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RESUMO  

Peixoto RM. Bioprospecção de microrganismos do gênero Pseudomonas produtores de 
biossurfactantes.[ Dissertação]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 
Paulo; 2008. 
 

Surfactantes de origem química e biológica são substâncias anfipáticas que se localizam em 

interfaces, diminuem a tensão superficial e formam estruturas agregadas, como as micelas. 

Este trabalho objetivou isolar microrganismos do gênero Pseudomonas, a partir de amostras 

ambientais de diversos locais; selecionar, dentre os isolados, aqueles que são capazes de 

produzir biossurfactante e caracterizar os biossurfactantes encontrados de acordo com 

algumas de suas propriedades. Foram isoladas 1713 linhagens, das quais 944 foram capazes 

de crescer em meio PIA. Linhagens produtoras de biossurfactantes foram selecionadas 

utilizando o meio de cultura PPSW, SW+O, SW+L, SW+GP e teste de colapso da gota. Os 

biossurfactantes produzidos foram caracterizados por CG para avaliação dos ácidos graxos em 

sua composição. Testes de caracterização foram realizados para avaliar capacidade 

emulsificante do sobrenadante de culturas de prováveis Pseudomonas produtoras de 

biossurfactante. A análise do sobrenadante para presença de ácidos graxos normalmente 

encontrados em ramnolipídios demonstrou que em 31 linhagens, das 95 que apresentaram 

atividades tensoativas, foi detectada a presença de 3-hidroxidecanoato (3HD) e que 56 

linhagens apresentaram atividades tensoativas após ocultivo, porém não apresentaram picos 

característicos de ácidos graxos característicos de ramnolipídios. A partir destes resultados, 10 

linhagens foram selecionadas para melhor caracterização dos biossurfactantes produzidos por 

elas. Análises de CG-MS foram feitas para caracterização de picos diferentes que pudessem 

representar novos compostos. Foi confirmada a produção de ramnolipídios por 3 linhagens e 

foi possível identificar um novo composto, 3-acetilfurano, que ainda não foi caracterizado por 

outros autores como provável biossurfactante, tão pouco foi relatado que 2-acetilfurano é 

produzido por Pseudomonas. 

 

Palavras-chave: Bioprospecção; Biossurfactantes; Pseudomonas. 

 



 

ABSTRACT 

Peeixoto RM. Bioprospection of biosurfactant producing microorganisms from the genera 

Pseudomonas.[Dissertation]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 

Paulo; 2008. 

 

Biological and chemical surfactants are anphipatic compounds whitch are located at interfaces 

reducing the superficial tension and form agregated structures, such as micels. The present 

work aimed to isolate microorganisms of samples from diverse environments, chosing among 

the isolated ones, those capaple of producing biosurfactants and characterizing it according to 

some of their properties. From 1713 isolated strains, 944 were capable of growing in PIA 

medium. Biosurfactant producing strains were selected using the PPSW, SW+GP, SW+L and 

SW+O culture mediums as well as the drop collapse technique. Biosurfactants produced were 

characterized by GC to evaluate fatty acids composition. The E24 test was performed to test 

the emulsifying capability of the supernatant of the probable biosurfactant producing 

Pseudomonas. The supernatant analysis for the presence of fatty acids usually found in 

rhamnolipds showed that 31 of the 87 strains that presented tensoactive activities, had 3-

hydroxyalkanoates (3HD) detected in their supernatant. Other 56 strains had tensoactivetity 

properties detected but their supernatant did not present characteristic rhamnolipid fatty acids 

peaks. Based in this resoults 10 isolates were selected for a better characterization of their 

biosurfactants. Therefore, GC-MS analyses were made to identify if those peaks could 

represent new compounds. The producton os RHLs were confirmed for 3 diferent strains. It 

was possible to identify a new compound called 2-acethylfuran that was not mentioned by 

other authors as a possible biosurfactant or as produced by Pseudomonas. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Diversidade ecológica, variedade e abundância de espécies em diferentes habitats e 

comunidades são os temas centrais da ecologia. Hoje, as limitações nas metodologias de 

estudo e recuperação de microrganismos da natureza subestimam os conhecimentos acerca 

dos mesmos e de suas comunidades. 

Os microrganismos apresentam uma imensa diversidade genética e desempenham 

funções únicas e cruciais na manutenção de ecossistemas e da biosfera, como componentes 

fundamentais de cadeias alimentares e ciclos biogeoquímicos (Schimel, 1995; Myers, 1996). 

Essa enorme diversidade genética é refletida em uma diversidade metabólica igualmente 

grande. Além disso, as capacidades metabólicas de alguns procariotos excedem amplamente 

as atividades que podem ser exercidas por eucariotos, tais como a conservação de energia 

proveniente de condições anóxicas (na ausência de oxigênio) (Brock, 2005). 

Um grupo de substâncias de origem microbiana que tem despertado interesse são os 

biossurfactantes. Esses compostos são produtos extracelulares ou partes da membrana das 

células de bactérias, fungos e leveduras com ação surfactante (Mulligan, 2005). São 

compostos anfipáticos que reduzem a energia livre do sistema por meio da substituição da 

maioria das moléculas de maior energia situadas nas interfaces. Eles contêm partes 

hidrofóbicas que não interagem com grande parte do meio aquoso e partes hidrofílicas que 

interagem com a maior parte do meio (Pietro, et al., 2008) 

Os biossurfactantes mais estudados são os ramnolipídios. Esses compostos foram 

primeiramente isolados de espécies de Pseudomonas aeruginosa e descritos por Jarvis e 

Johnson em 1949. Esses biossurfactantes foram estudados nos mais diferentes aspectos: 

processo de biossíntese, genética, metabolismo e diferentes aplicações (Sóberon-Chávez, et 

al., 2005). A literatura relata ainda a síntese de outras substâncias com propriedades 

tensoativas e emulsificantes produzidas por bactérias do gênero Pseudomonas (Coelho, et al., 

2003; Hernandez-Anguiano, et al., 2004; Bento, et al., 2005), no entanto, estas não são 

resultantes de trabalhos de bioprospecção exaustivos. 

Quase todos os surfactantes em uso atualmente provêm da indústria petroquímica. 

Entretanto, com os rápidos avanços na biotecnologia e o aumento das preocupações 

ambientais entre os consumidores, aliado ao surgimento de novas legislações (Banat, et al., 

2000), o interesse em surfactantes de origem microbiana tem crescido recentemente, pois 

apresentam: grande diversidade química e de propriedades, baixa toxicidade, maior 

biodegradabilidade, melhor compatibilidade ambiental, maior seletividade, atividade sob 



 

condições extremas e podem ser sintetizados a partir de matérias-primas renováveis. 

Comparado com os surfactantes químicos, eles são bastante seletivos, requeridos em pequenas 

quantidades, efetivos sob condições de estocagem e de produção de óleos, além de serem 

ambientalmente aceitos, ao contrário dos surfactantes químicos (Costa, et al., 2006; Desai e 

Banat, 1997). 

Biossurfactantes possuem várias aplicações industriais promissoras (Banat, et al., 

2000; Desai e Banat, 1997; Maier e Soberón-Chávez, 2000; Mulligan, 2005, Wattanaphon, et 

al., 2008). Nas indústrias alimentícias, são potenciais candidatos na busca de diferentes 

produtos que satisfaçam os pré-requisitos funcionais para serem novos aditivos alimentares 

(Bloomberg, 1991). Biossurfactantes são, ainda, bastante atrativos para indústrias de 

cosméticos como umectantes para pele e produtos capilares (Klekner e Kosaric, 1993; 

Therisod e Klibanov, 1986). São excelentes candidatos para recuperação e remoção em 

derrames de petróleos, demonstram atividades antifúngicas e bactericidas, sugerindo 

atividades nos campos da agricultura e medicina. Outras possíveis aplicações estão na 

indústria têxtil, indústrias de papel, processamento de urânio, na agricultura e na mineração 

(Desai e Banat, 1997). 

Um resumo de algumas aplicações de biossurfactante na indústria é demonstrado na 

Tabela 1. 



 

Tabela 1: Aplicações industriais de surfactantes químicos e biológicos. 

Indústria Aplicação Papel do surfactante 

Petróleo Melhorar recuperação 

de óleo 

 

Desemulsificação 

Melhorar a drenagem de óleo da rocha matriz; estimular a liberação do óleo entupido em 

capilares; umedecimento de superfícies sólidas; redução da viscosidade do óleo e seu ponto 

de fluidez; diminuição da tensão interfacial; dissolução do óleo. 

Desemulsificação de emulsões de óleo; solubilização do óleo; redução de viscosidade; 

agente umectante. 

Ambiental Biorremediação 

 

Remediação do solo 

Emulsificação de hidrocarbonetos; diminuição da tensão interfacial; seqüestro de metais. 

 

Emulsificação pela aderência de hidrocarbonetos; dispersão; agente espumante; detergente. 

Alimentícia Emulsificação e 

desemulsificação 

 

Ingrediente funcional 

Emulsificante; solubilizante; desemulsificante; suspensão; lubrificante; espumante; 

desespumante; umectante. 

 

Interage com lipídios, proteínas e carboidratos; agente protetor. 

Biológica Microbiológica 

 

Farmacêutica e 

terapêutica 

Comportamento fisiológico como mobilidade celular, comunicação celular, acesso a 

nutrientes, competição célula-célula, patogênese de plantas e animais. 

Antibacteriano; antifúngico; antiviral; agentes adesivos; moléculas imunomodulatórias; 

vacinas; terapia gênica. 

Agrícola Biocontrole Facilitação de mecanismos de biocontrole de micróbios como parasitismo, antibiose, 

competição, resistência sistemática induzida e hipovirulência. 

Bioprocessamento Processos de 

recuperação de 

produtos 

Biocatálise em sistemas aquosos bifásicos e microemulsões; biotransformações; 

recuperação de produtos intracelulares; estímulo de produção de enzimas extracelulares e 

produtos de fermentação.  

Cosméticos Produtos de Saúde e 

Beleza 

Emulsificantes e agentes espumantes; solubilizantes; agentes umectantes; cremes de 

limpeza; agentes antimicrobianos; mediadores de ação enzimática.   

Fonte: A. Singh, et al. / Biotechnology Advances 25 (2007) 99–121. 

 

Recentemente, otimizações de condições de biorreação, a fim de aumentar a eficiência 

de produção e diminuir o custo do produto final, têm resultado em crescimentos significativos 

no campo fabricação de biossurfactantes, fazendo-os mais atrativos comercialmente. Outras 

possíveis reduções de custo na produção de biossurfactantes dependerão largamente do 

desenvolvimento de processos mais baratos, do uso de matéria prima de baixo custo e do 

aumento dos padrões de produção por meio de bactérias mutantes hiperativas e geneticamente 

engenheiradas (Ghurye, et al., 1994). 



 

1.1 Objetivos 

Este projeto tem por objetivos: 

 

• Isolar microrganismos do gênero Pseudomonas, a partir de amostras ambientais de 

diversos locais; 

• Selecionar, dentre os isolados, aqueles que são capazes de produzir biossurfactante; 

• Caracterizar os biossurfactantes encontrados de acordo com algumas de suas 

propriedades. 



 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Bioprospecção e Biotecnologia 

Segundo definição da Organização das Nações Unidas (UNESCO), bioprospecção é a 

pesquisa de material biológico com a finalidade de explorar os recursos genéticos de forma a 

garantir o uso sustentável, a utilização de estratégias de conservação, a garantia de 

distribuição justa e equitativa dos benefícios advindos de sua utilização e a promoção e 

regulamentação de novas tecnologias, uma vez que este material biológico tornou-se um 

recurso e a informação genética tem valor de mercado (Azevedo, 2003). 

As práticas de bioprospecção proliferaram na medida em que companhias 

farmacêuticas e de biotecnologia em geral se engajaram em coletar e selecionar recursos 

biológicos e genéticos por todo o mundo (Dedeurwaerdere, 2004) 

A biotecnologia é baseada na busca e descoberta de recursos biológicos 

industrialmente exploráveis. É considerada uma tecnologia robusta, confiável e de baixo 

risco, capaz de ser implementada em grande escala por uma ampla gama de setores 

industriais. Também é considerada uma das tecnologias-chave para o desenvolvimento no 

século XXI, pois apresenta um forte impacto nos principais problemas globais (doenças, 

desnutrição, poluição ambiental) e apresenta uma forma de atingir processos industriais 

sustentáveis (uso de recursos renováveis, processos e produtos limpos, melhora de problemas 

como o aquecimento global) (Bull, et al., 2000).  

Os microrganismos apresentam uma imensa diversidade genética e desempenham 

funções únicas e cruciais na manutenção de ecossistemas, como componentes fundamentais 

de cadeias alimentares e ciclos biogeoquímicos (Myers, 1996; Schimel, 1995). Apesar de sua 

grande importância na manutenção da biosfera, estima-se que menos de 10% dos 

microrganismos existentes no planeta tenham sido caracterizados e descritos (Staley, 1998).  

A grande maioria dos esforços de estudo e uso sustentável da biodiversidade tem sido 

enfocada em macrorganismos (mamíferos, aves, peixes e plantas). Estimativas recentes 

indicam que os microrganismos e invertebrados constituem quase 90% das espécies da 

biosfera e desempenham um papel fundamental no funcionamento de ecossistemas. 

Conhecemos mais de 80% das plantas e mais de 90% dos vertebrados existentes na natureza, 

enquanto que conhecemos menos de 1% das bactérias e vírus, e menos que 5% dos fungos 

(Hamond, 1995). 



 

O número de espécies de bactérias descrito na literatura vem crescendo nos últimos 

anos em virtude do desenvolvimento de ferramentas de biologia molecular que possibilitam a 

análise de seqüências de DNA a partir de material genômico extraído diretamente de amostras 

ambientais. As novas técnicas evidenciaram a enorme diversidade genética de bactérias 

presentes em pequenas quantidades de solo. Estima-se que, em 1g de solo, ocorram entre 20 e 

40 mil espécies bacterianas. Considerando-se que são descritas cerca de 5.000 espécies de 

bactérias, cuja maioria não é de solos, há uma enorme lacuna de conhecimento a ser 

preenchida em estudos de biodiversidade (Canhos e Manfio, 2002). 

Os benefícios científicos esperados de um maior conhecimento sobre a diversidade 

microbiana são extensos (Colwell, 1997; Hunter-Cevera, 1998). Entre eles, a melhor 

compreensão das funções exercidas pelas comunidades microbianas nos ambientes terrestres e 

o conhecimento das suas interações com outros componentes da biodiversidade, como, por 

exemplo, as plantas e animais. Os benefícios econômicos e estratégicos estão relacionados 

com a descoberta de microrganismos potencialmente exploráveis nos processos 

biotecnológicos para: novos antibióticos e agentes terapêuticos; probióticos; produtos 

químicos; enzimas e polímeros para aplicações industriais e tecnológicas; biorremediação de 

poluentes; e biolixiviação e recuperação de minérios. Outros benefícios incluem o prognóstico 

e prevenção de doenças emergentes em seres humanos, animais e plantas, e a otimização da 

capacidade microbiana para a fertilização dos solos e despoluição das águas (Canhos e 

Manfio, 2002). 

2.2 Surfactantes 

Surfactantes possuem porções estruturais hidrofílicas e hidrofóbicas, o que, em partes, 

lhes fornece propriedades incomuns, incluindo: a habilidade de diminuir a tensão superficial 

da água, aumentar a solubilidade, poder detergente, capacidade de formar emulsões e 

habilidades dispersantes. Surfactantes se concentram nas interfaces (sólido-líquido, líquido-

líquido, ar-líquido). Uma barreira interfacial existe entre duas fases imiscíveis. A porção 

hidrofóbica se direciona para a superfície, enquanto a porção hidrofílica se direciona para a 

solução (Mulligan, 2005). Surfactantes sintéticos estão disponíveis em várias formas e 

geralmente são classificados de acordo com sua carga atômica como: aniônico, catiônicos e 

anfotéricos (Swisher, 1987; Ash e Ash, 1993; Schmitt, 2001). Exemplos bastante familiares 

de surfactantes químicos utilizados nos laboratórios de biologia incluem o sódio n-dodecil 



 

sulfato (SDS) que é um alquil sulfato aniônico e o Triton X-100 que é um álcool etoxilado 

não iônico (VanHamme, et al., 2006).  

Surfactantes sintéticos são comumente produzidos utilizando-se de uma variedade de 

métodos químicos orgânicos, dependendo do tipo e da estrutura da molécula desejada (Desai 

e Desai, 1993).  

A importância comercial dos surfactantes é evidente, devido à crescente produção e à 

variedade de aplicações industriais destes compostos. Industrialmente, os surfactantes têm 

sido utilizados como espessantes, floculantes, agentes dispersantes e emulsificantes, 

desemulsificantes e penetrantes (Mulligan e Gibbs, 1993). Aproximadamente 54% dos 

surfactantes produzidos são utilizados como detergentes domésticos e para lavanderia, sendo 

que somente 32% dos surfactantes são destinados às indústrias. A maior parte dos surfactantes 

comercialmente disponíveis é originada de processos químicos, em sua maioria, derivados de 

petróleo (Banat, et al., 2000). 

Os surfactantes sintetizados quimicamente são bastante empregados na indústria 

petrolífera auxiliando a limpeza de derrames de petróleos e limpeza dos reservatórios 

(Chakrabarty, 1985).  

2.3 Biossurfactantes 

Os biossurfactantes constituem um grupo bastante diverso de compostos tensoativos 

sintetizados por microrganismos (Nitschke, et al., 2005). São metabólitos bacterianos que 

possuem a típica estrutura anfifílica dos surfactantes sintéticos em que a porção hidrofóbica é 

constituída ou de ácidos graxos de cadeias longas, ou hidroxiácidos, ou ainda α-alquil-β-

hidroxi ácidos graxos. A porção hidrofílica pode ser constituída ou de carboidratos, ou de 

aminoácidos, ou de um peptídeo cíclico, ou de um fosfato, ou de um ácido carboxílico, ou de 

um álcool (Desai e Desai, 1993). 

