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RESUMO 

CHAVES, F.S., Bioprospecção de leveduras da Antártica para a produção de 
biossurfactante a partir de hidrolisado hemicelulósico de palha de cana-de-
açúcar, 2017. 131 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola de Engenharia 
de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena. 2017. 

A produção comercial dos surfactantes ocorre principalmente por síntese química 
a partir do petróleo. A via biotecnológica se apresenta como uma alternativa 
promissora por possibilitar a utilização de biomassas vegetais, ricas em 
carboidratos a exemplo da palha de cana-de-açúcar. Assim, esta biomolécula 
torna-se mais competitiva comercialmente em relação aos surfactantes químicos, 
obtendo um processo biossustentável e biodegradável. Microrganismos isolados 
da Antártica apresentam potencial para a produção destas biomoléculas, uma vez 
que em condições extremas de sobrevivência estas poderiam ser produzidas em 
concentrações elevadas. Assim, este estudo avaliou a produção de 
biossurfactante em hidrolisado hemicelulósico de palha de cana-de-açúcar 
(HHPC) a partir de leveduras da Antártica, além da caracterização parcial da 
biomolécula e testes de estabilidade da emulsão. Inicialmente foram avaliadas 24 
leveduras, cultivadas em frascos Erlenmeyer de 50 mL em meio semi-definido 
contendo xilose ou glicose como fontes de carbono, a 25ºC, 150 rpm, por até 72 
horas. As propriedades emulsificante e tensoativa do bioproduto foram avaliadas 
e as culturas que apresentaram resultados satisfatórios para ambas as 
propriedades e consumo de xilose superior ou igual a 80% foram selecionadas 
para cultivo em meio formulado com HHPC. Das 24 leveduras testadas, três 
foram selecionadas para cultivo em hidrolisado: Cryptococcus laurentii (L62), 
Cryptococcus adeliensis (L95) e Rhodotorula mucilaginosa (L52). Destas, a 
levedura Cryptococcus adeliensis (L95) se destacou por apresentar produção de 
biomoléculas com maior propriedade emulsificante e tensoativa. Para esta 
levedura o consumo de xilose em meio semi-definido e em HHPC bem como o 
índice de emulsificação nas diferentes condições foram semelhantes. O 
biossurfactante produzido por Cryptococcus adeliensis (L95) foi caracterizado 
como glicolipídeo. Diferentes métodos de extração desta biomolécula foram 
testados, no entanto, estes não apresentaram diferença significativa. A 
estabilidade da emulsão obtida do sobrenadante de L95 em HHPC foi 
determinada em distintas condições físico-químicas, sendo que esta foi estável a 
pH extremamente baixo (2,00), baixas temperaturas (0oC e 4oC) e elevada 
concentração salina (10% m/V). Estes resultados são promissores considerando o 
potencial de aplicação de biossurfactantes em biorremediação bem como 
insumos nos mais diversos segmentos industriais, os quais necessitam de 
biomoléculas que resistam às mais diversas condições ambientais. Desta forma 
nesta pesquisa foi possível inferir que a biomassa de palha de cana pode ser 
destinada à obtenção de biossurfactantes a partir de leveduras da Antártica, 
destacando a relevância da pesquisa quanto à inovação biotecnológica. 

Palavras-chave: Biossurfactante, Antártica, hidrolisado hemicelulósico, palha de 
cana-de-açúcar, xilose. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

CHAVES, F.S., Bioprospecting of yeasts from Antarctica for the production 
of biosurfactant from hemicellulosic hydrolysate of sugarcane straw, 2017. 
131 p. Dissertation (Master of Science) - Escola de Engenharia de Lorena, 
Universidade de São Paulo. Lorena. 2017. 
 
The commercial production of surfactants occurs mainly by chemical synthesis 
from petroleum. The biotechnological pathway is considered as a promising 
alternative because it allows the use of vegetable biomass, rich in carbohydrates 
such as sugarcane straw. Thus, this biomolecule becomes more commercially 
competitive with respect to the chemical surfactants, obtaining a biodegradable 
process. Microorganisms isolated from Antarctica have the potential to produce 
these biomolecules, since under extreme conditions of survival, these could be 
produced in higher concentrations. In this way, this study aims to evaluate the 
biosurfactant production in sugarcane straw hemicellulosic hydrolysate from 
Antarctic yeasts, in addition to the partial characterization of the biomolecule and 
stability tests of the emulsion. Initially, 24 yeasts were evaluated, grown in 50 mL 
Erlenmeyer flasks in semi-defined medium with xylose or glucose as carbon 
sources, at 25ºC, 150 rpm, up to 72 hours. The emulsifying and surfactant 
properties of the bioproduct were evaluated, and the cultures that had satisfactory 
results for both properties and xylose consumption higher or equal to 80% were 
selected to be cultivated in a medium formulated with sugarcane straw 
hemicellulosic hydrolysate (SSHH). In the 24 yeasts tested, three were selected to 
be cultivated in the hydrolysed: Cryptococcus laurentii (L62), Cryptococcus 
adeliensis (L95) and Rhodotorula mucilaginosa (L52). Among these C. adeliensis 
(L95) was distinguished by the production of biomolecules with higher emulsifying 
and tensoactive properties. For this yeast, the xylose consumption in semi-defined 
medium and in SSHH, as well as the emulsification index under different 
conditions were similar. The biosurfactant produced by C. adeliensis (L95) was 
characterized as glycolipid. Different methods of extraction of this biomolecule 
were tested, however, these did not have significant difference. The emulsion 
stability obtained from the C. adeliensis (L95) supernatant in SSHH was 
determined under different physicochemical conditions, which was stable at 
extremely low pH (2,00), low temperatures (0oC and 4oC) and high saline 
concentration (10% m/v). These results are interesting considering the potential of 
the biosurfactants application in bioremediation and inputs for several industrial 
segments, which require biomolecules that resist to the most diverse 
environmental conditions. In this research, it was concluded that sugarcane straw 
biomass can be used to obtain biosurfactants from Antarctic yeasts, consequently 
highlighting the research relevance regarding to the biotechnological innovation. 

Keywords: Biosurfactant, Antarctica, hemicellulosic hydrolysate, sugarcane straw, 
xylose 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o avanço tecnológico caracterizado pelo crescente consumo e 

consequente maior produção de moléculas de síntese química, diversos 

processos e produtos nos mais diversos segmentos industriais vêm sendo 

desenvolvidos cotidianamente com a finalidade de trazer maior qualidade de vida 

aos consumidores, maior rendimento e lucro as empresas. No entanto, questões 

ambientais estão sendo cada vez mais determinantes no desenvolvimento destes. 

Assim, o conceito de química verde surgiu para possibilitar a compreensão e 

execução de processos biossustentáveis com consequente redução da liberação 

de resíduos tóxicos e menor agressão ao meio ambiente.  

Dentre o vasto espectro de compostos químicos comercializados os 

surfactantes se destacam devido às suas distintas atividades, como emulsificante, 

de-emulsificante, umectante, formação de espuma e adsorção. Devido esta gama 

de propriedades funcionais estes compostos possuem uma vasta aplicação 

industrial sendo capazes de atuar como detergentes, agentes molhantes, 

emulsionantes, dispersantes e espumantes. Além do mais, estes podem ser 

empregados nos mais distintos seguimentos industriais como de alimentos, têxtil, 

metalúrgica, cosméticos, farmacêutica, papel e de petróleo. 

O mercado de surfactante é prevalentemente dominado pelos surfactantes 

quimicamente sintetizados, os quais vêm aumentando sua produção impulsionada 

pelo desenvolvimento de novas formulações de produtos, além de crescente 

consumo dos produtos que o utilizam como insumo. No entanto, os surfactantes 

sintéticos são produzidos a partir da fonte esgotável, petróleo, sendo em sua 

maioria tóxicos, contaminando receptores finais como solos e águas com seus 

resíduos.  

Todavia, os biossurfactantes se apresentam como alternativa aos 

surfactantes sintéticos pela sua produção a partir de fontes renováveis e 

biodegradabilidade, dentre outras vantagens. Estes são produzidos por 

microrganismos e desempenham diversas funções fisiológicas, mobilidade e 

comunicação celular, adesão de nutrientes, competição célula-célula. Há alguns 

anos este bioprocesso já ocorre em escala industrial, no entanto, devido ao 

elevado custo de produção estes nem sempre são competitivos com o produto 
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sintético. Neste contexto, o uso de fontes renováveis surge como uma alternativa 

biodegradável e biossustentável. 

Neste trabalho optou-se pela utilização da fonte renovável palha de cana-

de-açúcar, a qual é um subproduto agroindustrial abundante devido à substituição 

gradual da colheita com queima pela colheita mecanizada. Isto, aliado à alta 

concentração de açúcares presente na planta faz desta uma promissora 

alternativa para a produção de biossurfactante com baixo custo. Além do mais, a 

palha é rica em açúcares podendo ser empregada na produção de diversos 

bioprodutos por via biotecnológica. Este seria um novo destino para o resíduo 

com a possibilidade de abrir novo arsenal de produtos de maior valor agregado de 

acordo com o conceito de biorrefinaria. 

A maioria dos estudos sobre a produção de biossurfactantes é a partir de 

bactérias e as biomoléculas que já são produzidas e comercializadas em escala 

industrial também são produzidas via bactérias, justificando a importância de 

estudos com leveduras, as quais apresentam grande potencial para produção 

destes biocompostos.  Deste modo, leveduras provenientes do continente 

Antártico que apresentam características peculiares em função da sobrevivência 

em ambientes extremos foram alvo da presente pesquisa na busca por 

biomoléculas com propriedades diferenciadas. Na região em que estas leveduras 

foram isoladas o consumo de substratos pelos microrganismos é crítico, dentre 

outras características peculiares. Uma vez que os substratos são restritos e de 

difícil acesso, acredita-se que estes microrganismos produzam bioprodutos como 

biossurfactante para facilitar o acesso a estes substratos, a partir das 

propriedades emulsificantes e de redução de tensoatividade que estes 

apresentam.  

Portanto, as leveduras isoladas do continente Antártico apresentam amplo 

potencial para a produção de biossurfactantes uma vez que suas condições de 

origem restritivas propiciaram a adaptação para a sobrevivência destes 

microrganismos. De acordo com as limitações apresentadas para a produção de 

biossurfactantes a utilização do subproduto palha de cana-de-açúcar vem como 

uma alternativa à redução de custos de produção destas biomoléculas. Sendo 

assim, este trabalho buscou contribuir para o desenvolvimento de uma rota 

biotecnológica biossustentável para produção de biossurfactante a partir do 

subproduto agroindustrial palha de cana-de-açúcar. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 SURFACTANTES 
Os surfactantes são moléculas anfipáticas, ou seja, com porções 

hidrofílicas e hidrofóbicas, que reduzem a tensão superficial (TS - força existente 

entre uma superfície ar-líquido) e a tensão interfacial (TI - força existente entre 

uma superfície líquido-líquido) para formar micelas e microemulsões entre duas 

fases diferentes. (BODOUR e MILLER-MAIER, 1998). A estrutura destas 

moléculas pode ser observada na Figura 1, na qual se destaca as duas porções. 

De acordo com Bognolo et al. (1999) a metade lipofílica pode ser uma 

proteína ou um peptídeo com uma alta proporção de cadeia de face hidrofóbica, 

mas é usualmente uma cadeia de hidrocarboneto de ácido graxo com 10-18 

átomos de carbono, contudo ácidos graxos de maiores massas molares têm sido 

relatados. A parte hidrofílica pode ser constituída de um ácido, cátions de 

peptídeos, ou ânions, mono-, di- ou polissacarídeos.  Estas duas partes são 

unidas por ligação éster com ácidos orgânicos e inorgânicos ou ligação peptídica 

ou glicosídica (SOURAV et al., 2015). A presença de grupos hidrofílicos e 

hidrofóbicos na mesma molécula possibilita a distribuição dos surfactantes nas 

interfaces entre faces fluídas com diferentes graus de polaridade (óleo/água e 

água/óleo) (NITSCHKE; PASTORE, 2003). 

 

Figura 1 - Representação esquemática do modelo “cabeça-cauda” do estereato 
de sódio (sabão). 

 

Fonte: Adaptado de (RINALDI et al., 2000). 

 

A estrutura final dos agregados supramoleculares formados é 

microscopicamente ordenada, sendo capaz de formar micelas, bicamadas, 

vesículas, macro e micro emulsões (FIECHTER, 1992). Estas estruturas são 

determinadas pela natureza do monômero do surfactante, do solvente e também 
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por possíveis íons vizinhos. Algumas destas estruturas estão representadas 

esquematicamente na Figura 2. Dentre os grupamentos organizados de 

surfactantes existentes, micelas e vesículas são possivelmente os meios 

organizados mais interessantes e os mais investigados (SANZ-MEDEL et al., 

1999). 

 
Figura 2 - Representação esquemática de algumas estruturas organizadas de 
surfactantes. 

 

 Fonte: Autoria própria 
 

A micela é a configuração das moléculas de tensoativo com melhor 

estabilidade na solução. Deste modo, a concentração crítica micelar (CMC) é 

definida como a concentração acima da qual as micelas são formadas; este valor 

é fortemente dependente da temperatura, pressão e presença de outros 

eletrólitos. Abaixo da CMC, a tensão superficial (TS) em meio aquoso cai a partir 

de um valor máximo de 72 mN/m (água pura) (DESAI; BANAT, 1997). Uma vez 

que o CMC é atingido, a TS mantém-se mais ou menos constante (Figura 3). 

Quanto menor o CMC mais eficiente é considerado o biossurfactante 
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especialmente do ponto de vista econômico para aplicações industriais (PACWA-

PLOCINICZAK; PIOTROWSKA-SEGET; CAMEOTRA, 2011). Em geral, os 

biossurfactantes são mais eficientes e eficazes e o seu valor CMC é cerca de 10-

40 vezes menor do que o atingido com surfactantes sintetizados quimicamente 

(DESAI; BANAT, 1997). Segundo Whang e colaboradores (2008), a formação de 

micelas pelos biossurfactantes permite reduzir a tensão superficial e interfacial, 

aumentando a solubilidade e biodisponibilidade de compostos orgânicos 

hidrofóbicos. Tensão superficial (TS) e tensão interfacial (TI) entre as fases 

líquidas são medidas úteis para determinar se uma cultura microbiana é produtora 

de biossurfactante, mas não podem ser utilizadas de um modo quantitativo, 

porque uma vez que o mínimo de TS ou TI é atingido, mesmo que haja maior 

concentração de biossurfactante no meio não é observada qualquer mudança de 

valor nas duas tensões, podendo ser observado na Figura 3.  

 

Figura 3 - Tensão superficial, interfacial e solubilidade em função da 
concentração de surfactante. 

 
Fonte: (MULLIGAN et al., 2005) 
 

2.2 SURFACTANTES SINTÉTICOS 

A maior parte dos surfactantes disponíveis comercialmente são 

surfactantes de origem sintética, principalmente sulfatos de alquila ou sulfanatos 

de cadeia linear ou ramificada, originados de indústrias petroquímicas. 

Geralmente, os surfactantes químicos são classificados de acordo com sua carga 

como aniônicos, não-iônicos, catiônicos e anfóteros (VAN HAMME; SINGH; 
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WARD, 2006). Segundo Pacheco (2008), exemplos familiares de surfactantes 

químicos utilizados em laboratórios rotineiramente incluem o dodecil sulfato de 

sódio (SDS) e o Triton X-100, os quais são aniônico e não iônico, respectivamente 

(Figura 4).  Porém, outros autores, como Daltin (2011), também os classificam 

levando em consideração seus grupamentos apolares (hidrofóbico), 

denominando-os de ácidos graxos naturais, parafinas, olefinas, alquilbenzenos, 

álcoois, alquilfenóis, polipropilenoglicóis, fluorocarbonos e silicones.  

 

Figura 4 - Estrutura química do SDS, surfactante químico aniônico (A), e do Triton 
X-100, um surfactante químico não iônico (B). 

 
Fonte: (PACHECO, 2008). 
 

Segundo Reznik et al. (2010), o mercado mundial dos surfactantes 

quimicamente sintetizados corresponde a aproximadamente US$ 9,4 bilhões por 

ano, e estima-se que a demanda por surfactantes aumente a uma taxa de 35 % 

ao ano. Quase todos os surfactantes atualmente utilizados são quimicamente 

derivados do petróleo. A nível mundial o uso de surfactantes cresceu 

enormemente ao longo das últimas décadas, embora os números exatos para 

produção sejam difíceis de determinar em um mercado tão misto. Contudo, 

quantidades de aproximadamente 9 milhões de toneladas em 1995 subindo para 

13 milhões de toneladas em 2008 são razoáveis estimativas, não havendo 

estudos mais recentes quanto a estimativa de produção destes. 

 

 

 



23 

 

2.3 BIOSSURFACTANTES 

São moléculas anfifílicas produzidas por microrganismos, animais ou 

plantas (NITSCHKE; PASTORE, 2002). Estas possuem tanto porção hidrofílica 

quanto porções hidrofóbicas e são capazes de exibir uma variedade de atividades 

de superfície que, entre outras funções, ajudam a solubilizar substratos 

hidrofóbicos (DESAI; BANAT, 1997).   

Os biossurfactantes produzidos a partir de fonte animal ou plantas tais 

como sabão, lecitina e saponina têm sido consumidos para uso doméstico e 

industrial antes dos surfactantes químicos e tornaram-se muito difundidos com o 

aumento da consciência ambiental e ênfase em uma sociedade sustentável 

(KITAMOTO; ISODA; NAKAHARA, 2002).  

A pesquisa sobre a produção de biossurfactante a partir de microrganismos 

tem crescido significativamente devido às vantagens que eles apresentam sobre 

os compostos sintéticos, tais como biodegradabilidade, baixa toxicidade, 

diversidade de aplicações e funcionalidade sob condições extremas (AMARAL et 

al., 2010). Estas tornam este bioproduto interessante em relação a gama de 

aplicações industriais que podem ser exploradas. 

Dentre as vantagens citadas anteriormente destaca-se algumas como a 

biodegrabilidade desta biomolécula, a qual, devido à sua origem biológica, é mais 

biodegradavél do que os seus equivalentes sintéticos. Os testes de 

biodegrabilidade de biossurfactantes soforolipídios produzidos por Candida 

bombicola, levedura não patogênica, mostraram que a biodegradação de 

biossurfactantes inicia-se imediatamente após o cultivo, enquanto que os 

surfactantes sintéticos testados não apresentaram biodegradabilidade (HIRATA et 

al., 2009). Outro estudo indicou que os biossurfactantes ramnolipídicos são 

biodegradáveis em condições aeróbicas e anaeróbias, enquanto que o 

surfactante sintético Triton X-100 é parcialmente biodegradável sob condições 

aeróbias e não biodegradável em condições anaeróbias (MOHAN; NAKHLA; 

YANFUL, 2006).  

Quanto à estrutura, em contraste com os surfactantes sintetizados 

quimicamente que normalmente possuem cadeias alquilo de dez ou mais 

unidades de carbono, muitos biossurfactantes possuem cadeias alquiladas 
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surpreendentemente curtas. Tais estruturas promovem a solubilidade aquosa 

destes biotensioativos (SOURAV et al., 2015). 

Outra vantagem relevante dos biossurfactantes é a estabilidade que este 

apresenta frente a várias temperaturas, pHs e concentrações salinas. O 

biossurfactante liquenisina produzido por B. licheniformis JF-2 é estável em até 50 

°C, pH de 4,5-9,0 e em concentrações de NaCl e Ca de 50 g/L e 25 g/L, 

respectivamente (MCINERNEY; JAVAHERI; NAGLE, 1990).  

Devido às diversas vantagens apresentadas sobre os surfactantes de 

síntese química e a crescente preocupação com questões ecológicas, em um 

futuro próximo os biossurfactantes começarão a competir economicamente com 

equivalentes sintéticos na indústria de tensioativos. O crescente número de 

publicações e patentes no termo de pesquisa "Biossurfactante" (Figura 5) 

demonstra claramente o interesse por este tema e os elevados investimentos em 

pesquisa para desenvolver soluções que tornem o processo mais viável do ponto 

de vista econômico (SOURAV et al., 2015).  

  

 

 

 

Fonte: Adaptado de (SOURAV et al., 2015). 
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Figura 5 - Número de publicações e patentes obtidas a partir 1980 para o termo 

“Biossurfactante” no diretório de pesquisa SciFinder. 
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Pesquisas científicas realizadas por Van Bogaert e Soetaert (2011) 

apresentam resultados sobre a produção de biossurfactante em pequena escala, 

conforme pode ser ilustrada na figura 6, sendo que na microscopia nota-se a 

formação de cristais de soforolipídeos, excretados das células tornando-os 

relativamente fáceis de isolar (a) e o óleo viscoso sedimentado (b). Alguns destes 

já vieram a ser produzidos em escala industrial, mas ainda há obstáculos a serem 

contornados, os quais serão destacados posteriormente. 

 
Figura 6 - a) Cristais de soforolipídeo na forma lactônica (microscopia óptica 
ampliação de 100 vezes) b) sedimentação de soforolipídeo (forma ácida) como 
óleo viscoso marrom. 
 

 
Fonte: Adaptado de (VAN BOGAERT; SOETAERT, 2011) 
 

2.3.1 Classificação dos biossurfactantes 

Os biossurfactantes são classificados principalmente pela sua estrutura 

química e origem microbiana (BANAT et al., 2010). A presença de diferentes 

porções hidrofílicas faz com que os biossurfactantes sejam agrupados em 

diferentes classes, de acordo com sua composição.  

De acordo com a composição química os biossurfactantes são 

classificados principalmente em seis categorias, (i) glicolipídios, (ii) ácidos graxos, 

(iii) lipopeptídios e lipoproteínas, (iv) poliméricos, (v) fosfolipídios e (vi) 

particulados (DESAI; BANAT, 1997; ZAJIC; SEFENS, 1984). Entre estes, os 

glicolipídeos têm sido mais intensivamente estudados devido aos rendimentos de 

produção muito mais elevados do que os de outros tipos de biossurfactantes. 
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Além disso, para sua produção é possível utilizar carboidratos provenientes de 

biomassa, ou seja, recursos renováveis (KITAMOTO; ISODA; NAKAHARA, 2002). 

De acordo com Rosenberg e Ron (1999) os biossurfactantes ainda podem 

ser classificados em duas categorias de acordo com a massa molar: 

 (I) Agentes tensioativos de baixa massa molar: diminuem eficazmente a 

tensão superficial e interfacial. As classes principais incluem glicolipídeos, 

lipopeptídeos e fosfolipídios. 

(II) Agentes tensioativos de elevada massa molar: eficazes como agentes 

estabilizadores de emulsão. As principais classes incluem surfactantes 

poliméricos e particulados.  

Alguns biossurfactantes classificados de acordo com sua composição 

química citados na tabela 1 merecem destaque, como a surfactina, que está entre 

os surfactantes mais conhecidos. Esta biomolécula foi caracterizada como um 

lipopeptídio que possui várias aplicações farmacêuticas como a inibição de 

coágulos, formação de canais iônicos em membranas, atividade antibacteriana, 

antifungicida, antiviral e antitumoral (PEYPOUX; BONMATIN; WALLACH, 1999). 

