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RESUMO 
 

 

 

Os lipopeptídeos representam uma classe de surfactantes microbiológicos com crescente 

interesse científico, terapêutico e biotecnológico. O gênero Bacillus é um produtor 

destes compostos ativos, entre eles B. subtilis que produz surfactina, o mais potente 

biossurfactante conhecido. Estes compostos atuam como antibióticos, antivirais, agente 

antitumorais, imunomoduladores e inibidores enzimático. Neste trabalho foram 

avaliadas a produção, a extração e a caracterização de surfactantes obtidos pelo cultivo 

de B. subtilis R14, bem como sua atividade antimicrobiana e propriedades físico-

químicas. Durante o cultivo em meio quimicamente definido, a tensão superficial do 

meio foi reduzida de 54 mN/m no início do crescimento microbiano para 30 mN/m após  

20 h. Uma concentração de surfactante bruto de 2 g/L foi obtida depois de 40 h de 

cultivo. Uma caracterização preliminar sugeriu que dois surfactantes foram produzidos, 

surfactina e iturina A. A avaliação antimicrobiana destes compostos foi realizada frente 

a cepas de bactérias multidrogas-resistente de Enterococcus faecalis, Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa e Salmonella entérica. Todas as cepas foram 

sensíveis aos surfactantes, em particular a Gram-positva Enterococcus faecalis. Os 

lipopeptídeos produzidos apresentaram-se termoestáveis, estáveis em uma faixa de pH 

de 4 a 8. e até 20% de salinidade. Os resultados demonstram que os lipopeptídios têm 

um amplo espectro de ação e aplicação, incluindo atividade antimicrobiana frente 

microrganismos com perfil de multirresistência. 

 

Palavras-chave: Biossurfactante, Bacillus subtilis, Lipopeptídios, Atividade 

antimicrobiana 
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ABSTRACT 

 

Lipopeptides represent a class of microbial surfactants with increasing scientific, 

therapeutic and biotechnological interests. The genus Bacillus is a producer of these 

active compounds, and among them B. subtilis produces surfactin, the most potent 

biosurfactant known. These compounds can act as antibiotics, antivirals, antitumorals, 

immunomudulators and enzyme inhibitors. In this work were evaluation production, 

extraction and characterization of biosurfactants obtained by cultivation of B. subtilis 

R14, as also microbiological activity and stability. During  cultivation in defined 

medium, the surface tension of the medium was reduced from 54 mN/m in the 

beginning of the microbial growth to 30 mN/m after 20 h. A crude surfactant 

concentration of 2.0 g/L was obtained after 40 h of cultivation. A preliminary 

characterization suggested that two surfactants were produced, surfactin and iturin. The 

evaluation of the microbiological activity of these compounds was carried out against 

multidrugs-resistant bacteria strains of Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa and Salmonella enterica.  All strains were sensitive to the 

surfactants, in particular the Gram-positive Enterococcus faecalis. The lipopeptides 

produced showed that they are thermostable, stability for pH 4 to 8 and 20% of salinity. 

The results demonstrated that lipopeptides have a broad spectrum of actions and 

applications, including antimicrobial activity against microorganisms with multi-

resistant profiles.  

Key words: Biosurfactant, Bacillus subtilis, Lipopeptides, Antimicrobial activity 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Surfactantes são moléculas anfifílicas, constituída de uma porção hidrofóbica e 

outra hidrofílica, que se concentram nas interfaces entre as fases fluidas que têm graus 

diferentes de polaridade (NITSCHKE et al., 2004). As propriedades de redução da 

tensão superficial e interfacial dos surfactantes conferem, a estes, uma grande variedade 

de aplicações em processos industriais envolvendo emulsificação, detergência, 

capacidade espumante, capacidade molhante, solubilização e dispersão de fases 

(CAMEOTRA & MAKKAR, 2004). A maior utilização dos surfactantes se concentram 

nas indústrias de limpeza (sabões e detergentes), de petróleo e de cosméticos e produtos 

de higiene. Atualmente, quase todos os surfactantes têm sido sintetizados a partir de 

petróleo, no entanto, existe uma tendência para a substituição dos surfactantes sintéticos 

pelos naturais. Esta é motivada pela necessidade de produtos mais brandos e pela 

necessidade de substituição de compostos não biodegradáveis como os alquil benzenos 

ramificados (NITSCHKE & PASTORE, 2002). 

Surfactantes de origem biológica são classificados como biossurfactantes, os 

quais são produzidos por uma grande variedade de microrganismos. Biossurfactantes 

são moléculas complexas compreendendo diferentes estruturas que incluem 

lipopeptídeos, glicolipídeos, complexos de polissacarídeos-proteína, ácidos graxos e 

fosfolipídios (AHIMOU et al., 2000). Recentemente, surfactantes de origem microbiana 

têm se mostrado compostos bastante atrativos por exibirem algumas vantagens, tais 

como biodegradabilidade, baixa toxicidade, biocompatibilidade e habilidade em serem 

produzidos a partir de substratos baratos e renováveis (ROSENBERG, 1999). Além 

disso, um biossurfactante poderá ser obtido para uma aplicação específica adaptando-se 

a manipulação à escolha do microrganismo produtor, aos vários substratos e as 

condições de cultivo (PEYPOUX et al., 1999). 
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Algumas linhagens de espécies de Bacillus subtilis são capazes de produzir 

lipopeptídeos cíclicos com caráter surfactante. A característica estrutural deste 

lipopeptídeo é um ácido graxo específico, o qual é combinado com um heptapeptídeo. 

Muitos destes lipopeptídeos apresentam potente atividade antibiótica e têm sido tema de 

diversos estudos na descoberta de novos antibióticos, com destaque para a surfactina, o 

mais potente biossurfactante conhecido até o momento (CAMEOTRA & MAKKAR, 

2004).  

No Departamento de Antibióticos da UFPE, estudos realizados com B. subtilis 

R14 demonstraram a produção de compostos lipopeptídeos efetivos no controle de 

Xantomonas campestris pv. campestris, agente causal da podridão negra das crucíferas, 

em cultivos realizados em meio à base de glucose (MONTEIRO et al., 2005), bem 

como em meio à base de melaço (LUNA et al., 2002). Santos (2004) demonstrou a 

atividade antimicrobiana de B. subtilis R14, tanto in vitro como in vivo, contra 

Acidovorax avenae subsp. citrulli, agente causal da mancha aquosa do melão. Carvalho 

(2005) demonstrou a atividade antimicrobiana in vitro destes compostos contra 

Agrobacterium tumefaciens, agente causal da galha-da-coroa em leguminosas; Erwinia 

amylovora, agente causal da ferrugem de fogo em cultivares de maçã, pêra, uva, dentre 

outros. 