Bactérias, fungos e leveduras são capazes de produzir esses compostos que podem ser 

classificados em glicolipídios, lipoaminoácidos, lipopeptídeos, lipoproteínas, 

lipopolissacarídeos, fosfolipídeos, monoglicerídeos e diglicerídeos, compostos poliméricos e 

particulados (Mulligan, 2005; Maier e Soberón-Chávez, 2000; Biermann, et al., 1987). 

Os microrganismos sintetizam uma grande variedade de biossurfactantes de massas 

moleculares alta e baixa (Banat, 1995; Lin, 1996; Desai e Banat, 1997; Cameotra e Makkar, 

1998; Rosenberg e Ron, 1999). Exemplos de biossurfactantes de baixo peso molecular são os 

ácidos graxos, glicolipídios, lipopeptídios cíclicos e lipopeptídios. Os biossurfactantes de alto 



 

peso molecular são os polissacarídeos anfipáticos, proteínas, lipopolissacarídeos, 

lipoproteínas ou misturas complexas desses biopolímeros (Rosenberg e Ron, 1990). A maioria 

dos compostos ou são aniônicos ou neutros. Apenas poucos são catiônicos, como aqueles que 

possuem grupamento amina (Mulligan, 2005). 

Surfactantes de origem química e biológica são substâncias anfipáticas que se 

localizam em interfaces, diminuem a tensão superficial e formam estruturas agregadas, tais 

como as micelas. Devido a essas propriedades, os surfactantes alteram o comportamento da 

interface e de moléculas que se encontram nela e em solução. A vida microbiana pode ser 

mais comum nas interfaces, como pode ser evidenciado nos biofilmes microbianos, nos filmes 

de superfície e nos agregados. Dado que toda a vida microbiana é impactada pelo fenômeno 

interfacial – o envelope celular sendo a interface mais óbvia com a qual os microrganismos 

interagem com seu ambiente – biossurfactantes seriam um mecanismo comum pelo qual os 

microrganismos lidam com desafios interfaciais. Por exemplo, o controle interfacial de 

transportes de nutrientes, excretas, moléculas sinalizadoras e, ainda, é onde ocorre a interação 

micróbio-hospedeiro em processos de patogênese (Van Hamme, et al., 2006). 

Biossurfactantes influenciam de forma dramática na fisiologia microbiana em áreas 

como a mobilidade celular, comunicação celular, acesso aos nutrientes, competição célula-

célula e na patogênese em plantas e animais (revisado por: Ishigami e Suzuki, 1997; Peypoux, 

et al., 1999; Lang, 2002; Cameotra e Makkar, 2004, Van Hamme, et al., 2006). Atualmente, 

está claro que os biossurfactantes influenciam em muitas funções celulares, bioquímicas e 

fisiológicas. 

Quase todos os surfactantes em uso atualmente provêm da indústria petroquímica. 

Entretanto, com os rápidos avanços na biotecnologia e o aumento das preocupações 

ambientais entre os consumidores, aliado ao surgimento de novas legislações (Banat, et al., 

2000), o interesse em surfactantes de origem microbiana tem crescido. Algumas vantagens 

que apresentam são: grande diversidade química e de propriedades, baixa toxicidade, maior 

biodegradabilidade, melhor compatibilidade ambiental, maior seletividade, atividade sob 

condições extremas e podem ser sintetizados a partir de matérias-primas renováveis (Costa, et 

al., 2006; Desai e Banat, 1997). 

A compreensão de biossurfactantes como uma classe de moléculas permanece 

limitada. Isso se dá, parcialmente, porque os estudos que envolvem esses compostos são 

desenvolvidos a cerca de um pequeno número de biossurfactantes já bem caracterizados. 



 

Aliado a isso, está a falta de esforços concentrados em bioprospecção de novos 

biossurfactantes e dos microrganismos produtores desses (Bodour, et al., 2003). 

O desenvolvimento de metodologias de seleção que sejam rápidas e confiáveis, aliadas 

à seleção de microrganismos, dos milhares de organismos potencialmente ativos, e a 

subseqüente avaliação da atividade superficial são a chave para o descobrimento de novos 

biossurfactantes (Chen, et al., 2007). 

2.4 Pseudomonas 

Pseudomonas é o gênero incluído nas γ-proteobactérias pertencentes à família das 

Pseudomonadaceae. São bastonetes Gram-negativos que podem ser móveis por flagelos 

polares ou imóveis. Recentes análises de seqüências de RNAr 16S redefiniram a taxonomia 

de muitas espécies bacterianas. Um resultado disso é a inclusão no gênero Pseudomonas dos 

gêneros formalmente classificados como Chryseomonas e Flavimonas (Anzai, et al., 2000). 

Outras linhagens previamente classificadas no gênero Pseudomonas agora são classificadas 

nos gêneros Burkholderia e Ralstonia (Azai, et al., 1997).  

Diversas espécies de Pseudomonas podem ser isoladas de diferentes habitats (água, 

solo, plantas) e, devido a sua ampla distribuição no ambiente e facilidade de cultivo, esse 

gênero constitui-se em um dos grupos bacterianos melhor estudados (Aagot, et al., 2001). Os 

papéis desempenhados por Pseudomonas no ambiente incluem a biodegradação de compostos 

naturais e xenobióticos (Galli, et al., 1996), promotores de crescimento de plantas (O’Sullivan 

e O’Gara, 1992) e patógenos de plantas (Schroth, et al., 1991). Pseudomonas é ainda um 

gênero de grande importância em processos industriais envolvendo biotransformações 

(Wubbolts e Witholt, 1998). No gênero Pseudomonas encontramos, ainda, P. aeruginosa, que 

é um patógeno humano oportunista que pode causar sérias infecções (Pelczar, et al., 1993). 

No ano 2000, a seqüência completa do genoma de Pseudomonas aeruginosa PAO1 foi 

determinada. Recentemente, as seqüências de outras espécies foram determinadas, incluindo, 

P. putida KT2440 (2002), P. fluorescens Pf-5 (2005), P. syringae patovar tomate DC3000 

(2003), P. syringae patovar syringae B728a (2005), P. syringae patovar phaseolica 1448A 

(2005), P. fluorescens PfO-1 and P. entomophila L48 (Cornelis, 2008) . 

2.5 Produção de Biossurfactantes por Pseudomonas 

Os biossurfactantes mais estudados são os ramnolipídios (Sóberon-Chávez, et al., 

2005). Os ramnolipídios foram descritos, pela primeira vez, por Bergström, et al. (1946), 



 

Jarvis e Johnson, em 1949, descreveram o composto e, em 1963, foi proposta, pela primeira 

vez, uma via biossintética para síntese de ramnolipídios (Cha, et al., 2007). Segundo Ochsner 

& Raiser (1995), os principais ramnolipídios produzidos por P. aeruginosa são o ramnosil-β-

hidroxidecanoil-β-hidroxidecanoato (monorramnolipídio) e o ramnosil-ramnosil-β-

hidroxidecanoil-β-hidroxidecanoato (dirramnolipídio). 

Os primeiros genes associados à biossíntese de ramnolipídios foram caracterizados 

nos anos 90 (Ochsner, et al., 1994a; Ochsner, et al., 1994b; Ochsner e Reiser, 1995). 

Entretanto, o quadro completo foi obtido apenas recentemente (Rahim, et al., 2001; Déziel, et 

al., 2003; Olvera, et al., 1999; Campos-Garcia, et al., 1998). 

Os ramnolipídios podem ser comercialmente produzidos em concentrações acima de 

100 g/L (Giane, et al., 1997) e, nessa proporção, os biossurfactantes começam a competir com 

o custo dos surfactantes sintéticos (Lang e Wullbrandt, 1999). Os ramnolipídios têm sido 

estudados para muitas aplicações em diversas áreas; por exemplo, na descontaminação de 

áreas impactadas com óleo, na remoção de metais tóxicos do solo, na recuperação de petróleo, 

na produção de cosméticos e na indústria farmacêutica, processos de biorremediação, na 

proteção agrícola, na biodegradação de hidrocarbonetos e controle biológico de patógenos de 

plantas. Ramnolipídios são também fontes potenciais de L-ramnose e 3-hidroxiácidos e há um 

grande interesse nesse aspecto devido às aplicações industriais do produto. L-ramnose, por 

exemplo, é utilizada como precursor na produção de aromas (Strelec, 2006). 

A produção de ramnolipídios também tem sido relatada para outras espécies de 

Pseudomonas diferentes de P. aeruginosa (Sundari e Sandhya, 1995; Amezcua-Vega, et al., 

2004; Gunther, et al., 2005; Martinez-Toledo, et al., 2006). 

No que tange às novidades e variedades encontradas em uma única espécie, Benicasa, 

et al. (2004) descreveu seis homólogos de ramnolipídios produzidos por uma Pseudomonas 

sp. quando cultivada em rejeitos de produtos resultantes da manufatura de óleos vegetais, 

enquanto que Haba, et al. (2003) descreveu onze homólogos de ramnolipídios produzidos por 

P. aeruginosa quando cultivada em óleos vegetais usados em frituras.  



 

Figura 1 - Estrutura de quatro ramnolipídios diferentes produzidos por P. aeruginosa (Mulligan, 2005). 

Outros biossurfactantes diferentes dos ramnolipídios têm sido detectados em bactérias 

do gênero Pseudomonas, tais como: Artrofactina (Roongsawang, et al., 2003; Balibar, et al., 

2005; Lim , et al., 2007); Biosur PM (Phale, et al., 1995); Corrugatina (Risse, et al., 1998); 

Lipopeptídios cíclicos (Nielsen, et al., 2005); Lipodepsipeptídios (Monti, et al., 2001); 

Particulados (Burd e Ward, 1997); Pseudomicina A (Coiro, et al., 1998); Putisolvina I e II 

(Kuiper ,, et al., 2004), Pultisolvina (Dubern, et al., 2005); Polipeptina (Ui, et al., 1997); 

Siringomicina e Siringopeptina (Carpaneto, et al., 2002); Viscosina (Braun, et al., 2001; 

Saini, et al., 2008), ácido 7,10-dihidroxi-8-octadecenóico (Deandres, et al., 1994). 

Muitos trabalhos, entretanto, relatam a detecção de substâncias com propriedades 

tensoativas ou emulsificantes provenientes de bactérias do gênero Pseudomonas sem chegar a 

uma caracterização definitiva (Coelho, et al., 2003; Hernandez-Anguiano, et al., 2004; Bento, 

et al., 2005). 

Novas descobertas de biossurfactantes têm sido dedicadas ao emprego de múltiplas 

metodologias analíticas e esforços significativos na seleção de produtores. Sem dúvida, a 



 

diversidade de microrganismos também nos sugere que somente uma pequena porção dos 

biossurfactantes foi descoberta e caracterizada (VanHamme, et al., 2006). 

2.6 Aplicações Econômicas 

A participação de produtos oriundos de microrganismos no mercado global está entre 

US$ 500 bilhões e US$ 100 bilhões por ano. Entretanto, pode-se afirmar que essa exploração 

da diversidade microbiana ainda é muito incipiente (MCT, 2002). 

Um estudo da McKinsey apresentado na Bio-Conferência em Nova Iorque (2003) 

aponta que a porção do mercado voltada para a indústria da biotecnologia irá aumentar de 

forma dramática em todas as áreas e, particularmente no ramo da química fina, até o ano de 

2010. A velocidade desse crescimento dependerá de fatores como os preços do petróleo e de 

produtos agriculturáveis, desenvolvimento tecnológico e vontade política para ajudar a 

estruturar essas novas tecnologias (Soetaert e Vandamme, 2006). 

Durante as últimas décadas, o interesse por surfactantes de origem biológica tem 

crescido, o que acarretou no aumento das pesquisas interessadas em produzir biossurfactantes 

que possuam um custo compatível, quando comparado ao surfactante derivado de produtos 

petroquímicos (Heyd, et al., 2008). 

A vantagem mais importante dos biossurfactantes, quando comparados aos sintéticos, 

é que são ecologicamente mais aceitos, devido à sua baixa toxicidade e biodegradabilidade na 

natureza (Deleu, et al., 2004). 

Até o ano de 2010, os biossurfactantes podem deter cerca de 10% do mercado de 

surfactantes sintéticos, chegando à marca de US$ 200 milhões em vendas. As aplicações mais 

promissoras estão relacionadas às preocupações ambientais, tais como a biorremediação de 

hidrocarbonetos, poluentes orgânicos e de locais contaminados com metais pesados; também 

com o tratamento de derrames de óleos e com o aumento da recuperação de petróleo nas 

prospecções (Hester, 2001; O’Connor, 2002). 

Biossurfactantes podem ser tão eficientes quanto os surfactantes químicos e, para 

certas aplicações, eles podem ter inúmeras vantagens, justamente por apresentarem grande 

diversidade química e de propriedades, baixa toxicidade, maior biodegradabilidade, melhor 

compatibilidade ambiental, maior seletividade, atividade sob condições extremas e podem ser 

sintetizados a partir de matérias-primas renováveis (Singh, et al., 2007; Desai e Banat, 1997). 

A literatura tem citado efeitos antibióticos e inibidores de crescimento do vírus da 

imunodeficiência humana por ação de certos surfactantes. A deficiência de surfactantes 



 

pulmonares é responsável pela falência respiratória em bebês prematuros. O isolamento de 

genes que codificam as moléculas das proteínas que compõem esse surfactante, clonando-os 

em bactérias, tornou possível a produção fermentativa do mesmo para aplicações médicas 

(Kitamoto, et al., 1993; Lang e Wagner, 1989; Neu, et al., 1990). 

Outras possíveis aplicações estão na indústria têxtil, indústrias de papel, 

processamento de urânio, na agricultura e na mineração (Desai e Banat, 1997). 

2.7 Biossíntese de Biossurfactantes 

A seguir, são descritos aspectos metabólicos e genéticos da biossíntese de 

biossurfactantes produzidos por Pseudomonas. 

2.7.1 Ramnolipídios 

Estudos bioquímicos nos anos 60 demonstraram que a biossíntese de ramnolipídios 

envolve a transferência seqüencial de dois grupos glicosil a partir de TDP-ramnose para o β-

hidróxialcanoil-β-hidróxialcanoato, levando à formação de mono e diramnolipídio, 

respectivamente. A transferência dos grupos ramnosil é catalisada por duas 

ramnosiltransferases denominadas RT1 e RT2 (Burger, et al., 1963; Burger, et al., 1966). 

Pesquisas e estudos genéticos visando a melhor compreensão da síntese de 

ramnolipídios começaram nos anos 90. Foram obtidas Pseudomonas aeruginosa mutantes por 

transposon, incapazes de crescer em meios contendo hidrocarboneto como única fonte de 

carbono e não produtoras de ramnolipídios (Koch, et al., 1991). Foi identificado um clone 

capaz de restaurar a síntese de ramnolipídios no mutante utilizando-se uma biblioteca 

genômica de cosmídios. Subclonagens e seqüenciamento desse fragmento de DNA revelaram 

uma ORF denominada rhlR, cujo produto (RhlR) apresentou similaridade com ativadores 

transcricionais do tipo LasR e LuxR, em P. aeruginosa e Vibrio fischeri, respectivamente 

(Ochsner, et al., 1994a), que estão envolvidos nos sistemas regulatórios de quorum sensing  

em bactérias (Lazdunski, 2004). Uma interrupção no gene rhlR permitiu a obtenção de 

mutantes incapazes de produzir ramnolipídios. 

O gene rhlI  foi identificado imediatamente após o gene rhlR e, provavelmente, é o 

responsável pela síntese do auto-indutor que ativa RhlR (Ochsner, et al., 1995). 

A avaliação de outros mutantes de P. aeruginosa por transposon, incapazes de 

produzir ramnolipídios e não apresentando atividade de ramnosiltransferase permitiu a 

identificação dos genes rhlAB. A transcrição de tais genes é ativada por RhlR. A expressão 



 

dos genes rhlAB em cepas recombinantes de E. coli levou à produção de  ramnosiltransferases 

ativas (Ochsner, et al., 1994b). Porém, não foi observada nenhuma síntese de ramnolipídio 

(Ochsner, et al., 1995b). Foi claramente demonstrado que o produto do gene rhlB corresponde 

a ramnosiltrasferase I (RT1), enquanto RhlA possuía um papel importante na produção de 

ramnolipídios, não definido claramente naquele momento (Ochsner, et al., 1994b). 

Rahim e colaboradores (2001) localizaram um segundo gene que, potencialmente, 

codificaria para ramnosiltransferases em P. aeruginosa denominado rhlC. Um mutante de P. 

aeruginosa com o gene inativado não produz di-raminolipídio, mas é capaz de produzir 

mono-ramnolipídio. Assim, RhlC corresponde à ramnosiltransferase II (RT2), que catalisa a 

transferência de um grupo ramnosil para um monoramnolipídio formando o diramnolipídio. 

Um aspecto importante na síntese de ramnolipídios é o mecanismo pelo qual 

intermediários do metabolismo de ácidos graxos são transferidos para a biossíntese de 

ramnolipídios, bem como os 3-hidróxiácidos são ligados entre si para formar o ácido 3-(3-

hidroxialcanoloxi)-alcanóico (HAAs). 

Campos-García, et al. (1998) propuseram que o produto do gene rhlG estaria 

envolvido na conversão de 3-cetodecanoil-ACP em 3-hidróxidecanoil-ACP, que seria 

utilizado na biossíntese de RHL. A importância do papel de RhlG na biossíntese de RHL foi 

confirmada por Rehm, et al. (2001). Entretanto, com base em estudos bioquímicos e 

estruturais, Miller, et al. (2006) sugerem que RhlG não representa o ponto de saída da 

biossíntese de ácidos graxos para a biossíntese de RHL. 