A estrutura química da surfactina e de outros biossurfactantes está representada 

na Figura 7. A surfactina reduz a tensão superficial para 27,9 mN/m em 

concentrações de apenas 0,005%. Um surfactante polimérico também muito 

eficiente é o Emulsan, este é um agente emulsificante muito eficaz de 

hidrocarbonetos em água até mesmo a uma concentração tão baixa como 

0,01%. Além disso, é um dos estabilizadores de emulsão mais potentes 

conhecidos pela capacidade de resistir a uma proporção de água para óleo de 1:4 

(ZOSIM; GUTNICK; ROSENBERG, 1982) (Figura 7).  

Uma classe ainda não muito explorada em pesquisas científicas é dos 

biossurfactantes particulados, estes são vesículas e células microbianas com 

atividade surfactante, como exemplo tem-se as vesículas de Acinetobacter 

calcoaceticus (DESAI; BANAT, 1997), as quais possuem diâmetro de 20 a 50 nm, 

compostas de proteínas, fosfolipídeos e lipo-polissacarídeos (VIJAYAKUMAR; 

SARAVANAN, 2015). 
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Tabela 1 - Tipos de biossurfactantes produzidos por distintos microrganismos. 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Biossurfactantes Microrganismos 

produtores 

Referências 

Glicolipídeos   

Ramnolipídios  Pseudomonas 

aeruginosa 

Soberón-Chávez, Lépine 

e Dézil (2005) 

Trealoselipídios 

 

Rhodococcus 

erythropolis  

 

Kretschmer, Bock e 

Wagner (1982) 

Ácidos graxos Corynebacterium lepus Cooper, Zajic e 

Gerson (1979) 

Lipídios neutros  N. erythropolis Macdonald, Cooper e 

Zajic (1981) 

Lipopeptídios   

Viscosina  Pseudomonas fluorescens Neu e Poralla  (1990) 

Surfactina  Bacillus subtilis Yeh, Wei e Chang 

(2005) 

Lipoproteína Pseudomonas gessardii Ramani et al. (2012) 

Fosfolipídios Corynebacterium lepus Cooper, Zajic e 

Gerson (1978) 

Poliméricos   

Emulsan Acinetobacter calcoaceticus Rosenberg et al., 

(1988) 

Liposan Candida lipolytica Cirigliano e Carman 

(1985) 

Alasan Acinetobacter radioresistens Navonvenezia et al. 

(1995) 

Particulados   

Vesículas e fimbrias  Acinetobacter calcoaceticus Gutnick et al. (1980) 
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Figura 7 - Estrutura química dos biossurfactantes mais estudados (a) 
Ramnolipídio (b) Soforolipídio (c) Surfactina (d) Emulsan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (SANTOS et al., 2016) 

 

2.3.2 Funções fisiológicas 
 

Biossurfactantes influenciam o comportamento fisiológico microbiano em 

áreas como mobilidade e comunicação celular, adesão de nutrientes, competição 

célula-célula e patogênese em animais e plantas (LANG, 2002; CAMEOTRA; 

MAKKAR, 2004). Estes desempenham um papel fisiológico no aumento da 

biodisponibilidade de moléculas hidrofóbicas que estão envolvidas nos processos 

de sinalização e de diferenciação celular, o que facilita o consumo de fontes de 

carbono presentes no solo (SINGH; VAN HAMME; WARD, 2007). Podem 

permanecer aderentes às superfícies de células microbianas ou excretados no 

b a 

c 

 
 

d 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734975006000966#bib131
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734975006000966#bib20
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734975006000966#bib20
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meio de cultivo.  Quando associado à célula, promovem o transporte através da 

membrana, e como compostos extracelulares ajudam a solubilizar o substrato 

(MATA-SANDOVAL; KARNS; TORRENTS, 1999). 

Os microrganismos podem utilizar surfactantes ligados à parede para 

regular as propriedades da superfície celular, visando aderir ou se desligar de um 

determinado local de acordo com sua necessidade para encontrar novos habitats 

com maior disponibilidade de nutrientes ou se livrar de ambientes desfavoráveis 

(ROSENBERG; RON, 1999). Microrganismos também podem utilizar surfactantes 

ligados à parede celular para regular as propriedades de sua superfície, induzindo 

o quorum sensing. Enquanto é sabido que o quorum sensing é importante para a 

formação de biofilme, foi mostrado que biossurfactantes, induzidos por moléculas 

sinalizadoras de quorum sensing, atuam sobre a estrutura do biofilme (VAN 

HAMME; SINGH; WARD, 2006). 

Segundo Lin (1996) a atividade antibiótica também é demonstrada por 

vários biossurfactantes, principalmente da classe dos lipopeptídios e 

glicopeptídios. Os ramnolipídios de P. aeruginosa e a surfactina de B. subtilis 

funcionam como antibióticos, solubilizando os principais componentes das 

membranas celulares microbianas. Através da excreção destes biossurfactantes 

no meio, os microrganismos adquirem maior chance de sobrevivência e maior 

competitividade na busca por nutrientes. 

Em outros exemplos de biossurfactante é possível que alguns 

biossurfactantes sejam produzidos como moléculas externas de armazenamento 

de carbono e não como agentes tensoativos. Por exemplo, Hommel et al. (1994) 

sugerem que soforolipídeos de Candida albicans, cultivados em glicose ou 

frutose, são produzidos para esta finalidade ou como uma adaptação a alta força 

osmótica.  

2.3.3 Mecanismos de biossíntese de biossurfactante 

Segundo os autores Sourav e colaboradores (2015) pelo fato dos 

biossurfactantes serem moléculas anfifílicas isto significa que há pelo menos dois 

caminhos sintéticos diferentes: um para a síntese da porção hidrofílica e outro 

para a porção hidrofóbica. As porções hidrofóbicas são sintetizadas por vias 

simples do metabolismo lipídico. O componente hidrofílico da molécula apresenta 
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um maior grau de complexidade estrutural. Assim, uma variedade de métodos 

biossintéticos está envolvida na sua síntese. 

De acordo com os autores Syldatk e Wagner (1987) há quatro 

possibilidades principais de biossíntese de tais moléculas anfifílicas: 

 Ambas as porções hidrofílicas e hidrofóbicas são sintetizadas pela via de 

novo por duas vias separadas. 

 A porção hidrofílica é sintetizada pela via de novo enquanto que a síntese 

da porção hidrofóbica é induzida por substrato. 

 A porção hidrofóbica é sintetizada pela via de novo enquanto que a síntese 

da porção hidrofílica é dependente do substrato. 

 A síntese tanto da porção hidrofóbica e hidrofílica depende do substrato 

usado. 

Algumas bactérias já têm seus sistemas bem compreendidos no que se 

refere à biossíntese de surfactantes, as duas mais estudadas são a 

Pseudomonas aeruginosa na produção de ramnolipídios e Bacillus sp. na 

produção de surfactina. Na Figura 8 há o esquema da biossíntese de ramnolipídio 

produzido pela P. aeruginosa. Pode-se notar que a porção hidrofóbica (cadeia de 

hidrocarbonetos) foi sintetizada pela via da síntese de ácidos graxos (síntese de 

novo) e a porção hidrofílica (polar) foi sintetizada pela gliconeogênese, 

dependente do substrato utilizado como mencionado anteriormente. 

Segundo Fontes, Amaral e Coelho (2008), vias metabólicas diversas estão 

envolvidas na síntese de precursores para a produção de biossurfactantes e as 

vias a serem ativadas dependem da natureza das principais fontes de carbono 

empregadas no meio de cultura. Por exemplo, um substrato hidrofílico utilizado, 

como por exemplo, a glicose, glicerol ou outros, é degradado até formar 

intermediários da via glicolítica, como a glicose-6-fosfato que é um dos principais 

precursores dos carboidratos presentes na porção hidrofílica do biossurfactante. 

Para a produção de lipídeos a glicose é oxidada a piruvato por meio da glicólise, 

sendo o piruvato então convertido a acetil-CoA, que se liga ao oxaloacetato 

formando o malonil-CoA e, em seguida, ácido graxo, precursor para a síntese de 

lipídeos (SYLDATK; WAGNER, 1987). Por outro lado, quando um hidrocarboneto 

é utilizado como fonte de carbono o metabolismo microbiano se dirige 

principalmente à via lipolítica e à gliconeogênese (formação de glicose a partir de 
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precursores diferentes das hexoses) podendo, desta forma, ser utilizado para 

produzir ácidos graxos ou sacarídeos (FONTES; AMARAL; COELHO, 2008).  

 

Figura 8 - Biossíntese de ramnolipídeo por P. aeruginosa: metabolismo 

relacionado à síntese de precursores de biossurfactante a partir da utilização de 

ácidos graxos como substratos.  

  

*RmIA, RmIB, RmIC, RmID, RhIA, RhIB, RhIG: ramnosiltransferases. 

Fonte: Adaptado de (SOBERÓN-CHÁVEZ; LÉPINE; DÉZIL, 2005; MULLER; 

HAUSMANN, 2011) 
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Ainda de acordo com Fontes, Amaral e Coelho (2008), quando os carboidratos 

são a única fonte de carbono para a produção de um glicolipídeo, o fluxo de 

carbono é regulado de tal modo que ambas as vias lipogênicas (síntese de 

lipídeos) e a formação da porção hidrofílica através da via glicolítica são 

suprimidas pelo metabolismo microbiano, como ilustrado na Figura 9. 

 

Figura 9 - Metabolismo relacionado à síntese de precursores de biossurfactante a 
partir da utilização de carboidratos como substratos. Enzimas chave para o 
controle do fluxo de carbono: A: fosfofrutoquinase; B: piruvato quinase; C: 
isocitrato desidrogenase; D: citrato liase; E: piruvato desidrogenase; F: piruvato 
carboxilase. 

 

Fonte: (FONTES; AMARAL; COELHO, 2008) 

 

Um mecanismo pelo qual a síntese de biossurfactante acontece em 

condições limitantes de nitrogênio foi sugerido por Albrecht, Rau e Wagner 

(1996). Segundo os autores, esta condição causa um declínio na atividade 

específica da isocitrato desidrogenase (dependente de NAD+ e NADP+), enzima 

responsável pela oxidação do isocitrato a α - cetoglutarato no ciclo do ácido 

cítrico. Como o declínio da atividade leva a um acúmulo de isocitrato e 
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subseqüente citrato na mitocôndria, ambos são transportados para dentro do 

citosol, onde o citrato é clivado pela citrato sintase, originando acetilcoenzima A, 

que é o precursor da síntese de ácido graxo aumentando, dessa forma, a 

produção de biossurfactante. 

2.3.4 Fatores que afetam a produção de biossurfactante 

Diversos fatores afetam a produção de biossurfactantes, desde fatores 

ambientais (pH, aeração, temperatura) até fontes de carbono e nitrogênio 

(GAUTAM; TYAGI, 2006). 

De acordo com Desai e Banat (1997), as fontes de carbono exibem um 

papel significativo no crescimento assim como na produção de biossurfactantes 

pelos vários microrganismos. As fontes de carbono solúveis em água utilizadas na 

produção de biossurfactantes são: glicerol, glicose, manitol, acetato de sódio e 

etanol, enquanto que as imiscíveis são os hidrocarbonetos (n-alcanos), azeite. 

Com relação às fontes de carbono solúveis em água glicerol, glicose, manitol, 

etanol, estas já foram utilizadas na produção de biossurfactantes (SIM; WARD; 

LIN, 1997; ROBERT et al., 1989). No entanto, a concentração final da biomolécula 

foi menor do que a obtida quando se utilizou n-alcanos e óleos vegetais como 

fontes de carbono (SYLDATK et al., 1987; ROBERT et al., 1989). Apesar da 

produção de biossurfactantes ocorrer na presença de fontes de carbonos solúveis 

em água, vários estudos mostram que as maiores produções de biossurfactantes 

são obtidas quando substratos hidrofóbicos são adicionados (DESAI; BANAT, 

1997).  

Quanto à fonte de nitrogênio o autor Guerra-Santos e colaboradores 

(1984), relataram uma máxima produção de biossurfactantes após alterar a 

condição de limitação de nitrogênio da proporção carbono: nitrogênio 16:1 para 

18:1. Quanto às estratégias de cultivo, os biossurfactantes podem ser produzidos 

em biorreatores, por fermentação contínua, descontínua ou alimentada. De 

acordo com Kosaric e Cairns (1987) em cultivos em batelada, o acúmulo de 

lipídios é favorecido quando no meio há um excesso da fonte de carbono sobre 

outros nutrientes limitantes. Porém, uma das principais desvantagens na 

produção em biorreator é a formação de espuma intensa causada pelo 

surfactante quando o meio de cultivo é agitado. Esta espuma aumenta o custo do 
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processo, sendo necessária a utilização de antiespumante ou outros métodos 

para rompê-las (KRONEMBERGER et al., 2008). 

Para a produção em larga escala de biossurfactante é necessário conhecer 

os mecanismos de regulação dos microrganismos escolhidos. Nutrientes 

limitantes que podem levar a essas condições são o nitrogênio, magnésio, ferro e 

fósforo. Segundo Desai e Desai, A. (1993) e Syldatk et al. (1987), diferentes 

estratégias podem ser utilizadas para a produção da biomolécula dependendo da 

natureza do biossurfactante e do microrganismo produtor. Estes autores 

mencionam produção por cultivo em condições limitantes de crescimento, 

produção associada ao crescimento, produção por células não proliferantes, onde 

estas são colhidas durante o estado de produção de biossurfactantes e mantidas 

no mesmo meio, sem fonte de nitrogênio e outra estratégia é a adição de 

compostos lipofílicos precursores. 

2.3.5 Aplicações 

O potencial de aplicação dos biossurfactantes é baseado em suas 

propriedades funcionais (COLLA; COSTA, 2003). As propriedades presentes 

nessas moléculas fazem com que os surfactantes sejam adequados para um 

grande número de aplicações industriais (KITAMOTO; ISODA; NAKAHARA, 

2002). Segundo Satpute et al. (2010) algumas propriedades funcionais que 

podem estar presentes nos biossurfactantes são: redução da tensoatividade, 

emulsificação, de-emulsificação, umectante, formação de espuma, adsorção. 

Entretanto, as principais utilizações dos biossurfactantes relacionam-se à 

indústria petrolífera, para o aumento da solubilidade dos componentes do petróleo 

(LIMA, 1996). O potencial destas biomoléculas na recuperação de derivados de 

petróleo deve-se a sua utilização na limpeza de tanques, preparo de misturas 

óleo-álcool para combustíveis e dispersão de óleos derramados em ecossistemas 

aquáticos (LIMA, 1996). Estas propriedades vêm sendo exploradas em diversos 

campos em distintas funções como mostrado na Tabela 2 a seguir. 

Os biossurfactantes também têm sido relatados por possuírem várias 

propriedades de importância terapêutica e biomédica: devido propriedades 

antibacterianas, antifúngicas e propriedades antivirais; inibem a formação de 

coágulos de fibrina; e têm ação antiaderente contra vários microrganismos 
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patogênicos (CAMEOTRA; MAKKAR, 2004; SINGH; CAMEOTRA, 2004; 

RODRIGUES et al., 2006). 

Tabela 2 - Biossurfactantes e ramos industriais de aplicação. 

Função do biossurfactante Indústria 

Recuperação de óleo residual, redução 

da viscosidade de óleos 

Petrolífera 

Bactericida, antifúngico e antiviral Farmacêutica 

Limpeza Alimentícia, petrolífera, cosmética e 

química em geral 

Solubilização Alimentícia, cosmética, farmacêutica, 

papel, plásticos e têxtil 

Emulsificante Alimentícia, cosmética, petrolífera, 

plásticos, curtumes, biorremediação e 

têxtil 

Detergente e formadores de espuma Curtumes, produtos para agricultura, 

indústria química e metalúrgica 

Agente umectante Têxtil, metalúrgica e cosmética 

Lubrificante Têxtil e metalúrgica 

Agentes permeabilizadores Farmacêutica, têxtil e química 

Estabilizante Têxtil 

Agente dispersante Papel e petrolífera 

Sequestrante de metais Biorremediação e tratamento de 

resíduos 

Removedor de ceras de frutas e 

vegetais 

Alimentícia 

Ligação do asfalto a areia e cascalho Construção civil 

Fonte: Adaptada de (SINGH; VAN HAMME; WARD, 2007) 

2.3.6 Leveduras produtoras de biossurfactante 

Leveduras têm sido estudadas para a produção de biossurfactantes, entre 

as leveduras, gêneros Candida e Yarrowia têm sido largamente estudadas e 

empregadas com sucesso na produção de biossurfactantes (FONTES; AMARAL; 

COELHO, 2008). Uma grande vantagem do uso de leveduras em relação às 
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bactérias reside no status GRAS (generally regarded as safe) que muitas delas 

apresentam como Yarrowia lipolytica, Saccharomyces 

cerevisiae e Kluyveromyces lactis. Microrganismos com status GRAS não 

apresentam riscos de toxicidade e patogenicidade, o que permite sua utilização 

para aplicações nas indústrias de alimentos e farmacêutica (BARTH; GAILLARD, 

1997). Porém, a maioria dos biossurfactantes relatados na literatura é de origem 

bacteriana (FONTES; AMARAL; COELHO, 2008). Entretanto, a grande maioria 

dos biossurfactantes de origem bacteriana não é adequada para utilização na 

indústria alimentícia, devido a sua possível natureza patogênica (SHEPERD et al., 

1995). Na Tabela 3 nota-se distintas espécies de leveduras que estão sendo 

estudadas quanto a produção de biossurfactantes de diversos tipos.  

Microrganismos isolados de regiões extremas como a Antártica também 

vêm sendo extensamente estudados para a produção de biossurfactantes, no 

entanto, são mais relatados em bactérias. Quanto as leveduras convém 

mencionar a Pseudozyma antarctica, a qual  produziu um glicolipídio 

caracterizado como manosileritritol, porém este apresenta  composição química 

distinta (FUKUOKA et al., 2007a). Esta biomolécula apresenta maior 

hidrofobicidade que os convencionais "manosileritritol di-acilados", que possui 

dois ésteres de ácido graxo na porção de manose. Bednarski et al. (2004) 

relataram a síntese de biossurfactantes por Candida antarctica no cultivo em meio 

suplementado com resíduos de ácido graxo da refinaria de petróleo. O 

enriquecimento do meio com estes resíduos resultou numa concentração de 

glicolipídeos 7,5-8,5 vezes maior em comparação com a formulação sem adição 

de resíduos da refinaria de petróleo.  
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Tabela 3 - Leveduras produtoras de biossurfactantes de classes distintas. 

Biossurfactante Microrganismo Referências 

Glicolipídio Absidia corymbifera F-295 

 

Batrakov et al. 

(2003)   

 Sympodiomycopsis paphiopedili 

 

Santos et al. 

(2016)   

 Candida sphaerica UCP0995 Sobrinho et al. 

(2013)   

 Candida bombicola Solaiman et al. 

(2004)  

  Trichosporon mucoides CLM 

42.4 (SSS11) 

Marcelino, (2016) 

Soforose Pseudozyma aphidis Rau et al. (2005) 

Monoacilglicerol Wickerhamiella domercqiae Jing, Xin, Hui 

(2006) 

Manosileritritol Candida ishiwadae Thanomsub et al. 

(2004) 

Fosfolipídio e ácidos graxos 

 Candida sp. SY16 

Candida Antarctica 

Pseudozyma sp. 

Kim et al. (2006) 

Kim et al. (2002) 

Fukuoka et al. 

(2007b) 

Glicerofosfolipídios Absidia corymbifera Batrakov et al. 

(2004) 

Ácido oléico Issatchenkia orientalis Katemai et al. 

(2008) 

Poliméricos   

Proteinas-carboidratos e 

complexos lipídicos 

Candida glabrata UCP 1002 Sarubbo, Luna e 

Takaki (2006) 

Fonte: Adaptado de (KATEMAI, 2011) 

https://www.google.com.br/search?q=Manosileritritol&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjvheGqwL3VAhUGEJAKHTpBDVAQvwUIIygA
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2.3.7 Antártica 

2.3.7.1 Ecossistema Antártico 

De acordo com Martínez-Rosales et al. (2012) a Antártica compreende 

todas as terras ao sul do paralelo de 60ºS, tendo cerca de 14 milhões Km2. O 

tamanho deste continente é um pouco menor que duas vezes o tamanho do Brasil 

(8 milhões Km2). A região possui a maior camada de gelo do mundo, que cobre 

cerca de 98% do continente Antártico. Essa capa tem uma espessura média de 

1,6 Km e o gelo equivale a 60-70% do abastecimento de água doce da Terra 

(WILKINS et al. 2013), este não só cobre a Antártica, mas também a circunda. Na 

Figura 10 observa-se o continente Antártico em destaque.  

 
Figura 10 - Antártica e Oceano Antártico. Frente Polar (linha completa); extensão 

de gelo marinho (linha pontilhada), regiões da Antártica e lagos são destacados. 

 

Fonte: (WILKINS et al. 2013) 

De acordo com Ruisi et al. (2006) a separação da Antártica dos demais 

continentes, por mares tempestuosos, faz dela a mais isolada região do planeta e 

ajuda a explicar a falta de uma fauna superior. Por outro lado, em contraste com a 

massa continental, os mares Antárticos abrigam uma das mais abundantes 



39 

 

comunidades biológicas do planeta. Então, muitas pesquisas científicas ainda 

deverão ser realizadas à fim de explorar esta diversidade. 

O clima da Antártica é caracterizado por temperaturas extremamente 

baixas nas altitudes centrais, temperatura mínima registrada de -89 ºC e em 

altitudes mais baixas, próximo ao litoral e com a influência das águas, a 

temperatura média anual é de -10ºC (COWAN et al., 2004). A maioria dos 

microambientes antárticos não apresenta temperatura acima de 10ºC, mesmo 

durante o verão austral (RUISI et al., 2006). Fortes e freqüentes ventos, com 

intensidade de até 327 Km/h a maior velocidade do vento registrada, afetam as 

condições climáticas e, no conjunto, contribuem para a rarefação da vida natural 

terrestre (MARTÍNEZ-ROSALES et al., 2012). 

Em 1º de dezembro de 1959, estabeleceu-se o Tratado da Antártica que 

entrou em vigor apenas em 1961. Este foi assinado por 47 países para garantia 

da substancial atividade de pesquisa científica. A área, abrangida pelo Tratado da 

Antártica, situa-se ao sul do paralelo de 60 oS, na qual se aplicam os seus 14 

artigos, que consagraram princípios como: a liberdade para a pesquisa científica, 

a cooperação internacional para este fim e a utilização pacífica da Antártica, 

proibindo a militarização da região e sua utilização para explosões nucleares ou 

como depósito de resíduos radioativos.  

Segundo Martínez-Rosales et al. (2012) este continente pode ser 

considerado de grande importância por várias razões dentre elas, pois este é um 

reservatório para novos recursos genéticos que podem ser utilizados no 

desenvolvimento de novos produtos biotecnológicos. Ainda segundo estes 

autores, a Antártica é um laboratório natural para compreensão da base 

estrutural genética e de adaptação de células eucarióticas e procarióticas em 

condições extremas. 

2.3.7.2  Microrganismos 

 Solos e lagos salinos estão amplamente distribuídos na Antártica 

(NICHOLS; NICHOLS, P.; MCMEEKIN, 1993), e este é o único ecossistema no 

qual os microrganismos sobrevivem e crescem em condições de altas 

concentrações salinas, frio e ausência de oxigênio. Os primeiros relatos sobre a 

microflora Antártica foram publicados somente em 1908 por TSIKLINSKY 
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(BRATCHKOVA; IVANOVA, 2011), que recolheu dados durante uma expedição a 

Antártica em 1903-1905. 

