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MetodologiaMetodologia

Surfactantes são compostos anfifílicos, logo, são capazes de reduzir os valores de tensão superficial e interfacial de uma mistura (1), formando um filme molecular ordenado
na superfície que reduz a tensão superficial e altera as características entre fases (2). Os surfactantes produzidos por micro-organismos são conhecidos como biosurfactantes e
vem despertando o interesse de pesquisadores, devido a fatores tais como baixa toxicidade, biodegradabilidade, elevado poder tensoativo e a possibilidade de produção através
de substratos alternativos como meio de cultura, sendo esta uma estratégia para a viabilidade econômica, pois a matéria-prima representa cerca de 30% dos custos totais em um
processo biotecnológico (3).

As leveduras podem também sintetizar emulsificantes extracelulares em altas concentrações (4) como, por exemplo, a P. tsukubaensis,
destacada por metabolizar o biosurfactante glicolipídico manosileritritol lipidío (MEL), que apresenta boa capacidade emulsificante em óleos vegetais e
hidrocarbonetos, além de ser estável em ampla faixa de pH e temperatura (5). Entretanto, a alta concentração de lipídeos no meio de cultura dificulta e
encarece o processo de purificação para obtenção do biosurfactante,sendo a escolha do meio de cultura a ser utilizado uma etapa de grande
importância para a viabilização da produção em escala industrial (6). Figura 1. Manosileritrol lipídio.
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O biosurfactante também mostrou-se estável frente a força iônica, quando em concentrações de
NaCl 0,5 e 10%.

Em relação à estabilidade no tratamento térmico, não houve mudança significativa na atividade
superficial do biosurfactante para 100ºC e 121ºC (Figuras 3 e 4). Houve uma oscilação mínima nos
valores de CMD-2 e CMD–3 ao longo do tempo, provavelmente associadas a variações
experimentais.

A atividade antimicrobiana do biosurfactante foi realizada por meio de ensaio quantitativo pela
concentração inibitória mínima (MIC). Foram utilizados as bactérias Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Serraria marcescens, Bacillus cereus, Bacillus subtilis,
Salmonella choleraesuis e Rhodococcus equi, os fungos filamentosos Alternaria alternata e
Phytophthora insfestans, ambos fitopatógenos, e a levedura Candida albicans. Todos os micro-
organismos apresentaram crescimento celular nas onze diluições testadas, sendo assim, o MIC é
maior que 10 mg.mL-1: Estes resultados não estão de acordo com a literatura mas podem ser
explicados pela utilização da espuma não purificada nos ensaios.
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A levedura P. tsukubaensis mostrou-se capaz de produzir biosurfactante
em todos os substratos testados, evidenciado pela redução na tensão
superficial (Figura 2). Além disto, verificou-se que a produção de
biosurfactante pela levedura foi estatisticamente maior (ao nível de
significância de 5%) no meio de cultura contendo glicerol com tensão
superficial próxima a 28,06 mN.m-1. Assim foi realizado o aumento de escala
em fermentador de bancada, de modo a se estudar as características do
biosurfactante produzido pela levedura.

O biosurfactante produzido em biorreator se mostrou estável em uma
ampla faixa de pH, apresentando atividade superficial ótima entre 8 e 12 e
valores de tensão menores que 30 mN.m-1.

Figura 3. Tensão superficial após tratamento térmico a 100ºC.
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Figura 2. Gráfico das tensões superficiais dos meios de cultura analisados. Figura 4. Tensão superficial após tratamento térmico a 121ºC.

Foi possível demonstrar o potencial da levedura Pseudozyma
tsukubaensis quanto à produção de biosurfactante, especialmente no meio
de cultura contendo glicerol resíduo da indústria de biodiesel. Os resultados
foram de baixas tensões superficiais, boa estabilidade frente à condições
extremas de pH, temperatura e forca iônica, mesmo que não tenha sido
possível realizar a purificação da espuma.