Algumas evidências apresentadas por Déziel e colaboradores (2003) indicam que rhlA 

é requerido para a síntese de ácido 3-(3-hidroxialcanoloxi)-alcanóico (HAA), que é o 

substrato para a RT1 (RhlB) e leva à formação de mono-ramnolipídio. Zhu e Rock (2008) 

avaliaram o papel de RhlA e demonstraram que essa enzima catalisa a condensação de duas 

moléculas de β-hidróxialcanoil-ACP para a formação do HAA. Ainda segundo esses autores, 

RhlG não teria qualquer papel na biossíntese de ramnolipídios e apresentaram um modelo 

metabólico para representar a biossíntese de RHL (Figura 2). Dessa forma, o papel do RhlG 

permanece controvertido e ainda precisa ser esclarecido. 



 

Figura 2 - Metabólico para representar a biossíntese de RHL (Adaptado de Zhu e Rock, 2008). 

Outro aspecto interessante na biossíntese de ramnolipídios é sua relação com a 

biossíntese de Polihidróxialcanoatos (PHAs). PHAs produzidos por linhagens de 

Pseudomonas são poliésteres formados a partir de 3-hidróxoalcanoatos contendo de 6 a 14 

átomos de carbono. A partir de carboidratos, o PHA produzido consiste, principalmente, de 3-

hidróxidecanoato, que representa também o principal 3-hidróxiácido em ramnolipídios. Uma 

vez que RHL e PHA podem ser produzidos simultaneamente (Chayabutra, et al., 2000; Hori e 

Unno, 2002, Strelec, 2006; Marsudi, et al., 2008), as rotas de biossíntese devem competir por 

intermediários do metabolismo de ácidos graxos. De acordo com o que foi proposto por Zhu e 

Rock (2008) (Figura 2), RhlA e PhaG seriam responsáveis pela transferência de 

intermediários da biossíntese de ácidos graxos para a biossíntese de RHL e PHA, 

respectivamente. 



 

2.8 Biossíntese de Outros Biossurfactantes 

Alguns dos biossurfactantes produzidos por diferentes espécies de Pseudomonas não 

foram estudados com relação às suas rotas de biossíntese, tais como: Biossurfactantes 

Particulados (Burd e Ward, 1997); ácido 7,10-Diidróxi-8(E)-octadecenóico (Andrés, 1994) e 

BiosurPM (Phale, et al., 1995). 

Um grupo importante de biossurfactantes produzidos por Pseudomonas são os 

lipopeptídios cíclicos (também descritos na literatura como: lipodepsipeptídios) (CLPs). Nesta 

categoria, estão incluídos: Artrofactina (Roongsawang, et al., 2003; Balibar, et al., 2005); 

Folipeptina (Ui, et al., 1997); Pseudomicinas (Harrison, et al., 1991; Ballio, et al., 1994; 

Coiro, et al., 1998); Siringomicina (Serge, et al, 1990; Fukuchi, et al., 1990a); Siringotoxinas 

(Ballio, et al., 1990; Fukuchi, et al., 1990b); Siringostatinas (Isogai, et al., 1990); 

Siringopeptina 25A (Carpaneto, et al., 2002); Tensinas (Hariksen, et al., 1999; Nielsen, et al., 

2000); Afisinas (Sorensen, et al., 2001; Nielsen, et al., 2005); Putisolvinas (Dubern, et al., 

2005; Kuiper, et al., 2004; Dubern, et al., 2008); Viscosina (Braun, et al., 2001). 

Lipopeptídios cíclicos são compostos por uma calda de ácidos graxos ligada a um 

pequeno oligopeptídio, que por sua vez é ciclizado para formar um anel de lactona entre dois 

aminoácidos e a cadeia peptídica. CLPs são bastante diversos em termos de estrutura e 

atividade biológica. A diversidade estrutural se dá devido a diferenças no comprimento e 

composição da calda de ácidos graxos e devido às variações no número, tipo e configurações 

dos aminoácidos em sua parte peptídica (Raaijmakers , et al., 2006). Os lipopeptídios cíclicos 

são produzidos por várias espécies de Pseudomonas associadas a plantas, incluindo as P. 

syringae, P. tolaasii, P. fuscovaginae, P. corrugata e P. fluorescens patogênicas para plantas 

(Bander, et al., 1990), e por múltiplas linhagens classificadas como antagonistas, tais como P. 

florescens e P. putida (Nielsen, et al., 2002; Nybroe e Sorensen, 2004). 

A biossíntese desses compostos é feita por uma peptídio sintetase grande e 

multifuncional, não ribossomal (NRPS), que possui uma estrutura modular, em que cada 

módulo é um bloco construtor que resulta em incorporações e modificações, passo a passo, 

em cada unidade de aminoácidos (Gewolb, 2002; Seiber e Marahiel, 2005). Um módulo típico 

de NRPS consiste em um domínio de adenilação (A), responsável pela ativação do 

aminoácido, um domínio de tiolação (T, ou alternativamente PCP), responsável pela 

tioesterificação do aminoácido ativado; e um domínio de condensação (C) que é responsável 

pela ligação peptídica entre dois substratos vizinhos para elongação da cadeia peptídica. Esses 

domínios catalíticos geram um peptídio linear que é clivado ao final por um domínio 



 

tioesterásico (TE), resultando na liberação de um produto linear ou cíclico via uma reação de 

ciclização intramolecular (Raaijmakers, et al., 2006). Domínios adicionais em NRPSs podem 

incluir um domínio de epimerização (E), responsável pela conversão de uma configuração L 

ou D para um aminoácido (Peypoux, et al., 1990; Sieber e Marahiel, 2005). Um exemplo da 

estrutura de um lipopeptídio cíclico (Putisolvina I e II) e a peptídio sintetase não ribossomal 

que os sintetiza é ilustrada na Figura 3. 

Figura 3 - Putisolvina. A e C – Estrutura da Putisolvina I; B – Estrutura da Putisolvina II; D – NRPS 
responsável pela síntese destas Putisolvinas. (Adaptado de Kuiper et al., 2004 e Dubern et al., 2008). 

Dois dos modelos de vias biossintéticas de CLP melhor caracterizados são os grupos 

de sintetases para Artrofactinas (Roongsawang, et al., 2003) e para Siringomicinas (Bender, et 

al., 1999; Guezi, et al., 1998a). 

É possível observar que um grande número de genes reguladores da biossíntese de 

lipopeptídios cíclicos já foi descoberto e grande parte dos modelos de biossíntese da porção 

peptídica dessas moléculas já foi ou está sendo estudada. Porém, pouca atenção foi dada, até o 

momento, para a biossíntese da porção de ácidos graxos da molécula. Uma vez que diferentes 

lipopeptídios cíclicos apresentam o ácido 3-hidróxidecanóico como componente lipídico 



 

(Raaijmakers, et al., 2006), é de se suspeitar a existência de uma relação metabólica na síntese 

desses compostos e de PHAs e/ou ramnolipídios. 



 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Meios de Cultura 

Neste estudo, foram utilizados os seguintes meios de cultura: Ágar Nutriente; Ágar 

Oligotrófico (Aagot, et al., 2001); PIA (Pseudomonas Isolation Agar - DIFCO); PPSW (Wild,  

et al., 1997); Caldo Nutriente (Meio Complexo) e Meio Mineral (Meio sintético) (Ramsay, et 

al., 1990). 

3.2 Caldo e Ágar Nutriente 

Extrato de carne............................................ 3,0 g/L 

Peptona bacteriológica.................................. 5,0 g/L 

Para obtenção do ágar nutriente, foram adicionados 15-20 g/L de ágar. 

3.3 Ágar Oligotrófico 

Foram utilizados 900 mL de solução Salina de Winogradsky com a seguinte 

composição: 

K2HPO4..........................................................................................   0,4 g/L 

MgSO.7H2O.....................................................   0,13 g/L 

NaCl.................................................................    0,13 g/L 

MnSO4.H2O.....................................................   1,52 mg/L 

NH4NO3..........................................................................................   0,5 g/L 

 

Extrato de Solo: Para o preparo deste extrato, o solo coletado foi seco a 30 °C e 

passado por uma peneira de diâmetro 2 mm. Ao solo peneirado, foi adicionada água MilliQ na 

proporção 1:1 (m/v) e as partículas foram removidas por sedimentação por 2 horas, seguida de 

centrifugação (5000 xg, 20 °C, 20min). O sobrenadante foi filtrado em filtro estéril com 

porosidade 0,2 µm. Quando a amostra coletada era lodo de esgoto, ela somente era 

centrifugada (5000 xg, 20 °C, 20min) e, o sobrenadante, filtrado em filtro estéril com 

porosidade 0,2 µm (Millipore). 

Composição do meio Ágar Oligotrófico  

Solução Salina de Winogradsky.....................................   900 mL 

N-lauroyl sarcosina sódio (Sigma, St. Louis, Mo)..........   1,2 g 



 

CSE (Extrato de Solo).....................................................   100 mL 

Trimethropim (Sigma).....................................................   20 mg 

Nistatina (Sigma).............................................................   50 mg 

Casamino Ácidos (Sigma)................................................   5 g 

Ágar-Ágar.......................................................................    20 g/L 

3.4 PIA (Pseudomonas Isolation Agar - DIFCO) 

Peptona bacteriológica......................................................    20,0 g/L 

Cloreto de Magnésio.........................................................    1,4 g/L 

Sulfato de Potássio............................................................    10,0 gL 

Irgasan (Ciba-Geigy).........................................................    0,025 g/L 

Ágar-Ágar..........................................................................    13,6 g/L 

           pH………………………………………………………..    7,0 +/- 0,2 

3.5 PPSW 

NH4Cl2 ........................................................................................................................    0,02 M 

KCl.......................................................................................  0,02 M 

Tris-HCl...............................................................................   0,12 M 

MgSO4.................................................................................   0,0016 M 

Glicose..................................................................................   0,5% 

Peptona.................................................................................   1,0% 

CTAB...................................................................................    200 µg/mL 

Azul de Metileno..................................................................    2,5 µg/L 

Ágar-Ágar.............................................................................    20 g/L 

pH final.................................................................................    7,2  

3.6 SW 

NH4Cl2 ........................................................................................................................    0,02 M 

KCl.......................................................................................  0,02 M 

Tris-HCl...............................................................................   0,12 M 

MgSO4.................................................................................   0,0016 M 

CTAB...................................................................................    200 µg/mL 

Azul de Metileno..................................................................    2,5 mg/L 



 

Fonte de carbono .................................................................    1 g/L 

Ágar-Ágar.............................................................................    20 g/L 

pH final.................................................................................    7,2  

3.7 Meio Mineral 

Cada litro do meio sintético possuía a seguinte base de sais (Ramsay, et al., 1990): 

Na2HPO4............................................................................... 3,50 g 

KH2PO4................................................................................. 1,50 g 

(NH4)2SO4.............................................................................   1,0 g 

MgSO4.7H2O........................................................................ 0,20 g 

CaCl2.2H2O........................................................................... 0,01 g 

Citrato férrico amoniacal...................................................... 0,06 g 

Solução de elementos traços................................................. 1 mL 

Cada litro da solução de elementos traços continha: 

H3BO3................................................................................. 0,30 g 

CoCl2.6H2O................................................................ 0,20 g 

ZnSO4.7H2O............................................................... 0,10 g 

MnCl2.4H2O............................................................... 0,03 g 

NaMoO4.2H2O............................................................ 0,03 g 

NiCl2.6H2O.................................................................. 0,02 g 

CuSO4.5H2O............................................................... 0,01 g 

 

Ao meio de cultura sintético, foram adicionados, ainda, 10 g/L de Glicose e 9 g/L de 

Óleo de Soja como fontes de carbono para oferecer condições adequadas para crescimento 

celular e acúmulo de PHA e/ou produção de biossurfactantes. 

3.8 Esterilização 

As soluções e meios de cultura, em geral, foram esterilizados em autoclave por 20 

minutos, a 121 ºC. As soluções de antibióticos trimetoprim e nistatina foram filtradas em 

filtro estéril com porosidade 0,22 µm (Millipore) e adicionadas ao meio de cultura após, este 

ter sido esterilizado. Óleo de soja foi esterilizado em forno a 180 °C por 1 hora. 



 

3.9 Isolamento de Bactérias  

O isolamento de microrganismos foi realizado a partir de amostras de lodo de esgoto 

industrial e doméstico e amostra de solo de rizosfera de tomateiro (solo de Cerrado). As 

amostras foram utilizadas para isolamento direto. 

3.9.1 Isolamento direto 

O isolamento direto consistiu em obter microrganismos a partir da suspensão da 

amostra de solo em solução salina, ou seja, sem o enriquecimento da amostra. Desta maneira, 

5 mL de cada amostra foram transferidos de forma asséptica a frasco de erlenmayer contendo 

45 mL de solução salina (NaCl 0,85%), submetido a banho de ultra-som por 12 minutos e 

agitada por 60 minutos. Esse ciclo de tratamento com ultra-som e agitação foi repetido por 2 

vezes. Após os dois ciclos, a solução ficou em descanso durante 20 minutos, para 

sedimentação do material particulado. Foram realizadas diluições decimais em solução salina 

e as diferentes diluições foram inoculadas em meios de cultura ágar nutriente, PIA e meio 

oligotrófico (Aagot, et al., 2001) sólidos para isolamento como observado na Figura 4. 

Figura 4 - Isolamento de prováveis linhagens do gênero Pseudomonas.  

3.10 Seleção de Linhagens de Prováveis Pseudomonas 

Para selecionar prováveis linhagens do gênero Pseudomonas, utilizou-se o meio de 

cultura Pseudomonas Isolation Agar (PIA-DIFCO). Todas as linhagens isoladas e purificadas 

foram testadas quanto à sua capacidade de crescer em meio PIA. 

     10-1  10-2  10-3  10-4  10-5   10-6  10-7  10-8  10-9   10-10 

    AN         PIA        MO 

PIA 

  AMOSTRA 
 AMBIENTAL 



 

3.11 Seleção de Linhagens Produtoras de Biossurfactantes 

Para avaliação da produção de biossurfactantes, foram utilizadas duas metodologias de 

seleção: o meio PPSW (Wild, et al., 1997) e teste do colapso da gota (Bodour, et al., 1998). 

3.11.1 Meio PPSW, SW+O, SW+L e SW+GP. 

Cada um dos isolados PIA positivos foi estriado em meio PPSW, bem como em meios 

SW (Siegmund & Wagner, 1991) e incubados a 30 °C por até 7 dias. Nos meios de cultura 

SW, foram utilizados ácido octanóico (SW+O), ácido láurico (SW+L) ou glicose e peptona 

(SW+GP) como fontes de carbono. Nos meios SW, a concentração de azul de metileno foi 

elevada em cem vezes. A formação de um halo de precipitado azul escuro ao redor da colônia 

indicou que houve produção de biossurfactante pelo microrganismo. 

3.11.2 Teste do colapso da gota 

Cada uma das linhagens bacterianas foi estriada em ágar nutriente e cultivada por 24 

horas. Colônias isoladas foram utilizadas para inocular 2 mL de caldo nutriente e incubadas 

por 24 horas em placas multipoços (24 poços) para cultura de células. Após esse período, 100 

µL de cada um dos isolados eram transferidos e cultivados em 2 mL de meio mineral 

(Ramsay, et al., 1990) contendo glicose (10 g/L) ou óleo de soja (9 g/L) como única fonte de 

carbono em placas de cultura de células de 24 poços. Após 7 dias de cultivo, foi analisado o 

sobrenadante, obtido por centrifugação (10000 xg). Um sobrenadante proveniente de um 

cultivo de E. coli foi utilizado com controle negativo e uma solução 1 g/L de ramnolipídio foi 

utilizada como controle positivo. A técnica do colapso da gota foi feita em tampas de placas 

de 96 poços. As tampas possuem 96 halos circulares. Antes de serem utilizadas, elas foram 

lavadas três vezes com água quente, etanol e água destilada e, em seguida, foram secadas. 

Depois da preparação, cada halo foi coberto com uma fina camada de óleo lubrificante 

10W40 Helix® de 1,8 µL. A placa foi equilibrada por 24 horas em temperatura ambiente e 

5µL do sobrenadante foram adicionados à superfície do óleo (Boduor e Miller-Maier, 1998). 

A forma da gota na superfície do óleo foi inspecionada após 1 minuto. Caso a gota 

permanecesse visualmente com a mesma forma inicial, o resultado seria considerado 

negativo. Caso a gota colapsasse, o resultado seria considerado positivo. Todos os testes 

foram realizados em triplicata. 



 

3.12 Preservação de Linhagens Bacterianas 

Cada uma das linhagens bacterianas foi cultivada em caldo nutriente por 24 horas e, 

em seguida, 5 mL de cada uma das culturas foram diluídos em 5 mL de uma solução aquosa 

de glicerol a 20%. A suspensão de células na solução de glicerol foi distribuída em tubos de 

microcentrífuga (500 µL por tubo), que foram mantidos em congelador de refrigerador 

doméstico por 20 minutos e finalmente congelados em freezer -80 °C. 

3.13 Cultivo de Bactérias sob Condições de Produção de Biossurfactante 

Cada uma das linhagens bacterianas foi estriada em ágar nutriente e cultivada por 24 

horas. Colônias isoladas foram utilizadas para inocular 25 mL de caldo nutriente e incubadas 

por 24 horas em agitador rotativo. Um volume de 1,5 mL da cultura em caldo nutriente foi 

utilizado para inocular 25 mL de meio mineral (meio de cultura sintético) contendo excesso 

de fonte de carbono (glicose, cerca de 20 g/L ou 9 g/L de óleo de soja) e quantidade limitada 

da fonte de nitrogênio [(NH4)2SO4 cerca de 1 g/L]. As células foram cultivadas por 96 horas e 

a cultura foi analisada quanto a: pH, massa seca celular, quantidade e composição de PHA. A 

produção de biossurfactante foi caracterizada pelas seguintes metodologias: colapso da gota, 

índice de emulsão, composição de ácidos graxos (CG), presença de carboidratos componentes 

de glicolipídios e atividade antimicrobiana. 