De acordo com a temperatura ótima de crescimento celular os 

microrganismos do continente antártico podem ser classificados em dois grupos: 

psicrófilos que crescem entre 0 ºC a 18-20 ºC, com um ótimo crescimento em 10-

12 ºC e os psicrotróficos que crescem a 5 °C ou temperaturas inferiores, mas são 

psicrotolerantes capazes de crescer a uma temperatura tão elevada como 30-

32ºC (MORITA; BAROSS, 1978). Este último grupo de microrganismos são as 

formas dominantes na Antártica continental e apresentam crescimento ótimo a 20-

24 ºC em condições controladas no laboratório (CHATTOPADHYAY et al., 1995). 

Neste ecossistema os microrganismos psicrófilos e psicrotróficos desempenham 

um papel importante na biodegradação da matéria orgânica (BRATCHKOVA; 

IVANOVA, 2011).  

 A maioria dos fungos filamentosos e leveduras presentes no ecossistema 

Antártica são cosmopolitas, ou seja, podem ser encontrados em distintas regiões 

do mundo; alguns destes fungos são psicrofílicos, havendo também 

representantes de psicrotróficos. Enquanto condições áridas em superfícies de 

rochas da Antártida geralmente levam ao predomínio de organismos 

xerotolerantes, os quais podem crescer em baixo potencial de água (RUISI et al., 

2006). Assim, convém ressaltar que, a maioria dos ambientes da Antártica 

continuamente recebe propágulos microbianos de outras regiões, esta dispersão 

de longa distância depende de vetores tais como ventos e animais (KAPPEN, 

1993). 

2.3.7.3 Estratégias adaptativas realizadas pelas células microbianas do 
continente Antártico e potencial biotecnológico 

A Antártica é caracterizada por alguns dos principais fatores de estresse 

ambientais, e os microrganismos desse ecossistema são resistentes mostrando 

diferentes estratégias adaptativas morfológicas e fisiológicas, como por exemplo, 

adaptações bioquímicas em suas proteínas, ácidos nucléicos, lipídeos e 

osmorregulação (NICOLAUS; LAMA; ESPOSITO, 2001).  

Em ambientes de baixa temperatura, a energia cinética reduzida impõe 

muitas restrições sobre a atividade celular, por exemplo, as taxas de reações 

catalisadas por enzimas são reduzidas, as membranas tornam-se rígidas, 



41 

 

transporte de solutos torna-se comprometido e os ácidos nucléicos adquirem 

estruturas secundárias que afetam a expressão gênica e a síntese de proteínas 

(FELLER, GERDAY, 2003; CAVICCHIOLI, 2006; SIDDIQUI et al., 2013). A baixa 

disponibilidade de água neste continente devido ventos fortes que promovem a 

evaporação e conseqüentemente elevada salinidade afetam a osmorregulação 

(RUISI et al., 2006). Outra condição de estresse característica desta região é a 

alta incidência de radiação UV que provoca danos de DNA, proteínas, incluindo 

lipoproteínas da membrana celular, e organelas (KARENTZ et al., 1994) e pode 

afetar os ecossistemas e evolução biológica (COCKELL; BLAUSTEIN et al., 

2001). 

Para enfrentar as condições de estresse desfavoráveis ao crescimento 

celular e conseguir sobreviver os microrganismos criaram distintos mecanismos. 

As membranas das células microbianas devem ser fluidas para facilitar os 

movimentos das proteínas na membrana (SUETIN et al., 2009). De acordo com 

Biasi et al. (2005) em baixas temperaturas o estado funcional da membrana 

celular muda de uma fase de cristal líquido para uma fase de gel, o que resulta na 

perda da integridade da membrana. Sabe-se há muito tempo que os 

microrganismos, quando são submetidos à alteração de alta para baixa 

temperatura respondem aumentando o nível de ácidos graxos insaturados na 

membrana (CROWE et al., 1987).  

Outra estratégia adaptativa é realizada nas proteínas destes 

microrganismos, estas são adaptadas ao frio para melhorar a sua mobilidade 

estrutural a baixas temperaturas. De acordo com Vatsurina et al. (2008) a elevada 

atividade das proteínas a baixas temperaturas pode ser conseguida devido a 

desestabilização do sítio ativo, ou da proteína total, o que permite que o centro 

catalítico seja flexível a temperaturas que congelam os movimentos moleculares. 

De acordo com Suetin, et al. (2009) proteínas anticongelantes protegem a célula 

diminuindo o ponto de congelamento da água, impedindo a nucleação do gelo ou 

inibindo a formação de cristais de gelo nas moléculas de água.  

Estratégias para regular o volume celular e o balanço de fluidos durante a 

osmose também são determinantes para a sobrevivência dos microrganismos no 

continente Antártico, uma vez que desertos com pouquíssima água e altas 

concentrações salinas são comuns nessa região. Assim, os osmólitos são 

sintetizados pelos microrganismos mantendo-os em equilíbrio fluido (SLEATOR; 
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HILL, 2002). Eles estão presentes na solução dentro ou fora de uma célula. Os 

osmólitos podem funcionar como osmoprotetores e são particularmente 

importantes para a sobrevivência em ambientes hipersalinos e temperaturas 

inferiores a zero (SLEATOR; HILL, 2002).  

Em relação à alta incidência de radiação, como característica adaptativa os 

microrganismos produzem diferentes pigmentos potencialmente protegendo 

contra danos da UV-B (RUISI et al., 2006). 

Devido a todas as estratégias adaptativas apresentadas nota-se que estes 

microrganismos apresentam potencial para a produção de biomoléculas com 

propriedades e estruturas químicas distintas, capazes de se adaptar as diversas 

condições de estresse, sendo que estas biomoléculas podem ser aplicadas em 

diferentes segmentos industriais (Tabela 4). Os microrganismos isolados da 

Antártica produzem bioprodutos de alto valor agregado que são desde enzimas 

que oferecem benefícios econômicos potenciais devido à sua elevada atividade a 

temperaturas baixas e moderadas, até antibióticos com atividade antitumoral.  

 

Tabela 4 - Biomoléculas produzidas a partir de microrganismos isolados do 
continente Antártico. 

Microrganismo Bioproduto Referências 

Rhodotorula mucilaginosa L7 Protease Chaud et al. (2016) 

Sporobolomyces 

salmonicolor AL(1)  

Emulsificante, 

ergosterol, torularodin, 

toruleno, β-caroteno, 

coenzima Q(10) 

Dimitrova, et al. (2013) 

Pichia pastoris β-D-galactosidase  Hildebrandt, Wanarska 

e Kur (2009) 

Cryptococcus albidus AS55,  

Cryptococcus laurentii AS56,  

β-caroteno  

 

Dimitrova et al. (2010) 

Sporobolomyces 

salmonicolor AL1,  

C. albidus AS55,  

Coenzima Q10  Dimitrova et al. (2010) 

Pseudomonas sp AMS3 Lipase termotolerante Latip et al. (2016) 

 

 

 

 

 

 
(Continua) 
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Microrganismo Bioproduto Referências 

Hymenobacter sp. Pigmento vermelho Órdenes-

Aenishanslins, et al. 

(2016) 

Chryseobacterium sp 

.  

Pigmento amarelo Aenishanslins, et al. 

(2016) 

Pseudozyma Antarctica Manosileritritol Konishi, et al. (2007) 

Janthinobacterium sp. SMN 

33.6 

Atividade 

antibacteriana  

Asencio, et al. (2014) 

Microbispora aerata imbas 

11ª 

Alcalóide (atividade 

antitumoral) 

Ivanova et al. (2007) 

Fonte: Autoria própria. 

2.3.8 Mercado, produção comercial e seus desafios 

Em 2011, o mercado dos biossurfactantes globais foi avaliado em US $ 

1.735,5 milhões e está projetado para atingir US $ 17,5 milhões em 2020. Em 

volume, o mercado de biossurfactantes global deverá atingir até 2018 a produção 

de 476.512,2 toneladas (TRANSPARENCY MARKET RESEARCH, 2012).  

Quanto à diversidade de biomoléculas produzidas no mercado de 

biossurfactantes globais há representantes de ésteres de sacarose, sulfonatos de 

éter metílico, derivados aniônicos, ésteres de metil glicosídeo, ramnolipídeos, 

soforolipídios, ácidos graxos, ésteres de sorbitano, alquil poliglicosídeos e outros 

(TRANSPARENCY MARKET RESEARCH, 2012). A aplicação destes no mercado 

dos biossurfactantes globais é dividida em diferentes áreas como: têxteis, 

cuidados pessoais, processamento de alimentos, detergentes domésticos, 

produtos químicos do campo petrolífero, produtos químicos agrícolas, produtos de 

limpeza industrial e institucionais (TRANSPARENCY MARKET RESEARCH, 

2012). Na Tabela 5 há exemplos do emprego comercial destes biossurfactantes 

nos mais diversos segmentos industriais. 

 

 

 

 

(Conclusão) 
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Tabela 5 - Exemplos de produtos comercializados que contêm em sua 
composição biossurfactantes. 

Biossurfactante Origem Fornecedor Aplicação 
BioFuture Ramnolipídio 

bacteriano 
BioFuture 
Ltd, Ireland 

Biorremediação de solo 
contaminado com 
hidrocarboneto. 

EC-601 Ramnolipídio 
bacteriano 

Ecochem 
Ltd, Canada 

Agente dispersante de 
hidrocarbonetos insolúveis 
em água. 

EC-1800 Consorcio 
bacteriano 

Ecochem 
Ltd, Canada 

Limpeza de derramamento 
de óleo no solo, areia e 
cascalho 

EC-2100W Consorcio 
bacteriano 

 
Ecochem 
Ltd, Canada 

Degrada compostos 
baseados em 
hidrocarbonetos em estações 
de tratamento de águas 
residuais, lagoas, tanques de 
armazenamento e outros 
ambientes aquosos. 

JBR products Ramnolipídio 
microbiano 

Jeneil 
Biosurfactant 
Co., LTC, 
USA 

Usado em diferentes 
segmentos industriais, como 
alimentos e agro-indústria 

Petrosolv Bactéria 
desconhecida 

Enzyme 
Technologies 
Inc, USA 

Remoção de óleo, 
recuperação e 
processamento de petróleo. 

Surfactina Bacillus 
subtilis 

Sigma-
Aldrich Co. 
LLC, USA 

Atividade antifúngica, 
antibactericida e antitumoral. 

Fonte: Adaptado de (REIS et al., 2013) 

 
De acordo com Mukherjee, Das e Sen (2006), apesar das propriedades 

serem comercialmente atrativas e apresentarem claras vantagens em 

comparação com os seus homólogos sintéticos, a produção de biossurfactantes 

em escala comercial apresenta dificuldades devido aos baixos rendimentos e 

elevados custos de produção - para tais fins, é necessário que estes sejam 

produzidos e recuperados de forma rentável em larga escala. Assim de acordo 

com estes autores, considerando as restrições econômicas associadas com a 
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produção de biossurfactante, três estratégias básicas foram adotadas em todo o 

mundo para tornar este processo de custo competitivo: (i) o uso de substratos de 

menor custo e de resíduos para reduzir os custos das matérias-primas iniciais 

envolvidos no processo; (ii) desenvolvimento de bioprocessos eficientes, incluindo 

a otimização das condições de cultivo e processos de separação de baixo custo 

para a produção e recuperação máxima do biossurfactante; e (iii) 

desenvolvimento e utilização de estirpes mutantes ou recombinantes para 

obtenção de rendimentos aprimorados. 

De acordo com Sourav, et al. (2015) melhorias recentes na tecnologia de 

produção de biossurfactantes já permitiram o aumento de 10 a 20 vezes na 

produtividade. Uma vez que os custos de processamento são importantes, 

avanços na produção de biossurfactante em ambientes não estéreis são 

necessários. Segundo Youssef et al. (2007) se este processo se tornar viável, 

reduziria significativamente os elevados custos de produção. Se a biorremediação 

pode ser executada in situ, a produção também poderia ser realizada. Assim, o 

processo seria ecologicamente e economicamente favorável. Alguns estudos já 

estão sendo realizados em reservatórios de petróleo, os dados obtidos 

demonstram a viabilidade desta técnica para recuperação de petróleo, no entanto, 

os resultados não foram tão eficientes quanto os obtidos em escala laboratorial 

(YOUSSEF et al., 2007). 

2.3.9 Produção em fontes de carbono não convencionais 

Enquanto os altos custos de produção de biossurfactantes podem ser 

aceitáveis quando estes são usados em baixo volume em produtos de alto valor 

agregado (por exemplo, cosméticos e medicamentos), elevados custos de 

produção são incompatíveis com outras aplicações, tais como recuperação 

melhorada de petróleo, que requerem grandes volumes de tensioativos de preço 

baixo (MAKKAR; CAMEOTRA, 2002).  

Resíduos agroindustriais com alta concentração de carboidratos podem ser 

empregados como substrato. O espectro disponível de matérias-primas inclui 

vários subprodutos agrícolas e resíduos industriais. Na Tabela 6 observa-se 

resíduos com potencial aplicação para a produção de biossurfactantes e os 

respectivos microrganismos envolvidos nessa bioconversão com seus respectivos 

rendimentos finais na produção. 
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Tabela 6 - Matérias-primas de baixo custo para a produção de biossurfactantes 
por várias estirpes microbianas.  
 

Matéria-
prima 

Tipo de 
biossurfactante 

Microrganismo Rendimen
tos (g/L) 

Referências 

Óleo de 
babaçu 

Soforolipídios Candida 
lipolytica IA 

1055 

- Vance-
Harrop et al. 
(2003) 

Óleo de milho 
turco 

Soforolipídios Candida 
bombicola 

ATCC 22214 

400 Pekin, Vardar-
Sukan e 
Kosaric 
(2005) 

Óleo de 
girassol e de 

soja 

Ramnolipídio Pseudomonas 
aeruginosa DS1

0-129 

4,31 / 2,98 Rahman et 
al. (2002) 

Óleo de soja 
 

Manosileritritol 
lipídico 

Candida sp. SY
16 

 

95 Kim et al. 
(2006) 

 
Resíduos de 

óleos de 
fritura 

(girassol e 
azeite de 

oliva) 

Ramnolipídio Pseudomonas 
aeruginosa 47T
2 NCIB 40044 

2,7 Haba et al. 
(2000) 

Resíduos de 
Soja 

soapstock 

Ramnolipídio Pseudomonas 
aeruginosa LBI 

11,72 Nitschke et 
al. (2005) 

Resíduos da 
refinaria de 

petróleo 

Glicolipídios Candida 
antarctica e/ 
ou Candida 

Apicola 

10,5 / 13,4 Bednarski et 
al. (2004) 

Resíduos da 
refinaria de 
óleo de soja 

Ramnolipídio Pseudomonas 
aeruginosa AT1

0 

9,5 Abalos et al. 
(2001) 

Soro de leite, 
coalhada e 
resíduos de 

destilaria 

Ramnolipídio Pseudomonas 
aeruginosa BS2 

0,92 Dubey et al., 
(2001) 

Efluentes do 
processamen
to de batata 

Lipopeptídeo 
 

Bacillus subtilis - Thompson et 
al. (2000); 
Noah et al. 
(2005)  

Águas 
residuais de 
farinha de 
mandioca 

Lipopeptídeo Bacillus 
subtilis ATCC 

21332 e Bacillus 
subtilis LB5a 

2,2-3,0 Nitschke e 
Pastore 
(2006) 

Fonte: (MUKHERJEE; DAS; SEN, 2006). 
 

https://www.google.com.br/search?q=Manosileritritol&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjvheGqwL3VAhUGEJAKHTpBDVAQvwUIIygA


47 

 

O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e bioetanol, com 

perspectiva de colher 691 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na safra 

2016/2017 (PORTAL BRASIL, 2017). Assim, a produção a partir de subprodutos 

de cana se apresenta com uma grande perspectiva de expansão do conceito de 

biorrefinaria. Esforços para utilizar alguns dos subprodutos agroindustriais 

disponíveis já podem ser observados, como pesquisas com melaço, para 

produção de biossurfactante (DUBEY et al., 2004), bagaço de cana para a 

produção de etanol (MARTINIANO et al., 2013; CHENG et al., 2008; TAKAHASHI 

et al., 2000), xilitol (SILVA et al., 2014), celulases (CAMASSOLA; DILON, 2014; 

AIELLO et al., 1996), xilanases (MAYORGA-REYES et al., 2002), bioplásticos 

(JIAN; HEIKO, 2008), biossurfactantes (MARCELINO, 2016) dentre outros 

bioprodutos. 

O Brasil também está entre os principais produtores de óleos vegetais, tais 

como óleo de soja, óleo de babaçu e óleo de palma (OLIVEIRA et al., 2009). O 

alto teor de gorduras, óleos e outros nutrientes presentes nos resíduos destas 

indústrias os tornam matérias-primas de baixo custo para as indústrias envolvidas 

na produção de metabólitos secundários úteis (MAKKAR; CAMEOTRA, 2011). 

2.3.10 Biomassa vegetal: Palha de cana-de-açúcar 

2.3.10.1 Plantio e características estruturais da biomassa lignocelulósica  

A palha de cana é um subproduto da indústria sucroalcooleira que está se 

tornando um material abundante e disponível a partir da substituição gradual da 

colheita com queima pela colheita mecanizada da cana, a qual tem como 

finalidade reduzir os prejuízos ambientais, agronômicos e econômicos da colheita 

com queima, aumentando a sustentabilidade do processo (PIPPO et al., 2011).  

De acordo com Mariani et al. (2006) a palha da cana-de-açúcar constitui-se 

de tudo que é retirado antes do processo de esmagamento que extrai o caldo da 

cana (utilizado para produzir o açúcar e o álcool). Isso inclui não somente as 

folhas secas, mas também as verdes e o "ponteiro" (ponta) da planta. Ainda 

segundo este autor, em cada tonelada de cana, 140 Kg é palha. A produtividade 

média de cana-de-açúcar no Brasil é de 85 toneladas por hectare, 12 toneladas 

de palha e 12 toneladas de bagaço (SANTOS et al., 2012).  

 Quanto à estrutura da palha de acordo com Jayaraman et al. (2003), as 

fibras vegetais podem ser consideradas compósitos de fibras de celulose 
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mantidas coesas por uma matriz constituída de lignina e hemicelulose, cuja 

função é agir como barreira natural à degradação microbiana e servir como 

proteção mecânica. A utilização da biomassa como fonte de carboidratos para 

obtenção de combustíveis e produtos químicos de alto valor agregado tem sido 

severamente dificultada pela sua recalcitrância (SANTOS et al., 2012). Na Figura 

11 há um esquema que representa a estrutura recalcitrante da biomassa 

lignocelulósica com a estrutura química das moléculas que constituem a maior 

proporção da parede celular. 

A composição química da biomassa lignocelulósica geralmente varia de 

acordo com o tipo de biomassa, podendo ser encontrada 40 a 80% de celulose, 

10 a 40 % de hemicelulose e 5 a 25 % de lignina (CHANDEL; SILVA; SINGH, 

2011).   

A celulose é um polissacarídeo constituído por uma cadeia linear de várias 

centenas a mais de dez mil unidades de D-glicose, ligadas por ligações 

glicosídicas β 1,4. Esta possui regiões amorfas ou solúveis, nas quais as 

moléculas são menos compactas e mais facilmente hidrolisadas pelas celulases 

(ZHAO; ZHANG; LIU, 2012) (Figura 11).  

A hemicelulose também é um dos principais constituintes da palha, é um 

polímero de cadeia heterogênea com variações significativas na composição 

entre os tipos de colheita (SAHA, 2003). Os polímeros de hemicelulose podem 

consistir em cinco e seis açúcares de carbono diferentes, principalmente xilose, 

manose, arabinose, glicose e galactose. Não só os açúcares, mas também os 

ácidos urónicos, ferulados e cumarinas podem fazer parte da estrutura da 

hemicelulose. Além disto, até 70% das moléculas de xilose presentes no 

esqueleto da hemicelulose são acetiladas (HATFIELD; RALPH; GRABBER, 1999; 

SAHA 2003). Comparadas com a celulose, as hemiceluloses apresentam maior 

susceptibilidade à hidrólise ácida, pois oferecem uma maior acessibilidade aos 

ácidos minerais comumente utilizados como catalisadores (ZHAO; ZHANG; LIU, 

2012). A estrutura da hemicelulose pode ser observada na Figura 11. 
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Fonte: Adaptado de (SANTOS et al., 2012) 

n 

Figura 11 - Principais constituintes da estrutura recalcitrante da biomassa 
lignocelulósica da palha de cana. 

Palha de cana-de-açúcar 
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A lignina é uma estrutura complexa que se desenvolve principalmente a 

partir de compostos fenólicos, com tamanhos variando de 1 a 100 kDa 

(TOLEDANO et al., 2010). Diferentemente da celulose e hemicelulose que têm 

estruturas bem definidas e conhecidas, as ligninas são biopolímeros tri-

dimensionais amorfos com uma estrutura molecular complexa. Além do mais, a 

composição de lignina difere entre as espécies e as alterações durante a 

maturação da planta, quando as paredes celulares mais lignificadas são 

desenvolvidas (GRABBER et al., 2005). A complexa estrutura da lignina pode ser 

observada na Figura 11. 

2.3.10.2 Potencial da palha de cana para produção de bioprodutos e 
bioenergia 

Com o aumento anual da produção de cana, há crescente necessidade de 

estudar um destino para os resíduos que devido sua alta concentração de 

açúcares podem ser empregados em cultivos para a produção de distintos 

bioprodutos. Em 2017 a área colhida deverá ser de cerca de 9 milhões de 

hectares, com um aumento de 468,2 mil hectares em relação à última safra, 

quando ocupou 8,6 milhões de hectares. Se confirmada, esta será a maior área 

colhida no Brasil com a cultura (PORTAL BRASIL, 2017).  

O setor sucroenergético tem exibido uma demanda de retirar a palha do 

campo e levar para indústria para geração de bioenergia e etanol de 2ª geração 

(LOMBARDI et al., 2012) . No entanto, milhões de toneladas de uma rica fonte de 

energia são desperdiçadas ou queimadas todos os anos no Brasil. Aliado à 

disponibilidade dessa fonte de energia e bioprodutos abundantes, existe outro 

motivo que impõe aos produtores a tarefa de utilizar esta biomassa no lugar de 

queimá-la antes da colheita (MARIANI et al., 2006). Este é o projeto de Lei 

0380/2001, do Estado de São Paulo, que proíbe a queima da cana-de-açúcar na 

lavoura, gradativamente até 2021, para área mecanizável, e até 2031 para área 

não mecanizável (MARIANI et al., 2006). 

Algumas utilizações da biomassa palha de cana-de-açúcar têm sido 

estudadas, havendo pesquisas direcionadas para a combustão de palha de cana 

para geração de eletricidade (LEAL et al., 2013), emprego desta na produção de 

bioetanol, xilitol (HERNÁNDEZ-PÉREZ et al., 2016), acetato de celulose e 

carboximetilcelulose (CANDIDO; GONÇALVES, 2016). 
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O pré-tratamento dos materiais lignocelulósicos, etapa para "desmontar" a 

parede celular liberando os polissacarídeos como fonte de açúcares 

fermentescíveis pode ser realizado por processos biológicos, químicos, físico-

químicos, físicos ou a combinação destes métodos (KUMAR et al., 2009).  

 Segundo Mussatto e Roberto (2004) materiais lignocelulósicos quando 

hidrolisados liberam açúcares (D-glicose, D-galactose, D-manose, D-xilose, e L -

arabinose) e diversos compostos derivados de açúcar (furfural, 

hidroximetilfurfural),  ocorre degradação da celulose, hemicelulose (libera 

açúcares e ácido acético) e degradação da lignina (ácido siríngico, p- ácido 

hidroxibenzóico, vanilina, e outros compostos).   

