário ou então, na 
fase de crescimento exponencial. No caso dos bioemulsificantes, são usualmente produzidos quando as culturas 
alcançam o estágio estacionário de crescimento (RON & ROSENBERG, 2001). 

A produção mundial de surfactantes ultrapassa 3 milhões de toneladas por ano (BANAT, 2000). Quase todos 
os surfactantes atualmente utilizados são quimicamente derivados do petróleo e segundo BOGNOLO (1999), 70 a 75% 
destes são consumidos por países industrializados. Entretanto, o interesse pelos biossurfactantes tem aumentado nos 
últimos anos devido as suas diversidades e pelo seu potencial aplicação nas áreas de proteção ambiental, possibilidade 
de produção através de fermentações (LANG, 2002). Além da aplicação clássica como emulsificantes de 
hidrocarbonetos, eles podem ser usados na industria de processamento de alimentos, indústria de produtos de limpeza e 
em vários campos de biomedicina. (CAMEOTRA & MAKKAR, 2004). 

O principal uso comercial dos biossurfactantes está na remediação, por causa de sua capacidade em estabilizar 
emulsões. Isto faz com que ocorra um aumento na solubilidade e na disponibilidade de contaminantes hidrofóbicos, 
aumentando o potencial para biodegradação. Uma propriedade de muitos biossurfactantes é a atividade antimicrobiana. 
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Outros usos médicos dos biossurfactantes incluem o papel de agentes antiaderentes para patógenos, sendo útil para 
tratar muitas doenças, bem como uso terapêutico e probiótico (SINGH & CAMEOTRA, 2004). CAMEOTRA & 
MAKKAR (2004) relatam que certos lipopeptídeos podem agir como substâncias antivirais, antibióticos, agentes 
antitumorais, imunorreguladores, toxinas específicas e inibidores enzimáticos. 

Outra aplicação que os biossurfactantes estão recebendo constante atenção é conhecido por MEOR 
(Microbial-Enhanced Oil Recovery), cujo processo envolve a introdução de microrganismos em reservatórios de óleo 
cru para melhorar a extração da borra oleosa e recuperar frações de hidrocarbonetos. Este método também está sendo 
proposto e testado em algumas partes do mundo, para combater a poluição ambiental gerada por derramamentos 
acidentais de óleo. Este processo previne a persistência de camadas de óleo no ambiente, sendo estes responsáveis pela 
depleção do oxigênio e intoxicação da vida marinha (DYKE et al., 1991). 

A produção de biossurfactante dispensa o uso de substratos de alto custo, podendo ser utilizados resíduos 
oleosos de indústrias de alimentos, viabilizando economicamente o processo. O uso de substratos alternativos, como 
resíduos agroindustriais, poderia contribuir para a redução de custos uma vez que o meio de cultivo representa 
aproximadamente 50% do valor do custo de produção (MAKKAR & CAMEOTRA, 1999). 

 

OBJETIVOS 

Este trabalho teve por objetivo estudar a influência do fornecimento de ar e a utilização de diferentes fontes 
adicionais de carbono, bem como otimizar a produção de biossurfactante utilizando o fungo filamentoso Aspergillus 
fumigatus em fermentação semi-sólida. 
 

METODOLOGIA 
 
Microrganismo 

Para a realização dos experimentos foi utilizada a cepa do fungo filamentoso Aspergillus fumigatus, mantido a 
4°C em tubos inclinados, com ágar batata-dextrose (PDA) adicionados de 0,5% de ágar-ágar e 1% de glicerina. 
 
Preparo do Inóculo para a Fermentação 

A partir de tubos de ensaio contendo o fungo, foi realizada a raspagem dos esporos com Tween 80 0,2% e 
transferida esta suspensão para os frascos de Roux para posterior espalhamento. 

Os frascos de Roux foram incubados a 30°C durante 7 dias, visando o recobrimento completo da superfície e 
a esporulação total dos microrganismos. Após este período fez-se nova raspagem dos esporos com Tween 80 0,2%. A 
suspensão foi filtrada, visando à eliminação das hifas para posterior contagem dos esporos em Câmara de Neubauer. 
 