3.13.1 Determinação de pH 

O sobrenadante resultante do cultivo de cada linhagem era separado das células por 

centrifugação e, posteriormente, foi determinado o pH em um potenciômetro modelo TEC-2 

(Tecnal), previamente calibrado com soluções padrão (pH 7,0 e 4,0). 

3.13.2 Biomassa (Massa Seca Celular) 

Amostras das culturas (10 mL) foram centrifugadas (10000 rpm, 10min. 4 ºC), lavadas 

com água destilada, filtradas em membranas de 0,45 µm (Millipore) de porosidade e secas a 

100 °C, por 5 horas. Após esse período, as membranas permaneceram durante 15 minutos no 

dessecador, foram pesadas e a massa seca celular (g/L) foi calculada de acordo com a seguinte 

fórmula: 

MS = (Mcel – Mmemb+ UM) x1000 

  volume centrifugado 



 

MS= massa seca celular (g/L) 

Mcel= massa da membrana com as células (g) 

Mmemb= massa da membrana sem células (g) 

UM= umidade da membrana (g) 

3.13.3 Determinação de PHA 

Cerca de 10 mg de células liofilizadas foram submetidas à propanólise em tubo, ao 

qual foram adicionados 1 mL de solução de HCl em propanol (1:4 v/v), 1 mL de 1,2 

dicloroetano e 100 µL de uma solução de ácido benzóico (40g/L) em propanol (Riis e Mai, 

1988). Após vigorosa agitação, incubou-se a mistura em banho a 100 °C por 3 horas, 

agitando-se mais uma vez após os primeiros 30 minutos. Em seguida, resfriaram-se os tubos, 

adicionou-se água destilada (4 mL), agitou-se em agitador de tubos vórtex e, após repouso, 

separou-se a fase orgânica inferior, contendo os propil-ésteres. A concentração de propil-

ésteres foi determinada por cromatografia gasosa. Cerca de 1 µL da fase orgânica foi 

analisada após a injeção fracionada (1:100), detectando-se os propil-ésteres  por meio de 

ionizador de chama. As temperaturas do injetor e detector foram 250 °C e 300 °C, 

respectivamente. Empregou-se um programa de temperatura da coluna para separar os propil-

ésteres, que consistiu em 100 °C por 1 minuto, aumentando até 180 °C a uma razão de 8 
°C/min e 180 °C por 15 minutos. O gás de arraste empregado foi hélio a uma vazão de 0,8 

mL/min. 

3.13.4 Caracterização de biossurfactantes 

3.13.4.1 Índice de emulsificação 

O índice de emulsificação (E24) foi determinado segundo Chen, et al. (2007) em duas 

etapas. Testes preliminares foram feitos para observar quais amostras de sobrenadantes das 

culturas de microrganismos apresentavam formação de emulsão. O teste preliminar foi 

determinado por misturar vigorosamente, por 1 minuto, em microtubos de centrífuga de 2 mL, 

1 mL do sobrenadante da amostra da cultura de microrganismos com 0,5 mL de n-

hexadecano. Após 24 horas, a 30°C, foi medida a percentagem da altura total ocupada pela 

emulsão. Um tubo controle foi preparado somente com o hexadecano e o meio de cultura. 

Para as amostras de sobrenadante que apresentavam emulsão em microtubos de centrífuga foi 

realizado o índice de emulsificação em maior escala com uma modificação à metodologia 



 

sugerida por Cooper e Goldberg (1987). Para este teste, foram adicionados 4 mL de 

Hexadecano e 4 mL do sobrenadante da amostra da cultura de microrganismos a tubos de 

vidro de 13 mm de diâmetro, com fundo chato e tampas de rosca. Os tubos foram agitados por 

2 minutos e deixados a 30°C por 24 horas e o Índice de Emulsificação foi medido através da 

divisão da altura da emulsão pela altura total da coluna e multiplicando por 100. 

3.13.4.2 Presença de ácidos graxos 

A presença de ácidos graxos foi determinada colocando 5 mL do sobrenadante em 

tubos de ensaio com tampa e congelando-os inclinados para que se formasse uma rampa, 

aumentando, assim, a superfície de contato. Após o congelamento, esse sobrenadante foi 

liofilizado e analisado por cromatografia de fase líquida (HPLC). Os carboidratos foram 

detectados através de índice de refração (Gomez, et al., 1996). Um volume de 10 µL de 

amostra, adequadamente diluída para uma concentração entre 0 e 3 g/L e filtrada através de 

membrana de poro 0,22 µm (Millipore), foi injetada em cromatógrafo líquido (Waters 510 

HPLC) equipado com coluna para determinação de açúcares (Shodex SH 1011). Os 

carboidratos separados foram identificados através do índice de refração diferencial (Waters 

410 differential refractometer). A calibração do aparelho foi realizada com soluções contendo 

aproximadamente: 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,0; 2,0; 2,5; e 3,0 g/L de glicose. As condições de 

operação do aparelho foram as seguintes: 

Temperatura do forno: 72ºC 

Pressão: <500 psi 

Fase móvel: água purificada em sistema MilliQ ( Waters- Millipore) contendo EDTA 

de cálcio e disódio ( C10H12N2O8CaNa2) para uma concentração igual a 0,01 mol/L. 

Vazão da Fase Móvel: 0,6 mL/min. 

3.13.4.3 Presença de glicolipídios 

Os glicolipídios presentes no sobrenadante foram determinados por meio de uma 

hidrólise em que 1 mL do sobrenadante foi colocado em tubos de ensaio com tampa e foram 

adicionados 100 µL de uma solução H2SO4 a 10 M. Essa solução foi aquecida a 98°C por 

tempos diferentes e, ao final, foram acrescentados 100 µL de uma solução de NaOH a 10 M. 

O sobrenadante, agora tratado, foi analisado segundo a metodologia descrita no item 3.13.3, 

utilizando soluções de ramnose como referência para detecção de possível ramnolipídios, bem 

como determinação de sua concentração. 



 

3.13.4.4 Potencial para a biorremediação 

Para avaliar o potencial de biorremediação de cada sobrenadante das culturas de 

microrganismos, 10 g de areia de praia, coletados no município de Santos – SP, foram 

propositalmente contaminados com 1 g de Petróleo (Petrobrás) e colocados em frascos opacos 

de 500 mL.  À mistura, foram adicionados 500 µL de uma solução contendo 94,4 g/l de 

(NH4)2SO4 e 8,8g/l de KH2PO4 e 0,01 mmol/L de H2O2. Cada frasco foi suplementado com 1 

mL do sobrenadantre a ser testado e um tubo fundo cônico de 15 mL contendo 10 mL de 

solução Ba(OH)2 a 0,025 mol/L para capturar o CO2 resultante do processo de degradação do 

hidrocarboneto e do metabolismo bacteriano. 

Foram feitos 4 microcosmos controles: (I) contendo apenas água e areia contaminada 

suplementada com a solução de sais e o peróxido de hidrogênio; (II) contendo água, areia, 

petróleo e peróxido sem a solução de sais; (III) contendo água, areia, petróleo e solução de 

sais, porém sem o H2O2; e (IV) contendo 1 mL de solução de 1000 mg/L de ramnolipídio 

purificado, areia, petróleo, solução de sais e H2O2. 

O CO2 que foi capturado nos tubos com solução de Ba(OH)2 0,025N foi determinado 

por titulação do Ba(OH)2 residual, com HCl 0,05 mol/L e utilizando fenolftaleína (0,04% em 

etanol 70%) como indicador. O valor de CO2 total capturado após um determinado período de 

tempo foi calculado pela seguinte equação: 

  

CO2 (mg) = (Vol. HCl 1 – Vol. HCl 2) x 2,2 

 sendo: 

 Vol. HCl 1 – volume de HCl para titular a solução de Ba(OH)2 colocada nos tubos 

fundo cônico no início do período. 

 Vol. HCl 2 – volume de HCl para titular a solução de Ba(OH)2 após decorrido o 

período de aprisionamento. 

A biodegradação acumulada foi calculada somando-se todos os valores de CO2 

observados em cada um dos períodos analisados. 

3.13.4.5 Medidas de tensão superficial 

O sobrenadante dos cultivos para produção de biossurfactantes foram utilizados para 

determinar a tensão superficial medidas em tensiômetro Fisher Scientific modelo 21.  

Foram utilizados 15 mL dos sobrenadantes das culturas de microrganismos. O 

aparelho foi calibrado utilizando um peso de 600 mg para zerá-lo. Água destilada e o meio de 



 

cultura utilizado para o cultivo e produção de biossurfactantes foram utilizados como padrões 

para as medidas, que eram feitas por meio de um anel de platina, o qual era, primeiro, 

mergulhado em Cloroformio (J.T. Baker) e flambado para retirada de qualquer composto 

tensoativo ou qualquer composto que influenciasse nas medias.  

O anel foi mergulhado a aproximadamente 1 mm abaixo da superfície do líquido 

testado e era gradualmente puxado para fora do líquido e, quando a ligação da superfície do 

líquido com o anel era rompida, as medidas de tensão foram tomadas. 

Tais medidas eram parciais e necessitavam de um fator de correção, dado pela 

seguinte fórmula: 

(F-a)2 = 4b/(πR)2 x P/ D-d + K (1) 

substituindo valores: 

F = 0,7250 + √[0,01452 / C2(D-d)] + 0,04534 – (1,679r/ R) (2) 

F = fator de correção 

R = raio do anel  

r = raio do fio de platina que forma o anel (r = 0,01778 cm) 

P = valor aparente da leitura de tensão superficial 

D = densidade da fase líquida (fase inferior) 

d = densidade da fase superior (ar) 

K = 0,04534 – 1,679 r/R 

C = circunferência do anel (C = 5,930) 

a = 0,725 

b = 0,0009075 

R/r = 53,1218380 

ρH2O (0°C e 1atm) = 1000 g/L 

ρAR (0°C e 1atm) = 1,293 g/L 



 

3.14 Análise da Composição do Biossurfactante 

A composição dos biossurfactantes foi determinada por meio de espectrometria de 

massa realizada com o produto da propanólise do sobrenadante das culturas dos 

microrganismos. 

3.15 Caracterização Molecular das Bactérias Selecionadas 

Os isolados selecionados foram caracterizados conforme descrito a seguir. 

3.15.1 Extração de DNA genômico das bactérias selecionadas 

Para extração de DNA genômico das bactérias selecionadas foi utilizado um produto 

comercial para purificação de DNA genômico da Invitrogen Corporation (PureLink Genomic 

DNA Purification Kit).  

3.15.2 Amplificação da região 16S rDNA. 

O gene 16S rDNA foi amplificado utilizando os iniciadores 27f e 1401r como 

indicado por LANE (1991) e HEUER e colaboradores (1997). Para as reações de PCR foi 

empregado o Kit GoTaq® Green Master Mix de acordo a indicação de fabricante (Promega 

Corporation, Brasil): 2,5 µL de solução de DNA genômico contendo 35 ng/µl, 15 µL de 

GoTaq® Green Master Mix, 2,5 µL de iniciador 27f  (10 µM) 5´AGA GTT TGA TCM TGG 

CTC AG -  LANE, (1991), 2,5 µL iniciador 1410r (10 µM) 5´CCG ATS  GCI  CCS  AGI  

GAG TG, completando com água livre de nuclease para um volume final de 25 µL. A reação 

de amplificação foi realizada no termociclador Mastercycler Gradient (Eppendorf AG, 

Hamburg, Germany). As condições de amplificação empregadas foram: uma desnaturação 

inicial por 2 min a 94 ºC, seguida de 30 ciclos de 1 min a 94 ºC, 1min a 56 ºC, 3 min a 72 ºC e 

uma extensão final 10 min a 72 ºC, conforme o indicado por MISBASH e colaboradores 

(2004). 

3.15.3 Análise de DNA em gel de agarose. 

Para a visualização e análise de DNA foi utilizada a técnica de eletroforese em gel de 

agarose 1% (m/v) em solução TAE (tris hidroximetil aminometano (Tris-Base) 242 g/L, ácido 

acético glacial 57,1 mL, 100 mL EDTA (etileno diamino tetracetato) de cálcio e sódio 0,5M e 

1000 mL H2O), realizadas a 80 V, 110 mA, 90 W, por aproximadamente 1 hora. Os 



 

fragmentos de DNA foram corados com Blue Green Loading Dye I (LGC Biotecnologia) e 

observados no transiluminador de UV e fotodocumentador KODAK Gel Logic 100 Imaging 

System. 

3.15.4 Isolamento de DNA a partir de gel de agarose 

Para isolamento e purificação de DNA após a separação e visualização dos fragmentos 

por corrida eletroforética em gel de agarose, foram utilizados kits de purificação QIAquick 

Gel Extration Kit (QIAGEN) e Invisorb Fragment CleanUp (Invitek). 

3.15.5 Reação de seqüenciamento 

Após a extração dos fragmentos amplificados do gel de agarose, estes foram utilizados 

para a reação de seqüenciamento com Abi Prism Big Dye Terminator (Applied Biosystems), 

empregando-se os mesmos iniciadores mencionados no item 3.15.2. Cada uma das fitas de 

DNA (foward e reverse) da amostra foi seqüenciada nas seguintes condições: 

 

• Para um volume de 10 µL de reação: 

Big Dye Ready Reaction Mix * 1,0 µL 

Iniciador (3,2 pM) 1,0 µL 

SM buffer 5x 3,0 µL 

DNA (150ng-200ng) 4,0 µL 

Água livre de nuclease 1,0 µL 

 

As reações de seqüenciamento foram realizadas a uma temperatura inicial de 

desnaturação de 96 °C por 1 minuto, e subseqüentes ciclos de desnaturação a 96 °C por 10 

segundos, anelamento a 50 °C por 5 segundos e extensão a 60 °C por 4 minutos, este ciclo foi 

repetido 25 vezes. 

3.15.6 Purificação dos produtos de extensão da reação de seqüenciamento 

Cada um dos produtos de extensão da reação de seqüenciamento foi purificado por 

precipitação em 150 µL de isopropanol 75%. Após 15 minutos de repouso, as amostras foram 

centrifugadas por 50 minutos a 4000 rpm e à temperatura de 20°C. O sobrenadante foi 

descartado e, através de um spin invertido, o excesso de isopropanol foi eliminado. 

Posteriormente, a amostra foi precipitada em 150 µL de etanol 70% e centrifugada por 30 



 

minutos a 4000 rpm e a 20 °C. Novamente, o sobrenadante foi descartado e, através de um 

spin invertido, o excesso de etanol foi eliminado. A amostra foi submetida, então, à secagem 

por 30 minutos em estufa a 37 °C. 

A cada amostra, foram adicionados 20 µL de formamida Hi Di (Applied Biosystems), 

as misturas foram submetidas à desnaturação por 4 minutos a 96 °C e suas bases 

multicoloridas fluorescentes foram analisadas no ABI Prism 3100 Genetic Analyzer ABI 

Prism Sequencing Analysis Software. 

Assim, a seqüência de nucleotídeos obtida foi submetida a um alinhamento a partir da 

seqüência de seus aminoácidos correspondentes (BLASTX) com aquelas depositadas na 

coleção de anotações de genomas do GenBank. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Padronização de Metodologia 

4.1.1 Avaliação de metodologias para seleção de produtores de biossurfactante 

Linhagens provenientes de um isolamento feito a partir de água de uma 

plataforma de petróleo em meio de cultura LBI foram utilizadas para avaliar as 

metodologias de seleção de produtores de biossurfactante. Cada uma das linhagens foi 

isolada em meio AN, recuperando-se 219 isolados. Essas foram cultivadas em meio 

PIA e obteve-se 46 linhagens capazes de crescer neste meio. Aquelas selecionadas 

como prováveis Pseudomonas (PIA positivas)foram utilizadas na padronização das 

técnicas de seleção de produtores de biossurfactantes. Foram testadas duas 

metodologias para seleção de microrganismos produtores de biossurfactantes: colapso 

da gota (Bodour, et al., 1998) e uso do meio de cultura PPSW (Wild, et al., 1997). 

4.1.1.1 Colapso da gota 

Inicialmente, com objetivo de padronizar as condições em que seria avaliada a 

capacidade de colapso de uma gota de sobrenadante contendo o biossurfactantes sobre 

uma superfície hidrofóbica, foram realizados testes utilizando ramnolipídio purificado 

produzido pela linhagem bacteriana P. aeruginosa IPT 634 (Strelec, 2006). O 

ramnolipídio foi diluído em solução tamponada de bicarbonato (50 mM) para a 

concentração de 1000 mg/L e, a partir dessa, outras diluições foram preparadas (800, 

600, 400, 200, 100, 75, 50 e 25 mg/L) para testar a quantidade de biossurfactante que 

poderia ser detectada por este método.  

Neste experimento, também foram testados diferentes óleos como substância 

hidrofóbica na placa de 96 halos (Óleo lubrificante 10W40 Helix®, 20W50 Helix®, 

óleo mineral Enca® e Cisne®).  

O óleo lubrificante 10W40 Helix® se revelou melhor que os demais, por 

detectar presença de biossurfactante até a concentração de 75 mg/L, enquanto os 

outros óleos testados apresentaram resultados pouco concisos. 