A hidrólise ácida diluída afeta principalmente a fração hemicelulósica, 

tornando-a solúvel, enquanto exerce um impacto mínimo na degradação da 

lignina (BINOD et al., 2010). O uso dessa técnica altera a estrutura da biomassa 

permitindo a recuperação dos açúcares da fração hemicelulósica. Esta tem sido 

utilizada em diversos estudos envolvendo uma variedade de biomassas agrícolas 

como bagaço de maçã (DALANHOL, 2014), palha de sorgo (SENE et al., 2011), 

palha de trigo (CANILHA; CARVALHO; FELIPE, 2008), palha de arroz (HSU et al., 

2010), palha de cana-de-açúcar (HERNÁNDEZ-PÉREZ, 2015) e bagaço de cana 

(CANILHA et al., 2010; ARRUDA, 2011).  

No entanto, os subprodutos da degradação do açúcar e a lignina afetam 

negativamente a eficiência de fermentação, porque alguns destes são tóxicos 

para os microrganismos fermentativos inibindo o seu metabolismo. Os tipos de 

compostos tóxicos e a sua concentração em hidrolisados  lignocelulósicos 

dependem das condições operacionais utilizadas para a hidrólise e da matéria-

prima utilizada (MUSSATTO; ROBERTO, 2004). Os compostos tóxicos formados 

da hidrólise podem inibir o crescimento dos microrganismos por afetar a sua taxa 

de absorção de açúcar e simultaneamente diminuir a sua velocidade de formação 

de bioprodutos (PALMQVIST; NILVEBRANT; HAHN-HÄGERDAL, 1998). Na 

Figura 12, observa-se os mais importantes produtos da degradação de açúcares, 

os compostos cíclicos furfural e 5-hidroximetilfurfural.  

 

 

 

http://www-sciencedirect-com.ez67.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0960852414016629?np=y&npKey=8beb64633052584ba4a36385bcd885dc3d899949b9e2f959668f835ec76c79d7#b0065
http://www-sciencedirect-com.ez67.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0960852414016629?np=y&npKey=8beb64633052584ba4a36385bcd885dc3d899949b9e2f959668f835ec76c79d7#b0065
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Figura 12 - Formação de furfural, 5-hidroximetilfurfural (HMF), ácido levulínico e 
ácido fórmico a partir dos monossacarídeos glicose e xilose em meio ácido. 

 
 
Fonte: (NABARLATZ, 2006) 
 

Um inibidor comumente liberado na hidrolise ácida diluída é o ácido 

acético. A liberação deste não pode ser evitada uma vez que o mesmo pertence à 

fração hemicelulósica (LAKSHMANASWAMY et al., 2011). Estudos reportam que 

apenas as formas não dissociadas dos ácidos difundem no citosol das células dos 

microrganismos, onde ocorre a dissociação devido ao pH neutro intracelular. 

Conseqüentemente há uma diminuição do pH interno que deve ser compensada 

por ATPase de membrana (enzima que catalisa a hidrólise de ATP) que bombeia 

os prótons para fora da célula, na tentativa de manter o pH intracelular em valores 

fisiológicos à custa de hidrolise de ATP (VERDUYN, et al., 1992). Quando a 

concentração de ácido é elevada, a capacidade de bombeamento de prótons da 

célula é esgotada fato que origina acidificação do citoplasma e perda de 

viabilidade celular (VIEGAS, SA-CORREIA, 1991). Em Candida guilliermondii 

FTI20037 foi constatado que o efeito deste ácido presente no hidrolisado 

hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar é dependente de sua concentração 

no meio e do tempo de fermentação em que este ácido é adicionado, uma vez 

que a concentração de até 3,5 g/L deste favoreceu a bioconversão de xilose em 

xilitol por esta levedura (SILVA et al., 2004). 

Ainda sobre os compostos tóxicos formados durante a hidrólise ácida 

diluída, nesta etapa os compostos fenólicos são gerados a partir da 

decomposição da lignina e apresentam efeito inibidor considerável sobre a 

fermentação de hidrolisados, aqueles com baixo peso molar são os mais tóxicos. 

Além destes compostos, outras substâncias são formadas durante a hidrólise. Por 
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isso, eles devem ser removidos ou neutralizados antes da fermentação. A 

estrutura química destes compostos fenólicos está representada na Figura 13. 

Nascimento (2015) relatou que em cultivo das leveduras da Antártica 

Cryptococcus laurentii (L62), Cryptococcus adeliensis (L95), Candida davisiana 

(L101 e 107) e Guehomyces pullulans (L109) em hidrolisado hemicelulósico de 

bagaço de cana-de-açúcar destoxificado ocorreu a redução na concentração de 

todos os compostos tóxicos, bem como a de açúcares, ao mesmo tempo em que 

se notou redução progressiva destes compostos com o aumento do fator de 

diluição do hidrolisado e consequente diminuição da concentração destes. No 

entanto, ainda não se sabe se estes microrganismos são capazes de tolerar altas 

concentrações de tóxicos, pois, na literatura não há mais relatos sobre a 

tolerância de leveduras isoladas da Antártica á tóxicos presentes em hidrolisados 

hemicelulósicos. 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para tornar os substratos lignocelulósicos mais adequados para o 

metabolismo dos microrganismos realiza-se a destoxificação. Dentre os tipos de 

destoxificação têm-se: física (mediada por membrana, evaporação), química 

(supercalagem, hidróxido de cálcio, neutralização, resinas de permuta iônica, 

coluna de carvão ativado e a extração com acetato de etila), biológico (microbiana 

Figura 13 - Compostos químicos originados da degradação da lignina pela 
hidrólise ácida diluída. 
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e enzimática), e desintoxicação microbiana in situ, aplicada para remediar 

inibidores da fermentação (PARAWIRA; TEKERE, 2011). Os métodos químicos 

baseiam-se em processos de alteração do pH e na adição de substâncias 

redutoras, que podem modificar a estrutura química dos compostos inibidores, 

alterando o grau de toxicidade (PARAJÓ; DOMÍNGUEZ; DOMÍNGUEZ, J., 1998). 

Na utilização de hidrolisado hemicelulósico em bioprocessos o carvão 

ativado vegetal tem sido bastante empregado como agente de destoxificação, a 

exemplo da destoxificação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-

açúcar para a produção de xilitol por leveduras da Antártica (NASCIMENTO, 

2015; APOLINARIO, 2014) e hidrolisado hemicelulósico de palha de cana-de-

açúcar (HERNÁNDEZ-PÉREZ et al., 2016). Segundo Marton, (2005) este 

adsorvente possui uma estrutura carbônica a qual é submetida a processos de 

ativação para adquirir principalmente a melhoria da propriedade de adsorção 

causada pelo enorme aumento da área superficial de suas partículas podendo 

chegar de 600 a 1200m2/g (CARBOMAFRA, sd.).  

Na literatura encontram-se pesquisas que exploram a potencial aplicação 

de hidrolisados hemicelulósicos para a produção de biossurfactantes. Há estudos 

com hidrolisado hemicelulósico de casca de uva destilada, (RIVERA et al., 2007), 

cascas de farelo de cevada, galhos de videira, espiga de milho e eucalipto 

(MOLDES et al., 2007). Nota-se nestas pesquisas que a partir do cultivo de 

Lactobacillus pentosus nestes distintos hidrolisados obteve-se resultados 

diferentes quanto a produção de biossurfactante. O maior fator de conversão 

relatado na pesquisa de Moldes et al. (2007) foi de 0,71 g de biossurfactante por 

grama de biomassa na fermentação em hidrolisado de galhos de videira. Ainda 

segundo Moldes et al. (2007) os diferentes fatores de conversão obtidos foram 

atribuídos a composição diferente dos hidrolisados.  

2.3.11 Extração e caracterização de biossurfactantes 

Como etapa importante para o desenvolvimento de tecnologia de produção 

de biomoléculas, a exemplo dos biossurfactantes, se encontra o processo de 

recuperação e/ou purificação. Esta etapa requerida para obtenção de produtos 

biotecnológicos normalmente representa cerca de 60% dos custos totais de 

produção, o que torna a comercialização e produção de biossurfactantes um 

processo de elevado custo tornando atrativo o uso de substratos renováveis e de 
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baixo custo (DESAI; BANAT, 1997; MAKKAR, CAMEOTRA, 1997). Ainda neste 

contexto, convém ressaltar alguns métodos a serem utilizados para a análise 

química e estrutural das biomoléculas isoladas no meio de cultivo, os quais 

dependem do quanto de informação é requerida, estes podem ser desde ensaios 

colorimétricos até métodos mais sofisticados como espectrometria de massas e 

RMN (Ressonância magnética nuclear) (SMYTH et al., 2010). Ainda segundo 

estes autores, um procedimento experimental recomendado é seguir os seguintes 

passos: (1) a extração do meio de cultura, (2) detecção do melhor método de 

extração, (3) separação e purificação do produto bruto (4) análise estrutural. 

Segundo Desai e Desai, A. (1993); Sen e Swaminathan (2005) a carga 

iônica (cromatografia), a solubilidade (água/solventes orgânicos) e a localização 

(intracelular, extracelular, ligado a células) determinam o procedimento de 

purificação para o biossurfactante a ser extraído. Quanto à recuperação dos 

biossurfactantes utilizando uma combinação de técnicas tradicionais obtêm-se 

altos rendimentos, tais como precipitação, cristalização, centrifugação, extração 

com solvente e liofilização. Quanto à técnica de extração por solvente, empregada 

neste estudo, como os lipídios têm uma grande faixa de relativa hidrofobicidade, é 

praticamente inviável a utilização de um único solvente universal para a extração 

dos lipídios (SHAHIDI; WANASUNDARA, 1998). Lipídios neutros estão ligados 

covalentemente e podem ser extraídos por solventes apolares, enquanto lipídios 

polares, os quais estão ligados por forças eletrostáticas e pontes de hidrogênio, 

requerem solventes polares capazes de quebrar tais ligações e liberá-los (BRUM; 

ARRUDA; REGITANO-D´ARCE, 2009). Exemplos de solventes largamente 

utilizados incluem misturas de clorofórmio-metanol (KIM et al.; 1997; NITSCHKE; 

PASTORE, 2006), clorofórmio-etanol (ZHANG; MILLER, 1992; COSTA et al., 

2006), diclorometano (COOPER et al. , 1981; JOSHI et al., 2008), acetato de etila 

(DÉZIEL et al., 1999; CHAYABUTRA; WU; JU, 2001) e metanol (OHNO; ANO; 

SHODA, 1995, GHOJAVAND et al., 2008). No entanto, é necessário desenvolver 

uma técnica mais econômica e ecologicamente correta para recuperar os 

biossurfactantes (SEN; SWAMINATHAN, 2005; CHEN; WEI; CHANG, 2007). Na 

Tabela 7, destacam-se alguns dos diferentes solventes já utilizados e rendimentos 

na extração de biossurfactantes produzidos a partir de distintas leveduras. Pode-

se notar que assim como nesta pesquisa, na extração de muitos biossurfactantes 

os maiores rendimentos também são obtidos com a mistura clorofórmio/metanol. 
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Os biossurfactantes apresentam massa molar de 500 a 1500 Da 

(BOGNOLO,1999),  os de elevada massa molar são enormes e estruturalmente 

complexos (FONTES et al., 2012). Portanto, estes podem ser analisados por 

ensaios colorimétricos por método de Lowry para dosagem de proteínas totais 

(LOWRY et al.,1951), açúcares pelo método fenol sulfúrico (DUBOIS et al., 1956) 

e por ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS) (MILLER et al., 1959) e fenólicos totais pelo 

método de Folin-Ciocalteau (SINGLETON; ROSSI, 1965). A combinação de todas 

estas diferentes metodologias é importante para prever a estrutura destas 

biomoléculas. 

 

Tabela 7 - Quantidades de biossurfactantes produzidos por diferentes leveduras e 
mistura de solventes utilizados na extração. 

Microrganismo Fonte de 
carbono 

Solvente 
para extração 
(proporção) 

Rendimento 
(g/L) 

Referência 

Yarrowia 
lipolytica 

 Glicerina Clorofórmio/ 
Metanol (8:8) 

7,9 Fontes, et al. 
(2012) 

Yarrowia 
lipolytica 

Suco de 
caju 

Clorofórmio/ 
Metanol (1:1) 

6,9 Fontes, et al. 
(2012) 

Candida 
lipolytica 

Óleo de 
canola/ 
Glicose 

Acetato de 
etila 

8,0 Sarubbo, 
Farias e 
Campos-

Takaki (2007) 
Candida 

sphaerica 
Óleo de 

amendoim 
(Resíduo de 

refinaria) 

Clorofórmio/ 
Metanol (1:2) 

4,5 Sobrinho et 
al. (2008) 

Candida 
lipolytica 

Efluente 
industrial 

- 4,5 Rufino et al. 
(2007) 

Candida 
Glabrata 

Óleo de 
semente de 

algodão/ 
glicose 

Clorofórmio 
(1:1) 

10 Sarubbo, 
Luna e 

Takaki (2006) 

Candida 
antarctica 

Soapstock - 15,9 Bednarski et 
al. (2004) 

Candida 
utilis 

Óleo de 
milho 

- 0,9 Sheperd et 
al. (1995) 

Fonte: Adaptado de (FONTES et al., 2012) 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 
Selecionar a partir de 24 leveduras provenientes do continente da Antártica 

aquelas com capacidade de produzir biossurfactantes em hidrolisado 

hemicelulósico de palha de cana-de-açúcar e caracterizar parcialmente a 

biomolécula que apresentar maior propriedade tensoativa e emulsificante. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Avaliar a produção de biossurfactantes por leveduras da Antártica em 

meio semi-definido contendo xilose ou glicose como principal fonte de 

carbono. 

 Selecionar dentre as leveduras que são positivas para a produção de 

biossurfactantes em meio semi-definido, aquelas com capacidade de 

produção destes biocompostos em hidrolisado hemicelulósico de palha de 

cana-de-açúcar. 

 Caracterizar parcialmente o bioproduto. 

 Testar a estabilidade da emulsão frente a diferentes fatores ambientais. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

Para compreensão de todo processo de seleção da levedura produtora de 

biossurfactante e caracterização parcial da biomolécula a Figura 14 destaca os 

principais procedimentos envolvidos. 

 

Figura 14 - Representação esquemática dos processos envolvidos para a 
seleção da levedura e caracterização parcial do biossurfactante. 

 

Fonte: Autoria própria. 

4.1 MICRORGANISMOS 

Neste trabalho 24 leveduras isoladas do continente Antártico provenientes 

de diferentes fontes (Tabela 9), foram estudadas quanto à produção de 

biossurfactantes. Estas foram previamente isoladas em meio BDA (batata 

dextrose ágar) a 15 °C, na Divisão de Recursos Microbianos (DRM) do Centro 
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Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas da Universidade de 

Campinas (CPQBA/UNICAMP).  

Tabela 8 - Linhagens de leveduras da Antártica isoladas no CPQBA/ UNICAMP e 
suas respectivas fontes de isolamento (*). 

Levedura (Código da Linhagem) Fontes 

Metschnikowia australis (L02) 

Cryptococcus adeliensis (L121) 

Sedimento marinho 

Cryptococcus albidosimilis (L94) 

Cryptococcus adeliensis (L95) 

Cryptococcus adeliensis (L108) 

Guehomyces pullulans (L109a) 

Cryptococcus adeliensis (L110) 

Cryptococcus albidosimilis (L112) 

Estrela do mar 

Rhodotorula mucilaginosa (L07) Alga marinha 

Rhodotorula mucilaginosa (L26) 

Tremella indecorata (L99) 

Líquen 

Rhodotorula mucilaginosa (L34) Nacella 

Rhodotorula mucilaginosa (L49a) Salpa 

Rhodotorula mucilaginosa (L52) Ascídia 

Cryptococcus laurentii (L59)  

Cryptococcus laurentii (L62) 

Cryptococcus laurentii (L63) 

Cryptococcus laurentii (L64) 

Rhodotorula mucilaginosa (L65) 

Rhodotorula mucilaginosa (L67b) 

Rhodotorula mucilaginosa (L69) 

Ouriço do mar 

Rhodotorula mucilaginosa (L73) Esponja do mar 

Candida davisiana (L101) 

Candida davisiana (L107) 

Rocha com líquen 

* A coleta foi realizada em março de 2010. 
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Estes isolados foram identificados pela equipe da Profa. Dra. Lara D. Sette 

(UNESP/Rio Claro) e encontram-se depositados na Coleção Brasileira de 

Microrganismos de Ambiente e da Indústria (CBMAI) da UNICAMP. Dentre estas 

leveduras L62, L95, L101, L107, L109 foram identificadas como xilanolíticas 

(NASCIMENTO, 2015), e L02, L07, L26, L34, L38, L49, L52, L65, L67b, L69, L73, 

L95, L109, L110 foram identificadas como proteolíticas (CHAUD, 2014). Convém 

ressaltar que, devido a levedura Candida guilliermondii ser amplamente 

pesquisada por metabolizar a xilose (SENE et al., 2011; CANILHA; CARVALHO; 

FELIPE, 2008; SILVA et al., 2005) e apresentar alta assimilação deste açúcar 

pentose, esta também foi estudada para a produção de biossurfactantes. 

4.2 CONDIÇÕES DE CULTIVO EM MEIO SEMI-DEFINIDO PARA AVALIAÇÃO 
DA PROPRIEDADE BIOTENSOATIVA E BIOEMULSIFICANTE 

O preparo do inóculo para os cultivos foi realizado a partir de células 

preservadas por congelamento (ultrafreezer a -80 °C ± 2) em criotubos (1mL) com 

solução de glicerol 10% (v/v). O conteúdo dos criotubos foi transferido 

assepticamente para frascos Erlenmeyer de 125 mL contendo 25 mL do meio 

caldo Sabouraud e incubados a 150 rpm, 25 °C por 24h. As células recém 

ativadas foram semeadas utilizando alça de platina em tubos de ensaio contendo 

Agar Sabouraud inclinados e mantidos a 25 °C por 48h. Alçadas destas culturas 

recém repicadas foram transferidas para frascos Erlenmeyer de 50 mL contendo 

10 mL de meio descrito por Kitamoto et al. (1990), o qual é constituído de KH2PO4 

(2 g/L), extrato de levedura (10 g/L), NaNO3 (20 g/L) e MgSO4 (2 g/L), 4% de fonte 

de carbono, xilose ou glicose, em agitação de 150 rpm, 25 ºC por 48 horas. Após 

48 horas de cultivo centrifugou-se todo o conteúdo dos frascos, desprezou-se o 

sobrenadante. A seguir, a partir do cultivo de 48 horas descrito anteriormente 

inoculou-se um volume de suspensão de células para se obter 106 células/mL no 

início da fermentação. Este cultivo foi realizado em frascos de Erlenmeyer de 50 

mL contendo 10 mL de meio descrito por Kitamoto et al. (1990)  contendo xilose 

ou glicose (mesmo meio utilizado para preparo do inóculo), por 72 horas, em 

agitação de 150 rpm, 25ºC. Ao fim da fermentação realizou-se a contagem de 

células viáveis por câmara de Neubauer com o corante azul de metileno (solução 

de 0,01 % de azul de metileno em 2% de citrato de sódio). 

 Os sobrenadantes foram obtidos a partir da centrifugação a 1008 g por 15 
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minutos, dos quais se analisou consumo dos açúcares glicose e xilose por HPLC 

(cromatografia líquida de alta eficiência), aferição do pH, testes de propriedade 

emulsificante e tensoativa. As leveduras que apresentaram consumo de xilose 

maior ou igual a 80% e índice de emulsificação maior que 40% foram empregadas 

para a produção de biossurfactante em hidrolisado hemicelulósico de palha de 

cana-de-açúcar destoxificado.  

4.3 TESTES PARA DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES EMULSIFICANTE 
E TENSOATIVA 

4.3.1 Determinação do índice de emulsificação 

O ensaio de emulsificação foi realizado utilizando-se 1 mL do sobrenadante 

obtido após centrifugação a 1008 g e 1 mL de querosene, estes foram 

transferidos para tubos de ensaio (100mm x 15mm) e agitados em vórtex durante 

2 minutos. Foram realizados ensaios apenas com o meio de cultivo não inoculado 

e o querosene como controle negativo. Após 2 horas da agitação a altura das 

fases da emulsão foi medida sendo esta realizada novamente após 24 horas para 

verificar a estabilidade da emulsão formada (FRANCY et al. 1991). O índice de 

emulsificação (IE) corresponde à razão entre a altura da camada de emulsão e a 

altura total da fase oleosa. IE= 0 indica que não houve emulsificação, IE=1, 100% 

de emulsificação. Um emulsificante é considerado promissor se tiver IE superior a 

0,4 (40% de emulsificação da fase oleosa) duas horas após agitação (BOSCH et 

al. 1998). A emulsão é considerada estável se o IE após 24h corresponder a 50% 

ou mais do IE medido com duas horas (GARCIA, 2011). Os testes foram 

realizados com os sobrenadantes obtidos dos cultivos em triplicata.  

4.3.2 Teste de espalhamento da Gota: propriedade tensoativa 

Para determinação da propriedade tensoativa foram pipetados 100 μL de 

óleo lubrificante automotivo sobre uma superfície de 50 mL de água destilada em 

uma placa de Petri para formar uma fina camada de óleo. Em seguida um volume 

de 100 μL do sobrenadante obtido após centrifugação foi adicionado sobre o 

centro da mesma placa na região em que o óleo estava presente. A formação de 

uma zona clara indica o tamanho da zona de dispersão. Esta é uma adaptação do 

método desenvolvido por Morikawa, Hirata e Imanaka (2000).  
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4.4 CULTIVO DAS LEVEDURAS SELECIONADAS EM HIDROLISADO 
HEMICELULÓSICO DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR DESTOXIFICADO 

 Para o cultivo primeiramente foi necessário a caracterização da palha de 

cana-de-açúcar e do hidrolisado hemicelulósico concentrado e destoxificado. Os 

processos envolvidos para caracterização e obtenção do hidrolisado estão 

apresentados na Figura 15.   

Figura 15 - Representação esquemática do processo que envolve o cultivo em 
hidrolisado hemicelulósico de palha de cana-de-açúcar destoxificado. 

* A caracterização química foi realizada ao fim de cada processo da obtenção do 

hidrolisado hemicelulósico de palha de cana-de-açúcar. 

Fonte: Autoria própria. 

4.4.1 Caracterização da palha de cana-de-açúcar 

A palha de cana-de-açúcar utilizada no presente trabalho foi cedida pela 

usina sucroalcooleira de Pederneiras localizada na cidade de Tietê, SP. Esta 

inicialmente apresentava umidade de 40%. Com a finalidade de evitar a 

deterioração da palha durante a armazenagem, a mesma foi submetida à 

secagem ao ar livre, até umidade menor ou igual a 10%. A metodologia 

empregada durante toda a caracterização foi a adotada por Ferraz, (2000). 

4.4.1.1 Determinação do teor de umidade  

O teor de umidade da palha de cana-de-açúcar foi determinado por meio 

de secagem de amostra em balança com infravermelho, a 105°C, até massa 
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constante. Este teor foi determinado pela diferença de massa calculada pela 

balança obtida antes e após o aquecimento e conseqüente secagem de toda a 

água presente na amostra.  