Diante da importância da busca de novos compostos surfactantes que 

apresentem maior especificidade, baixa toxicidade e menor custo de produção, os 

biossurfactantes demonstram propriedades capazes de promover o aumento na 

produção, substituindo os surfactantes derivados do petróleo. 
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2. OBJETIVOS 

 
Objetivo geral: 
 
 

Produzir, extrair e caracterizar surfactantes a partir de uma cultura de B. subtilis 

R14 em processo descontínuo. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Avaliar a produção de surfactantes por B. subtilis R14; 

• Caracterizar, a partir de estudos cromatográficos e análises bioquímicas, os 

surfactantes produzidos por B. subtilis R14; 

• Avaliar o espectro de ação antimicrobiana frente a microrganismos patogênicos 

de interesse clínico, incluindo bactérias multidroga-resistentes; 

• Avaliar a estabilidade das propriedades físico-químicas dos surfactantes 

produzidos frente à temperatura, pH e salinidade. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Surfactantes de origem microbiana 

 

Os biossurfactantes possuem uma estrutura comum: uma porção lipofílica, 

usualmente composta por cadeia hidrocarbônica de um ou mais ácidos graxos, que 

podem ser saturados, insaturados, hidroxilados ou ramificados, ligados a uma porção 

hidrofílica, que pode ser um éster, um grupo hidroxi, fosfato, carboxilato, aminoácido 

ou carboidrato (DESAI & BANAT, 1997). Estes compostos constituem uma das 

principais classes de surfactantes naturais, sendo classificados de acordo com a sua 

composição química e sua origem microbiana (Tabela 3.1).  

Tabela 3.1 Principais classes de biossurfactantes e microrganismos envolvidos 
(NITSCHKE & PASTORE, 2002). 

 

Algumas células microbianas apresentam elevada hidrofobicidade superficial, 

sendo consideradas por si só como biossurfactantes, como por exemplo, 

microrganismos degradadores de hidrocarbonetos, algumas espécies de Cyanobacteria e 

alguns patógenos como S. aureus e Serratia sp.. Bactérias do gênero Acinetobacter sp. 

Tipo de Biossurfactante Microrganismo 
Glicolipídeos  

 Ramnolipídios Pseudomonas aeruginosa 
 Soforolipídios Torulopsis bombicola 
 Trehalolipídios Mycobacterium sp. 

Lipopeptídeos e lipoproteínas  
 Surfactina Bacillus subtilis 
 Iturina A Bacillus subtilis 
 Gramicidina Bacillus brevis  
 Polimixina Bacillus polymyxa 

Ácidos graxos e fosfolipídios  
 Ácidos graxos Corynebacterium lepus 
 Fosfolipídios Thiobacillus thioxidans 

Surfactantes poliméricos  
 Emulsan Acinetobacter calcoaceticus 

Surfactante Particulados  
 Células Staphylococcus aureus e Serratia spp. 
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produzem vesículas extracelulares que tem função importante na captação de alcanos 

para a célula, possuindo elevada atividade surfactante. As vesículas e células 

microbianas com atividade surfactante são classificadas como biossurfactantes 

particulados (KAPPELI & FINNERTY, 1979; NITSCHKE & PASTORE, 2002).  

 

3.1.1 Fisiologia dos Biossurfactantes 
 

a) Tensão Superficial e Interfacial 
 

Tensão superficial é um efeito que ocorre na camada superficial de um líquido 

que leva a sua superfície a se comportar como uma membrana elástica (Figura 3.1). A 

tensão superficial está relacionada com a diferença de pressão (ΔP) entre os dois lados 

de uma interface pela equação de Laplace e Young (DIAS et al., 2004): 

 

onde γ representa a tensão superficial na interface líquido-ar e  R1 e R2 são os raios de 

curvatura da interface.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.1. Esquema de forças (F1) que geram a tensão superficial de um líquido 
(obtido de 
http://www.ucs.br/ccet/defq/naeq/material_didatico/textos_interativos_27.htm). 
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Se um dos flúidos é uma fase de vapor de um líquido a medida se refere a tensão 

superficial. Se a superficie investigada é a interfácie entre dois líquidos a medida se 

refere a tensão interfacial. 

Quando um surfactante é adicionado à água suas moléculas tentam se arranjar de 

modo à minimizar a repulsão entre grupos hidrofóbicos e a água. Os grupos polares 

ficam na solução aquosa, próximo à superfície, e os grupos apolares ficam na interface 

àgua-ar, minimizando o contato com a água. Isto gera uma diminuição na tensão 

superficial da água, pois provoca um desarranjo de sua superfície 

(http://qmc.ufsc.br/qmcweb/micela/index.html). 

 

c) Concentração Micelar Crítica (CMC) 
 

Após uma certa concentração, as moléculas de surfactante, na solução, passam a 

se agregar sob a forma de micelas (Figura 3.2).  

 
Figura 3.2 Estrutura micelar formada a partir de um surfactante (obtido de 
http://www.qmc.ufsc.br/qmcweb/micela/index.html). 

 
 

A proporção de moléculas na superfície ou como micelas no líquido dependem 

da concentração de surfactante adicionado (MULLIGAN, 2004).  A Figura 3.3 mostra a 

relação entre a tensão superficial e a concentração de surfactante adicionada. 
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Figura 3.3 Relação entre a tensão superficial (TS) e a concentração de surfactante para 
determinação da concentração micelar crítica (CMC) (adaptado de Mulligan (2004)).  
 

Na Figura 3.3 podem ser vistas três fases de comportamento da tensão 

superficial em função da concentração de surfactante, a saber: 

• 1 : Uma baixa concentração de surfactante ocorre apenas uma ligeira mudança 

na tensão superficial; 

• 2 : Com maior adição de surfactante há uma maior redução na tensão superficial; 

• 3: Saturação do líquido com micelas. 

Em baixas concentrações de surfactantes, estes irão se deslocar para a superfície, 

no entanto, quando aumenta a concentração destes compostos na superfície, mais 

moléculas tendem a formar micelas. Em determinada concentração a superfície torna-se 

completamente cheia de surfactante e em qualquer adição de mais surfactante, este 

formará micelas. Esta concentração é chamada Concentração Micelar Crítica (CMC). 