O próximo passo foi padronizar o tempo de cultivo das linhagens. Foram 

feitos cultivos com 3 linhagens sendo que, dessas, havia um controle positivo (P. 

aeruginosa IPT 634 - Strelec, 2006) e dois controles negativos: E. coli e S. aureus. Os 

testes de colapso da gota foram realizados após 3, 5, 7 e 10 dias de cultivo das 
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bactérias. Obtiveram-se melhores resultados entre 5 e 10 dias de cultivo. Optou-se, 

então, em padronizar a técnica para 7 dias de cultivos. 

 Das 46 linhagens que eram capazes de crescer em meio PIA, 6 apresentaram 

colapso da gota, sendo que 5 foram obtidas a partir de culturas em meio mineral 

contendo óleo de soja e uma a partir de cultura em meio contendo glicose. 

O teste de colapso da gota apresenta a vantagem de possibilitar visualizar o 

efeito direto do biossurfactante, por ser de fácil identificação, sendo que esse é 

imediato e, por ser um teste qualitativo, permite discernir de imediato se a bactéria é 

capaz ou não de produzir biossurfactante. Porém, é um teste que, apesar de ser 

relativamente simples de ser realizado, necessita do cultivo prévio do microrganismo 

em meios contendo diferentes fontes de carbono, se tornando de difícil execução 

quando há um grande número de isolados a serem testados. No entanto, sugere uma 

grande vantagem, sendo uma metodologia que possibilita que várias fontes de 

carbono diferentes podem ser testadas ao mesmo tempo para um mesmo 

microrganismo. 

4.1.1.2 Meio PPSW 

O meio PPSW foi descrito por Wild et al. (1997) para avaliação de bactérias 

produtoras de surfactantes aniônicos; contém um corante catiônico (azul de metileno) 

que se une com as pequenas moléculas aniônicas do biossurfactante na presença de 

um surfactante (Brometo de hexadecil trimetil amônio - CTAB), formando um 

precipitado azulado na placa de cultivo, permitindo a identificação de biossurfactantes 

aniônicos por meio da formação de halos devido à precipitação do corante (Wild et 

al., 1997).  

Esse meio foi previamente utilizado em outros trabalhos do laboratório 

(Strelec, 2006) para detecção de bactérias produtoras de ramnolipídios. Por ter se 

revelado uma técnica rápida e eficaz, tal metodologia foi proposta para o presente 

trabalho. 

As 46 bactérias PIA positivas foram cultivadas em PPSW e todas 

apresentaram crescimento satisfatório. Porém, nenhuma delas, mesmo aquelas cujo 

sobrenadante do cultivo provocou colapso da gota, apresentaram reação com o 

complexo de azul de metileno e CTAB. 

Duas hipóteses foram cogitadas: ou o surfactante produzido não teria a 

capacidade de reagir com complexo azul de metileno-CTAB; ou a fonte de carbono 
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dada às bactérias não estimularia a formação de biossurfactante no meio PPSW, já 

que o carboidrato fornecido era glicose e  que ainda havia peptona no meio. 

Baseado no fato de que a maioria das bactérias cujo sobrenadante apresentou 

colapso da gota, até então, foram aquelas cultivadas em meio contendo fonte de 

carbono hidrofóbica (óleo de soja), foi proposto que a fonte de carbono fornecida às 

bactérias fosse trocada. Assim, foram realizados novos testes com o meio de cultura 

SW (Siegmund e Wagner, 1991) utilizando os ácidos láurico ou octanóico como fonte 

de carbono. Ainda foi preparado o meio SW com glicose como fonte de carbono 

contendo também peptona. 

Outra mudança no meio foi proposta: aumentar a concentração de azul de 

metileno em cem vezes. Isto, porque o halo que se formava em PPSW era claro e de 

difícil visualização, enquanto que, com a concentração aumentada de azul de 

metileno, o precipitado era mais visível (Figura 5). 

Figura 5 - Acima duas placas com 100 vezes mais azul de metileno e abaixo duas placas com a 
concentração de azul de metileno sugerida por Wild, et al. (1997).  

As linhagens bacterianas que anteriormente apresentaram resultado positivo 

no teste do colapso da gota foram avaliadas em meio SW+ácido láurico e SW+ácido 

octanóico (Tabela 2). 

 

 

Placa SW+ Ác. Láurico                            Placa SW+Ác. Octanóico
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Tabela 2 - Avaliação da formação de halos indicativo da produção de biossurfactante em meio de 
cultura contendo azul de metileno e CTAB. 

SW + ácido láurico SW + ácido octanóico Isolado 
Crescimento Halo Crescimento Halo 

RMP062 + - + - 
RMP221 - - - - 
RMP225 + + + + 
RMP230 + + + - 
RMP292a + - + - 
RMP292b + + + - 
 

O isolado RMP221 não foi capaz de crescer nos meios de cultura SW+ácido 

láurico, nem em SW+ácido octanóico, enquanto os outros isolados foram capazes de 

crescer nesses meios de cultura. Utilizando ácido octanóico como fonte de carbono, 

foi possível detectar a produção de biossurfactante apenas para o isolado RMP 225, 

enquanto que, com ácido láurico como fonte de carbono, foi possível detectar a 

produção de biossurfactante em três dos isolados (RMP225, RMP230 e RMP292b). 

Assim, os resultados obtidos sugerem que a utilização de fontes de carbono 

hidrofóbicas em meio de cultura contendo azul de metileno e CTAB permitiu melhor 

detecção de bactérias produtoras de biossurfactantes quando comparada à utilização 

do meio PPSW, embora para alguns isolados o novo meio de cultura utilizado não 

supriu as condições necessárias para seu crescimento ou não permitiu detectar a 

produção de biossurfactante.  

4.1.2 Avaliação da hidrofobicidade da superfície celular 

4.1.3 Métodos de Avaliação do Biossurfactante 

4.1.3.1 Composição do biossurfactante 

Uma vez que glicolipídios representam o principal grupo de biossurfactantes 

(Desai e Banat, 1997), foram utilizadas metodologias para avaliação da produção 

desses compostos. As metodologias consistiram na avaliação da presença de ácidos 

graxos e de carboidratos no sobrenadante das culturas. Foi utilizada a metodologia de 

avaliação de ácidos graxos apresentada por Strelec (2006). Para a detecção de 

carboidratos, foi realizada a padronização descrita a seguir. 
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4.1.3.1.1 Presença de carboidratos 

Para avaliar a presença de carboidratos no sobrenadante dos cultivos 

realizados, uma nova metodologia foi estabelecida. Nos glicolipídios, os carboidratos 

apresentam-se ligados a ácidos graxos, assim, a detecção depende de sua hidrólise 

prévia. O estabelecimento do procedimento de hidrólise foi baseado em duas patentes 

de métodos de produção de L-ramnose a partir de ramnolipídios (Daniels, et al.,1990; 

Giani, et al.,1996). Assim, foi preparada uma solução de ramnolipídio (1 g/L) e 

submetida à hidrólise. Para tanto, a 1mL da solução de ramnolipídio foram 

adicionados 100µL de uma solução de H2SO4 (10 M). A mistura foi aquecida a 98 °C 

por diferentes tempos, resfriada em banho de gelo e neutralizada com 100 µL de 

NaOH 10 M. Após filtração em membrana 0,45 µm, as amostras foram injetadas em 

cromatógrafo líquido para detecção de açúcares. Nesse caso em particular, foi 

quantificada a concentração de ramnose com o objetivo de definir o tempo de 

hidrólise adequado (Figura 6).  

Figura 6 - Concentração de ramnose com o objetivo de definir o tempo de hidrólise. 

Os resultados obtidos sugerem que a hidrólise deve ocorrer por pelo menos 5 

horas para liberação dos carboidratos. Deve-se destacar que essa mesma metodologia 

deverá ser utilizada na detecção de outros carboidratos presentes no sobrenadante. 

Assim, caso outros picos não correspondendo à ramnose sejam detectados na análise 

por HPLC, esses deverão ser submetidos a análise por espectrometria de massa para 

identificar o carboidrato componente do glicolipídio.  
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4.2 Isolamentos 

Bactérias foram isoladas a partir de amostra de lodo ativado de esgoto 

industrial e lodo de esgoto doméstico e, ainda, de solo de rizosfera de tomateiro 

(Tabela 3). Estes locais de coleta foram escolhidos devido ao fato de que esgoto 

industrial recebe vários tipos diferentes de compostos hidrofóbicos e tal fato poderia 

já selecionar bactérias capazes de degradar esses compostos e, por conseguinte 

produzir biossurfactantes para disponibilizar os nutrientes presentes naquele meio, da 

mesma forma que o lodo de esgoto doméstico, uma vez que recebe compostos 

hidrofóbicos tais como óleos vegetais utilizados em frituras e preparo de alimentos. O 

solo de rizosfera de tomateiro foi escolhido para prospecção de linhagens devido ao 

fato de que o cultivo de tomates exige a aplicação de grandes quantidades de 

agrotóxicos para controle de pragas e tais compostos possuem componentes que 

poderiam selecionar bactérias produtoras de biossurfactantes. Todos estes ambientes, 

teoricamente, são locais impactados por hidrocarbonetos, porém, diferentes de 

hidrocarbonetos fósseis (derivados de petróleo) e que são poluentes destes abientes. 

Para tanto seria importante encontrar bactérias produtoras de biossurfactantes em tais 

locais, até memso como forma de, no futuro, propor medidas mitigadoras em solos 

impactados por agrtóxicos (organoclorados) e para esgotos. 

 Após o processamento das amostras, diferentes diluições foram inoculadas 

em três meios de cultura diferentes: um meio de cultura rico (ágar nutriente) e um 

meio de cultura seletivo para bactérias do Gênero Pseudomonas (PIA). A diluição de 

micropropágulos e sua inoculação em meios de cultura específicos para o isolamento 

de oligotróficos também foram utilizadas com o objetivo de superar a “grande 

anomalia da placa de contagem” (Staley e Konopka1, 1985 apud Bull, et al., 2000). 

O isolamento resultou em 1.804 linhagens purificadas, das quais 763 foram 

capazes de crescer em meio Pseudomonas Isolation Agar (PIA). Essas foram 

avaliadas quanto à produção de biossurfactantes.  

 

 

 

                                                 

1 Staley e Konopka....(Referencia no rodapé) 
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Tabela 3 - Locais de coleta, identificação dada às cepas isoladas e porcentagem de prováveis 
Pseudomonas.  

ISOLAMENTOS 

LOCAL Linhagens Isoladas PIA 

Lodo Ativado de Esgoto Industrial 429 309 (72,0%) 

Lodo Ativado de Esgoto Doméstico 853 472 (53,0%) 

Solo de Rizosfera - Cultivo de Tomates 212 118 (55,2%) 

TOTAL 1713 944 (55,3%) 

 

4.3 Avaliação da Produção de Biossurfactantes 

A partir da amostra de lodo de esgoto industrial, foram isoladas 429 cepas. 

Todas foram cultivadas em PIA e 309 cepas cresceram. Estas foram cultivadas em 

caldo nutriente e subcultivadas em meio mineral com glicose ou óleo de soja para 

avaliação da produção de biossurfactantes pelo teste do colapso da gota e cultivadas 

em meio PPSW. Das 309 cepas cultivadas em meio PPSW, nenhuma apresentou 

formação de halos, apesar de todas apresentarem crescimento satisfatório no meio.   

Simultaneamente a este teste, o teste de colapso da gota foi realizado. Dentre 

os 309 isolados avaliados, 11 foram positivos para colapso quando cultivados com 

glicose, 42 quando cultivados com óleo de soja e 8 foram positivos quando cultivados 

em ambos os meios (Tabela 4). 

As 45 linhagens positivas foram recultivadas em meio PPSW e cultivadas em 

meio SW+O e SW+L (Tabela 4). Em meio PPSW, nenhuma das linhagens apresentou 

halo, confirmando os resultados tidos anteriormente durante a padronização desta 

metodologia, porém em meio SW+O, 3 apresentaram halo e em meio SW+L, 25 

apresentaram halo. Todas as linhagens que obtiveram halo em meio SW+O também 

apresentaram halo em meio SW+L. Outro fato que pode ser destacado é que nem 

todas as linhagem apresentam crescimento nos meio contendo ácido láurico e ácido 

octanóico. Das 45 linhagens testadas, 6 foram incapazes de crescer em ambas as 

fontes de carbono. Além destas 6, outras 5 não forma cabazes de crescer em meio 

contendo ácido octanóico 

Assim, os resultados demonstram que a fonte de carbono fornecida é um 

componente essencial que dermina ou não a produção de biossurfactante, sendo 

crucial dua definição em um potocolo experimental que pretende isolar microrganisos 

produtores destas substâncias.  
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Tabela 4 - Resultado dos testes de seleção para isolados de lodo de esgoto industrial. 
PPSW SW+L SW+O Isolado Colapso 

da gota Crescimento Halo Crescimento Halo Crescimento Halo 
RMP193 + OS + - + - + - 
RMP296 +G + - + + + - 
RMP297 +G + - + + + - 
RMP304a +OS + - + - + - 
RMP309 +OS + - + - + - 
RMP311 +OS + - + + + - 
RMP 317 +OS + - + + + - 
RMP328 +OS + - - - - - 
RMP334 +OS + - - - - - 
RMP348 +OS + - + + + - 
RMP353a +OS + - + - + - 
RMP353b +G/OS + - + - - - 
RMP354 +OS + - + - - - 
RMP358 +OS + - + + + - 
RMP360 +OS + - + - + - 
RMP362a +OS + - - - - - 
RMP363a +OS + - - - - - 
RMP365 +OS + - - - - - 
RMP375 +OS + - + - - - 
RMP377 +OS + - + - + - 
RMP433 +OS + - + - - - 
RMP437 +OS + - + - - - 
RMP467a +OS + - + - + - 
RMP480 +OS + - + + + - 
RMP481a +OS + - + + + - 
RMP481b +G/OS + - + + + - 
RMP483 +OS + - + + + - 
RMP492 +OS + - + - + - 
RMP499a +OS + - + - + - 
RMP499b +OS + - + - + - 

RMP512aII +OS + - + + + - 
RMP520 +G/OS + - + + + + 
RMP521b +OS + - - - - - 
RMP529 +G/OS + - + - + - 
RMP531b +G/OS + - + + + + 
RMP535a +G/OS + - + - + - 
RMP536 +G/OS + - + - + - 
RMP541 +OS + - - - - - 
RMP546 +OS + - + + + - 
RMP548 +OS + - + + + - 
RMP550 +OS + - + + + + 
RMP572 +G/OS + - + - - - 
RMP602 +OS + - + - + - 
RMP603 +OS + - + - + - 
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Todas as linhagens testadas e que apresentaram halos, foram avaliadas 

novamente para confirmação. Algumas dessas linhagens deixaram de apresentar halos 

quando testadas em seqüência. Tal evento já havia ocorrido em trabalhos anteriores a 

este, que utilizaram a mesma metodologia de seleção (Strelec, 2006). Suspeitou-se 

que estivesse ocorrendo um fenômeno no qual a produção de biossurfactane 

dependesse do co-cultivo de diferentes isolados em uma mesma placa. Assim, o teste 

foi repetido com as mesmas bactérias nas mesmas posições iniciais e novamente não 

se obteve halos como os obtidos no primeiro teste realizado. Desta forma, permanece 

a dúvida do que deve provocar esse fenômeno de instabilidade na produção de 

biossurfactante. 

Partindo da amostra de Lodo de Esgoto Doméstico, 832 linhagens foram 

isoladas, sendo que, destas, 451 foram capazes de crescer em meio PIA. Essas foram 

cultivadas em meio SW+O, SW+L e SW+GP e 64 linhagens apresentaram halo, 

sendo que: nenhuma linhagem apresentou halo em SW+L; 32 linhagens apresentaram 

halo em SW+O e SW+GP; 6 somente em SW+O; e 26 em SW+GP. Todas as 451 

linhagens selecionadas foram cultivadas para realização do teste de colapso da gota, 

174 delas apresentaram colapso da gota. Sendo que 94 delas só apresentaram colapso 

de gota quando cultivadas em meio mineral com óleo de soja; 35 quando cultivadas 

em meio com glicose; e 45 apresentaram colapso quando cultivada com ambas as 

fontes de carbono. Ao final dos testes apenas 20 linhagens apresentaram halos em SW 

e colapso da gota, enquanto 36 linhagens apresentaram halo em SW porém não foram 

positivas em colapso da gota.  

Da amostra de solo proveniente de rizosfera de cultivo de tomateiro, foram 

isoladas 212 linhagens, as quais 118 cresciam em PIA. Em um primeiro teste com os 

meios SW, foram obtidas 18 linhagens produtoras de halo com octanoato e com ácido 

láurico. Porém, em um segundo teste, apenas 10 linhagens confirmaram produção de 

halo. Todas as 212 linhagens selecionadas foram cultivadas para realização do teste 

de colapso da gota, 5 delas apresentaram colapso da gota. Sendo que uma delas só 

apresentou colapso de gota quando cultivadas em meio mineral com óleo de soja; 4 

quando cultivadas em meio com glicose; e nenhuma apresentou colapso quando 

cultivada com ambas as fontes de carbono. Todas as linhagens positivas no teste do 

colapso da gota apresentaram formação de halo quando cultivadas em meio SW.  
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Tabela 5 - Análise geral dos métodos de seleção. 

*- valores parciais, pois somente aqueles que foram positivos em Colapso da gota foram testas 
nestes meios.             

Um fato acerca dos dois métodos de seleção deve ser ressaltado quando ambos 

são realizados com o mesmo grupo de isolados: eles apresentam resultados por vezes 

antagônicos. Alguns isolados que apresentam colapso de gota não apresentam halo no 

meio SW e alguns isolados que apresentam halo não apresentam colapso de gota. 

Assim, os dois testes podem ser complementares com alguma sobreposição entre eles, 

exigindo para uma boa análise de um conjunto de isolados a utilização das duas 

metodologias. 