4.4.1.2 Remoção de extrativos  

Aproximadamente 3 g de amostras de palha de cana-de-açúcar moída e 

peneirada a 28 mesh sofreram o processo de extração por um período de 6 h, em 

extrator Soxhlet com etanol 95%.  

4.4.1.3 Hidrólise ácida 

A caracterização química da palha de cana foi realizada da seguinte forma: 

300 mg de amostra de palha de cana seca e sem extrativos foram pesadas em 

tubos de ensaio (triplicata) nos quais foram adicionados 3 mL de H2SO4 72% 

(m/m). O experimento foi conduzido em banho-maria a 30 °C, por uma hora. 

Durante este período a amostra foi homogeneizada a cada 10 minutos com 

auxílio de bastão de vidro. Após uma hora a amostra foi transferida, 

cuidadosamente, para frascos Erlenmeyer de 250 mL e acrescida de 84 mL de 

água destilada, de modo que o ácido atingisse concentração final de 3%. Os 

frascos foram levados à autoclave a 121 °C durante uma hora. O material 

resultante foi resfriado e em seguida filtrado, em filtro de vidro de placa porosa.  

4.4.1.4 Teor de lignina insolúvel  

A lignina, retida no filtro de placa porosa, foi lavada com aproximadamente 

100 mL de água destilada, os filtros foram dispostos em estufa a 105°C, até 

atingir massa constante. A porcentagem de lignina insolúvel presente na amostra 

foi obtida de acordo com a Equação 1. 

 

Onde:  mCA e mCV correspondem à massa do funil com amostra após 

secagem e massa do funil vazio, mamostra equivale à massa seca. 

(1) 
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4.4.1.5 Teor da lignina solúvel  

Uma alíquota que foi obtida da hidrólise foi utilizada para análise de lignina 

solúvel. Esta solução foi analisada em espectrofotômetro a 276 nm. Os cálculos 

foram realizados de acordo com a Equação 2.  

       

Onde: ABS= absorbância da amostra a 276 nm; ε = absortividade molar da 

lignina da biomassa a 276 nm (25 Lg-1 cm-1); D= Fator de diluição; Mamostra = 

Massa da amostra seca; Cubeta = passo óptico da cubeta (1 cm). 

A concentração de lignina total pode ser obtida a partir da equação 3. 

%Lignina total = % Lignina solúvel + (% Lignina insolúvel - % Cinzas)      (3) 

4.4.1.6 Determinação dos teores de celulose, hemicelulose e lignina 

Uma alíquota da fração líquida que foi obtida da hidrólise ácida da palha foi 

diluída e filtrada em cartucho Sep-Pak e analisada por Cromatografia Líquida de 

Alta Eficiência (CLAE) para obter a concentração de glicose, xilose, celobiose e 

arabinose, assim como de ácido acético, que foi utilizado no cálculo da 

porcentagem de celulose e hemicelulose presentes na amostra pelas equações 4 

e 5. 

 

           

 

(4) 

(5) 

(2) 
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Onde: CGlicose, Cxil, Cara, e CAA correspondem às concentrações de glicose, 

xilose, arabinose e ácido acético, respectivamente. Fc = fator de conversão de 

celulose em glicose (0,9), Fcxil= fator de conversão de hemicelulose em xilose 

(0,88), Fcara= fator de conversão de hemicelulose em arabinose (0,88) e FcAA = 

fator de conversão de hemicelulose em ácido acético (0,983), Vol= volume obtido 

da filtração em filtro de placa porosa e mamostra = massa seca da amostra. 

4.4.1.7 Determinação de cinzas  

A biomassa livre de extrativos foi pesada em triplicata (0,500 g em base 

seca) em cadinhos previamente tarados. Os cadinhos com a amostra foram 

levados a mufla a 575 oC por 24h. Após resfriamento em dessecador, os cadinhos 

foram novamente pesados e a massa de cinzas totais determinada utilizando-se a 

equação 6.  

        

Onde: mcinzas e mamostra correspondem à massa das cinzas após secagem na 

mufla e massa da amostra antes deste procedimento, respectivamente. 

4.4.2 Obtenção do hidrolisado hemicelulósico de plana de cana-de-açúcar 
destoxificado 

A hidrólise ácida diluída da palha e ponta proveniente da colheita de cana é 

o processo utilizado para a obtenção do hidrolisado hemicelulósico empregado 

conforme metodologia já descrita por Hernández-Pérez (2015) nas seguintes 

condições: 20 minutos, 121 ºC, 1% (m/v) de H2SO4 e relação matéria seca: 

solução ácida 1:10 (m/v). Posteriormente realizou-se concentração á vácuo em 

um concentrador de aço inox à temperatura de 70 °C ± 5 °C, com capacidade de 

30L para alcançar a concentração aproximada de 40 g/L de xilose no hidrolisado. 

A destoxificação do hidrolisado é realizada mediante ajuste de pH e adsorção em 

carvão ativo, segundo a metodologia estabelecida por Marton et al. (2006). Sendo 

assim, primeiramente o pH do hidrolisado foi ajustado a 7,0 com CaO mediante 

agitação para a solução permanecer homogênea e na sequência, o pH foi 

ajustado a 2,5 com H3PO4 também mediante agitação. Adicionou-se carvão 

ativado (pó refinado) 1,0% (m/v) ao hidrolisado e a mistura foi mantida sob 

agitação de 100rpm por 30 min a 60 oC. Todos os precipitados formados durante 

(6) 
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o processo foram removidos mediante filtração a vácuo. O pH do hidrolisado 

hemicelulósico foi ajustado para 5,5 com micro pérolas de NaOH e autoclavado a 

110 oC por 15 minutos.  

4.4.3 Caracterização química do hidrolisado hemicelulósico de palha de 

cana-de-açúcar 

4.4.3.1 Determinação das concentrações de açúcares, ácido acético e 
tóxicos 

Análise por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) (HPLC) foi 

realizada para determinação da concentração de D-glicose, D-xilose, L-arabinose, 

ácido acético, furfural, 5-HMF. Nas seguintes condições: coluna “Bio-Rad Aminex” 

HPX-87H mantida a 45 ºC; detector de índice de refração RID 6A; eluente ácido 

sulfúrico 0,05M, fluxo de 0,6 mL/min.; volume da amostra injetada, 20 μL. As 

amostras foram previamente diluídas e filtradas em filtro “Sep Pack” C18 

(MILLIPORE). As concentrações de furfural e 5-hidroximetilfurfural também foram 

determinadas por HPLC, nas seguintes condições: coluna Hewlett-Packard RP18 

mantida a 25 ºC; detector de ultravioleta SPD-10A UV-VIS; eluente, solução de 

acetonitrila/água (1:8) com 1% de ácido acético; fluxo de 0,8 mL/min; volume da 

amostra injetada 20μL. As amostras foram previamente filtradas em membrana 

Minisart 0,22 μm (MILLIPORE). 

4.4.3.2 Determinação de compostos fenólicos totais no hidrolisado 
hemicelulósico pelo método de Folin-Ciocalteau 

Inicialmente foi realizada a curva analítica, e para esta preparou-se solução 

padrão de ácido tânico na concentração de 0,1 g/L e esta foi diluída nas seguintes 

concentrações 0,05g/L, 0,03g/L 0,02g/L, 0,0133g/L e 0,01g/L. A seguir preparou-

se a solução de carbonato de sódio (75g/L) e o reativo de Folin-Ciocalteau diluído 

numa proporção 1:2 em álcool etílico (98%). Este reativo foi mantido em frasco 

âmbar. Foram pipetados 500µL da solução de ácido tânico, 1250µL de carbonato 

de sódio e por fim 250µL de Folin-Ciocalteau diluído, o qual foi pipetado no 

escuro. A mistura foi agitada em vortéx e esta reação foi mantida no escuro por 

30 minutos e a leitura das absorbâncias foi realizada por espectrofotometria 

(Espectrofotômetro Biospectro SP-220) a 755nm. Para a leitura das amostras 
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foram pipetados 500µL de amostra em substituição a solução de ácido tânico 

(SINGLETON; ROSSI, 1965). 

4.4.3.3 Determinação da concentração de saponinas no hidrolisado 
hemicelulósico destoxificado 

De acordo com a metodologia empregada por Vigo, Narita e Marques 

(2003) primeiramente preparou-se uma curva analítica de saponina com cinco 

distintas concentrações: 0,08, 0,12, 0,16, 0,20 e 0,28 mg/mL. Posteriormente, 

realizou-se a extração e purificação da fração saponina do hidrolisado 

hemicelulósico de palha de cana-de-açúcar destoxificado. Este foi submetido à 

extração com três alíquotas de 10 mL de metanol-água (4:1) utilizando funil de 

separação e adição de NaCl até visualização da formação da fase aquosa e 

orgânica. Concentrou-se o extrato metanólico, extraiu-se este com três porções 

de 10 mL de n-butanol saturado com água. Recolheu-se a fração butanólica que 

foi concentrada até a secura em estufa a 40oC. Dissolveu-se o resíduo em 10 mL 

de água. Uma alíquota de 1mL desta solução foi adicionada em 1 mL de cloreto 

de cobalto 0,2% e 1 mL de ácido sulfúrico concentrado. Realizou-se a leitura da 

solução por espectrofotometria a 284 nm para verificar a absorbância das 

amostras. 

4.4.3.4 Condições de cultivo das leveduras da Antártica em hidrolisado 

hemicelulósico de palha e ponta de cana-de-açúcar 

Nesta etapa apenas as leveduras cultivadas em meio descrito por Kitamoto 

et al. (1990) que apresentaram propriedade tensoativa e índice de emulsificação 

acima de 40%, além de, consumo de xilose superior ou igual a 80% foram 

selecionadas para serem cultivadas em hidrolisado hemicelulósico de palha de 

cana-de-açúcar. Sendo assim, o hidrolisado concentrado e destoxificado foi 

suplementado com os nutrientes KH2PO4 (2 g/L), extrato de levedura (10 g/L), 

NaNO3 (20 g/L) e MgSO4 (2 g/L) conforme descrito por Kitamoto et al. (1990). Os 

cultivos foram realizados a partir de células preservadas por ultracongelamento 

em criotubos (1mL) com solução de glicerol 10% (v/v) a -80 °C ± 2.  Estas foram 

ativadas conforme mencionado no item 4.2. O cultivo ocorreu em frascos 

Erlenmeyer de 50 mL contendo 10 mL de meio, em triplicata, agitador rotatório a 

150 rpm, 25 oC, concentração inicial de células de 106 células/mL (correspondente 
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a 6 log.células/mL), por um período de até 96 horas, amostras foram retiradas no 

intervalo de 24 horas. Para cada amostra obtida do cultivo avaliou-se a viabilidade 

celular, por câmara de Neubauer com o corante azul de metileno. A seguir as 

amostras foram centrifugadas a 1077 g por 15 minutos, e o sobrenadante utilizado 

nos testes de propriedade emulsificante e tensoativa, (estes já foram descritos 

nos itens 4.3.1 e 4.3.2), concentração de açúcares e aferição do pH. A tensão 

superficial (TS) do sobrenadante da levedura selecionada foi determinada pelo 

método da gota pendente utilizando-se 200 μL de amostra, á partir de um 

tensiômetro digital (Kruss FM40 – Easy Drop) e o software DropShape analysis. 

4.5 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL PARCIAL DO BIOSSURFACTANTE 
 

Nesta fase do estudo a levedura com maior índice de emulsificação e 

tensoatividade dentre as três que foram cultivadas em hidrolisado hemicelulósico 

de palha de cana-de-açúcar destoxificado, foi cultivada em Erlenmeyers de 1L 

contendo 200 mL de hidrolisado suplementado com os nutrientes descritos por 

Kitamoto et al., (1990) por 72 horas, 25ºC, 150 rpm para obter sobrenadante 

suficiente para extração e posterior caracterização parcial bioquímica da 

biomolécula. 

4.5.1 Extração dos biossurfactantes 

O pH do sobrenadante obtido após 72 horas de cultivo da levedura foi 

ajustado para 2,0 (HCl 6 mol·L-1). O sobrenadante acidificado foi mantido a 4ºC 

por 12 horas para a precipitação do biossurfactante. O precipitado foi separado 

por centrifugação a 12500·g por 10 minutos (GHOJAVAND et al., 2008). A 

solução resultante foi submetida a diferentes métodos de extração para 

determinação do método de maior rendimento para a extração da biomolécula. 

Estes foram os seguintes, clorofórmio/metanol (4:1), clorofórmio/metanol (2:1), 

hexano/acetato de etila (7:3) e acetato de etila. Em cada um dos métodos foi 

realizada a extração com três alíquotas de 30 mL da mistura de solventes a ser 

empregada utilizando funil de separação e adição de NaCl até visualização da 

formação da fase aquosa e orgânica. Após a extração realizada por 3 vezes 

consecutivas evaporou-se a fase orgânica a 50ºC sob pressão reduzida obtendo-

se a fração residual, em rotaevaporador, denominada extrato bruto e o volume foi 

ressuspendido com água destilada (BUGAY, 2009). Para avaliar se houve 
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diferença significativa entre os rendimentos de extração obtidos nos diferentes 

métodos de extração utilizou-se o teste de Tukey a 95% de confiança. Para tanto, 

o Software SISVAR 5.3 foi utilizado (FERREIRA, 2011). 

4.5.2 Métodos analíticos para a determinação da composição bioquímica 
parcial do biossurfactante 

O extrato bruto foi analisado quanto à presença de porções tais como 

proteínas, carboidratos e lipídeos. A concentração de proteína total foi 

quantificada pelo método de Lowry, (LOWRY et al.,1951) açúcares totais pelo 

método de fenol sulfúrico (DUBOIS et al., 1956) e açúcares redutores pelo 

método do ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS) (MILLER et al., 1959) e fenólicos totais 

pelo método de Folin-Ciocalteau (SINGLETON; ROSSI, 1965), como já descrito 

no item 4.4.3.2. Diante dos resultados destas análises determinou-se a 

composição bioquímica parcial do biossurfactante. 

4.5.3 Determinação de açúcar total pelo método de fenol sulfúrico  

A determinação de açúcar total foi realizada pelo método descrito por 

Dubois et al. (1956). Primeiramente preparou-se uma curva analítica e para isto 

as seguintes soluções foram realizadas: solução de fenol 5 % (5 mL de fenol 

liquefeito foi diluído em uma proporção de água destilada e completou-se o 

volume para 100mL),  solução de glicose 0,1g % (m/v), a qual foi diluída numa 

proporção 1:10 para obter uma solução de 100µL/mL. Em tubos de ensaio foram 

pipetados os diferentes volumes da solução de glicose diluída e água destilada, 

estes e os demais reagentes com seus respectivos volumes estão apresentados 

na Tabela 1 (Apêndice A). As leituras foram realizadas por espectrofotometria a 

490 nm. Para a leitura da amostra foi pipetado 500 µL de amostra e as demais 

soluções e realizada a leitura espectrofotômetrica. 

4.5.4 Determinação de açúcar redutor total pelo método do Ácido 3,5-
Dinitrosalicílico (DNS) 

De acordo com a metodologia estabelecida por Miller et al. (1959) para o 

preparo da solução de DNS foram adicionados 5,3 g de ácido, 3,5 dinitrosalicílico 

e 9,9 g de NaOH em 700 mL de água destilada. Após a dissolução destes 

reagentes foram adicionados 153 g de tartarato de sódio e potássio, 2,8 mL de 
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fenol aquecido a 50ºC e 4,15 g de metabissulfito de sódio. Dissolveu-se todos 

estes reagentes e completou-se o volume para 1000 mL em balão volumétrico. 

Para testar o reagente de DNS foi titulado 3 mL do reagente DNS com HCl (0,1 

M) utilizando indicador de fenolftaleína. Foi preparada uma solução padrão de 

glicose (1mg/mL) para a curva de calibração, a qual apresenta cinco diferentes 

concentrações de glicose obtidas a partir dos volumes pipetados na Tabela 2 

(Apêndice B). Após pipetar em tubos de ensaio as soluções estes foram agitados 

em vortéx e colocados em banho-maria 100ºC por 10 minutos, resfriou-os e 

adicionou-se 7,5 mL de H2O destilada. A leitura foi realizada em 

espectrofotômetro a 540 nm.  Para a determinação da concentração de glicose ou 

xilose na amostra pipetou-se 1 mL da mesma em substituição ao padrão de 

glicose. 

4.5.5 Determinação quantitativa de proteínas: Método de Lowry 

A partir da metodologia estabelecida por Lowry et al. (1951) preparou-se os 

reagentes a, b, e c, o reagente a contém carbonato de sódio anidro (20g/L), 

hidróxido de sódio (4g/L), o reagente b solução de CuSO4 (20 g/L) e o reagente c 

solução de tartarato de sódio (40g/L). Adicionou-se 1mL do reativo b e 1 mL do 

reativo c em 100 mL do reativo a. Posteriormente, o reativo de Folin-Ciocalteu foi 

diluído na proporção 1:3 e realizou-se uma solução padrão de albumina bovina 

(400 µg/mL). Foi realizada uma curva analítica com dez concentrações de 

soroalbumina bovina, as quais estão apresentadas na Tabela 3 (Apêndice C). 

Primeiramente foi adicionado o padrão de soroalbumina, água e a mistura reativa 

contendo os três reagentes. Agitou-se essa mistura em vortéx e deixou-a no 

escuro por 10 minutos, em sequência foi adicionado 0,500 µL do reagente de 

Folin. Para análise das amostras foram pipetados 1mL de solução reativa, 1mL da 

amostra, 1 mL do reagente de Folin, e estes foram analisados por 

espectrofotometria a 750 nm. 

4.5.6 Teste de Blue Ágar 

Visando a determinação parcial das estruturas dos biossurfactantes 

produzidos realizou-se o teste de Blue-Agar específico para a detecção de 

glicolipídeos extracelulares. Primeiramente as células foram cultivadas em meio 

semi-definido descrito por Kitamoto et al. (1990), contendo xilose ou glicose como 
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fontes de carbono, por 48 horas, 25ºC, 150 rpm (inóculo). A seguir inoculou-se 

estas células em meio semi-definido descrito por Kitamoto et al., 1990 contendo 

xilose ou glicose adicionou-se brometo de cetil trimetil amônio (C19H42BrN) 

(CTAB) (0,2 g/L), azul de metileno (0,005 g/L), e ágar (12 g/L) estas 

concentrações foram determinadas pela metodologia estabelecida por  Siegmund 

e Fritz (1991). Seguindo o procedimento melhorado de Gunther et al. (2005), após 

despejar os meios em placas de Petri foram cortados poços nestas com o auxílio 

da ponta aquecida de uma pipeta de 5 mL. Foram adicionados 200 µL de inóculo 

em cada poço. As placas foram incubadas durante 48 h a 25°C e depois 

armazenadas a 4ºC durante 48 h. O armazenamento a frio escurece a cor azul, 

permitindo o reconhecimento do halo (GUNTHER et al., 2005). Os 

microrganismos positivos a este teste exibem um halo mais intenso que o meio, 

indicando a produção de glicolipídeos extracelulares, sendo o diâmetro do halo 

proporcional à concentração do ramnolipídeo na cultura. 

4.6 ESTABILIDADE DO BIOSSURFACTANTE EM DIFERENTES CONDIÇÕES 

Para avaliar a estabilidade do biossurfactante foi utilizado o sobrenadante 

da levedura selecionada a partir da fermentação em hidrolisado hemicelulósico 

destoxificado de palha de cana-de-açúcar, em distintas condições ambientais. A 

estabilidade do biossurfactante produzido foi avaliada em diferentes temperaturas 

(0°C, 4°C, 30°C, 40°C, 60°C, 80°C, 100°C), pHs (2,0, 4,0, 6,0, 8,0, 10, 12,0) e 

concentrações salinas (2%, 4%, 6%, 8%, 10% m/V). O ajuste de pH foi realizado 

com ácido acético 98% e hidróxido de amônio 0,1M, e a salinidade utilizando 

NaCl P.A. Os tubos com querosene e o sobrenadante foram agitados e obtida a 

emulsão de acordo com o método já descrito no item 4.3.1 e estas foram testadas 

quanto às diferentes condições. Ao testar o efeito da temperatura, os tubos com 

as emulsões foram mantidos em banho termostático por 15 minutos e deixados à 

temperatura ambiente para estabilização da mesma. O índice de emulsificação foi 

determinado após 24 horas de repouso da emulsão. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E REPRODUTIVAS DAS 
LEVEDURAS 

Nesta pesquisa foram empregados 6 diferentes gêneros de leveduras, as 

quais foram isoladas de fontes distintas do continente antártico. Estas são 

divididas em oito espécies, Metschnikowia australis, Cryptococcus adeliensis, 

Cryptococcus albidosimilis, Cryptococcus laurentii, Guehomyces pullulans, 

Rhodotorula mucilaginosa, Tremella indecorata, Candida davisiana como 

apresentado anteriormente na Tabela 8.  

Com relação às características morfológicas e reprodutivas destas 

espécies (Figura 16), após análise microscópica pode-se inferir que 

Metschnikowia australis (L02) e as leveduras do gênero Cryptococcus, C. 

adeliensis (L121, L95, L108, L110), C. albidosimilis (L59, L94, L112) e C. laurentii 

(L59, L62, L63, L64), apresentaram reprodução por brotamento multilateral, 

embora esta não se encontre nitidamente visualizada na Figura 16. No entanto, 

quanto à morfologia estas são distintas, sendo que M. australis (L02) apresenta 

forma esferoidal, as leveduras das espécies C. adeliensis e C. albidosimilis forma 

ovóide e C. laurentii forma esférica e alongada.   

As espécies de Guehomyces pullulans (L121, L108, L110) apresentam 

forma ovóide e brotamento duplo polar. Enquanto Tremella indecorata (L99), 

apresenta forma elipsoidal e presença de hifas, além do mais, nota-se que o 

tamanho destas células é reduzido confirmando o que foi descrito por Pippola e 

Kotiranta (2008).  Sobre as leveduras da espécie Candida davisiana (L101, L107) 

estas apresentam forma esferoidal alongada e reprodução por brotamento.
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Figura 16 - Características morfológicas das leveduras. Lâminas a fresco ampliação de 400 vezes.

 

Fonte: Autoria própria. 
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 Quanto às representantes da espécie Rhodotorula mucilaginosa (L07, 

L26, L34, L49a, L52, L65, L67b, L73, L69) estas apresentam forma esférica 

alongada, a qual é semelhante às cepas de C. adeliensis. As leveduras da 

espécie R. mucilaginosa apresentam formação de blastoconídeo, reprodução 

por brotamento multilateral. Estas são caracterizadas pela coloração das 

colônias alaranjada, como resultado da acumulação de pigmentos carotenóides 

de interesse industrial, como torularodina, toruleno e β-caroteno (LIBKIND; 

VAN BROOCK, 2006), A coloração alaranjada pode ser observada na Figura 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR 

 Na Tabela 9 têm-se os percentuais de celulose, hemicelulose, lignina e 

cinzas, constituintes da palha, a qual foi inicialmente seca até atingir 7,91% de 

umidade. Estes valores podem ser comparados com os obtidos em outros 

estudos conforme apresentado nesta tabela. 

 

A D C B E 

Figura 17 - Meio de cultivo semi-definido contendo xilose como fonte de 
carbono (controle) (A) e após fermentação por 72 horas pelas leveduras da 
espécie Rhodotorula mucilaginosa L02 (B), L07 (C), L67 (D) L73 (E). 
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Tabela 9 - Caracterização química da palha e bagaço de cana-de-açúcar. 