CMC
TS 

Concentração do surfactante 

1 2 3 
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d) Funções dos Biossurfactantes 

 

Embora a exata função dos biossurfactantes ainda não tenha sido completamente 

elucidada, algumas delas foram relatadas: 

 

 Emulsificação e solubilização de hidrocarbonetos ou compostos insolúveis em 

água, facilitando o crescimento de microrganismos nestes substratos (FRANCY 

et al., 1991), embora cepas de Bacillus subtilis produzam surfactantes apenas em 

substratos hidrossolúveis (COOPER et al., 1981; KIM & LEE, 2004); 

 Transporte de hidrocarbonetos: função atribuída aos biossurfactantes ligados à 

parede celular de Candida tropicalis (NITSCHKE & PASTORE, 2002). Um 

aumento significativo da porção lipídica do polissacarídeo de membrana foi 

detectado quando o microrganismo crescia em alcanos, indicando que o 

complexo polissacarídeo-ácido-graxo presente na superfície celular estaria 

envolvido no transporte de hidrocarbonetos; 

 Aderência-liberação da célula a superfícies: uma das mais importantes 

estratégias de sobrevivência dos microrganismos é sua habilidade em colonizar 

um nicho ecológico onde possa multiplicar-se. O elemento chave nesta 

estratégia são estruturas da superfície celular responsáveis pela aderência das 

células à superfícies. 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 (RON & ROSENBERG, 2001); 

 Atividade antibiótica: demonstrada por vários biossurfactantes, principalmente 

da classe dos lipopeptídios e glicopeptídios. Os ramnolipídios de P. aeruginosa 
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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 

(NITSCHKE et al., 2004 ). 

 

3.1.2 Propriedades dos Biossurfactantes 
 

Apesar da diversidade de composição química e propriedades, algumas 

características são comuns à maioria dos biossurfactantes. Muitas destas características 

representam vantagens sobre os surfactantes sintéticos (BOGNOLO, 1999; NITSCHKE 

& PASTORE, 2002): 

 

 Atividade superficial e interfacial: os biossurfactantes são mais eficientes e mais 

efetivos do que os surfactantes convencionais (detergentes aniônicos sulfatados) 

pois reduzem mais a tensão superficial com menores concentrações de 

biossurfactante. A concentração micelar crítica (CMC) dos biossurfactantes 

(medida de sua eficiência) varia entre 1-2000 mg/L, enquanto que a tensão 

interfacial (óleo/água) e superficial ficam em torno de 1 e 30 mN/m, 

respectivamente (MULLIGAN, 2004); 

 Tolerância à temperatura, pH e força iônica: alguns biossurfactantes apresentam 

elevada estabilidade térmica e de pH podendo ser utilizados em ambientes com 

condições mais drásticas. O lipopeptídeo de B. subtilis LB5a é estável a 

temperaturas em torno de 100 °C por até 120 h e pH entre 5 e 12. Este composto 

também se mostrou estável a concentrações de 20% de NaCl enquanto que uma 
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concentração salina de 2-3% é suficiente para inativar surfactantes sintéticos 

(NITSCHKE & PASTORE, 2006); 

 Biodegradabilidade: diferentes dos surfactantes químicos os biossurfactantes são 

facilmente degradáveis na água e no solo, o que os torna adequados para 

aplicações como biorremediação e tratamento de resíduos (MULLIGAN, 2004); 

 Baixa toxicidade: os biossurfactantes têm recebido maior atenção também 

devido à crescente preocupação da população com os efeitos alérgicos dos 

produtos artificiais (CAMEOTRA & MAKKAR, 2004); além disto, sua baixa 

toxicidade permite sua utilização em alimentos, cosméticos e produtos 

farmacêuticos (FLASZ et al., 1998; SINGH & CAMEOTRA, 2004). 

 

Os biossurfactantes também apresentam a vantagem de poderem ser sintetizados a 

partir de substratos renováveis e possuírem grande diversidade química, possibilitando 

aplicações específicas para cada caso particular (CAMEOTRA & MAKKAR, 2004). 

Além disto, possuem características estruturais e propriedades físicas distintas, o que os 

torna comparáveis ou superiores aos surfactantes sintéticos em termos de eficiência 

(SINGH & CAMEOTRA, 2004). Outra vantagem reside no fato de serem compostos 

que não são derivados de petróleo, fator importante à medida que os preços do petróleo 

aumentam. 

A possibilidade de modificação da estrutura química e das propriedades físicas dos 

biossurfactantes, através de manipulações genéticas no microrganismo produtor, 

permitirá o desenvolvimento de produtos para necessidades específicas. 
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Dentre os biossurfactantes produzidos por microrganismos, destacam-se os 

lipopeptídeos produzidos por B. subtilis, devido sua grande atividade surfactante e 

antimicrobiana (VATER, 1986; MULLIGAN, 2004). 

 

3.2 Lipopeptídeos produzidos por Bacillus subtilis 

 

Lipopeptídeos representam uma classe de surfactantes microbianos que tem 

atraído grande interesse biotecnológico. Tais compostos são produzidos por uma larga 

variedade de microrganismos, destacando-se o gênero Bacillus. A característica 

estrutural destas moléculas é a presença de um ácido graxo específico ligado a uma 

porção de aminoácidos, o que lhes confere um caráter anfifílico (STACHELHAUS et 

al., 2002). A produção de lipopeptídeos pelo gênero Bacillus merece atenção em função 

das múltiplas aplicações farmacológicas que possuem (CAMEOTRA & MAKKAR, 

2004; STEIN, 2005).  

Entre os lipopeptídeos sintetizados por linhagens de B. subtilis, a maioria 

pertence à classe dos lipopeptídeos cíclicos, geralmente formados por anéis de oito 

membros, sete dos quais são aminoácidos e o oitavo membro é um ácido graxo de 

conformação e tamanho de cadeia variável (Figura 3.4). Entre os lipopeptídeos cíclicos, 

encontram-se o grupo das surfactinas e o grupo das iturinas, que inclui as iturinas A, C, 

D e E; bacilomicinas D, F e L (AHIMOU et al., 2000).  
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3.2.1 Surfactinas  

As surfactinas são classificadas como lipopeptídeos do tipo macrolídeo, acídico, 

cíclico, com peso molecular de 1050 kDa, contendo um β-amino ácido graxo 

(geralmente um ácido β-hidroxidecanóico, como o ácido 3-hidróxi-13-metil 

tetradecanóico), ligado ao anel lactona através de uma ponte amida no resíduo de 

glutamato e de uma ligação éster no resíduo de D-Leu (Figura 3.4). A porção 

hidrofóbica é composta de uma cadeia carbônica variando de C13 a C15 e a porção 

hidrofílica é composta de Glu-Leu-Leu-Val-Asp-Leu-Leu, dispostos na forma de um 

anel peptídico tipo lactona (ARIMA et al., 1968; LANG, 2002; STACHELHAUS et al., 

2002), como visto na Figura 3.4.  

 
 

A 
 

 
 

B 
 

 
C 

Figura 3.4 Lipopeptídeos biossurfactantes produzidos por B. subtilis: Surfactina (A), 
Iturina A (B) (adaptado de CAMEOTRA & MAKKAR, 1998) e Bacilomicina L 
(adaptado de MOYNE et al., 2004). 