4.4 Produção 

Os isolados de Pseudomonas (PIA positivos) e selecionados como produtores 

de biossurfactantes - seja pela formação de halos em meio SW, seja pelo método de 

colapso da gota - foram cultivados em meio mineral contendo glicose ou óleo de soja 

como fonte de carbono com o objetivo de caracterizar os isolados com relação ao 

biossurfactante produzido, bem como à produção simultânea de 

polihidroxialcanoatos.  

Para a realização dos ensaios de produção foram escolhidos 112 isolados que 

apresentaram melhores resultados durante os testes de seleção. 

4.4.1 Isolados que não confirmam a produção de compostos tensoativos 

Quando os ensaios de produção foram concluídos, 25 isolados testados não 

confirmaram produção de compostos tensoativos, não apresentando resultados 

positivos no teste de colapso da gota e indice de emulsificação (E24). No entanto, 

para as linhagens RMP-647B e RMP-499AI são detectados picos de 3-

hidróxidecanoato (3HD), porém em quantidades muito baixas (abaixo de 0,3 mg/mL). 

Nas linhagens RMP-521B, RMP-1043 e RMP-1160 foram detectados picos de 3HO e 

3HDd, também em baixas quantidades. Destas 25 linhagens mencionadas, apenas 3 

Meio SW Colapso da gota Amostras 
prospectadas SW+O SW+L SW+GP TOTAL MM+OS MM+G TOTAL 

Biossurfactantes 
totais 

Lodo de 
Esgoto 

Industrial 
3* 25* 0 25* 50 19 61 36 

Lodo de 
Esgoto 

Doméstico 
38 0 58 64 139 80 174 208 

Solo de 
Risosfera 
Tomateiro 

10 10 0 10 1 4 5 10 
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apresentaram produção de PHA que variou entre 9,49% MSC até 68,64% MSC.  

Embora tenha sido detectado um teor elevado de PHA para o isolado RMP1325 

(cerca de 68% da massa seca celular), esse PHA ainda representa uma pequena 

quantidade, pois a massa seca celular atingiu apenas 0,25 g/L 

4.4.2 Isolados produtores de compostos tensoativos 

Dos 112 isolado que foram avaliados para a produção de tensoativos, 87 

confirmam a capacidade de produzir estes compostos. 

É interessante notar que para alguns dos sobrenatantes detecta-se atividades 

pelo teste de Colapso da gota, porém para índice de emulsificação estas atividades não 

são confirmadas por não haver a formação de emulsão e vice-versa. Deve-se levar em 

conta que estes testes avaliam propriedades diferentes para os compostor tensoativos. 

Chen, et al. (2007) discute o fato de existirem biossurfactantes que podem estabilizar 

(emulsificantes) e outros que podem desestabilisar (desemulsificantes) as emulsões, o 

que poderia justificar o fato de se detectar propriedades tensoativas no colapso da gota 

e o fato de haver algumas emulsões mais estáveis que outras. 

Das 87 linhagens com propriedades tensoativas 67 delas apresentaram índice 

de emulsificação em microtubos (Figura 7). Quando testadas quanto ao colapso da 

gota 70 linhagens foram positivas e de todas as linhagens testadas, 57 foram positivas 

nos testes de colapso da gota e índice de emulsificação ao mesmo tempo. 

Figura 7 - Teste de índice de emulsificação reslizado em microtubos de centrífuga para observar quais 
linhagens possíam sobrenadante capaz de formar emulsões. 

Porém, nos testes em maior escala, que foram feitos em tubos de vidro de 

13mm de diâmetro, somente 24 dos sobrenadantes testados apresentaram E24 que 

variaram entre 30 e 90. Além disso, 31 linhagens apresentaram índices que variavam 

de 4 a 20, outros 24 sobrenadantes testados apresentaram formação de emulsão em 

microtubos de polipropileno e não apresentaram emulsão quando testados em tudos 

de vidro (Figura 8). 
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Figura 8 - Índice de emulsificação observado nas linhagens RMP-1484, RMP-1477, RMP-1469, RMP-
1480 e RMP-     1478, respectivamente, quando observados em tubos de vidro com 13mm 
de diâmetro. 

Essa variação do comportamento das emulsões fez com que duas hipóteses 

fossem levantadas. Primeiro, a composição dos recipientes que foram utilizados para 

realizão dos testes (microtubo de polipropileno e tubo de vidro) pode ter afetado na 

estabiliadade da emulsão; segundo, as proporções utilizadas para realização dos testes 

foram diferentes. Nos testes preliminares, foram utilizados 1,5mL do sobrenadante 

para 0,5mL de hexadecano, nos testes em maior escala foi utilizado 4mL de 

sobrenadante para 4mL de hexadecano. Logo, a variação na proporção 

sobrenadante/hexadecano pode ter alguma influência na formação e estabiliadade da 

emulsão. Esta metodologia é largamente utilizada por pesquisadores que buscam 

biossurfactantes.  Rosemberg, et al. (1979) e Cooper e Goldeberg (1987) foram os 

primeiros as utilizar esta metodologia. Os primeiros utilizavam proporções iguais de 

suspensão de biossurfactantes e substância hidrofóbica, enquanto estes últimos 

utilizavam proporções diferentes (4:6). Toren, et al.(2001), Bonilla, et al. (2005) e 

Chen, et al. (2007) utilizam a metodologia de E24 em microtubos e não mencionam 

nenhuma provável diferença em seus resultados devido ao fato de o teste ter sido 

realizado em microtubos de poliproleno e não em tubos de vidro. Singh, et al. (2007) 

relatam que alguns fatores podem influenciar na estabilidade da emulsão, tais como 

viscosidade, volume do líquido a ser testado, a razão entre os volumes do líquido e do 

hidrocarboneto, temperatura, pH, tipo de agente emulsificante presente na amostra, 

diferenças de densidade do líquido e tempo de agitação.  

É interessante notar que alguns isolados, embora tenham apresentado 

evidência da produção de tensoativos (ácidos graxos detectados no sobrenadante), não 
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apresentaram qualquer atividade emulsificante em seu sobrenadante. O teste de 

índice de emulsificação realizado com a linhagem P. aeruginosa IPT634, produtora 

de ramnolipídio (Strelec, 2006), demonstrou que o biossurfactante produzido por essa 

bactéria apresenta uma forte capacidade emulsificante (dados não apresentados).  

4.4.2.1 Isolados produtores ramnolipídios 

A análise do sobrenadante para presença de ácidos graxos normalmente 

encontrados em ramnolipídios demonstrou que em 31 linhagens, das 87 que 

apresentaram atividades tensoativas, foi detectada a presença de 3-hidroxidecanoato 

(3HD) (Tabela 7). Uma vez que esse é o principal ácido graxo presente em 

ramnolipídios (Soberón-Chávez, et al., 2005), é bastante provável que essas linhagens 

sejam capazes de produzir ramnolipídios. A concentração de 3-hidroxiácidos (3HA) 

detectados como componente de ramnolipídio correspondeu a valores superiores a 

1g/L em pelo menos 25 linhages testadas. Deve-se destava que foi avaliado somente 

os 3-hidróxiácidos e, se for considerado que estes estão ligado à moléculas de 

ramnose, a quantidade de ramnolipídio produzido é ainda maior qua a avaliada 

(superior a 1,9g/L se considerarmos um di-ramnolipídio contendo 3HD). A 

quantidade de 3HA detectada um alguns cultivos atingiu valores bastante elevados 

(maior que 3g/L). O principal 3HA detectado no sobrenadante foi o 3HD, exceto para 

as linhagem RMP-1336 e RMP-1340 nas quais se dectou, principalmente 3HDd. 

Os sobrenadantes que foram analisados para a presença de 3HA não foram 

analisados para a presença de açúcares. Caso estas análises tivesse sido feitas, a 

detecção de ramnose corroboraria a produção de ramnolipídios por estes isolados.  

Considerando que 3HA também são encontrados em lipopeptídios cíclicos 

(CLP)(Raaijmakers, et al., 2006), não pode ser descartada a hipótese que estes 

isolados estejam produzindo estas substâncias ou, ainda, misturas de ramnolipídios e 

CLPs. 

Considerando que a atividade de RhlA é significativamente maior para 3HD-

ACP, conforme apresentado por Zhu e Rock (2008), a espectativa é que 3HD seja o 

principal constituinte de ramnolipídios.  Logo, as linhagens RMP-1336 e RMP-1340 

podem ser prováveis produtoras de outros compostos, tais como os CLPs.  

Uma vez que muitas bactérias produtoras de ramnolipídios são capazes de 

produzir polihidóxialcanoatos, foi realizada a análise desses compostos nas células 
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destes mesmos cultivos (Tabela 7). Pelo menos 23 dos isolados produtores de 

ramnolipídios foram capazes de produzir quantidades expressivas de PHAMCL . 

 Strelec (2006) avaliou a produção de simultânea de PHA e ramnolipídios por 

isolados de Pseudomonas de solo de Mata Atlântica. Os resultados obtidos indicam 

que bactérias capazes de sintetizar eficientemente 3-hidroxiácidos podem incorporá-

los tanto em PHA como em ramnolipídios. Por outro lado, somente bactérias com 

capacidade reduzida de produção de PHA podem direcionar eficientemente parte da 

fonte de carbono para a produção da ramnose presente no ramnolipídio. Chayabutra e 

Ju (2001) avaliaram a produção de PHA e ramnolipídios por P. aeruginosa ATCC 

10145. A síntese de PHA foi observada durante a fase de crescimento celular, 

enquanto a produção de ramnolipídios foi observada apenas durante a fase 

estacionária. Hori e colaboradores (2002) avaliaram a produção simultânea de 

polihidroxialcanoatos (PHA) e ramnolipídios por P. aeruginosa IFO3924 utilizando 

decanoato como fonte de carbono. O maior conteúdo de PHA foi observado 

imediatamente após a exaustão da fonte de carbono, enquanto a concentração de 

ramnolipídios continuou aumentando mesmo após a exaustão da fonte de carbono. 

Marsudi, et al. (2008) avaliaram produção simultânea de PHAs e RHLs fornecendo 

óleo de palma, ou ácido oleico ou glicerol. A quantidade de polihidróxoalcanoato foi 

superior a de ramnolipídios nos cultivos utilizando óleo de palma ou ácido oleico. Por 

outro lado, glicerol foi um melhor precursor para a biossíntese de ramnolipídios. Os 

autores propõem que a produção simultânea representa uma estratégia de reduzir os 

custos de produção e esta estratégia foi objeto da patente depositada por Hori e Unno 

(JP 052368, de 2003). Entretanto, considerando que os produtos apresentam picos de 

produção em momentos diferentes do cultivo, essa estratégia parece não representar 

um ganho econômico real. 
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Tabela 6 - Produção de ramnolipídios e polihidroxialcanoatos por bactérias isoladas. 

Polihidroxialcanoatos Ramnolipídios a 
Composição (mol%) Composição (mol%) 

Linhagem 
bacteriana 

(RMP) 

Fonte  
de  

carbono 

MSC 
(g/L) 

3HHx 3HO 3HD 3HDd 
PHA 

(%MSC) 3HHx 3HO 3HD 3HDd 
Conc. 
(g/L) 

Colapso 
da gota 

 
E24 

RMP225 Glicose 1,50 0,00 Tr 100,00 Tr 10,39 ND ND ND ND ND + ND 
 O. soja 2,17 0,00 34,90 65,10 Tr 11,92 0,00 2,90 97,10 0,00 1,46 + ND 

RMP1201B Glicose 1,77 0,00 9,81 90,19 Tr 14,27 0,00 7,13 80,74 12,14 0,84 - 57(94) 
 O. soja 2,32 0,00 34,16 65,84 Tr 16,26 0,00 3,09 90,23 6,68 1,69 + - 

RMP1232 Glicose 1,53 0,00 7,96 92,04 Tr 12,53 0,00 6,54 84,66 8,80 1,39 - 57(93) 
 O. soja 4,08 Tr 28,14 71,86 Tr 22,89 0,00 3,07 89,56 7,37 1,31 + - 

RMP1235 Glicose 0,97 0,00 9,89 90,11 Tr 13,29 0,00 6,46 83,63 9,91 1,26 + 57(96) 
 O. soja 3,82 3,46 25,09 60,83 10,62 29,37 0,00 3,36 89,62 7,02 1,35 + + 

RMP1253 Glicose 1,45 0,00 0,00 100,00 0,00 5,61 0,00 0,00 100,00 0,00 0,05 + - 
 O. soja 3,56 0,00 31,25 57,48 11,27 25,89 0,00 3,23 89,93 6,84 1,64 + - 

RMP1256 Glicose 1,93 ND ND ND ND ND 0,00 8,14 82,28 9,59 0,85 + - 
 O. soja 2,94 0,00 Tr 100,00 0,00 20,04 0,00 3,66 89,37 6,97 2,41 + + 

RMP1267 Glicose 1,70 0,00 Tr 100,00 0,00 12,27 0,00 6,43 80,38 13,19 0,87 + 57(96) 
 O. soja 2,44 Tr 27,71 72,29 Tr 30,51 0,00 3,69 89,73 6,58 1,79 - - 

RMP1300 Glicose 1,91 0,00 9,38 90,62 Tr 13,31 0,00 5,61 86,43 7,96 1,29 + 55(93) 
 O. soja 3,76 3,61 27,03 59,30 10,06 33,62 0,00 4,38 87,82 7,80 1,21 - - 

RMP1303 Glicose 2,19 0,00 Tr 79,32 20,68 20,85 0,00 6,31 84,08 9,61 0,80 - 60(96) 
 O. soja 4,08 Tr 25,29 65,15 11,55 27,24 0,00 3,75 86,76 9,49 0,52 + - 

RMP1305 Glicose 1,87 0,00 15,30 84,70 Tr 15,06 0,00 6,72 82,13 11,15 1,30 + 53(93) 
 O. soja 3,26 Tr 26,45 73,55 Tr 27,11 0,00 4,43 87,07 8,50 1,06 + - 

RMP1312 Glicose 1,79 ND ND ND ND ND 0,00 5,58 81,51 12,71 0,80 + 57(93) 
 O. soja 2,73 0,00 29,24 70,76 Tr 12,56 0,00 3,03 89,98 6,99 1,28 + + 

a - Ramnolipídios foram determinados apenas os 3-hidroxiácidos no sobrenadante do cultivo   MSC – Massa seca celular   3HHx – 3-hidroxihexanoato   3HO – 3-hidroxioctanoato                       
3HD – 3-hidroxidecanoato  3HDD – 3-hidroxidodecanoato  3HA – 3-hidroxialcanoatos detectados no sobrenadante 3HA/Ram – relação 3-hidroxialcanoatos e ramnose detectados no 
sobrenadante      Tr- traços  ND – não determinado, análise sendo realizadas. 

(Continua) 
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Tabela 6 (Continuação). 

Polihidroxialcanoatos Ramnolipídios a 
Composição (mol%) Composição (mol%) 

Linhagem 
bacteriana 

(RMP) 

Fonte  
de  

carbono 

MSC 
(g/L) 

3HHx 3HO 3HD 3HDd 
PHA 

(%MSC) 3HHx 3HO 3HD 3HDd 
Conc. 
(g/L) 

Colapso 
da gota 

 
E24 

RMP-1313 Glicose 1,64 0,00 Tr 100,00 Tr 12,37 0,00 6,78 84,74 8,48 1,35 + ND 
 O. soja 3,26 Tr 29,07 70,93 Tr 19,60 0,00 2,98 90,34 6,68 1,58 + ND 

RMP1315 Glicose 0,58 0,00 Tr 100,00 Tr 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 
 O. soja 3,44 Tr 45,11 54,89 Tr 7,16 0,00 0,00 100,00 0,00 1,31 + 57 

RMP1316 Glicose 0,66 0,00 0,00 100,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + 4 
 O. soja 2,27 2,59 22,39 67,35 7,67 25,10 0,00 0,00 100,00 0,00 4,30 + 40 

RMP-1321 Glicose 1,20 0,00 0,00 100,00 0,00 2,30 0,00 0,00 100,00 0,00 0,03 + ND 
 O. soja 4,93 3,26 24,82 59,36 12,57 34,26 0,00 5,670 84,24 10,07 0,57 + ND 

RMP1322 Glicose 1,50 0,00 0,00 100,00 0,00 2,60 0,00 0,00 100,00 0,00 0,03 + - 
 O. soja 4,52 Tr 27,75 61,14 11,11 26,49 0,00 4,99 86,40 8,61 0,97 + 4(47sobr.) 

RMP1330 Glicose 1,65 0,00 11,36 88,64 0,00 14,49 0,00 5,01 67,96 27,03 1,30 + 57(93) 
 O. soja 2,99 3,36 28,42 56,14 12,07 27,52 0,00 3,20 89,69 7,11 1,31 - - 

RMP1336 Glicose ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND + ND 
 O. soja 3,90 0,00 17,77 82,23 0,00 10,68 0,00 Tr 34,15 65,85 0,47 + ND 

RMP-1340 Glicose ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND + ND 
 O. soja 3,23 0,00 22,28 62,01 15,71 17,42 0,00 0,00 39,72 60,28 0,61 + ND 

RMP1349 Glicose 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + - 
 O. soja 4,51 Tr 18,76 70,32 10,92 25,29 0,00 3,42 89,23 7,35 1,56 + 10 

RMP1470 Glicose 1,01 ND ND ND ND ND 0,00 8,51 83,55 7,93 1,35 - 9 
 O. soja 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 54 

a. Ramnolipídios foram determinados apenas os 3-hidroxiácidos no sobrenadante do cultivo. a - Ramnolipídios foram determinados apenas os 3-hidroxiácidos no sobrenadante do cultivo   MSC – 
Massa seca celular   3HHx – 3-hidroxihexanoato   3HO – 3-hidroxioctanoato                       3HD – 3-hidroxidecanoato  3HDD – 3-hidroxidodecanoato  3HA – 3-hidroxialcanoatos 
detectados no sobrenadante 3HA/Ram – relação 3-hidroxialcanoatos e ramnose detectados no sobrenadante      Tr- traços  ND – não determinado, análise sendo realizadas. 