Fermentação em Estado Sólido 

As fermentações foram realizadas em colunas encamisadas para manter a temperatura em 30°C. As colunas, 
com capacidade para 250 g de meio, foram ligadas a rotâmetros, estes por sua vez conectados a filtros revestidos com 
lã de vidro para purificação do ar. Posteriormente, o ar foi umidificado e transferido para um eliminador de gotas, com 
o objetivo de manter a umidade do meio constante. O ar foi injetado por bombas de diafragma. 

O meio de fermentação utilizado foi o mesmo com que MARTINS et al. (2004) obtiveram melhores 
resultados para atividade lipolítica. O meio é composto por casca e farelo de arroz com granulometria de 420 e 500 
mm (Tyler 35 e 32, respectivamente). Além da casca e do farelo de arroz, também fazem parte do meio fermentativo 
uma solução de nutrientes composta por MgSO4.7H2O, NaNO3, KH2PO4, extrato de levedura e peptona. 

Duas fontes adicionais de carbono foram avaliadas, (óleo diesel e óleo de soja) adicionados na proporção de 
1% em massa. Foram avaliadas duas aerações para o meio: 0, 40, 60, 100, 120 e 200 mLar.gmeio

-1.h-1. A fermentação 
teve duração de 144 h. 

As condições físico-químicas utilizadas nas fermentações foram: umidade de 50%; concentração inicial de 
esporos 4 x 106 esporos.gmeio

-1 e pH 4,5. 
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Umidade 

 A umidade das amostras coletadas em intervalos de 24h foram feitas segundo a metodologia da AOAC 
(1995). 
 
Extração do biossurfactante 

A extração do biossurfactante do meio fermentado foi realizada com água destilada na proporção 1:5 (uma 
parte de soluto para cinco partes de solvente). Após a adição do solvente, a amostra foi submetida à agitação em 
Shaker a 160 rpm e 50°C por 30 min. A seguir, a amostra foi filtrada a vácuo em funil de Büchner, obtendo o extrato 
para a avaliação da atividade emulsificante.  
 
Atividade emulsificante 

Para determinação da Atividade Emulsificante adicionou-se aos tubos de ensaio de 10 x 100 mm, 1.4 mL do 
filtrado obtido na extração do biossurfactante, 2,1 mL de água destilada e 2,0 mL óleo de soja. Os tubos foram agitados 
por 1 min, deixando em repouso por 60 min e posteriormente submetidos à leitura em Espectofotômetro a 610 nm. A 
Atividade Emulsificante foi expressa em Unidades Emulsificantes (UE/gamostra) definida como a quantidade de 
biossurfactante necessária para aumentar a absorbância em 1,0 à 610nm, quando comparado com o branco. 
 
Análise dos resultados 

Os resultados foram avaliados primeiramente através de análise estatística qualitativa utilizando o software R, 
seguida da análise quantitativa utilizando o software Statistica 5.0 for Windows através de análise de variância 
univariada. Para a otimização dos resultados, as curvas foram submetidas a ajustes polinomiais utilizando o programa 
Lissage. 
 

RESULTADOS 

 
Com o objetivo de se estabelecer as melhores condições experimentais de produção de biossurfactante, 

diferentes condições de aeração foram estudadas. Na Figura 1 se pode observar os perfis de Atividade Emulsificante 
encontrados para as diferentes situações. 

No decorrer da fermentação se nota que independente da fonte adicional de carbono utilizada, os valores de 
Atividade Emulsificante se mostraram diferentes para as condições de aerações estudadas, ou seja, influenciou 
diretamente na fermentação e consequentemente na produção de biossurfactante pelo fungo. 
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Figura 1 – Perfil de Atividade Emulsificante em função do tempo de fermentação utilizando 0 (•), 40 (ο), 60 ( ), 100 
( ), 120 ( ) e 200 mLar.gmeio

-1.h-1 ( ), com a ausência de fonte adicional de carbono (a), adicionados de óleo de soja 
(b) e diesel (c). 