 

L-Leu L-Leu 

D-Leu 

β-OH-C13-15 L-Glu 

L-Val L-Asp D-Leu 

L-Ser D-Tyr 

D-Asn 

β-N-C14-16 L-Asn 

L-Gln L-Pro D-Asn 

L-Thr D-Tyr 

D-Asn 

β-N-C14-16 L-Asp 

L-Ser L-Gln D-Ser 
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Devido à presença de resíduos de L-Glu e L-Asp, a surfactina apresenta duas 

cargas negativas em pH fisiológico, possuindo um pK entre 5,5-6,0, estando, em pH 5,5 

completamente protonada (GRAU et al., 1999). Morikawa e colaboradores (2000), nas 

condições experimentais estudadas, determinou que o pK da surfactina era de 

aproximadamente 7,5. 

Há três tipos diferentes de surfactinas, A, B e C, que são classificados de acordo 

com as diferenças em suas seqüências dos aminoácidos. Surfactin-A tem a L-leucina, a 

surfactina-B tem a L-valina e a surfactina-C tem a L-isoleucina na posição do 

aminoácido envolvida na formação do anel lactona com um ácido graxo de C13-C15 

(CAMEOTRA & MAKKAR, 2004). Esta estrutura quimérica da surfactina tem um 

grupo carboxila quelante, uma cadeia de ácidos graxos com habilidade de formar 

micelas e a conformação flexível do anel lactona podem explicar as atividades 

biológicas da surfactina (VASS et al., 2001).  Estes lipopeptídeos sintetizado por B. 

subtilis têm sido descritos como metabólicos secundários extracelulares de diferentes 

aplicações farmacológicas (KOSARIC, 1993; SONENSHEIN et al., 1993; MIRELES et 

al., 2001), que estão descritas a seguir.  

Vater e colaboradores (2002) realizaram estudos de produção e atividade 

antimicrobiana de biossurfactantes produzidos por B. subtilis C1, onde encontraram 

maior atividade frente a diferentes bactérias Gram-positivas, incluindo B. coagulans, 

Streptococcus mutans onde apresentaram a maior atividade com halos médios de 

inibição maiores de 11 mm e Staphylococcus aureus e B. subtilis com halos que 

variaram de 9 a 11 mm. Não observaram atividade frente a organismos Gram-negativos. 

Foram analisadas também espécies de leveduras que apresentaram variação na 

atividade; halos de inibição maiores de 11 mm para Saccharomyces cerevisiae e não 

houve inibição para a Candida albicans. Frente a bacilo álcool ácido resistente 

Mycobacterium smegmatis, a surfactina apresentou halos em torno de 9 a 11 mm. 
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Pauli e colaboradores (1997) mostraram que a surfactina apresenta atividade 

antimicoplasma e foi usada em um método rápido e simples para a inativação completa 

e permanente de micoplasma em culturas de células mamárias. Com o tratamento a 

partir deste biossurfactante, houve um aumento na taxa de proliferação celular e 

mudanças na morfologia das células mamárias as quais tinham sido contaminadas com 

micoplasma. Além disso, a baixa toxicidade da surfactina para as células mamárias 

permitiu a inativação específica de micoplasma sem deteriorização significante no efeito 

do metabolismo celular e na taxa de proliferação das células mamárias na cultura.   

A surfactina inativa efetivamente o herpesvírus, retrovírus e outros vírus 

encapsulados de DNA e RNA (VOLLENBROICH et al., 1997; KRACHT et al., 1999). 

Estes lipopeptídeos atuam diretamente no envelope lipídico viral, inserindo-se na 

bicamada lipídica, havendo desintegração do envelope viral, podendo inclusive destruir 

os capsídeos, evitando os passos do ciclo de replicação viral de adsorção e penetração 

na célula hospedeira (BANAT et al., 2000). Foi comprovado que estas moléculas não 

impedem a replicação de vírus dentro da célula hospedeira, possuindo alvo de ação 

apenas no vírus fora da célula. Por atuarem na bicamada lipídica, vírus não-envelopados 

não são inativados pela surfactina, de modo que a inativação por estas moléculas 

depende da composição lipídica do envelope viral, bem como das glicoproteínas do 

capsídeo (VOLLENBROICH et al., 1997; KRACHT et al., 1999).  Além disso, 

Vollenbroich e colaboradores (1997) descreveram que a surfactina é um potente agente 

contra o vírus da imunodeficiência humana (HIV-1 e HIV-2). 

Outras propriedades foram descritas para a surfactina, tais como: atividade 

antitumoral contra o carcinoma de Ehrlich (KAMEDA et al., 1974; KIM et al., 1998); 

atuam como inibidores da fosfodiesterase dependente de adenosina monofosfato ciclase 

(AMPc) (HOSONO & SUZUKI, 1983; VASS et al., 2001); inibem a formação do 

coágulo de fibrina devido à inativação do plasminogênio (ARIMA et al., 1968; 
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KOSARIC, 1993; KIKUCHI & HASUMI, 2002); promovem lise de esferoplasto e 

protoplastos (BERNHEIMER & AVIGAD, 1970); inibem a desnaturação das proteínas 

(ARIMA et al., 1968; CAMEOTRA & MAKKAR, 2004); inibem a resposta 

inflamatória, devido à supressão da fosfolipase A2 plaquetária (KIM et al.,1998); 

estimulam a ativação de macrófagos (MORIKAWA et al.,2000; VASS et al., 2001). 

   

3.2.2 Iturina A 
 

O biosurfactante iturina A (Figura 3.4) é um lipopeptídeo de grande ação 

antimicrobiana, produzido por diversas linhagens de B. subtilis (SINGH & 

CAMEOTRA, 2004). Os membros deste grupo são classificados como sendo 

lipopeptídios macrolídeos, acídicos, cíclicos, contendo β-amino ácidos graxos, 

geralmente com uma cadeia carbônica de C11 a C17 (mais comumente o ácido 12-metil 

tri ou tetradecanóico), ligada por ponte amida a um resíduo de aminoácido no anel 

lactona (SONENSHEIN et al., 1993). 

Um dos principais membros desta classse de lipopeptídeos é a Iturina A 

(C48H74N12O14) (YU et al., 2002). É um metabólito termoestável, resistente a proteases e 

solúvel em metanol (BERNAL et al., 2002).  