(Continua) 
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Tabela 6. (Continuação). 
Polihidroxialcanoatos Ramnolipídios a 

Composição (mol%) Composição (mol%) 
Linhagem 
bacteriana 

(RMP) 

Fonte  
de  

carbono 

MSC 
(g/L) 

3HHx 3HO 3HD 3HDd 
PHA 

(%MSC) 3HHx 3HO 3HD 3HDd 
Conc. 
(g/L) 

Colapso 
da gota 

 
E24 

RMP1476 Glicose 1,54 ND ND ND ND ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + (49)5 
 O. soja 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,30 13,56 80,14 0,00 0,28 + - 

RMP1480 Glicose 2,14 ND ND ND ND ND 0,00 8,46 83,55 7,99 1,33 + 55(88) 
 O. soja 5,96 ND ND ND ND ND 6,11 12,94 80,95 Tr 0,26 + - 

RMP1481 Glicose 1,85 ND ND ND ND ND 0,00 8,66 82,62 8,72 1,07 + 4(53) 
 O. soja 1,50 Tr 28,84 71,16 Tr 4,44 0,00 13,66 86,34 0,00 0,22 + - 

RMP1482 Glicose 2,60 ND ND ND ND ND 0,00 8,27 84,25 7,48 1,46 + 58(91) 
 O. soja 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,87 84,13 0,00 0,19 + - 

RMP1484 Glicose 1,98 ND ND ND ND ND 0,00 5,27 84,50 10,23 1,48 + - 
 O. soja 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tr 100,00 Tr 0,18 + 55(68) 

RMP1485 Glicose 0,90 ND ND ND ND ND 0,00 6,26 84,41 9,34 2,82 + 56(92) 
 O. soja 5,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tr 100,00 0,00 0,19 + 4 

RMP1486 Glicose 1,89 ND ND ND ND ND 0,00 4,16 70,03 25,80 1,69 + - 
 O. soja 2,18 ND ND ND ND ND 0,00 Tr 100,00 0,00 0,20 + 53(75) 

RMP1487 Glicose 2,55 Tr 25,50 74,50 Tr 22,11 0,50 8,38 79,56 11,56 3,15 + 59(84) 
 O. soja 0,93 ND ND ND ND ND 2,97 7,75 77,92 11,36 0,42 + - 

RMP1488 Glicose 2,38 Tr 28,82 71,18 Tr 27,58 0,00 6,14 59,77 34,09 4,94 + 58(72) 
 O. soja 1,38 ND ND ND ND ND 0,00 Tr 100,00 0,00 0,27 + - 

RMP1489 Glicose 2,14 Tr 24,35 75,65 Tr 24,23 0,00 6,74 73,85 19,41 3,05 + 56(93) 
 O. soja 4,82 0,00 34,62 65,38 0,00 2,44 0,00 Tr 83,79 16,21 0,54 + 57(72) 

a. Ramnolipídios foram determinados apenas os 3-hidroxiácidos no sobrenadante do cultivo. a - Ramnolipídios foram determinados apenas os 3-hidroxiácidos no sobrenadante do cultivo   MSC – 
Massa seca celular   3HHx – 3-hidroxihexanoato   3HO – 3-hidroxioctanoato                       3HD – 3-hidroxidecanoato  3HDD – 3-hidroxidodecanoato  3HA – 3-hidroxialcanoatos 
detectados no sobrenadante 3HA/Ram – relação 3-hidroxialcanoatos e ramnose detectados no sobrenadante      Tr- traços  ND – não determinado, análise sendo realizadas. 

(Conclusão) 
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Soberón-Chávez e colaboradores (2005) afirmam que a composição de 3-

hidróxiácidos presentes nos ramnolipídios produzidos por bactérias não variam em 

função da fonte de carbono fornecida e sugerem que esse comportamento resulta do 

fato de que apenas a biossíntese de ácidos graxos forneceria intermediário para a 

biossíntese de RHL. Ou seja, mesmo quando ácidos graxos são supridos, estes são 

inicialmente convertidos a acetil-CoAe posteriormente transformados nos 

intermediários necessários à síntese do ramnolipídio pela via de biossíntese de ácidos 

graxos. Zhu e Rock (2008) confirmam esse modelo metabólico, uma vez que 

demonstraram que RhlA apresenta atividade apenas com 3HA ligado a ACP. 

Resultados de Strelec (2006) não corroboram essa hipótese, uma vez que 

observou diferença na composição do ramnolipídio produzido a partir de carboidratos 

daquele produzido a partir de óleo de soja, que sugere que a β-oxidação de ácidos 

graxos pode, de alguma forma, estar contribuíndo com intermediários para a 

biossíntese de ramnolipídios. 

Com o objetivo de verificar estas hipóteses foram comparadas as composições 

de 3HA de 12 linhagens que produziram pelo menos 0,5g/L de ramnolipídio em cada 

uma das fontes de carbono avaliadas. A Figura 9 representa os resultados desta 

análise. 

Figura 9 - Comparação das composições de 3HA na produção de PHA e RHL de 12 linhagens. 

Como se verifica, o 3HD representa uma fração maior no ramnolipídio 

produzido a partir de óleo de soja quando comaparado àquele obtido a partir de 

carboidratos. Por outro lado o 3HO e o 3HDd representam frações maiores nos RHLs 

produzidos a partir de carboidratos que os obtidos a partir de óleo de soja. 

Este dados são compatíveis com diferenças na especificidade dos sistemas de 

transferência de 3HA para a biossíntese de RHL quando óleos vegetais ou 

Polihidroxialcanoatos

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100

Fração molar de 3HA obtida a partir de glicose

F
ra

çã
o 

m
ol

ar
 d

e 
3H

A
 o

bt
id

a 
a 

pa
rt

ir 
de

 
ól

eo
 d

e 
so

ja

3HO 3HD 3HDd

Ramnolipídios

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100

Fração molar de 3HA obtida a partir de glicose

F
ra

çã
o 

m
ol

ar
 d

e 
3H

A
 o

bt
id

a 
a 

pa
rt

ir 
de

 
ól

eo
 d

e 
so

ja

3HO 3HD 3HDd



 

 

65 

carboidratos são fornecidos e sugerem que a biossíntese de 3HA presentes em RHL 

não ocorrem exclusivamente apartir da biossíntese de ácidos graxos. 

Diferenças na composição de 3HA no PHA também foram analisadas (Figura 

9). Observou-se que 3HD representa um fração maior no PHA produzido a partir de 

carboidratos quando comparado àquele produzido a partir de óleo de soja, enquanto 

que para 3HO é observado o contrário.  

Estes resultados sugerem que o direcionamento de intermediários das vias de 

metabolismo de ácidos graxos para a biossíntese de PHA e ramnolipídios são pelo 

meons parcialmente independentes. 

As linhagens RMP-1315, RMP-1481 e RMP-1489 foram selecionadas para 

estudos mais detalhados de caracterização das substancias tensoativas produzidas. 

4.4.2.2 Isolados produtores de compostos tensoativos diferentes de ramnolipídios 

Foi possível observar que 56 linhagens testadas apresentaram atividades 

tensoativas após ocultivo, porém não apresentaram picos característicos de ácidos 

graxos característicos de ramnolipídios. Cromatogramas relativos à análise de ácidos 

graxos dessas amostras foram avaliados.  

Em diversos cultivos em óleo de soja foi possível detectar, por cromatografia 

gasosa de propil ésteres, apenas um pico com tempo de retenção de  24,9 minutos. 

Entretanto esse mesmo pico era observado existindo ou não propriedades tensoativas 

no sobrenadante. Portanto, não é possível correlacionar as propriedades tensoativas ao 

pico observado.  

Quando foi feito o cultivo das linhagens em meio mineral contendo glicose 

como única fonte de carbono foi possívem subdividir as linhagens testadas em 3 

grupos com base em picos observados na  cromatografia gasosa, que se encontram 

reunidos na Tabela 7.  

O primeiro grupo foi daquelas linhagens que apresentavam atividade 

tensoativa, mas nenhum pico, pode ser associado a estas propriedades. Pode-se inferir 

que tais linhagens (RMP-354, RMP-572B, RMP-650A, RMP-743 RMP-851, RMP-

999, RMP-1333, RMP-1347B e RMP-1478) não produzem biossurfactantes na forma 

de ácidos graxos, pelo menos não aqueles que podem ser detectados pela metodologia 

utilizada. Uma outra alternativa seria que estes compostos são muito ativos e que 

pequenas quantidades (não detectáveis por CG) são sufientes para produzir atividades 
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tensoativas. Outras metodologias de análise deverão ser aplicadas para identificar a 

natureza química destes compostos.  

Figura 10 - Cromatograma da linhagem RMP-851, representando o comportamento de picos dos 
primeiro grupo. 

O segundo grupo ( RMP-296B, RMP-304A1, RMP-344, RMP-753, RMP-810 

e RMP-942) apresenta sempre algum tipo de atividade tensoativa e foi possível 

identificar pícos que se encontram por volta dos 17 minutos do tempo de retenção. 

Figura 11 -  Cromatograma da linhagem RMP-296B, representando o padrão de picos do segundo 
grupo. 

O terceiro grupo de linhagens é representado por aquelas que demonstram 

algum tipo de atividade tensoativa e que aparecem sempre picos característicos com 

tempos de retensão de aproximadamente 7, 9.3, 10.3 e 12.6. Entretanto, estes padrões 

de picos que sempre aparecem nas amostras analisadas, levam a uma outra divisão de 

4 subgrupos dentro deste grande grupo. Os quatro subgrupos aqui referidos são fruto 

da observação destes picos em maiores ou menores intensidades. 
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 O subgrupo “A” compreende as 14 linhagens, que apresentam o pico de 

12.6 de grande intensidade, seguidos pelos picos de 9.3 minutos e 7 minutos. Para 

estas linhagens não aparece ou ,quando aparece é em pequena intesidade, o pico de 10 

minutos de tempo de retenção. Dentro deste padrão de picos apresentados acima, a 

linhagem RMP-913A não apresentou nenhuma atividade tensoativa, caracterizando 

uma exceção. 

Figura 12 - cromatograma da linhagem RMP-917,  representando o padrão de picos do subgrupo “A”. 

 

O subgrupo “B” compreende as linhagens RMP-292B e RMP-1044 que 

apresentam picos de aproximadamente 10.1 minutos com grandes intensidades 

seguidos por picos de 12.6 e os picos de 7 e 9.3 minutos aparecem com intensidades 

muito baixas.  

Figura 13 - Cromatograma da linhagem RMP-292B, representando o padrão de picos do subgrupo 
“B”. 
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O subgrupo “C” com as 9 linhagens que possuem em seus cromatogramas 

todos os picos (7, 9.3, 10.1 e 12.6 minutos) em grandes intensidades, porém somente a 

linhagem RMP-535A2 apresentou atividade tensoativa pela formação de emulsão em 

microtubos e em tubos de vidro, com E24 igual a 4. As linhagens RMP-317B1 e 

RMP-317B2, apesar de apresentarem o mesmo padrão de picos que as outras 

linhagens do grupo, não apresentaram propriedades tensoativas. . 

Figura 14 - Cromatograma da linhagem RMP-317B2, representando o padão de picos do subgrupo 
“C”. 

 

O subgrupo “D” possue 12 linhagens que possuem algum tipo de atividade 

tensoativa comprovada e que possuem um padrão de picos em seus cromatogramas 

bastante semelhante entre si. Possuem picos de 7 e 9.3 minutos com grandes 

intensidades e os picos de 10.1 minutos e 12.6 minutos aparecem em poucas 

linhagesns e mesmo quando aparecem é em intensidades muito pequenas. Somente as 

linhagens RMP-550B e RMP-896 apresentaram os mesmos adrões de picos e 

nenhuma atividade tensoativa foi observada. 
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Figura 15 - Cromatograma da linhagem RMP-297, representando o padrão de picos do subgrupo “D”. 

Uma vez que algumas linhagens que não apresentam atividades tensoativas 

apresentam padrões de picos semelhantes a outras linhagens positivas quanto às 

atividades tensoativas, pode-se inferir que estes componentes correspondentes a estes  

picos não estão claramente vinculados a tais atividades. Entretanto, considerando que 

alguns compostos podem interagir (seja sinergisticamente, seja antagonisticamente), 

talvez estes compostos poderiam estar associados às propriedades tensoativas 

detectadas.  

Com o objetivos de caracterizar melhor os compostos associados aos picos 

cromatográficos em questão e dessa forma estabelecer uma correlação entre sua 

composição química é possíveis propriedades tensoativas, as linhagems RMP- 292B, 

RMP-297, RMP-506C2, RMP-718b e RMP810 forma selecionadas para novos 

cultivos que permitissem uma melhor caracterização dos tensoativos produzidos. 
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Tabela 7 - Correlação das linhagens com a porcentagem da área dos picos nos cromatogramas e os 
testes para verificar propriedades tensoativas. 

Picos demonstrados nos cromatogramas 

 Composição (área%)  
Grupos 

 
Linhagem 
bacteriana 

7 9.3 10.1 12.6 17.2 17.5 

 
Colapso 
da gota 

E24 

RMP-354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + + 
RMP-572B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + - 
RMP-650A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - + 
RMP-851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + 7 
RMP-743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + - 
RMP-999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + - 
RMP-1333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + + 
RMP-1347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + + 

1º 

RMP-1478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 
RMP-296B 0,00 0,00 0,00 0,00 64,46 35,54 + + 
RMP304A1 0,00 0,00 0,00 0,00 64,15 35,85 - + 
RMP-344 6,60 0,00 0,00 0,00 59,82 33,58 + 4 
RMP-753 0,00 0,00 0,00 0,00 74,85 25,15 + - 
RMP-810 6,59 0,00 0,00 0,00 59,93 33,49 + + 

2 º 

RMP-942 23,91 0,00 0,00 0,00 49,01 27,08 - 47 
RMP-292C 3,92 3,32 0,00 92,76 0,00 0,00 - + 
RMP-311 28,09 30,23 0,00 29,02 8,73 3,93 + 7 

RMP-483A 39,01 3,57 0,00 53,81 0,00 3,61 - 6 
RMP-483B 33,89 31,30 0,00 34,82 0,00 0,00 + - 
RMP506C1 16,50 12,41 0,00 71,09 0,00 0,00 + 8 
RMP506C2 31,40 33,95 1,51 33,14 0,00 0,00 + 5 
RMP-636 23,32 27,78 0,46 48,44 0,00 0,00 - + 

RMP-718B 28,99 33,17 0,00 37,84 0,00 0,00 - 4 
RMP-913A 3,17 7,80 5,36 68,32 15,35 0,00 - - 
RMP-917 15,41 17,11 0,00 67,48 0,00 0,00 + 3 
RMP-1077 15,18 16,71 0,00 68,10 0,00 0,00 + - 
RMP-1108 18,54 19,55 0,00 34,76 17,43 9,72 + 17 
RMP-1116 10,09 8,32 16,79 41,08 13,96 9,77 + 10 

3º 
Sub 

“A” 

RMP-1334 12,33 12,07 0,00 50,71 0,00 24,89 + 7 

RMP-292B 1,08 0,89 84,17 13,86 0,00 0,00 + +  3º 
Sub“B” RMP-1044 6,96 4,97 67,33 20,75 0,00 0,00 + 4 

RMP317B1 39,13 30,43 12,83 17,61 0,00 0,00 - - 
RMP317B2 39,92 33,58 18,93 7,58 0,00 0,00 - - 

RMP481A 34,76 27,77 12,77 24,70 0,00 0,00 + + 

RMP-520 35,51 33,72 6,47 5,25 12,16 6,89 + 10 

RMP-531B 27,46 17,92 10,17 0,00 23,15 21,29 + 2 

RMP535A1 56,76 29,37 9,22 0,81 2,45 1,40 + - 

RMP535A2 46,40 35,53 7,18 8,56 2,33 0,00 - 4 

RMP-546 40,87 32,43 17,03 0,00 6,00 3,67 + - 

3º 
Sub “C’ 

RMP-753 32,67 32,32 9,16 25,85 0,00 0,00 + - 
(Continua)
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Tabela 7 (Continuação) 

Picos demonstrados nos cromatogramas 

 Composição (área%)  
Grupos 

 
Linhagem 
bacteriana 

7 9.3 10.1 12.6 17.2 17.5 

 
Colapso 
da gota 

E24 

RMP-062 56,35 43,65 0,00 0,00 0,00 0,00 + - 

RMP-296A 34,95 36,34 0,17 0,00 18,47 10,07 + + 

RMP-297 59,31 40,69 0,00 0,00 0,00 0,00 + 7 

RMP-358 51,66 48,34 0,00 0,00 0,00 0,00 + + 
RMP-481B 53,42 41,31 0,84 0,00 2,87 1,57 + - 
RMP-536 42,49 34,21 0,00 0,29 14,84 8,17 - 4 

RMP-550B 55,79 44,21 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 
RMP-866 47,61 48,99 0,00 0,00 0,00 3,40 - 4 
RMP-878 46,62 42,40 1,37 0,00 0,00 9,62 + - 
RMP-886 48,95 49,90 0,65 0,50 0,00 0,00 - 4 
RMP-896 55,10 44,90 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 
RMP-1019 48,27 40,70 4,54 6,50 0,00 0,00 + 3 
RMP-1469 46,05 46,06 7,89 0,00 0,00 0,00 - 30 

3º 
Sub 

“D” 

RMP-1477 58,34 41,66 0,00 0,00 0,00 0,00 + - 
Conclusão 

4.5 Caracterização de biossurfactantes 

No presente ítem serão apresentados os resultados das linhagens selecionadas 

no ítem anterior com relação à produção de biossurfactantes. Estas linhagens foram 

cultivadas nas mesmas condições anteriores, porém em volumes maiores (frascos 

Erlenmeyer de 2 L contendo 500 mL de meio de cultura). 