 Componentes da biomassa (% m/m)  

Matéria-

prima 

Celulose Hemicelulose Lignina Cinzas Referências 

Palha de 

cana 

29,98 29,54 15,87 14,18 Presente 

estudo 

Palha de 

cana 

31,7  27,0 31,1 1,5 Hernández- 

Pérez (2015) 

Palha de 

cana 

33,8  27,4 21,3 6,2 Szczerbowski 

et al. (2014) 

 
Palha de 

cana (folhas 

verdes) 

40,84 30,79  25,80 2,56 Moutta et al. 

(2012) 

Bagaço de 

cana 

43,1  28,6 20,8 2,9 Arruda 

(2011) 

Palha de 

cevada 

31-45 27-38 14-19 13-2,4 Cortez, 

(2010) 

Palha de 

arroz 

38,7 20,8 17,2 12,9 Hou et al. 

(2017) 

Fonte: Adaptado de (HERNÁNDEZ-PÉREZ, 2015) 
 

 Na Tabela 9 diferentes monocotiledôneas são comparadas quanto a sua 

composição estrutural, nota-se variações dentre as proporções de celulose, 

hemicelulose, lignina e cinzas. Sendo que, a celulose e hemicelulose compõem 

o maior percentual constituinte da biomassa palha. Os valores obtidos neste 

estudo e os relatados por Hernández- Pérez (2015) também em palha de cana 

são similares quanto à proporção de celulose e hemicelulose. Observa-se que, 

quando comparados os teores de lignina e cinzas deste estudo com os valores 

obtidos por Hernández- Pérez (2015) e Szczerbowski et al. (2014), neste 

presente estudo a proporção de lignina foi mais baixa e obteve-se maior 

porcentagem de cinzas. Ao relacionar estes resultados com os relatados com 

palha apenas com folhas verdes nota-se valores distintos quanto aos teores de 

celulose que são 10,86 % mais altos que neste estudo, no qual foi utilizado 
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mistura de folhas secas, verdes e ponteiras de cana. A lignina em folhas verdes 

também se encontra 10% mais elevada. Convém destacar que, a composição 

de lignina difere entre as espécies e principalmente quanto às alterações 

durante a maturação da planta, quando as paredes celulares mais lignificadas 

são desenvolvidas (GRABBER et al., 2005). 

 Quanto aos teores de cinza presentes no material lignocelulósico da 

palha utilizada neste estudo em comparação com a caracterização desta parte 

da planta em outros estudos, nota-se que os teores de cinzas que compõem 

esta palha caracterizada são maiores que os relatados nas demais pesquisas 

(Tabela 9). Segundo Almeida (2008) teores elevados de cinzas na palha da 

cana-de-açúcar podem ser decorrentes do manuseio da palha durante a 

colheita e o transporte, fatores que possivelmente contribuem para a obtenção 

de valores divergentes de cinzas. A diferença no conteúdo de lignina e cinzas 

entre a palha de cana caracterizada neste estudo frente às outras proporções 

citadas nas demais plantas pode estar associada não só às características de 

cada material, similar ao caso dos teores de celulose, hemicelulose e lignina 

(SAKA, 2001), mas também às propriedades do solo, uso de fertilizantes, 

metodologias de colheita, lavagem e/ou armazenamento destas plantas 

(BAEZA; FREER, 2001; PIPPO et al., 2011). 

5.3 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO HIDROLISADO HEMICELULÓSICO DE 
PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR 

Os resultados referentes aos teores de açúcares, tóxicos e saponinas 

presentes no hidrolisado hemicelulósico de palha de cana após hidrólise, 

concentração e destoxificação se encontram na Tabela 10.  
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Tabela 10 - Concentração (g/L) de açúcares, saponinas e compostos tóxicos 
(ácido acético, 5-hidroximetilfurfural (5-HMF), furfural e fenólicos totais) no 
hidrolisado hemicelulósico de palha de cana-de-açúcar (HHPC) original, e após 
etapas de concentração e de destoxificação. 

 HHPC 

Original 

(g/L) 

HHPC 

Concentrado 

(g/L) 

HHPC 

Concentrado 

Destoxificado (g/L) 

Glicose 1,40 8,20 6,76 

Xilose 17,90 55,9 45,75 

Arabinose 2,75 9,47 7,78 

Ácido acético 1,90 3,32 3,01 

5-HMF - 0,67 0,37 

Furfural - 0,16 0,13 

Fenólicos totais - 24,91 2,14 

Saponina - - 0,29 

 ( - ) concentrações não determinadas 

Fonte: Arquivo próprio. 

 

Após hidrólise ácida diluída para solubilização dos açúcares 

monossacarídeos que compõem a fração hemicelulósica da biomassa palha de 

cana, nota-se de acordo com a Tabela 10 que a xilose é o carboidrato que se 

apresenta em maior proporção (aproximadamente 70%) em relação à glicose e 

arabinose. Pela comparação dos resultados desta hidrólise ácida diluída com 

os já reportados na literatura também para palha de cana-de-açúcar, nota-se 

que nas mesmas condições de hidrólise maiores concentrações de açúcares 

foram obtidas por Hernández-Pérez (2015). Os teores destes no hidrolisado 

original relatado por Hernández-Pérez (2015) foram de 3,70 g/L de glicose, 

18,6 g/L de xilose, 3,90 g/L de arabinose. No caso dos compostos tóxicos 

avaliados em HHPC concentrado, o maior teor relatado foi dos compostos 

fenólicos, porém, após a etapa de destoxificação a concentração deste foi 

menor em relação ao teor quantificado de ácido acético. Convém destacar que, 

a presença de ácido acético é proveniente da quebra dos grupos acetil 

presentes na hemicelulose. Os compostos fenólicos totais são provenientes da 

degradação da lignina presente no hidrolisado (ALMEIDA et al., 2007) e os 
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compostos 5-hidroximetilfurfural e furfural da degradação de açúcares. Quanto 

aos tóxicos após hidrólise, embora neste estudo apenas ácido acético foi 

quantificado, no trabalho de Hernández-Pérez (2015), obteve-se 0,18 g/L 

0,40g/L 3,00 g/L de furfural, 5-HMF, compostos fenólicos, respectivamente. A 

concentração relatada no presente trabalho após destoxificação para furfural e 

5-HMF foi inferior a considerada tóxica para outras leveduras (DELGENES; 

MOLETTA; NAVARRO, 1996; KELLY et al., 2008).  

Quanto à dosagem de saponinas, esta foi conduzida neste estudo, pois 

estas são um grupo grande e estruturalmente diversificado de produtos 

naturais bioativos encontrados em cerca de 500 variedades de plantas 

(WOJCIECHOWSKI et al., 2014). Dentre as diversas atividades que esta 

molécula apresenta se destaca a atividade emulsificante. No entanto, esta se 

encontra em baixa concentração em hidrolisado hemicelulósico de palha de 

cana concentrado e destoxificado como observado na Tabela 10. A presença 

em elevadas concentrações poderia interferir na produção de biossurfactante 

pelas leveduras e/ou mascarar a produção destes pelos microrganismos. 

 

5.4 CULTIVO DAS LEVEDURAS DA ANTÁRTICA EM MEIO SEMI-DEFINIDO 

CONTENDO GLICOSE OU XILOSE COMO FONTES DE CARBONO: 

ANÁLISE DO PERFIL DE PRODUÇÃO DE BIOSSURFACTANTE 

Nesta fase do estudo buscou-se avaliar em cultivos de 72 horas em 

meio semi-definido descrito por Kitamoto, et al. (1990) contendo glicose ou 

xilose como as fontes de carbono, a concentração de células viáveis, as 

propriedades emulsificantes e tensoativas, o consumo de açúcares e o pH. Na 

Tabela 11, os resultados referentes à fermentação em meio semi-definido 

contendo glicose como única fonte de carbono podem ser observados. 
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Tabela 11 - Seleção de leveduras da Antártica produtoras de biossurfactante em meio semi-definido contendo glicose. 

Células Glicose 
consumida (%) 

Biomassa final 
(cels/mL) 

pH final Propriedade 
tensoativa 

Índice de emulsificação (%) 

     (2 h) (24 hs) 
Candida davisiana (L101) 100 ±1,02 6,95 x108 ± 6,20 x107 4,91 ± 0,05 ++ 40,00 ± 0,00 40,00 ± 0,00 
Candida davisiana (L107) 100 ± 1,43 6,68 x108 ± 7,42 x107 4,95 ± 0,03 ++ 45,52 ± 0,09 43,43 ± 0,06 

Candida guilliermondii FTI 20037 100 ± 1,23 8,33 x108 ± 2,95 x108 4,17 ± 0,06 + 42,15 ± 0,06 42,15 ± 0,06 
Cryptococcus albidosimilis (L94) 100 ± 0,28 2,33  x108 ± 1,88 x108 6,84 ± 0,08 ++++++ 70,17 ± 0,02 54,54 ± 0,00 
Cryptococcus albidosimilis (L112) 100 ± 0,67 3,22  x108 ± 4,53 x107 4,20 ± 0,07 + 45,48 ± 0,20 41,00 ± 0,30 

Cryptococcus adeliensis (L95) 100 ± 0,33 1,26 x109 ± 1,01 x108 4,67 ± 0,04 - 35,42 ± 0,03 0,00 ± 0,00 
Cryptococcus adeliensis (L108) 100 ± 1,45 3,33 x108 ± 1,76 x107 4,58 ± 0,06 + 46,58 ± 0,40 40,40 ± 0,10 
Cryptococcus adeliensis (L110) 100 ± 1,53 1,72 x108 ± 7,00 x106 4,56 ± 0,08 ++++ 49,28 ± 0,20 49,00 ± 0,20 
Cryptococcus adeliensis (L121) 100 ± 0,80 6,00 x108 ± 1,66 x108 6,24 ± 0,24 ++ 38,97 ± 0,08 38,97 ± 0,08 

Cryptococcus laurentii (L59) 100 ± 1,23 3,33 x108 ± 1,15 x107 5,23 ± 0,04 + 51,23 ± 0,07 43,18 ± 0,10 
Cryptococcus laurentii (L62) 100 ± 1,37 6,47 x108 ± 7,23 x107 4,90 ± 0,02 ++++ 61,67 ± 0,01 53,03 ± 0,05 
Cryptococcus laurentii (L63) 100 ± 1,04 6,92 x108 ± 9,00 x107 3,69 ± 0,03 + 51,00 ± 0,01 49,12 ± 0,01 
Cryptococcus laurentii (L64) 100 ± 0,36 6,85 x108 ± 1,18 x108 3,67 ± 0,01 ++ 59,00 ± 0,00 49,77 ± 0,04 

Guehomyces pullulans (L109) 100 ± 0,56 6,82 x108 ± 5,53 x107 4,52 ± 0,02 ++++ 44,00 ± 0,07 40,80 ± 0,05 
Metschnikowia australis (L02) 100 ± 0,25 6,20 x108 ± 2,64 x107 4,07 ± 0,08 + 41,10 ± 0,00 35,10 ± 0,70 

Rhodotorula mucilaginosa (L65) 100 ±0,35 7,70 x108 ± 1,29 x108 4,65 ± 0,03 ++ 46,40 ± 0,03 39,80 ± 0,03 
Rhodotorula mucilaginosa (L52) 100 ± 0,88 1,09 x109 ± 5,85 x107 4,42 ± 0,09 - 58,33 ± 0,03 58,33 ± 0,03 
Rhodotorula mucilaginosa (L07) 100 ± 0,82 8,52 x108 ± 1,75 x107 4,56 ± 0,04 + 52,94 ± 0,08 53,00 ± 0,00 
Rhodotorula mucilaginosa (L67) 100 ± 0,65 4,57 x108 ± 4,04 x107 4,98 ± 0,05 + 54,96 ± 0,03 54,96 ± 0,03 
Rhodotorula mucilaginosa (L69) 100 ±0,38 8,17 x108 ± 1,05 x108 4,61 ± 0,13 - 51,67 ±0,030 50,20 ± 0,13 
Rhodotorula mucilaginosa (L26) 100 ± 2,27 9,87 x108 ± 2,07 x108 4,34 ± 0,09 +++ 47,28 ± 0,20 41,40 ± 0,10 
Rhodotorula mucilaginosa (L73) 100 ± 1,48 5,78 x108 ± 2,75E+07 4,89 ± 0,06 + 53,88 ± 0,00 52,92 ± 0,03 
Rhodotorula mucilaginosa (L49) 100 ± 2,27 8,70 x108 ± 2,02 x108 4,92 ± 0,02 +++ 60,97 ± 0,05 52,20 ± 0,06 
Rhodotorula mucilaginosa (L34) 100 ± 0,16 9,67 x108 ± 2,45 x108 4,33 ± 0,06 ++ 61,00 ± 0,01 47,73 ± 0,01 

Tremella indecorata (L99) 100 ± 2,45 7,98 x108 ± 1,75 x107 4,00 ± 0,05 + 48,88 ± 0,23 47,92 ± 0,02 

78 
79 

* pH inicial de 5,5 
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Nota-se na tabela 11 que as leveduras estudadas em sua totalidade 

produziram biossurfactantes em meio semi-definido contendo glicose. Alguns 

índices de emulsificação podem ser destacados por serem os mais elevados 

nesta fase do estudo. O índice de emulsificação máximo obtido em meio 

semi-definido contendo glicose ocorreu no cultivo da levedura Cryptococcus 

albidosimilis (L94) este índice foi de 70,17% após 2 horas de repouso da 

emulsão, o qual diminuiu para 54,54% após 24 horas de repouso (IE24), não 

se mostrando estável. De acordo com Panilaitis et al. (2007); Abouseoud et al. 

(2008) os biossurfactantes de baixa massa molar são utilizados como 

floculantes e não suportam emulsões estáveis, contudo os biossurfactantes 

de elevada massa molar atuam como estabilizadores de emulsão. Desse 

modo, uma justificativa para a instabilidade desta emulsão e em outros 

resultados semelhantes relatados neste estudo pode ser devido à baixa 

massa molar da emulsão. Quanto à tensoatividade avaliada pelo teste de 

espalhamento da gota, o qual é um método semi-quantitativo, pode-se notar 

que a maior tensoatividade obtida também foi no cultivo de C. albidosimilis 

(L94). Desta levedura não se conhece estudo a respeito. 

O sobrenadante obtido do cultivo da levedura Cryptococcus laurentii 

(L62) também merece destaque quanto ao índice de emulsificação (61,67%), 

pois neste sobrenadante a emulsão se manteve mais estável havendo um 

decréscimo de apenas 5,42% no IE24 como pode ser observado na Tabela 11. 

Este também apresenta uma das maiores atividades tensoativas (Tabela 11) 

quando comparadas as relatadas em meio semi-definido contendo glicose, 

sendo que esta foi a segunda maior relatada em meio semi-definido contendo 

glicose. 

Quanto ao consumo de glicose nota-se (Tabela 11) que 100% das 

leveduras foram capazes de consumir toda a glicose em 72 horas de cultivo. 

Enquanto que em relação ao crescimento celular neste tempo de cultivo, 

notou-se aumento da concentração celular em todas as espécies avaliadas, 

atingindo a concentração máxima de 1,26 x109 ± 1,01 x108 células/mL no 

cultivo de Cryptococcus adeliensis (L95). No entanto, o sobrenadante deste 

cultivo não apresentou atividade tensoativa e o índice de emulsificação foi 

muito baixo (35,42%) quando comparado aos demais, e esta emulsão 

formada não se manteve estável após 24 horas (Tabela 11). Assim, 
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provavelmente o crescimento celular não está associado com a produção de 

biossurfactante nesta levedura em meio descrito por Kitamoto et al. (1990) 

contendo glicose. No entanto, a levedura Rhodotorula mucilaginosa (L52) 

também apresentou crescimento celular na escala de 109 células/mL, 

atingindo em 72 horas de cultivo a concentração celular de 1,09 x109 ± 5,85 

x107 células/mL, porém, esta apresentou IE de 58,33%, o qual não sofreu 

alteração após 24 horas e não apresentou propriedade tensoativa. Para as 

demais leveduras o crescimento atingiu 108 células/mL não havendo muitas 

variações. Ainda nesta Tabela verifica-se que o pH variou de 3,67 até 6,84, 

sendo possível notar que mesmo em iguais condições de cultivo estas 

leveduras apresentam características diferentes em relação ao pH. 

Na literatura há algumas pesquisas quanto à produção de 

biossurfactantes em meio semi-definido contendo apenas glicose como fonte 

de carbono. A levedura Candida lipolytica IA 1055 foi cultivada em glicose e 

seu sobrenadante apresentou uma alta atividade de emulsificação 

(SARUBBO et al., 2001). Segundo Amaral et al. (2006), também foi 

observada a produção de biossurfactante com alta atividade de emulsificação 

e capacidade de estabilização de emulsões óleo/água, pela levedura Yarrowia 

lipolytica IMUFRJ 50682 quando cultivada em meio contendo glicose. Estes 

autores assim como nesta pesquisa mostraram que não é necessária a 

presença de hidrocarbonetos para indução da biossíntese de surfactantes.  

Em estudos recentes realizados com a bactéria 

Pseudomonas aeruginosa NCIM 5514 (VARJANI; UPASSANI, 2016) foram 

testadas diferentes fontes de carbono para a produção de biossurfactante. 

Segundo estes autores o cultivo desta bactéria em meio com glicose (1%, 

m/v), favoreceu a produção da biomolécula, a qual apresentou índice de 

emulsificação de 88,50 ± 1,96%. Onwosi e Odibo (2012) também observaram 

a variação da concentração de biossurfactante produzido pela bactéria 

Pseudomonas nitroreducens quando cultivada em distintas fontes de carbono, 

como glicose, sacarose, glicerol, diesel e óleo de palma, sendo a glicose 

considerada a fonte de carbono preferencial. 

Na tabela 12 pode-se notar os resultados obtidos quanto à 

concentração de células viáveis, propriedade emulsificante e tensoativa, 

consumo de xilose e pH referentes ao cultivo das leveduras da Antártica em 
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meio semi-definido descrito por Kitamoto et al. (1990) contendo apenas xilose 

como única fonte de carbono. 

Quanto ao cultivo em meio semi-definido contendo xilose observa-se 

distintos índices de emulsificação nas diferentes espécies de microrganismos 

estudadas, embora estas apresentem as mesmas condições de cultivo 

(Tabela 12). Comportamentos diferentes também foram observados quanto à 

produção de biossurfactante quando comparados com os resultados obtidos 

em meio semi-definido contendo glicose como única fonte de carbono. O que 

sugere que a produção de biossurfactante além de dependente da espécie do 

microrganismo também está associada à fonte de carbono. Como já descrito 

por Panilaitis et al. (2007); Abouseoud et al. (2008), a fonte de carbono 

utilizada para a produção de biossurfactantes tem demonstrado exercer 

grande influência tanto na composição química, quanto no tipo e quantidade 

de biossurfactantes a serem produzidos. 

Nota-se na Tabela 12 que os maiores IE24 observados em meio semi-

definido contendo xilose como única fonte de carbono foram obtidos a partir 

do cultivo das leveduras Rhodotorula mucilaginosa (L65) e Metschnikowia 

australis (L02), os quais são 61,43 ± 0,024% e 58 ± 0,040%, respectivamente. 

De modo geral, os índices de emulsificação em meio semi-definido contendo 

xilose variaram de 42 ± 0,073% (Cryptococcus adeliensis L108) á 61,43 ± 

0,024% (Rhodotorula mucilaginosa L65), com exceção do cultivo em L101 no 

qual este foi de 25 ± 0,226% e no caso da Rhodotorula mucilaginosa (L69) 

que foi observada coalescência.  
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 Tabela 12 - Seleção de leveduras produtoras de biossurfactante em meio de cultivo semi-definido contendo xilose.

Células Xilose 
consumida (%) 

Biomassa final  
(cels/mL) 

pH final Propriedade 
tensoativa 

Índice de emulsificação (%) 

     (2 h) (24 h) 

Candida davisiana (L101) 34,94 ± 12,94 2,28 x108± 1,15 x107 5,49 ± 0,18 ++ 36,89 ± 0,11 25 ± 0,22 
Candida davisiana (L107) 64,45 ± 1,85 2,82 x108 ± 1,24 x108 5,17 ± 0,08 - 54,90 ± 0,06 52,94 ± 0,10 

Candida guilliermondii FTI 20037 79,44 ± 0,00 4,27 x108 ± 6,37 x107 4,48 ± 0,06 ++ 56,40 ± 0,03 51,95 ± 0,04 
Cryptococcus albidosimilis (L94) 28,44 ± 4,44 4,13 x108 ± 3,18 x107 5,19 ± 0,04 ++ 62,50 ± 0,08 56,25 ± 0,10 
Cryptococcus albidosimilis (L112) 86,37 ± 7,27 2,93 x108 ± 1,89 x107 4,57 ± 0,17 - Coalescência Coalescência 

Cryptococcus adeliensis (L95) 99 ± 0,00 1,63 x109 ± 7,81 x107 5,32 ± 0,07 +++ 55,69 ± 0,02 53,94 ± 0,02 
Cryptococcus adeliensis (L108) 72,02 ± 2,37 1,23 x109 ± 1,21 x109 5,00 ± 0,04 + 51,11 ± 0,07  42 ± 0,07 
Cryptococcus adeliensis (L110) 66,60 ± 11,15 2,17 x108 ± 8,60 x107 6,0 ± 0,25 +++ 42,67 ± 0,12 42,50 ± 0,09 
Cryptococcus adeliensis (L121) 83,75 ± 6,73 3,43 x108 ± 4,93 x107 4,9 ± 0,14 + 43,97 ± 0,00 43,97 ± 0,00 

Cryptococcus laurentii (L59) 48,23 ± 3,49 5,22 x108 ± 8,32 x107 4,32 ± 0,06 ++ 57,54 ± 0,01 52,94 ± 0,13 
Cryptococcus laurentii (L62) 79,44 ± 0,00 3,45 x108 ± 4,50 x107 4,17 ± 0,05 +++ 58,48 ± 0,04 48,03 ± 0,07 
Cryptococcus laurentii (L63) 68,65 ± 2,22 4,53 x108 ± 4,61 x107 4,20 ± 0,09 + 60,82 ± 0,06 50,00 ± 0,03 
Cryptococcus laurentii (L64) 77,27 ± 1,27 7,18 x108 ± 1,10 x108 4,39 ± 0,02 ++ 55,86 ± 0,07 44,12 ± 0,07 

Guehomyces pullulans (L109) 26,44 ± 2,17 3,20 x108 ± 3,27 x107 4,58 ± 0,08 ++ 54 ± 0,04 52 ± 0,016 
Metschnikowia australis (L02) 69,25 ± 1,40 1,50 x108 ± 1,50 x107 4,38 ± 0,01 - 58 ± 0,04 58 ± 0,040 

Rhodotorula mucilaginosa (L65) 70,33 ± 6,35 3,32 x108 ± 8,83 x107 5,27 ± 0,10 ++++ 63,65 ± 0,03 61,43 ± 0,02 
Rhodotorula mucilaginosa (L52) 82,12 ± 1,19 5,82 x108 ± 8,32 x107 4,93 ± 0,07 +++ 54,02 ± 0,06 52,06 ± 0,04 
Rhodotorula mucilaginosa (L07) 71,95 ± 10,27 3,83 x108 ± 4,16 x107 5,00 ± 0,06 ++ 54 ± 0,11 51 ± 0,07 
Rhodotorula mucilaginosa (L67) 75,87 ± 3,38 3,40 x108 ± 4,58 x107 5,17 ± 0,08 ++ 47 ± 0,17 44,40 ± 0,19 
Rhodotorula mucilaginosa (L69) 52,66 ± 3,26 1,62 x108 ± 2,30 x107 7,06 ± 0,24 + Coalescência Coalescência 
Rhodotorula mucilaginosa (L26) 55,69 ± 13,22 5,08 x108 ± 1,72 x109 4,59 ± 0,10 +++ 45,95 ± 0,12 45,96 ± 0,12 
Rhodotorula mucilaginosa (L73) 58,22 ± 7,18 3,97 x108 ± 6,42 x107 4,85 ± 0,03 ++ 53,18 ± 0,03 53,18 ± 0,03 
Rhodotorula mucilaginosa (L49) 79,44 ± 0,00 6,10 x108 ± 7,56 x107 4,2 ± 0,09 ++ 49,02 ± 0,06 48,90 ± 0,04 
Rhodotorula mucilaginosa (L34) 49,06 ± 0,99 3,00 x108 ± 1,98 x108 4,27 ± 0,03 + 46,27 ± 0,03 46,27 ± 0,03 

Tremella indecorata (L99) 73,52 ± 0,61 1,33 x109 ± 4,60 x108 5,04 ± 0,04 ++++ 44,97 ± 0,04 47 ± 0,08  

83 
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Quanto aos distintos valores de IE24 relatados nos meios de cultivo 

contendo as diferentes fontes de carbono, a cepa Cryptococcus adeliensis 

(L95) se destaca, pois o sobrenadante desta obtido após cultivo em meio 

contendo glicose não apresenta emulsão, no entanto, em xilose o IE24 foi de 

53,94 ± 0,020% (Tabela 12). Outro exemplo no qual nota-se a influência da 

fonte de carbono na produção de biossurfactante é observado no cultivo da 

Metschnikowia australis (L02) que em glicose o IE24 foi apenas de 35,10 ± 

0,70% e em xilose foi um dos mais elevados deste estudo, atingindo 58 ± 

0,040%. O oposto também foi notado no cultivo das leveduras Cryptococcus 

albidosimilis (L112) e Rhodotorula mucilaginosa (L69), as quais não 

apresentaram propriedade emulsificante quando cultivadas em xilose, o que 

não aconteceu em glicose onde o índice de emulsificação correspondeu a 42% 

e 55,67%, respectivamente (Tabela 11). Assim, pode-se afirmar que a fonte de 

carbono está associada na determinação da produção de biossurfactantes 

produzidos por leveduras da Antártica. 