Iturina A desorganiza a membrana plasmática pela formação de pequenas 

vesículas e pela agregação de partículas intramembranares e degrada os fosfolipídios, 

liberando eletrólitos e produtos de alto peso molecular. Além disso, aumenta a 

condutância elétrica da membrana, fato este que estimulou a discussão da capacidade de 

formação de poros membranares pelos lipopeptídios e da sua ação frente a 

microrganimos patógenos (CAMEOTRA & MAKKAR, 2004). 

 Iturina A foi proposta como um agente antifúngico eficaz para as micoses 

profundas (TANAKA et al., 1997). Outros membros do grupo da iturina incluem a 
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bacilomicina D e a bacilominica L (Figura 3.4) descritas por possuírem atividade 

antimicrobiana (ESHITA et al., 1995; MOYNE et al., 2001).  

Uma nova linhagem bacteriana do gênero Paenibacillus produz um composto 

antifúngico como a iturina, que demonstra ser um agente mais eficaz que esta frente aos 

fungos patogênicos (CHUNG et al., 2000). Assim, os membros do grupo da iturina 

apresentam potencial para serem utilizados como agentes antifúngicos alternativos aos 

sintéticos. 

 

3.3.3 Outras aplicações dos biossurfactantes 
 
a) Biossurfactantes como anti-adesivos 

 

Motilidade e a formação de biofilme são ações importantes na colonização de 

uma superfície pelas bactérias, e aumentam a probabilidade de infecções nosocomiais. 

Biossurfactantes foram capazes de inibir a adesão de organismos patogênicos às 

superfícies sólidas ou infecções localizadas. Surfactina diminui a quantidade de 

biofilme formada pelo Salmonella typhimurium, Salmonella enterica, Escherichia coli e 

Proteus mirabilis em catéteres uretrais de vinil (MIRELIS et al., 2001).  

Mirelis e colaboradores (2001) realizaram um pré-revestimento de catéteres com 

uma solução de surfactina antes da inoculação com os meios, e verificaram que esta foi 

tão eficiente quanto adicionar a surfactina no meio de crescimento. Estes resultados 

tiveram grande importância nas infecções oportunistas causadas por espécies de 

Salmonella, incluindo infecções do trato urinário em pacientes com a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (SIDA) e um grande potencial para aplicações práticas.  

A adesão prévia dos biossurfactantes a superfícies sólidas poderá constituir um 

novo e eficiente meio de combater a colonização por microrganismos patogênicos. 

Meylheuc e colaboradores (2001) estudaram um biossurfactante obtido de P. 
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fluorescens dotado de propriedades inibidoras da adesão de Listeria monocytogenes 

LO28 às superfícies do politetrafluoroetileno e do aço inoxidável. 

Lactobacillus são importantes na manutenção da flora urogenital. Veraeds e 

colaboradores (1998) mostraram a inibição da formação de biofilme por uropatógenos 

pelos biossurfactantes produzidos por L. acidophilus. Estes achados despertam grande 

interesse na utilização de Lactobacillus como um probiótico para a prevenção de 

infecções urogenitais.  

L. fermentum RC-14 libera compostos de caráter surfactante que podem inibir a 

adesão das bactérias uropatogênicas, destacando-se Enterococcus faecalis 

(HEINEMANN et al., 2000). A propriedade anti-adesiva de biossurfactantes produzidos 

por espécies de Lactobacillus demonstram grande interesse para aplicação em vários 

sítios corpóreos em seres humanos onde os patógenos atacam, colonizam e instalando a 

doença nos tratos urinário e vaginal (BORIS & BARBES, 2000; REID, 2001). 

 Os surfactantes apresentam um papel importante nos seres humanos, por 

exemplo, os surfactantes presentes nos pulmões. O surfactante pulmonar é um 

complexo de lipoproteína sintetizado e secretado pelas células epiteliais dos pulmões no 

espaço extracelular, que baixa a tensão superficial entre o ar e o líquido do pulmão. 

Estes demonstram também um importante papel na defesa do hospedeiro contra 

infecções, inibindo a adesão destes a superfície pulmonar, bem como na inflamação. 

Isto sugere uma pesquisa promissora de terapia para as doenças infecciosas e 

inflamatórias do pulmão (WRIGHT, 2003).     

 

b) Biorremediação 

 

Os acidentes com derramamento de produtos derivados do petróleo se tornaram 

numerosos e têm causado muitos problemas ecológicos e sociais. Como os 
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biossurfactantes aumentam a interação superficial Água/Óleo, aceleram a degradação de 

vários óleos por microrganismos e promovem a biorremediação de águas e solos 

(BANAT, 1995, MULLIGAN, 2004). A capacidade dos biossurfactantes em emulsificar 

e dispersar hidrocarbonetos em água aumentam a degradação destes compostos no 

ambiente. Uma vez que microrganismos degradadores estão presentes em oceanos, a 

biodegradação constitui um dos métodos mais eficientes de remoção de poluentes. 

Entretanto os estudos ainda ocorrem ao nível laboratorial e a biorremediação de oceanos 

utilizando biossurfactantes permanece ainda como um desafio (NITSCHKE & 

PASTORE, 2002). Os biossurfactantes podem ser usados diretamente para emulsificar e 

aumentar a solubilidade de contaminantes hidrofóbicos no solo. Alternativamente, 

podem ser utilizados microrganismos produtores ou a adição de fatores de crescimento 

de microrganismos selvagens capazes de produzir estes compostos. 

Alguns estudos demonstraram o aumento da biodisponibilidade de compostos 

aromáticos pouco solúveis como os aromáticos policíclicos (HPA) pelo uso de 

biossurfactantes. O tratamento de amostras contaminadas por fenantreno (MULLIGAN, 

2004) e naftaleno (ZHANG et al., 1997) com biossurfactantes resultou em aumento nas 

suas taxas de mineralização e solubilização. 

A utilização de biossurfactantes na biodegradação de pesticidas vem sendo 

objeto de investigação. A degradação de hexaclorociclohexano por surfactante 

produzido por Pseudomonas foi primeiramente relatada, bem como a dos 

organoclorados como DDT e ciclodienos ambos emulsificados (KARANTH et al., 

1999). 

 Os biossurfactantes também são úteis na biorremediação de locais 

contaminados com metais pesados tóxicos como urânio, cádmio e chumbo (MILLER, 

1995), bem como na remoção de piche após a introdução de Arthrobacter, 
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Pseudomonas, Corynebacterium e B. subtilis, demonstrando resultados promissores nas 

areias contaminadas (NITSCHKE & PASTORE, 2002). 

 
c) Limpeza de Reservatórios de Óleos 

 

Resíduos e frações de óleos pesados que sedimentam no fundo de tanques de 

estocagem são altamente viscosos e podem tornar-se depósitos sólidos que não são 

removidos através de bombeamento convencional. A remoção requer lavagem com 

solventes ou limpeza manual, ambas perigosas, demoradas e caras. Um processo 

alternativo a esta limpeza é o uso de biossurfactantes que promovem a diminuição na 

viscosidade e a formação de emulsões Óleo/Água, facilitando o bombeamento dos 

resíduos e a recuperação do óleo cru após quebra da emulsão. Os sólidos resultantes 

carregam uma quantidade limitada de óleo residual pela ação detergente do 

biossurfactante, tornando o descarte destes resíduos menos problemático. A utilização 

de biossurfactantes para a limpeza de tanques, em substituição aos surfactantes 

convencionais, promoveu a limpeza e recuperação de 90% dos hidrocarbonetos 

presentes no resíduo (BANAT et al., 1991; MULLIGAN, 2004). 