Células liofilozadas foram utilizadas para análise de PHA e o sobrenadante foi 

utilizado para as seguintes análises: Colapso da gota, Indice de emulsificação em 

microtubo e tubo de vidro, medidas de tensão superficial, análises de 3-hidróxiácidos 

(cromatografia gasosa) e ramnose (cromatografia líquida). Os resultados destes 

experimentos estão apresentados na Tabela 8. 

O DNA genômico de todas essas linhagens foi extraído e utilizado para 

amplificar fragmento correspondente a parte do DNAr 16S. O sequenciamento desses 

fragmentos revelaram 98-99% de similaridade de todas as linhagens com o gênero 

Pseudomonas. 
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Tabela 8 - Cultivo de Pseudomonas para avaliar a produção de polihidroxialcanoatos e  caracterização de biossurfactantes. 
Biossurfactante 

Polihidroxialcanoatos 
Ramnolipídios 

Composição (mol%) Composição 3HA (mol%) 

 
Linhagem 
bacteriana 

Fonte 
de 

carbono 

 
MSC 
(g/L) 

3HHx 3HO 3HD 3HDd 
PHA 

(%MSC) 3HHx 3HO 3HD 3HDd 
3HA 

mg/mL 
Ram 

mg/mL 
3HA/Ram 
(mol/mol) 

 
TS* 

(mN/m) 

 
Colapso 
da gota 

 
 

E24 
RMP292B Glicose 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 - 55,63 - 30 

 O. soja 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 44,73 - 9 
RMP297 Glicose 1,68 0,00 0,00 100,00 0,00 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 54,13 - 38(INV) 

 O. soja 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 43,83 - 3 
RMP481B Glicose 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 60,33 - - 

 O. soja 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 39,73 - - 
RMP483B Glicose 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 49,26 - 14 

 O. soja 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 44,60 - - 
RMP506C2 Glicose 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 - 53,36 - 49 

 O. soja 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 43,06 - - 
RMP718B Glicose 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 55,90 - 49 

 O. soja 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 37,93 + - 
RMP810 Glicose 2,71 0,00 0,00 100,00 0,00 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 30,53 + - 

 O. soja 3,06 14,25 54,15 31,61 0,00 6,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 41,03 + 5 
RMP1315 Glicose 1,36 0,00 0,00 100,00 0,00 6,60 0,00 6,31 65,96 27,73 1,41 0,36 3,40 27,70 + 60 

 O. soja 2,33 0,00 45,11 54,89 0,00 7,16 0,00 10,42 73,19 16,39 0,23 0,10 0,82 30,10 + - 
RMP-1481 Glicose 2,43 0,00 21,11 78,89 0,00 24,13 0,00 7,74 84,98 7,28 2,18 0,46 4,52 26,83 + 61 

 O. soja 3,30 0,00 28,84 71,16 0,00 44,48 0,00 3,99 88,98 7,03 1,27 0,45 3,10 28,16 + 57 
RMP-1489 Glicose 2,21 0,00 0,00 100,00 0,00 1,97 0,00 7,41 80,92 11,67 1,89 0,58 3,66 28,07 + 60(90) 

 O. soja 3,99 0,00 34,62 65,38 0,00 2,44 0,00 6,93 81,45 11,61 0,14 0,20 2,22 31,50 + 60 

MSC – Massa seca celular   3HHx – 3-hidroxihexanoato  3HO – 3-hidroxioctanoato  3HD – 3-hidroxidecanoato  3HDD – 3-hidroxidodecanoato  3HA 
– 3-hidroxialcanoatos detectados no sobrenadante 3HA/Ram – relação 3-hidroxialcanoatos e ramnose detectados no sobrenadante   NC – não cresceu  TS – 
Tensão Superficial do sobrenadante da cultura dos microrganismos  * Tensão superficial da água 72 mN/m e tensão superficial do meio de cultura 58,18 mN/m   
(INV) – emulsão formada para o lado do sobrenadante  
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Os ensaios de biorremediação foram feitos somente com os sobrenadantes 

das bactérias cultivadas em glicose, pois, em testes preliminares o sobrenadante de 

algumas culturas em óleo de soja não apresentou resultados positivos de atividades 

tensoativas. Os resultados estão expressoss na Figura 16. 

Figura 16 - Ensaio de biorremediação com sobrenadantes de isolados contendo prováveis 
biossurfactantes. 

Como esperado, o controle 1 apresentou baixa evolução de CO2, devido à 

limitação nutricional (principalmente N e P) em areia de praia. Com a adição de 

nutrientes (N e P) observou-se um aumento significativo no CO2 emitido devido à 

biodegradação do petróleo, como observado no Controle 2. A adição de peróxido de 

hidrogênio que proporciona um suprimento de O2 às celulas levou um aumento maior 

na taxa de biodegradação (Controle 3). Entretanto, com a adição de ramnolipídio não 

houve aumento expressívo nas taxas de biodegradação (Controle 4). Todos os 

sobrenadantes foram testados nas mesmas condições do Controle 3, ou seja, com 

adição de H2O2 e nutrientes (N e P), portanto são comparáveis a este microcosmo. 

Os isolados RMP-1315, RMP-1481 e RMP-1489 confirmaram sua capacidade 

de produzir ramnolipídios, detectados agora não só pela análise de 3-hidroxiácidos 

como também na análise de ramnose. A relação 3HA/ramnose sugere a produção de 

mono-ramnolipídio ou mesmo de 3HAA na maioria das condições avaliadas. Apenas 

a linhagem RMP-1315 quando cultivada em óleo de soja apresentou uma relação 
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3HA/ram. de 0,82, compatível com a produção de di-ramnolipídio. É interessante 

notar que o sobrenadante de todos estes cultivos foram capazes de promover colapso 

da gota e reduzir a tensão superficial para valores entre 26,8 e 31,5 mN/m. Com 

relação ao índice de emulsificiação (E24) todas apresentaram valores entre 57 e 61, 

exceto a linhagem RMP-1315 quando cultivada em óleo de soja. Seria interessante 

avaliar no futuro se a ausência de capacidade emulsificante está associada ao tipo de 

ramnolipídio produzido.  

Nos ensaios de biorremediação, foram observados valores de biodegradação 

semelhantes aos controles 3 e 4 para as linhagens RMP-1481 e RMP-1489. Para a 

linhagem RMP-1315 as taxas de biodegradação foram inferiores a estes controles, 

sugerindo efeitos inibitórios. 

Com o objetivo de confirmar a identidade do 3-hidroxidecanoato detectado o 

sobrenadante dos cultivos da linhagem RMP-1481 com glicose e óleo de soja, após 

liofilização e propanólise, foram analisados por cromatografia gasosa associada a 

epectrometria de massa. O espectro de massas do pico correspondente ao 3HD está 

apresentado na Figura 17. A identidade deste pico pode ser confirmada pela presença 

do fragmento de m/e 131 característico de popil-ésteres de 3-hidroxiácidos e 

resultante da alfa-clivagem do grupo funcional hidroxil (Lee & Choi, 1995). O 

fragmento de m/e 171 corresponde ao fragmento [M-59] característico de um 

hidróxiácido contendo 10 carbonos.  
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Figura 17 -  Espectro de massas relativo ao propil-ester do ácido 3-hidroxidecanóico detectado em 
ramnolipídios produzido pela linhagem RMP1481. 

A linhagem RMP-481B não apresentou nenhuma atividade tensoativa (colapso 

da gota e E24), não diminuiu a tensão superficial do meio com glicose. Embora tenha 

se observado um valor de tensão superficial de 39,73 mN/m, essa redução pode ser 

associada à adição de óleo de soja no meio de cultura e por conseguinte à liberação 

dos ácidos graxos devido à hidrólise do óleo. Também não foi observada nenhuma 

produção de PHA ou ramnolipídio em análises de CG. O ensaio de biorremediação 

com o sobrenadante desta linhagem apresentou evolução de CO2 menor que a 

situação controle, indicando um efeito inibitório. 

As linhagens RMP-292B, RMP297, RMP-483B, RMP- 506C2, RMP-718B e 

RMP-810 quando cultivadas em óleo de soja  apresentaram valores semelhantes de 

tensão superficial do sobrenadante (por volta de 40 mN/m). Para algumas dessas 

linhagens não foi observada qualquer atividade tensoativa (RMP-483B e RMP-

506C2), para as demais linhagens alguma atividade tensoativa foi observada (colapso 

da gota ou E24).  

O pico característico observado nos cultivos com óleo de soja e que poderia 

estar associado à propriedades tensoativas era aquele detectado com tempo de 

retenção por volta de 24,9 minutos. A amostra do sobrenadante do cultivos da 

linhagem RMP-718B cultivada em óleo de soja, após liofilização e propanólise, foi 
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submetida à análise de cromatografia gasosa associada à espectrometria de massa. 

A comparação dos fragmentos obtidos no espectro de massa relativos ao pico com 

24,9 minutos a uma biblioteca de padrões, identificou esse espectro como 

correspondente ao propil-éster do ácido dodecanóico (Figura 18). Este ácido, em 

cultivos com óleo de soja, provavelmente resulta da degradação de ácidos graxos 

presentes no óleo vegetal. Embora existam relatos de atividades tensoativas para 

ácidos graxos (Desai e Banat, 1997), para a confirmação de que as propriedades 

tensoativas observadas anteriormente correspondem a este composto, serão 

necessários estudos adicionais.  

Figura 18 -  Espectro de massas relativo ao propil-ester do ácido decanóico detectado em cultivos 
utilizando óleo de soja como fonte de carbono. 

Nos cultivos utilizando glicose como fonte de carbono sempre foi observada 

alguma atividade tensoativa para as linhagens RMP-292B, RMP297, RMP-483B, 

RMP- 505C2, RMP-718B e RMP-810, embora a tensão superficial do sobrenadante 

não apresentou redução significativa para a maioria delas. Apenas para a linhagem 

RMP-810 observou-se uma redução significativa na tensão superficial do meio de 

cultura, que atingiu 30,53 mN/m, ou seja, valor semelhante àquele observado para 

isolados produtores de ramnolipídios. 
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Com relação à biorremediação de petróleo, apenas as linhagens RMP-718B 

e RMP810 apresentaram taxas de biodegradação semelhantes ao conrtole, as demais 

apresentaram valores menores indicando efeitos inibitórios. 

Nos cultivos com glicose como fonte de carbono, foram verificados 6 picos 

(tempos de retenção de 7; 9,3; 10,1; 12,6; 17,2 e 17,5 minutos) aos quais poderiam ser 

associadas as atividades tensoativas. A fim de identificar a composição química 

desses picos, os sobrenadantes dos cultivos das linhagens RMP-292B, RMP-297, 

RMP718B e RMP810, após liofilização e propanólise, foram submetidos á 

cromatografia gasosa associada à espectrometria de massa. 

A Figura 19 apresenta os espectros de massa para o composto equivalente ao 

pico com tempo de retenção de 7 minutos obtidos com dois isolados (RMP297 e 

RMP718B). Uma vez que o mesmo padrão de fragmentos é observado, os picos 

devem corresponder ao mesmo composto. A análise em biblioteca de espectros de 

massa identifica estes fragmentos como equivalentes àqueles esperados para o 

composto 3,3-dimetiloxiranil (C6H10O2). Uma busca na literatura não permitiu 

identificar qualquer trabalho que associe a produção deste composto a linhagens de 

Pseudomonas ou a atividades tensoativas. Assim, permanece a dúvida se a 

identificação com base no espectro de massas foi adequada ou mesmo se as atividades 

tensoativas podem ser associadas a este composto. 
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Figura 19 -  Espectro de massas para o composto equivalente ao pico com tempo de retenção 7,0 
minutos. A. isolado RMP 297 e B. isolado RMP718B. 

A Figura 20 apresenta os espectros de massa para o composto equivalente ao 

pico com tempo de retenção de 9,3 minutos obtidos com dois isolados (RMP297 e 

RMP718B). Uma vez que o mesmo padrão de fragmentos é observado, os picos 

devem corresponder ao mesmo composto. A análise em biblioteca de espectros de 

massa identifica estes fragmentos como equivalentes àqueles esperados para o 

composto 3-octin-2-ona (C8H12O). Uma busca na literatura também não permitiu 

identificar qualquer trabalho que associe a produção deste composto a linhagens de 



 

 

79 

Pseudomonas ou a atividades tensoativas. Assim, novamente, permanece a dúvida 

se a identificação com base no espectro de massas foi adequada ou mesmo se as 

atividades tensoativas podem ser associadas a este composto. 

Figura 20 - Espectro de massas para o composto equivalente ao pico com tempo de retenção 9,3 
minutos. A. isolado RMP 297 e B. isolado RMP718B. 

A Figura 21 apresenta o espectro de massa para o composto equivalente ao 

pico com tempo de retenção de 10,1 minutos obtido a partir do isolado RMP810. A 

análise em biblioteca de espectros de massa identificou estes como equivalentes 

àqueles esperados para o composto 2-acetilfurano. Buscas na literatura não permitiu 
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identificar qualquer trabalho que associe a produção deste composto a linhagens de 

Pseudomonas ou a atividades tensoativas. Pelo menos dois trabalhos (Ash, et al., 

1979; Bailey, et al., 1994), associam compostos contendo um radical 2-acetilfurano 

com atividade antiviral. A atividade antiviral atribuída em um desses trabalhos 

corresponde à incapacidade de adsorção do vírus. Entretanto, não foi elucidado se 

essa características desses compostos pode ser associadas à propriedades tensoativas. 

Uma vez que a linhagem RMP810 foi a que apresentou atividades tensoativas 

muito claras (tensão superficial reduzida para valores próximos a 30 mN/m e colapso 

da gota), desperta grande interesse a identificação da substância produzida por essa 

linhagem. 

Figura 21 - Espectro de massas para o composto equivalente ao pico com tempo de retenção 10,1 
minutos obtido com o isolado RMP810. 

A Figura 22 apresenta o espectro de massa para o composto equivalente ao 

pico com tempo de retenção de 17,2 minutos obtido com o isolado RMP292B. A 

análise em biblioteca de espectros de massa identifica estes fragmentos como 

equivalentes àqueles esperados para o ácido oleico (ácido 9-octadecenoico). O ácido 

oléico é um componente comum em triglicérides produzidos por plantas e mesmo por 

alguns microrganismos (Alvarez, et al., 2006). Entretanto, não foram identificados 

relatos sobre a produção de triglicérides por Pseudomonas. Uma vez que se comprove 
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a produção desse composto por Pseudomonas, será importante verificar se é o 

responsável pelas propriedades tensoativas observadas. 

Figura 22 - Espectro de massas para o composto equivalente ao pico com tempo de retenção 17,2 
minutos obtido com o isolado RMP292B. 

Não foi possível obter espectros de massa para os compostos relativos aos 

picos com tempo de retenção de 12,6 e 17,5 minutos, pois em todas as amostras a 

quantidade obtida nestes experimentos foi muito menor do que aquelas verificadas 

nos experimentos anteriores. 

Em resumo, a análise por espectrometria de massa de picos equivalentes a 

compostos que supostamente poderiam estar associados às atividades tensoativas 

ainda não permitiu uma análise conclusiva. A análise por espectrometria de massa 

indicou compostos aos quais não foi possível associar atividades tensoativas. Assim, 

ou estamos diante de compostos que possuem atividades tensoativas não detectadas 

anteriormente, ou as atividades tensoativas podem estar associadas a outros 

compostos. Nesse último caso, estudos futuros utilizando outras metodologias 

analíticas deverão ser realizados para identificar esses compostos. 
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5 CONCLUSÃO 

• Foram padronizadas novas metodologias efetivas para a seleção de bactérias 
produtoras de biossurfactantes. 

• Foram isoladas 1713 linhagens, as quais 944 foram capazes de crescer em 
meio PIA, podendo ser caracterizadas como prováveis bactérias do gênero 
Pseudomonas. Logo, obteve-se acesso a uma grande diversidade de 
microrganismos. 

• Foram obtidas 240 linhagens positivas em colapso da gota e 99 positivas em 
meio SW. Estes métodos de seleção são complementares, já que um não exclui 
ao outro na capacidade de detecção de produção de compostos bioativos. 

• Foram selecioandos 112 isolados para realização dos testes de produção de 
biossurfactantes e polihidróxialcanoatos. Foi possível selecionar 31 linhagens 
de provaveis produtoras de ramnolipídios e 56 linhagens de produtoras de 
biossurfactantes com características diferentes de ramnolipídios. 

• A análise da composição do ramnolipídio produzido a partir de glicose ou óleo 
de soja sugere que diferentes vias do metabolismo de ácidos graxos 
contribuem com 3-hidroxiácidos para biossíntese de ramnolipídio. 

• Selecionou-se 10 linhagens que foram confirmadas como pertencentes ao 
gênero Pseudomonas através de seqüenciamento de fragmento correspondente 
a parte do DNAr 16S das mesmas. Foi confirmada a produção de 
ramnolipídios por 3 destas linhagens, através de análises de CG e HPLC para 
verificação de ácidos graxos e ramnose produzidos.  

• Pode-se constatar que a linhagen RMP-810 possui produção de compostos 
tensoativos diferentes de ramnolipídios e através de análises de CG-MS foi 
encontrado o 2-acetilfurano produzido por esta linhagem. Tal composto não é 
mencionado na literatura como biossurfactante, nem como produto do 
metabolismo de Pseudomonas, podendo ser um novo composto promissor e 
que deverá ser melhor investigado e caracterizado. 
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