Na Figura 19 nota-se em destaque as leveduras Cryptococcus 

albidosimilis (L94), Cryptococcus laurentii (L62) e Rhodotorula mucilaginosa 

(L52) com os respectivos índices de emulsificação em glicose e xilose, estas se 

destacaram com os maiores índices de emulsificação no estudo em glicose e 

nesta Figura estes valores estão sendo comparados com os obtidos em meio 

semi-definido contendo xilose.  

Ainda de acordo com a Figura 18, observa-se que o índice de 

emulsificação após 24 horas de repouso da emulsão (IE24) obtido do cultivo de 

C. albidosimilis (L94) em meio contendo xilose foi de 56,25% o qual é próximo 

ao relatado em glicose. Porém, a propriedade tensoativa manteve-se baixa em 

relação ao cultivo das outras leveduras em meio semi-definido contendo xilose. 

No entanto, no cultivo de R. mucilaginosa (L52) diferentes índices de 

emulsificação foram observados nas distintas fontes de carbono estudadas. No 

cultivo de C. laurentii (L62) em meio contendo xilose nota-se ligeira diminuição 

no índice de emulsificação em relação ao reportado em glicose. Observando os 

resultados da Figura 18 apenas a levedura C. albidosimilis (L94) dentre as três 

apresentou maior índice de emulsificação em xilose. Todavia, nestas leveduras 

não foi observada discrepante alteração no IE nas fontes de carbono 

estudadas. 
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Figura 18 - Índices de emulsificação obtidos após 24 horas de repouso obtidos 
dos cultivos de L94 (A), L62 (B) e L52 (C) em meios semi-definidos contendo 
glicose (      ) ou xilose (      ) como fontes de carbono. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Diferentes fontes de carbono para a produção de biossurfactantes 

também foram empregadas no cultivo da bactéria Klebsiella sp e foram 

observados diferentes índices de emulsificação  em glicose e xilose sendo 70% 

e 50%, respectivamente. O rendimento também variou sendo de 2,75g/L  em 

meio contendo glicose e maior em xilose atingindo 3,25 g/L (JAIN et al., 2013). 

Ainda há poucos estudos sobre a obtenção de biossurfactantes por leveduras 

utilizando como fonte de carbono os açúcares pentoses. Joshi-Navare e 

colaboradores (2014) relataram a produção de um xilolipídio por Pichia 

caribbica quando cultivada em meio sintético contendo 100 g/L de xilose, com 

um rendimento de aproximadamente 7,5%. Jain e colaboradores (2013) 
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avaliaram o potencial de produção de biossurfactante por Klebsiella sp. RJ-03 

em xilose e glicose, sendo que, os índices de emulsificação foram de 60% e 

70%, respectivamente. Neste presente estudo foram relatados valores 

próximos a estes obtidos em meio sintético contendo xilose, porém, deve-se 

salientar que os índices de emulsificação não foram obtidos em condições de 

cultivo otimizadas, sendo que após este processo estes valores podem 

aumentar.  

Nas Tabelas 11 e 12 as leveduras e os respectivos resultados estão 

agrupados por gêneros, pode-se perceber que mesmo leveduras do mesmo 

gênero e até mesma espécie apresentam valores diferentes quanto ao 

consumo de xilose e índice de emulsificação. As leveduras do gênero Candida 

(C. davisiana (L101), C. davisiana (L107), C. guilliermondii) apresentaram 

valores distintos de índice de emulsificação em xilose, como por exemplo, C. 

davisiana (L101) e C. guilliermondii 25% e 51% respectivamente, sendo 

também diferentes quanto a assimilação de xilose, sendo esta de 34,94 ± 

12,94% (C. davisiana (L101)) e 79,44 ± 0,00% (C. guilliermondii). No entanto, 

em glicose estes gêneros apresentam valores semelhantes quanto ao consumo 

deste açúcar e índice de emulsificação. Quanto às leveduras do gênero 

Cryptococcus (C. adeliensis (L95), C. adeliensis (L121), C. albidosimilis (L94), 

C. albidosimilis (L112), C. adeliensis (L108), C. adeliensis (L110), C. laurentii 

(L59), C. laurentii (L62), C. laurentii (L63), C. laurentii (L64)) tanto em xilose 

quanto glicose os resultados foram discrepantes quanto ao índice de 

emulsificação. Observa-se que o sobrenadante resultante do cultivo em meio 

semi-definido contendo xilose da levedura C. albidosimilis (L112) não 

emulsionou enquanto em C. albidosimilis (L94) mesmo sendo da mesma 

espécie, porém isolada de outra região da Ántartica, em meio contendo xilose 

apresentou o maior índice de emulsificação deste gênero (56,25%). Outro 

gênero estudado foi Rhodotorula, todas as leveduras deste gênero são da 

mesma espécie Rhodotorula mucilaginosa. Embora, estas sejam da mesma 

espécie, resultados discrepantes foram relatados, como 61,43% de 

emulsificação no sobrenadante de R. mucilaginosa (L65) obtido do cultivo em 

xilose e coalescência em Rhodotorula mucilaginosa (L69) nas mesmas 

condições de cultivo.  

https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=638&q=C.guilliermondii&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiinrygx73VAhXDC5AKHVJPBe0QvwUIIygA
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=638&q=C.guilliermondii&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiinrygx73VAhXDC5AKHVJPBe0QvwUIIygA
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=638&q=C.guilliermondii&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiinrygx73VAhXDC5AKHVJPBe0QvwUIIygA
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Faria, et al. (2014) estudaram a capacidade de assimilação de xilose e 

glicose por leveduras do mesmo gênero (Pseudozyma) para a produção de 

manosileritritol. Assim, como no presente estudo estes autores também 

relataram que em distintas fontes de carbono ocorreu comportamento diferente 

quanto à produção de biossurfactantes, e ainda que estas fossem do mesmo 

gênero apresentaram comportamento distinto quando cultivadas na mesma 

fonte de carbono. 

Em relação ao consumo de xilose (Tabela 12), este variou de 26,44 ± 

2,17% a 99,9± 0,00%. O fato destes microrganismos serem isolados de 

distintas regiões da Antártica possivelmente altera o metabolismo destes, por 

isso nota-se uma variedade de comportamentos. Observa-se na Tabela 12 que 

todas as leveduras conseguiram assimilar a xilose. Os menores consumos 

deste açúcar relatados neste estudo ocorreram no cultivo de Guehomyces 

pullulans (L109) (10,57 ± 0,871 g/L) (26,44 ± 2,17%), C. albidosimilis (L94) 

(28,44 ± 4,44%) e Candida davisiana (101) (34,94 ± 12,94%). Todavia, embora 

estes tenham sido baixos, os IE24 obtidos dos sobrenadantes de G. pullulans 

(L109) (52 ± 0,016%) e C. albidosimilis (L94) (56,25 ± 0,103%) estão dentre os 

maiores IE24 relatados neste estudo. Já o IE24 do sobrenadante do cultivo de C. 

davisiana (L101) (25 ± 0,22%) foi o mais baixo obtido em meio semi-definido 

contendo xilose. De um modo geral, a maioria das leveduras assimilou mais de 

50% de xilose, porém a minoria atinge pelo menos 80% de consumo.  

As leveduras Cryptococcus albidosimilis (L94), Cryptococcus laurentii 

(L62) e Rhodotorula mucilaginosa (L52) que apresentaram maiores IE24 em 

meio semi-definido contendo glicose (Figura 19) foram relacionadas na Figura 

20 quanto ao consumo de açúcares, nas fontes de carbono estudadas. 

Ainda de acordo com a Figura 20 observa-se que, na fermentação de R. 

mucilaginosa (L52) e Cryptococcus laurentii (L62) em meio semi-definido 

contendo xilose o consumo deste também foi elevado quando comparado aos 

resultados obtidos neste estudo (acima de 80%). No entanto, o consumo de 

xilose por Cryptococcus albidosimilis (L94) foi de apenas 28,44 ± 4,44%. 

Embora as leveduras não tenham consumido totalmente a xilose estas 

apresentaram altos IE24 como mostrado anteriormente na Figura 19. 
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Figura 19 - Assimilação de glicose (        ) e xilose (        ) durante os cultivos 
de L94 (A), L62 (B) e L52 (C) nos meios semi-definidos contendo glicose ou 
xilose como fontes de carbono. 
 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Quanto ao crescimento celular em meio semi-definido contendo xilose 

(Tabela 12) como única fonte de carbono este variou de 1,50 x108 ± 1,50 

x107células/mL (Metschnikowia australis (L02)) á 1,63 x109 ± 7,81 x107 

células/mL (Cryptococcus adeliensis (L95)), embora L02 tenha apresentado 

crescimento celular inferior a L95 o sobrenadante de L02 apresentou maior IE24 

(58 ± 0,040%). Os pHs dos sobrenadantes obtidos do cultivo em meio semi-

definido contendo xilose apresentaram variação de 4,17 ± 0,050 á 7,06 ± 0,245. 

Diante dos resultados foi possível selecionar dentre as 24 leveduras três 

das quais, Cryptococcus adeliensis (L95), Cryptococcus laurentii (L62) e 

Rhodotorula mucilaginosa (L52) se destacaram em função dos índices de 

100 100 

Cryptococcus laurentii  (L62) 

Açúcares 

Cryptococcus albidosimilis (L94) 
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emulsificação obtidos acima de 40% e consumo de xilose superior ou igual a 

80%. 

Dentre as leveduras selecionadas Cryptococcus adeliensis (L95) e 

Cryptococcus laurentii (L62) são xilanolíticas e já foram estudadas para a 

produção de xilitol em hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar 

(APOLINÁRIO, 2014; NASCIMENTO, 2015). A levedura Rhodotorula 

mucilaginosa (L52) foi relatada apenas em estudo realizado por Chaud (2014) 

por apresentar atividade proteolítica de 25 U/mL em 72 horas de cultivo, porém 

em meio sintético de cultivo contendo glicose como fonte de carbono. Sendo a 

presente pesquisa a primeira a relatar o cultivo desta em hidrolisado 

hemicelulósico. Todavia, ainda em cultivo em meio sintético contendo glicose 

as leveduras R. mucilaginosa (L69) e R. mucilaginosa (L104) também isoladas 

do continente Antártico produziram biossurfactante com índices de 

emulsificação de 98% e 94%, respectivamente (SOUZA, 2016). 

5.5 SELEÇÃO DE LEVEDURAS PRODUTORAS DE BIOSSURFACTANTE EM 
HIDROLISADO HEMICELULÓSICO DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR 

As três leveduras selecionadas para cultivo em hidrolisado 

hemicelulósico de palha (HHPC) foram cultivadas por 96 horas. Foram 

avaliadas células viáveis, propriedade emulsificante e tensoativa, consumo de 

xilose e pH no intervalo de 24 horas de fermentação como pode ser observado 

nas Tabelas 13 e 14.  

A levedura Rhodotorula mucilaginosa (L52) embora tenha apresentado 

elevada assimilação de xilose (82,12 ± 1,19%) e crescimento celular (5,82 x108 

± 8,32 x107 células/mL) em meio semi-definido, não cresceu em HHPC. Isto 

possivelmente ocorreu devido a intolerância desta levedura a baixas 

concentrações de tóxicos presentes no HHPC. No entanto, as outras duas 

selecionadas Cryptococcus laurentii (L62) e Cryptococcus adeliensis (L95) 

apresentaram crescimento celular e consumo de xilose em HHPC.   

Como pode ser observado na Tabela 13, o sobrenadante obtido do 

cultivo da levedura Cryptococcus laurentii (L62) em HHPC foi capaz de 

emulsionar apenas com 96 horas de cultivo e apresentou baixa propriedade 

tensoativa. Na figura 20, está representada a coalescência obtida em um 

destes sobrenadantes e emulsão formada pelo sobrenadante de 96 horas de 
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cultivo. Esta levedura consumiu no hidrolisado 28,05 g/L de xilose (70,12%) em 

96 horas de cultivo (Tabela 13). Esta em meio semi-definido consumiu 80% de 

xilose e IE24 de 48,03% em 72 horas de fermentação, observando-se ainda que 

a resposta foi positiva quanto a tensoatividade (Tabela 12). Em 48 horas de 

cultivo esta levedura consumiu apenas 4,33 ± 0,854 g/L de xilose em HHPC 

(Tabela 13). Todavia, esta mesma levedura quando cultivada em hidrolisado de 

bagaço de cana-de-açúcar (HHBC) consumiu 8,17 g/L, correspondendo a 

94,45% em 48 horas de cultivo em hidrolisado diluído (NASCIMENTO, 2015). A 

concentração de tóxicos no HHPC concentrado é maior do que em HHBC, 

estes possivelmente afetaram o consumo de xilose. 

Quanto ao crescimento celular da levedura Cryptococcus laurentii (L62) 

em hidrolisado este atingiu a concentração máxima de 1,05 x109 ± 2,24 x108 

células/mL em 96 horas de fermentação (Tabela 13). Em 48 horas de cultivo a 

concentração celular foi de 4,67 x108 ± 2,32 x108 células/mL, esta foi superior 

ao obtido em cultivo em hidrolisado de bagaço (NASCIMENTO, 2015). Com 

relação ao pH este não sofreu grandes alterações no decorrer da fermentação, 

variando de 4,94 a 5,26 (Tabela 13). No cultivo desta levedura em hidrolisado 

hemicelulósico de bagaço esta variou de 4,97 a 7,14 (NASCIMENTO, 2015). 

O sobrenadante da levedura C. adeliensis (L95) emulsionou a partir de 

48 horas de cultivo, e o IE24 máximo foi de 56,25 ± 0,00% em 96 horas de 

cultivo (Tabela 14), o que correspondeu a um aumento de aproximadamente 

4% em relação ao resultado obtido em 72 horas de cultivo. Na figura 21 pode-

se observar a formação da emulsão durante a fermentação no intervalo de 24 

horas de cultivo.  

Em relação à propriedade tensoativa do sobrenadante do cultivo de C. 

adeliensis (L95) na Figura 22 fica evidenciado a positividade do teste quanto a 

esta propriedade. No entanto, estes sobrenadantes obtidos do cultivo de C. 

adeliensis (L95) em HHPC foram testados em tensiômetro pelo método da gota 

pendente e neste não foi observada redução da tensoatividade da água.
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Tabela 13 - Resultados de concentração de biomassa, consumo de xilose, pH e propriedades surfactantes obtidos a partir do 
cultivo de Cryptococcus laurentii (L62) em hidrolisado hemicelulósico de palha de cana até 96 horas de cultivo. 

 Biomassa final 
(cels/mL) 

Consumo de xilose 
(%) 

pH final Tensoatividade Índice de emulsificação (%)  

     (2h)            (24h)  
24 horas 3,43 x106 ± 6,02 x105 7,90 ± 2,74 4,94 ± 0,03 +++ Coalescência Coalescência 
48 horas 4,67 x108 ± 2,32 x108 10,83 ± 0,85 5,26 ± 0,08 +++ Coalescência Coalescência 
72 horas 7,78 x108 ± 7,52 x107 36,87 ± 0,35 5,31 ± 010 + Coalescência Coalescência 
96 horas 1,05 x109 ± 2,24 x108 70,12 ± 0,60 5,26 ± 0,08 + 43% Coalescência  

  
 *pH inicial de 5,5 
 
Fonte: Autoria própria. 
 
Tabela 14 - Resultados de concentração de biomassa, consumo de xilose, pH e propriedades surfactantes obtidos a partir do 
cultivo de Cryptococcus adeliensis (L95) em hidrolisado hemicelulósico de palha até 96 horas de cultivo. 

 Biomassa final 
(cels/mL) 

Consumo de xilose 
(%) 

pH final Tensoatividade Índice de emulsificação (%) 

      (2h)                        (24h) 
24 horas 4,56 x106 ± 2,62 x105 14,80 ± 0,89 4,96 ± 0,03 +++ 41,67 ± 0,13 Coalescência 
48 horas 5,03 x108 ± 3,08 x108 64,50 ± 2,35 5,54 ± 0,01 ++++ 56,41 ± 0,08 47,92 ± 0,09 
72 horas 1,05 x109 ± 5,67 x107 93,65 ± 0,07 5,53 ± 0,01 +++++ 60,42 ± 0,03    52 ± 0,03 
96 horas 2,45 x109 ± 1,13 x108 94,27 ± 0,28 5,79 ± 0,02 ++++ 56,25 ± 0,06 56,25 ± 0,00 
  

*pH inicial de 5,5
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Fonte: Autoria própria. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Autoria própria. 
 

Ainda sobre a propriedade tensoativa, resultados semelhantes aos 

relatados neste estudo foram obtidos do cultivo em hidrolisado hemicelulósico de 

bagaço de cana-de-açúcar por Marcelino, (2016). Segundo este autor antes da 

otimização dos fatores nutricionais do meio de cultivo o índice de emulsionamento 

em querosene relatado foi 65 % e tensoatividade próxima da água. Porém, após 

A B 

A C B 

 

E 

Figura 20 - Teste para determinação do índice de emulsificação do sobrenadante 
obtido do cultivo de Cryptococcus laurentii (L62) em 48 (A) e em 96 (B) horas de 
cultivo em hidrolisado hemicelulósico de palha de cana. 

Figura 21 - Teste para determinação de índice de emulsificação após 24 horas 
de repouso em hidrolisado hemicelulósico de palha (A) e nos sobrenadantes 
obtidos do cultivo de L95 em hidrolisado hemicelulósico de palha em 24 (B), 48 
(C), 72 (D), 96 (E) horas de cultivo. 

D 
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otimização das concentrações de fatores nutricionais obteve-se IE24 de 86 – 90 % 

e TS de 34 mN/m. Deste modo, uma alternativa para se obter IE24 mais elevados 

e sobrenadante com propriedade tensoativa seria a otimização das condições de 

cultivo. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

Verifica-se na Tabela 14 que quanto ao consumo de xilose em HHPC, a 

levedura Cryptococcus adeliensis (L95) apresentou maior consumo de xilose 

dentre as leveduras estudadas. Este consumo foi de 37,46 g/L (93,65 %) após 72 

horas de cultivo, sendo que em 96 horas este permaneceu constante (94,27 %). 

Enquanto, em meio semi-definido o consumo de xilose foi superior em 72 horas 

de cultivo (99%) (Tabela 12). O valor de consumo de xilose obtido em 48 horas de 

cultivo de C. adeliensis (L95) em HHPC (Tabela 14) foi aproximadamente 38% 

superior ao consumo de xilose da mesma levedura em hidrolisado hemicelulósico 

de bagaço de cana-de-açúcar em 48 horas (11,99 g/L, que corresponde a 

28,95%) (NASCIMENTO, 2015). Analisando os resultados referentes aos cultivos 

de C. adeliensis (L95) em HHPC e em meio semi-definido contendo xilose ou 

glicose (Figura 23), nota-se que, os resultados referentes ao consumo de xilose e 

 

A 

D C 

Figura 22 - Teste de espalhamento da gota nos sobrenadantes obtidos do 
cultivo da levedura L95 em hidrolisado hemicelulósico de palha de cana em 24 
horas de cultivo (A), 48 horas (B), 72 horas (C), 96 horas (D). 

B 
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IE24 em meio semi-definido contendo xilose e o HHPC foram similares. Todavia, 

embora a glicose tenha sido totalmente consumida os melhores resultados quanto 

ao índice de emulsificação foram obtidos em meio semi-definido contendo xilose 

(53,94% de IE24) e em HHPC (52% de IE24), uma vez que em meio contendo 

glicose o emulsificante produzido era instável. De acordo com estes resultados 

pode-se afirmar que dentre as fontes de carbono estudadas nesta pesquisa o 

HHPC é a mais adequada para a produção de biossurfactantes a partir da 

levedura C. adeliensis (L95), pois nesta fonte de carbono notou-se índice de 

emulsificação tão elevado quanto em meio semi-definido contendo xilose e além 

do mais, esta se trata de uma fonte biossustentável, contribuindo para biossíntese 

de um bioproduto ecologicamente correto. 

 

Figura 23 - Consumo de açúcares (%) (        ) e IE24 (%) (       ) obtidos em 
função do meio de cultivo empregado em 72 horas de cultivo de Cryptococcus 
adeliensis (L95). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Quanto aos resultados obtidos referentes ao crescimento celular em 

HHPC, a maior concentração celular obtida foi de 9,38 ± 0,08 log.células/mL em 

96 horas de cultivo (Tabela 14). Segundo Desai, Desai, A. (1993) a produção de 

determinado biossurfactante pode estar ou não associada ao crescimento celular. 

Na Tabela 15 com os dados obtidos de biomassa celular não foi possível 

determinar no período de cultivo de 96 horas, no qual obteve-se maior  índice de 
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emulsificação, a fase de crescimento que a levedura se encontra. Segundo, Desai 

e Banat (1997) a produção do emulsificante pode ocorrer durante a fase 

exponencial de crescimento do microrganismo ou sob condições de limitação de 

crescimento (fase estacionária).  

Quanto ao pH do sobrenadante do meio de fermentação de Cryptococcus 

adeliensis (L95) em HHPC, este não sofreu grande alteração durante a 

fermentação, manteve-se bem próximo estando entre 4,96 e 5,79 (Tabela 14). Em 

cultivo desta levedura em hidrolisado hemicelulósico de bagaço (NASCIMENTO, 

2015), comportamento distinto foi observado, o pH variou de 5,18 a 6,26. 