 

d) Otimização da Recuperação do Petróleo 

 

Microrganismos produzem polímeros e surfactantes que reduzem a tensão 

superficial óleo-rocha, reduzindo as forças capilares que impedem a movimentação do 

óleo através dos poros da rocha. Os biossurfactantes também auxiliam na emulsificação 

e na quebra dos filmes de óleo das rochas (NITSCHKE & PASTORE, 2002). 

O mecanismo de recuperação do petróleo in situ deve-se provavelmente a 

múltiplos efeitos dos microrganismos no ambiente e no óleo. Estes efeitos incluem: 

formação de gás e aumento da pressão; produção de ácido e degradação da matriz 
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calcária; redução na viscosidade do óleo e da tensão interfacial pela produção de 

surfactantes microbianos; produção de solventes; degradação de macromoléculas do 

óleo, resultando em diminuição da viscosidade; bloqueio seletivo da biomassa nas zonas 

de alta permeabilidade (JACK, 1988; BANAT et al., 2000). 

A utilização de biossurfactantes na recuperação de petróleo envolve várias 

estratégias, como a injeção de microrganismos produtores de biossurfactantes no 

reservatório e subseqüente propagação in situ; ou a injeção de nutrientes no 

reservatório, estimulando o crescimento de microrganismos selvagens produtores de 

surfactantes; ou, ainda, a produção de biossurfactantes em reatores e posterior injeção 

no reservatório (JACK, 1988; BANAT et al., 2000). A última estratégia é mais cara 

devido à necessidade de capital para produção, purificação e introdução do 

biossurfactante (MOSES, 1987). As outras requerem que o reservatório contenha 

bactérias capazes de produzir quantidades suficientes de biossurfactantes (BANAT et 

al., 2000). 

Para ser útil na recuperação de petróleo in situ os microrganismos devem estar 

aptos a crescer em condições extremas, como alta temperatura, pressão, salinidade e 

baixa tensão de oxigênio (KARANTH et al., 1999). 

 Várias espécies de microrganismos adaptados a condições extremas, com 

capacidade para recuperação de óleo cru têm sido isolados e estudados, a exemplo de B. 

licheniformis (JENNEMAN et al., 1983; MULLIGAN, 2004). 

 

e) Biossurfactantes na Agricultura 

 

Os biossurfactantes são usados na agricultura especialmente em formulações de 

herbicidas e pesticidas. Os compostos ativos destas formulações são geralmente 

hidrofóbicos, sendo necessários agentes emulsificantes para dispersá-los em soluções 
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aquosas (LIN, 1996). Surfactantes de Bacillus foram utilizados para emulsificar 

formulações de pesticidas organofosforados imiscíveis (PATEL & GOPINATHAN, 

1986; NITSCHKE & PASTORE, 2002). 

Os ramnolipídios possuem potencial para o controle biológico de fitopatógenos 

que produzem zoósporos, tais como as classes Oomycetos, Chytridiomycetos e 

Plasmodiophoromycetos  (STANGHELLINI & MILLER, 1997). 



FERNANDES, P.A.V                                                           Produção. Extração e Caracterização de Surfactante...   22  
 

      

f) Biossurfactantes na Mineração 
 

Compostos tenso-ativos produzidos por culturas de Pseudomonas sp. e 

Alcaligenes sp. foram utilizados para flotação e separação de calcita e eschelita. A 

recuperação foi de 95% para CaWO4 e 30% para CaCO3, ressaltando que reagentes 

químicos sintéticos são incapazes de separar estes dois minerais (NITSCHKE & 

PASTORE, 2002). O biodispersan, polissacarídeo aniônico, produzido por A. 

calcoaceticus A2, foi utilizado na prevenção da floculação e dispersão de misturas de 

pedra calcárea e água (RON & ROSENBER, 2002). Biossurfactantes de Candida 

bombicola demonstraram eficiência na solubilização de carvão (POLMAN et al., 1994). 

 

g) Indústria de Alimentos 
 

A emulsificação tem um papel importante na formação da consistência e textura, 

bem como na dispersão de fase e na solubilização de aromatizantes (BANAT et al., 

2000). Os biossurfactantes são utilizados como emulsificantes no processamento de 

matérias-primas. Os agentes tenso-ativos encontram aplicação em panificação e 

produtos derivados de carne, onde influenciam as características reológicas da farinha e 

a emulsificação de gorduras (VATER, 1986; NITSCHKE & PASTORE, 2002). O 

bioemulsificante produzido por Candida  utilis tem sido utilizado em molhos prontos 

para saladas (SHEPHORD et al., 1995). 
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h) Indústria Farmacêutica 

 

Devido a sua compatibilidade com a pele, os biossurfactantes podem ser usados 

em produtos de higiene e cosméticos (NITSCHKE & PASTORE, 2002). 

Um produto comercial que continha 1 mol de soforolipídios e 12 moles de 

propilenoglicol, apresentou excelente compatibilidade dérmica, sendo utilizado como 

hidratante em cremes faciais (YAMANE, 1987; NITSCHKE & PASTORE, 2002) . 

Alguns soforolipídios são utilizados como umectantes para incorporação em produtos 

de maquiagem. A KAO Co. Ltda desenvolveu um processo fermentativo para produção 

de soforolipídios, que posteriormente sofrem esterificação, resultando em um produto 

com aplicação em batons e como hidratante para pele e cabelos (DESAI & BANAT, 

1997). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Microrganismos 

 

B. subtilis R14 – microrganismo epifítico isolado de folhas de repolho pelo 

grupo de pesquisa da Profª Drª Rosa de Lima Ramos Mariano (Laboratório de 

Fitobacteriologia da Área de Fitossanidade do Departamento de Agronomia da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE) – foi utilizado neste trabalho.  

Como microrganismo controle da presença e atividade de compostos 

surfactantes produzidos por B. subtilis R14, utilizou-se Agrobacterium tumefaciens, 

microrganismo reconhecidamente sensível a estes compostos (CARVALHO, 2005; 

OLIVEIRA, 2006), também fornecido pelo Laboratório de Fitobacteriologia da UFRPE. 