 
 

Nos experimentos em que foram submetidos à ausência de aeração, bem como nos experimentos que se 
forneceu vazão de ar superior (200 mLar.gmeio

-1.h-1) aos normalmente utilizados, se pode perceber na maioria dos casos, 
uma menor Atividade Emulsificante. Isto se justifica pelo fato destes valores de aeração estudados se encontrarem fora 
da faixa ótima de desenvolvimento do microrganismo, afetando diretamente no produto formado. 

Avaliando os resultados através da análise qualitativa, mostrado no gráfico de Andrews (Figura 2), podemos 
ver que os experimentos em que se utilizou 0, 40, 60, 100, 120, 200 mLar.gmeio

-1.h-1 apresentam diferenças. Está 
observação foi verificada para todos os experimentos com distintas fontes adicionais de carbono utilizadas. 

 
  (a)      (b)         (c) 
 

Figura 2 - Gráfico de Andrews para os experimentos com ausência de fonte adicional de carbono (a) 
utilizando óleo de soja (b) e diesel (c) para as diferentes vazões de ar estudadas. 

 
A diferença significativa (p<0,01) entre os experimentos pode ser verificada através da análise de variância 

univariada dos resultados. Esta observação foi para todos os experimentos com as distintas fontes adicionais de 
carbono utilizadas. A Figura 3 mostra separadamente o comportamento da Atividade Emulsificante para os diferentes 
meios de cultivo utilizando 120 mLar.gmeio

-1.h-1. 
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Figura 3 – Perfil de Atividade Emulsificante no decorrer do tempo de fermentação para os meios sem fonte adicional 
de carbono (•), óleo de soja ( ) e diesel ( ), utilizando 120 mLar.gmeio

-1.h-1. 
 

 Os resultados de Atividade Emulsificante foram otimizados separadamente para cada fonte adicional de 
carbono. Na Figura 4 se observa as curvas de Atividade Emulsificante máxima ajustadas em função das vazões de ar 
fornecidas aos experimentos. Este ajuste teve por objetivo estabelecer uma tendência em relação aos resultados 
experimentais. Através do ajuste foram gerados 350 pontos referentes a cada curva, sendo possível verivicar uma 
Atividade Emulsificante ótima de 11,17 UE/g fornecendo 148 mLar.gmeio

-1.h-1 na ausência de fonte adicional de 
carbono, 8,47 UE/g com 119 mLar.gmeio

-1.h-1 adicionado de óleo de soja e 9,99 UE/g utilizando 140 mLar.gmeio
-1.h-1 com 

diesel. 
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Figura 4 – Máximas Atividades Emulsificantes encontradas para as diferentes vazões de ar estudadas para os meio 
sem fonte adicional de carbono (a - ), com óleo de soja (b - ) e diese (c - ). 
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 Tendo em vista a busca por tecnologias simples, bem como a minimização dos custos de produção, os 
resultados encontrados na otimização da produção de biossurfactante mostram que a ausência de fonte adicional de 
carbono no meio de cultura influenciou a produção do mesmo, com uma pequena variação na vazão de ar fornecida aos 
experimentos, o que torna promissora a utilização do fungo Aspergillus fumigatus na produção de biossurfactante por 
fermentação semi-sólida com substratos de baixo custo. 
 

CONCLUSÃO 

Os maiores valores de Atividade Emulsificante foram encontradas em diferentes tempos de fermentação, 
porém a maior parte permaneceram em 120h após o início do cultivo. Os experimentos mostraram difenças 
significativcas nos resultados de Atividade Emulsificante tanto para as diferentes vazões de ar fornecidas como para os 
diferentes meios utilizados. A Atividade Emulsificante de 11,17 UE/g encontrada na otimização da produção de 
biossurfactante sem a utilização de fonte adicional de carbono fornecendo 148 mLar.gmeio

-1.h-1, mostra a possibilidade 
de minimizar custos na produção de biossurfactante utilizando fermentação em estado sólido com o fungo filamentoso 
Aspergillus fumigatus. 
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