 

Tabela 15 - Crescimento celular da levedura Cryptococcus adeliensis (L95) e 
índice de emulsificação (IE24) (%) em cultivo em hidrolisado hemicelulósico de 
palha de cana. 

Tempo (h) Biomassa (cels/mL) Emulsificação (IE24) (%) 

0 2,12 x106 ± 1,78 x105 0% 

24 4,56 x106 ± 2,62 x105 Coalescência 

48 5,03 x108 ± 3,08 x108 47,92 ± 0,090 

72 1,05 x109 ± 5,67 x107 52 ± 0,036 

96 2,45 x109 ± 1,13 x108 56,25 ± 0,00 

Fonte: Autoria própria. 

 De acordo com Rivera et al. (2007) na ausência de glicose, a rota 

biossintética pode ser alterada de homo para a via heterofermentativa (via da 

fosfocetolase). Assim, além de biossurfactante são produzidos ácido acético e 

ácido láctico. Porém, na presente pesquisa não foi observada a coprodução 

destes concomitante com o biossurfactante no cultivo de Cryptococcus adeliensis 

(L95). 

As leveduras da Antártica suportam baixas concentrações de tóxico e até 

assimilam estes não havendo pesquisas destas em hidrolisado hemicelulósico 

não destoxificado (NASCIMENTO, 2015). Em estudo realizado por Marcelino, 

2016 sobre a produção de biossurfactante em hidrolisado hemicelulósico de 

bagaço de cana-de-açúcar notou-se que os sobrenadantes de muitas leveduras 

apresentaram elevados índices de emulsificação em hidrolisado não 

destoxificado, sendo que a levedura SSS11 (Trichosporon mucoides CLM 42.4) 

apresentou o maior IE24 (59,6 ± 4,7%) nesta condição. No entanto, esta mesma 
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levedura apresentou IE24 de 70 ± 1,3% em hidrolisado hemicelulósico 

destoxificado. Deve-se pesquisar futuramente o potencial destas leveduras da 

Antártica em resistir a altas concentrações de tóxicos e produzir biossurfactantes 

em hidrolisados hemicelulósicos não destoxificados. 

5.6 CARACTERIZAÇÃO PARCIAL DO BIOSSURFACTANTE 

5.6.1 Produção de glicolipídeo extracelular: Teste Blue Ágar 

  Na presente pesquisa o teste de Blue Ágar foi realizado para identificação 

da biomolécula produzida a partir da formação de halo azul. O CTAB utilizado no 

teste é um surfactante catiônico que reage com ramnolipídeos (biossurfactante 

aniônico) (CHANDANKERE et al., 2013). Este complexo (CTAB - ramnolipídio - 

azul de metileno) pode ser visualizado pela presença de halo azul escuro em 

torno do crescimento da colônia nas placas de Agar (Figura 26). Assim como 

pode ser visualizado na Figura 24, nos meios de cultivo contendo glicose (A) ou 

xilose (B) o teste foi positivo quanto à produção de glicolipídio extracelular por 

apresentar discreto halo azul em volta da colônia de Cryptococcus adeliensis 

(L95). 

 
Figura 24 - Determinação da produção de glicolipídios extracelulares por 
Cryptococcus adeliensis (L95): formação de discreto halo azul em meios semi-
definidos contendo glicose (A) ou xilose (B) como únicas fontes de carbono. 

 
Fonte: Autoria própria. 

A B 
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5.6.2 Extração do biossurfactante 

Para a caracterização parcial da biomolécula optou-se pelo cultivo em 72 

horas uma vez que o índice de emulsificação não obteve aumento em 96 horas 

de cultivo que justificasse o cultivo por mais 24 horas. 

O estudo da condição adequada de extração da molécula de 

biossurfactante produzido foi conduzido com o objetivo de se obter a molécula 

para a caracterização bioquímica. Para tanto, foram testadas três diferentes 

misturas de solventes em diferentes proporções, desse modo a partir da 

composição que mais se assemelhou a polaridade do biossurfactante este pôde 

ser extraído. As misturas de solventes são utilizadas para facilitar o ajustamento 

da polaridade entre o solvente ou agente de extração e o biossurfactante a ser 

extraído (FONTES et al., 2012). Os solventes testados e as proporções utilizadas 

foram as seguintes: clorofórmio/metanol (4:1), clorofórmio/metanol (2:1), 

hexano/acetato de etila (7:3) e acetato de etila. Estes foram selecionados 

baseados nas distintas polaridades e por serem os mais usuais em extração de 

biossurfactantes. Na figura 25 tem-se a extração com a mistura de 

clorofórmio/metanol (4:1). Nesta pode-se observar as duas fases formadas no 

funil de separação (A), sendo que a fase aquosa se encontra na parte superior, e 

a fase orgânica com os solventes na parte inferior, em (B) observa-se o extrato 

bruto ainda misturado aos solventes.  

Na Figura 26 têm-se os rendimentos (g/L) dos extratos brutos obtidos de 

cada um dos métodos de extração estudados. Nesta nota-se que o maior 

rendimento do extrato bruto (4,27g/L) foi obtido em clorofórmio/metanol (4:1). Este 

resultado poderia ser atribuído ao equilíbrio hidrofóbico/hidrofílico do sistema. No 

entanto, embora este seja o maior rendimento de acordo com análise da variância 

pelo teste de Tukey com 95% de confiança não foi possível observar diferença 

significativa entre os distintos rendimentos obtidos nos métodos de extração 

testados (Apêndice D). Na literatura foi reportado o rendimento de até 23%, 

11,334 ± 2,169 g/L no extrato bruto, em pesquisa realizada com a levedura T. 

mucoides em hidrolisado hemicelulósico de bagaço em condições de cultivo não 

otimizadas (MARCELINO, 2016). Este valor é superior aos relatados na presente 

pesquisa com as misturas de solventes testadas como se pode observar na 

Figura 28.  
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Fonte: Autoria própria. 

 
Figura 26 - Rendimentos (g/L) de biossurfactantes no extrato bruto das diferentes 
misturas de solvente utilizadas na extração. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Embora não tenha sido observada diferença significativa entre as respostas 

das variáveis testadas (Apêndice D) apenas a proporção clorofórmio/metanol (4:1) 
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Figura 25 - Extração de biossurfactante com clorofórmio/metanol (4:1), A) fase 
aquosa (superior) e fase orgânica (inferior), B) fase orgânica com mistura de 
solventes. 
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foi selecionada para obtenção do extrato bruto utilizado na caracterização da 

porção polar da biomolécula. Avaliou-se a presença de proteínas, carboidratos e 

de fenólicos pelos métodos espectrofotométricos já descritos anteriormente. 

Como já discutido o biossurfactante produzido por Cryptococcus adeliensis 

(L95) foi caracterizado a partir do teste de Blue Ágar como glicolipídeo (Figura 

26).  No entanto, após caracterização bioquímica parcial do extrato bruto para 

análise qualitativa, os testes apontaram presença de açúcares redutores e 

proteínas. Na literatura é relatada a composição química estrutural de 

glicolipídeos purificados de meios de cultivo, e uma análise da composição do 

biossurfactante produzido por Pseudomonas sp. 2B revelou que este é constituído 

de uma mistura de lipídeo e carboidrato na proporção de 65%: 32% (m/m), 

respectivamente (APARNA; SRINIKETHAN; SMITHA, 2012). Desse modo, os 

açúcares redutores detectados no extrato bruto são originados do meio de cultivo, 

estes em altas concentrações indicam que não foram separados do 

biossurfactante quando empregada a mistura de solventes clorofórmio/metanol 

(4:1). A presença de proteínas também é resultante de um método de extração 

ineficiente para o biossurfactante produzido pela levedura C. adeliensis (L95). 

Estas podem ter sido excretadas extracelularmente pela levedura ou podem ser 

originadas de estruturas celulares da levedura lisada.  

Testes de índice de emulsificação foram realizados com o extrato bruto da 

extração clorofórmio/metanol (4:1) e estes não emulsionaram. O mesmo não 

ocorreu na pesquisa desenvolvida por Sarubbo et al. (2001),  na qual o 

isolamento do surfactante aumentou a capacidade de emulsificação 111%. 

5.7 ESTABILIDADE DO BIOSSURFACTANTE FRENTE À VARIAÇÕES DE pH, 

CONCENTRAÇÕES SALINAS E TEMPERATURA 

Fatores ambientais como salinidade, pH e temperatura afetam a atividade 

do biossurfactante (ILORI et al., 2005). Sendo assim, estudou-se a estabilidade 

do biossurfactante frente aos diferentes fatores. Nas figuras 27 e 28 observa-se a 

estabilidade da emulsão em diferentes pHs. Nota-se que o maior índice de 

emulsificação foi no pH 8,0, próximo a neutralidade, mas mesmo em pHs baixos 

os valores se mantiveram constantes. Ao realizar o teste estatístico de Tukey, foi 

possível afirmar com 95% de confiança que não houve diferença significativa 

entre os diferentes índices de emulsificação obtidos nos distintos pHs testados 
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(Apêndice E). No entanto, sabe-se que valores acentuadamente baixos de pH 

podem causar alterações nas forças eletrostáticas envolvidas nas formações de 

emulsões, o que pode acarretar a coalescência das fases envolvidas (ANTUNES, 

2007). A variação do pH no meio pode também afetar a estrutura e o tamanho 

das micelas formadas entre o biossurfactante e o sistema água-óleo. Knoblich et 

al. (1995) observaram que a variação do pH alterou o tamanho e o formato das 

micelas produzidas pela surfactina. De acordo com Santos et al. (2014) nos 

valores  mais próximos à neutralidade, a micela apresenta uma estrutura globular  

e elipsoidal. Já em condições mais alcalinas, a estrutura passava para um formato 

globular e cilíndrico e com tamanho maior do que em pH mais ácidos ou neutros. 

Um tamanho de micela maior pode agregar uma maior quantidade material de um 

sistema água-óleo. No entanto, neste estudo como pode ser observado na Figura 

27 em condição de alcalinidade extrema o índice de emulsificação foi o menor 

relatado diante dos outros pHs testados. As emulsões formadas podem ser 

observadas na Figura 30. 

Figura 27 - Índice de emulsificação (IE24) do sobrenadante obtido do cultivo de 
Cryptococcus adeliensis (L95) em hidrolisado hemicelulósico de palha de cana 
por 72 horas de fermentação em diferentes pHs. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Fonte: Autoria própria. 

Quanto à salinidade de acordo com os resultados apresentados na Figura 

29 as emulsões mantiveram-se estáveis em todas as concentrações salinas 

testadas. Maiores concentrações de NaCl podem ser estudadas posteriormente 

para determinação a concentração salina a partir da qual a estabilidade da 

emulsão entra  em colapso. Com o aumento da concentração de NaCl  até 10% 

m/V não foi observado um efeito proporcional na força iônica no meio. De acordo 

com Rocha e colaboradores (2007), este resultado é interessante quando se 

considera o uso do biossurfactante na biorremediação em ambientes salinos, 

como por exemplo, na recuperação de derramamentos de petróleo em ambientes 

marinhos. Na literatura é reportado que concentrações salinas de 2 a 3 % são 

suficientes para inativar surfactantes convencionais (NITSCHKE; PASTORE, 

2002).  De acordo com Calderon e Poulin (1999) a concentração salina pode 

elevar a energia interna do sistema e, consequentemente, as emulsões tornam-se 

mais termodinamicamente instáveis. Ao realizar o teste estatístico de Tukey não 

foi possível notar diferença significativa nos índices de emulsificação obtidos nas 

diferentes concentrações salinas (Apêndice F). Na Figura 30 pode-se observar as 

emulsões. 

 
C 

 F 

A B 

D E 

Figura 28 - Emulsões obtidas a partir dos diferentes pHs testados (A) pH 2,0, (B) 4,0, 
(C) 6,0, (D) 8,0, (E) 10,0, (F) 12,0 do sobrenadante obtido do cultivo de Cryptococcus 
adeliensis (L95) em hidrolisado hemicelulósico de palha de cana no tempo de 72 horas 
de fermentação. 
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Figura 29 - Índice de emulsificação do sobrenadante obtido do cultivo de 
Cryptococcus adeliensis (L95) em hidrolisado hemicelulósico de palha de cana 
por 72 horas de fermentação em diferentes concentrações de NaCl (%). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

Quanto à variação da temperatura para determinação da estabilidade da 

emulsão pode-se observar na Figura 31 que a partir de 40 ºC o índice de 
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Figura 30 - Emulsões obtidas a partir de diferentes concentrações salinas (A) 2%, 
(B) 4%, (C) 6%, (D) 8%, (E) 10% (m/V) do sobrenadante obtido do cultivo de 
Cryptococcus adeliensis (L95) em hidrolisado hemicelulósico de palha de cana no 
tempo de 72 horas de fermentação. 
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emulsificação diminuiu, tendendo a zero na temperatura de 100 oC. Segundo 

Kokal (2002) e Cunha (2007) o aumento da temperatura fornece energia ao 

sistema, tornando a emulsão ainda mais instável. Ainda de acordo com estes 

autores sabe-se que a temperatura elevada é capaz de alterar importantes 

propriedades reológicas do meio, como por exemplo, a redução da viscosidade, o 

que acarreta uma coalescência mais rápida e reduz a resistência das películas 

interfaciais desestabilizando-as. Além disso, a baixa viscosidade facilita a 

aproximação e sedimentação dos glóbulos, proporcionando a formação de uma 

emulsão coalescente. 

Na maioria das temperaturas testadas as emulsões formadas 

apresentaram coalescência como pode ser observado na Figura 32, convém 

ressaltar que esta é uma estrutura instável e tende a se separar em duas fases 

(DALTIN, 2011). Todavia, somente na temperatura de 30 oC pôde-se notar 

emulsão sem coalescência. Nota-se que, mesmo em baixas temperaturas 0 oC e 

4 oC o índice de emulsificação não apresentou uma elevada variação quando 

comparado com o maior índice obtido em 30oC. Pela análise da variância 

(ANOVA) pelo método de Tukey, com 95% de confiança foi possível inferir que há 

diferença significativa nos índices de emulsificação obtidos nas distintas 

temperaturas testadas (Apêndice G).  

 

Figura 31 - Índice de emulsificação do sobrenadante obtido do cultivo de 
Cryptococcus adeliensis (L95) em hidrolisado hemicelulósico de palha de cana 
por 72 horas de fermentação em diferentes temperaturas (oC). 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Fonte: Arquivo próprio. 

Os resultados obtidos quanto a estabilidade da emulsão frente às 

diferentes condições ambientais foram relevantes quanto a resistência a elevadas 

concentrações salinas como 10% de NaCl e pH baixo (2,0), o que é interessante 

para aplicação industrial deste, uma vez que os biossurfactantes são usados 

como insumos em processos industriais. Ilori et al. (2005) avaliaram a estabilidade 

do biossurfactante produzido por Aeromonas sp., e verificou que este apresentava 

melhor atividade surfactante na concentração de 5 % (m/v) de NaCl, pH de 8,0 e 

temperatura de 40°C, e permaneceu com 77 % de sua atividade após exposição 

por 120 min a 100°C. Embora neste estudo o biossurfactante não tenha sido 

resistente a elevadas temperaturas a resistência quanto à salinidade e variações 

de pH torna este resultado muito promissor. 

 

 

 

 

 

A B C 

D E F 

Figura 32 - Emulsões obtidas a partir de temperaturas (A) 0oC, (B) 4 oC, (C) 
30 oC, (D) 60 oC, (E) 80 oC, (F) 100 oC do sobrenadante obtido do cultivo de 
Cryptococcus adeliensis (L95) em hidrolisado hemicelulósico de palha de 
cana no tempo de 72 horas de fermentação. 
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6 CONCLUSÕES 

A partir do estudo do aproveitamento da fração hemicelulósica da palha de 

cana-de-açúcar como matéria-prima na produção biotecnológica de 

biossurfactante a partir de leveduras isoladas da Antártica pôde-se inferir que: 

 As leveduras do continente Antártico produziram biossurfactante em meio 

de cultivo semi-definido contendo glicose ou xilose como fontes de carbono 

em 72 horas de cultivo. 

 A biomassa palha de cana-de-açúcar pode ser destinada para à obtenção 

de biossurfactantes a partir de leveduras da Antártica. 

 O biossurfactante produzido por Cryptococcus adeliensis (L95) foi 

caracterizado como glicolipídeo a partir do método de Blue Agar. 

 O método de extração testado não foi o mais seletivo para a purificação 

dos biossurfactantes. 

 Dentre os parâmetros ambientais testados para avaliação da estabilidade 

da emulsão, após análise estatística pôde-se inferir que apenas a 

temperatura é um parâmetro determinante para a estabilidade da emulsão. 

As emulsões mantiveram-se estáveis em condições extremas de elevada 

concentração salina, pH e temperaturas baixos. Sendo que, estes 

resultados são interessantes uma vez que consagram o potencial da 

aplicação desta biomolécula na biorremediação, dentre outras aplicações 

industriais em que estes são utilizados em condições ambientais extremas. 

 

Deste modo, pode-se inferir que o aproveitamento da biomassa palha de 

cana-de-açúcar para a produção de biossurfactante é um destino promissor para 

este subproduto da indústria sucroalcooleira. Vale destacar que, as características 

singulares que as leveduras da Antártica apresentam trazem ao biossurfactante 

produzido por Cryptococcus adeliensis (L95) notáveis particularidades que são 

consideráveis quanto à estabilidade. 
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7 PERSPECTIVAS DE ESTUDOS FUTUROS 

Este trabalho apresenta uma gama de possibilidades a serem exploradas em 

estudos futuros: 

 Otimizar as condições de cultivo com objetivo de obter maior rendimento 

na produção de biossurfactante. 

 Realizar o cultivo de Cryptococcus adeliensis (L95) em hidrolisado 

hemicelulósico de palha de cana-de-açúcar não destoxificado e determinar 

se as propriedades tensoativa e emulsificante apresentaram alteração. A 

produção de biossurfactante nesta condição seria relevante, uma vez que 

uma etapa do processo poderia ser eliminada. 

 Utilizar fontes de nutriente de custos mais baixos, como por exemplo, 

farelo de arroz e de soja como fontes de nitrogênio. 

 Adicionar ao meio de cultivo óleos residuais dos mais diversos segmentos 

industriais, o que já foi reportado na literatura por apresentar efeito positivo 

no aumento da produção de biossurfactante. 

 Testar outros métodos de extração mais eficientes para esta biomolécula, 

os quais devem apresentar polaridades distintas dos já testados para que 

assim possam ser mais seletivos e aumentar o rendimento do bioproduto. 

 Testar concentrações salinas mais elevadas para determinar a 

concentração salina a partir da qual a emulsão perde a estabilidade.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 

Concentrações dos reagentes utilizados para a realização da curva de 

calibração para dosagem de açúcares totais pelo método fenol sulfúrico 

 

Tabela 1: Curva de calibração para determinação de açúcar total pelo 
método de fenol sulfúrico. 

 
Tubo Padrão 

(100µg/mL) 

H2O destilada 

(mL) 

Fenol 5% 

(mL) 

H2SO4 

(mL) 

Concentração 

µg/Ml 

Branco - 0,5 0,5 2,5 0 

1 0,1 0,4 0,5 2,5 20 

2 0,2 0,3 0,5 2,5 40 

3 0,3 0,2 0,5 2,5 60 

4 0,4 0,1 0,5 2,5 80 

5 0,5 - 0,5 2,5 100 

Fonte: Autoria própria. 

 

APÊNDICE B 

Concentrações dos reagentes utilizados para a realização da curva de 

calibração para dosagem de açúcares redutores pelo método DNS. 

 

Tabela 2: Curva de calibração para a determinação de glicose pelo método 
DNS. 

 
Tubos Padrão de 

glicose (mL) 

H2O destilada 

(mL) 

Reativo DNS 

(mL) 

Concentração 

(mg/mL) 

Branco - 1,0 1 - 

1 0,1 0,9 1 0,1 

2 0,2 0,8 1 0,2 

3 0,4 0,6 1 0,4 

4 0,6 0,4 1 0,6 

5 0,8 0,2 1 0,8 

6 1,0 - 1 1 

Fonte: Autoria própria. 
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APÊNDICE C 

Concentrações dos reagentes utilizados para a realização da curva de 

calibração para dosagem de proteínas totais 

Tabela 3: Curva de calibração para quantificação de proteínas totais pelo 

método de Lowry. 

Tubos B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

[ ] µg/mL 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 

Padrão (mL) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

H2O (mL) 1,0 0,9 0,8 0,7 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 

M. Reativa (mL) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Fonte: Autoria própria. 

 

APÊNDICE D 

Resultados obtidos após análise da variância pelo teste estatistisco 

de Tukey 

Tabela 4: Coeficiente de variação (CV), Erro padrão do teste de Tukey e 

média para análise da significância estatística dos métodos de extração. 

Métodos de 

extração 

Cloroformio/

Metanol (4:1) 

Cloroformio/

Metanol (2:1) 

Hexano/Acetato 

de etila (7:3) 

Acetato de 

etila 

 3,50 a1 4,00 a1 4,00 a1 1,00 a1 

CV (%) 40,79%    

Erro padrão 4    

Fonte: Autoria própria. 

*Médias seguidas de letras distintas minúsculas nas linhas, indicam 

diferenças estatísticas (p>0,05) pelo Teste de Tukey. 
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APÊNDICE E 

Resultados obtidos após análise da variância pelo teste estatístico de 

Tukey 

Tabela 5: Coeficiente de variação (CV), Erro padrão do teste de Tukey e 

média para análise da significância estatística da estabilidade da emulsão em 

diferentes pHs. 

Estabilidade pH 

 2 4 6 8 10 12 

 44,8 a1 27,3 a1 31,02 a1 30,2 a1 45,5 a1 10,9 a1 

CV (%) 59,76      

Erro padrão 12      

Fonte: Autoria própria. 

*Médias seguidas de letras distintas minúsculas nas linhas, indicam 

diferenças estatísticas (p>0,05) pelo Teste de Tukey. 

 

Apêndice F 

Resultados obtidos após análise da variância pelo teste estatístico de 

Tukey 

Tabela 6: Coeficiente de variação (CV), Erro padrão do teste de Tukey e 

média para análise da significância estatística da estabilidade da emulsão em 

diferentes concentrações de NaCl. 

Estabilidade Concentração salina (%) 

 2 4 6 8 10 

 45,23 a1 45,76 a1 42,39 a1 29,18 a1 44,43 a1 

CV (%) 31,68     

Erro padrão 10     

Fonte: Autoria própria. 

*Médias seguidas de letras distintas minúsculas nas linhas, indicam 

diferenças estatísticas (p>0,05) pelo Teste de Tukey. 
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Apêndice G 

Resultados obtidos após análise da variância pelo teste estatístico de Tukey 

Tabela 7: Coeficiente de variação (CV), Erro padrão do teste de Tukey e média para análise da significância estatística da 

estabilidade da emulsão em diferentes temperaturas. 

Estabilidade   Temperatura (oC) 

 0 oC 4 oC 30 oC 40 oC 60 oC 80 oC 100 oC 

 31,50 a3 40,62 a4 51,00 a5 21,87 a2 21,50 a2 21,50 a2 0 

CV (%) 9,45       

Erro padrão 14       

Fonte: Autoria própria. 

*Médias seguidas de letras distintas minúsculas nas linhas, indicam diferenças estatísticas (p>0,05) pelo Teste de 

Tukey. 
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