Para ensaios de atividade antimicrobiana frente a bactérias de interesse clínico, 

foram utilizadas linhagens pertencentes à coleção do Laboratório de Bioquímica e 

Fisiologia de Microrganismos do Departamento de Antibióticos da UFPE, 

representantes das Gram-negativas: Pseudomonas aeruginosa (C1, C3, C5, C6, C7, 

C10, C15), Salmonella enterica (071, 391, 3373, UFPEDA 415, 873), Salmonella 

choleraesuis ATCC 14028, e Escherichia coli (18, ATCC 8739); e das Gram-positivas: 

Enterococcus faecalis (55671, 55918, 144, 068, 56671, 56354, 55995, 295, 222, 55195, 

56288, ATCC 29212) e Staphylococcus aureus (155, 311, 15, 404, UFPEDA 22, 247, 

16). Algumas dessas bactérias apresentam seu fenótipo de resistência descrito na Tabela 

4.1. 
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4.2 Meios de Cultura 

 

4.2.1 Meios para Conservação 

 

O B. subtilis R14 foi mantido em tubos inclinados contendo meio Ágar 

Nutriente (AN) (Tab. 4.2) a 4 °C, com subculturas a cada três meses.  

Tabela 4.2 – Composição do meio AN utilizado 
para manutenção de B. subtilis R14 (pH 7) 

 

 

 

 

 

As linhagens de A. tumefaciens, P. aeruginosa, S. enterica, E. coli, S. aureus e 

E. faecalis foram mantidos a 4 °C em tubos inclinados contendo meio Ágar Mueller-

Hinton (AMH) (Tab. 4.3), com subculturas mensais.  

 
Tabela 4.3 – Composição do meio AMH 
utilizado para manutenção de A. tumefaciens, 
P. aeruginosa, S. enterica, S. aureu, E. coli e 
E. faecalis (pH 7) 

 

 

 

               

 

Componente Concentração 
(g.L-1) 

Extrato de carne 1,00 
Extrato de levedura 2,00 
Peptona de carne 5,00 
NaCl 5,00 
Ágar 15,00 

Componente Concentração 
(g.L-1) 

Infusão de carne 2,00 
Caseína hidrolisada 17,50 
Amido 1,50 
Ágar 15,00 
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4.2.2 Meios de Reativação 

 

 Para reativação de B. subtilis R14 foi utilizado Caldo Nutriente (CN) e para A. 

tumefaciens, P. aeruginosa, E. coli,, S. enterica, S. aureus e E. faecalis, foi utilizado 

Caldo Mueller-Hinton (CMH), cujas composições são semelhantes às dos meios AN 

(Tabela 4.2) e AMH (Tabela 4.3), respectivamente, exceto pela ausência de ágar no 

meio de reativação.  

 

4.2.3 Meio para Produção de Surfactante 

 

 Para a produção de surfactante foi utilizado um meio quimicamente definido 

proposto por Carvalho et al (2005) descrito na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4 – Composição do meio para 
produção de surfactante por B. subtilis R14 
(pH 7) 
Componente Concentração 

(g.L-1) 
Glicose 40,00 
(NH4)2SO4 8,50 
NaNO3 8,50 
K2HPO4 13,60 
KH2PO4 4,00 
MgSO4.7H2O 0,50 

 

Além destes componentes, foi adicionado ao meio 10 mL/L de uma solução, 

composta por (g.L-1): CaCl2 (0,42); FeSO4. 7H2O (2,29); MnCl2.4H2O (0,10); ZnCl2 

(0,17); CuCl2 (0,03); CoCl2.6H2O e Na2MoO4.2H2O (0,06); pH 7,0. 
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4.3 Procedimento Experimental 

 

4.3.1 Produção de Surfactante 

 

 Inicialmente, subculturas de B. subtilis R14 foram realizadas em tubos 

inclinados contendo meio AN e incubadas a 37°C por 24 horas. Posteriormente, o 

microrganismo foi inoculado em frascos Erlenmeyer com capacidade para 250 mL 

contendo 25 mL de meio CN, e acondicionados em mesa rotativa (New Brunswick 

Scientific, modelo C25KC) a 37 °C e 250 rpm por 13 horas. Após esse período de 

incubação, este volume de 25 mL foi vertido em frascos Fernbach de capacidade para 

2,8 L contendo 225 mL do meio de produção e acondicionados em mesa rotativa a 30°C 

e 150 rpm por 52 horas, atingindo o declínio celular. Estas condições apresentaram-se 

mais favoráveis para a produção de biossurfactantes por B. subtilis R14 (OLIVEIRA, 

2006).  

 Durante o cultivo, foram realizadas as análises das seguintes variáveis: 

Determinação de biomassa, glicose, nitrito, tensão superficial, atividade emulsificante e 

concentração de biossurfactante bruto. 

 

4.4 Métodos Analíticos 

 

4.4.1 Determinação de Biomassa 
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A concentração de biomassa foi acompanhada ao longo dos cultivos através da 

espectrofotometria (Hewlett Packard 8453), com leitura das absorvâncias em 

comprimento de onda de 600 nm e pelo método do peso seco (LIN et al., 1993). Para a 

metodologia do peso seco, membranas Millipore 0,22 µm, livres de umidade, eram 

previamente pesadas. Posteriormente, 10 mL de cada amostra eram filtrados a vácuo, a 

membrana era lavada com água destilada, seca em estufa a 80°C por 24 horas, resfriada 

em dessecador e novamente pesada. A concentração celular, expressa em g.L-1, foi 

calculada através da equação abaixo: 

 

 

onde: 

X = concentração de células (g.L-1) 

Mf = massa da membrana + massa do material celular seco (g) 

Mi = massa da membrana (g) 

Va = volume da amostra (L) 

Uma curva de calibração foi realizada entre os valores obtidos por 

espectrofotometria e concentração celular (Fig. 4.1).  
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Figura 4.1 – Curva de calibração de biomassa e função da absorvância em cultivos de 
B. subtilis R14 em meio quimicamente definido. 
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4.4.2 Determinação de Glicose 

 

A determinação de glicose foi feita por método enzimático (Gold Analisa 

Diagnóstica). O princípio desta metodologia é que a glicose oxidase (GOD) catalisa a 

oxidação da glicose para ácido glicônico e peróxido de hidrogênio. Através de uma 

reação oxidativa de acoplamento catalisada pela peroxidase (POD), o peróxido de 

hidrogênio formado reage com a 4-aminoantipirina e fenol, formando um complexo de 

cor vermelha, cuja absorvância medida em 500nm, é diretamente proporcional à 

concentração de glicose na amostra (TRINDER, 1969). 

 

4.4.3 Determinação de Nitrito 

 

 A determinação da concentação de nitrito foi feita de acordo com a 

metodologia proposta por Gerhardt et al. (1994) e Koneman et al. (2001). Neste 

método, nitrito inorgânico reage com ácido sulfanílico, em pH ácido, formando p-

diazoniobenzensulfônico. Através de uma reação de acoplamento, este composto reage 

com α-naftilamina, em meio ácido, formando um composto vermelho (ácido p-

benzensulfônico-azo-p-α-naftilamina), cuja absorvância, medida em 543 nm, é 

diretamente proporcional à concentração de nitrito na amostra.  

 

4.4.4 Determinação da Tensão Superficial 
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A produção de biossurfactantes foi observada através de uma medida indireta, 

ou seja, pela medida da tensão superficial das amostras livres de células, utilizando o 

tensiômetro KSV Sigma 70 (QUEIROGA et al., 2003). 

 

4.4.5 Determinação da Atividade Emulsificante (E24) 
 

A atividade emulsificante foi realizada em tubos de ensaio com tampa rosqueada 

de 1 cm de diâmetro contendo 1 mL da amostra livre de células e 1,5 mL de hexano. 

Cada tubo foi submetido à agitação máxima em vórtex por 2 minutos e deixado em 

repouso por 24 horas (COOPER & GOLDENBERG, 1987). O índice E24 foi 

determinado através da equação abaixo:  

 

 

 

onde: 

E24 = atividade emusificante (%) 

He = altura da camada emulsionada (cm) 

Ht = altura total do líquido (cm) 

4.4.6 Determinação da Concentração de Biossurfactante Bruto 

 A quantificação dos biossurfactantes produzidos foi realizada a partir da massa 

de precipitado formado previamente liofilizado. 

 

4.5 Caracterização de Compostos Surfactantes 

4.5.1 Precipitação e Extração 
  

10024 x
Ht
HeE =
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A separação dos compostos bioativos foi realizada pelo método de precipitação 

ácida, adaptado de Arima e colaboradores (1968), Cooper e colaboradores (1981), 

Kowall e colaboradores (1998) e Nitschke & Pastore (2006). Inicialmente, para a 

remoção das células, a cultura de B. subtilis R14 foi centrifugada a 11000 rpm por 5 

minutos, seguindo o processo com o uso do sobrenadante.  

Para isolar biossurfactantes presentes na amostra, foi realizada uma precipitação 

com HCl 6N, até  obtenção de uma solução de pH 2,0. A amostra acidificada foi 

mantida a 4°C em geladeira por 24 horas para facilitar a precipitação, depois 

centrifugada a 11000 rpm, 15 minutos, 4°C e o precipitado formado foi liofilizado e 

pesado.  

Para extração dos compostos, o precipitado foi ressuspendido em frasco 

Erlenmeyer com um sistema extrator composto por clorofórmio-metanol (2:1 v/v) (KIM 

et al., 1998; QUEIROGA et al., 2003). Este foi submetido a uma agitação de 250 rpm 

por 15 minutos em temperatura ambiente, e posteriormente sendo repetida esta operação 

cinco vezes, para completa extração. 

 

4.5.2 Cromatografia em Camada Delgada (CCD) 
 

Após a precipitação e extração dos compostos, foi realizada uma caracterização 

química utilizando uma CCD. A amostra foi aplicada, através de capilar, em placa de 

sílica de 0,25 mm de espessura (Merck, 60 F254), utilizando-se o sistema eluente: 

clorofórmio:metanol:H2O (65:25:4 v/v/v) (VATER et al., 2002).   

As revelações químicas das bandas foram realizadas com água destilada e 

aquecimento a 110 °C por 5 min, para detectar a presença de compostos hidrofílicos; 

ninhidrina 0,05% (metanol:H2O na proporção 1:1 v/v) e aquecimento a 100 °C por 4-5 

min, para detectar a presença de grupamento amino livre;  e rodamina B (0,25g.100mL-1 
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de etanol absoluto) sob a luz ultravioleta, para detectar a presença de lipídios 

(MCINERNEY et al., 1990; QUEIROGA et al., 2003). Os Rfs das bandas reveladas 

foram comparados ao Rf da surfactina comercial (Sigma) utilizada como padrão. 

 

4.5.3 Análise Bioquímica 

 

a) Determinação de Proteínas 

 

A determinação de proteínas totais foi realizada pelo método Colorimétrico-

Biureto (GORNALL et al., 1949). O princípio desta metodologia é que as ligações 

peptídicas das proteínas (-HN-CO-) reagem com íons cúpricos em meio alcalino 

(Reagente do Biureto) formando um complexo de coloração violeta, cuja absorvância, 

medida em 550 nm, é diretamente proporcional à concentração de proteínas na amostra, 

que foi expressa em porcentagem. 

 

b) Determinação de Lipídeos 

 

A determinação da concentação de lipídios totais foi utilizada por Nitschke & 

Pastore (2006) e desenvolvida de acordo com a metodologia proposta por Bligh & Dyer 

(1959).  A metodologia é baseado na adição de um sistema extrator 

metanol:clorofórmio (2:1 v/v) em 1g de amostra, sendo posteriormente adicionado um 

segundo sistema clorofórmio:água (1:1 v/v) sob agitação e separação das fases em funil 

de separação, havendo a captação da camada contendo o clorofórmio (inferior). Este 

então este foi seco em rota evaporador e pesado. A concentração de lipídios totais, 

expressa em porcentagem, foi calculada através da equação abaixo: 
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onde: 

Lt = Concentração de lipídios totais (%). 
N = (massa do balão + massa do óleo) – massa do balão (g) 
P = massa da amostra (g). 
 

c) Análise dos Aminoácidos 

 

A composição dos aminoácidos do surfactante produzido por B. subtilis R14 foi 

determinada no Laboratório de Fontes Protéicas – UNICAMP, após total hidrólise da 

amostra em 6 N HCl a 105 ˚C por 24 h, em um analisador de aminoácidos (Pickering 

Laboratories, USA), baseado no método cromatográfico desenvolvido por White e 

colaboradores (1986). 

 

4.5.4 Atividade Antimicrobiana 

  

A avaliação do antagonismo foi determinada pelo método de difusão em meio 

sólido.  

Em placas de Petri de 90 mm de diâmetro, foram adicionados 18mL de ágar 

Mueller-Hinton e 2mL da suspensão do microrganismo teste devidamente padronizada 

em 106 UFC/mL. Discos de papel de porosidade definida e previamente autoclavados 

foram saturados com 20μL do produto da extração, visto em 3.5.1. As placas foram 

incubadas a 37 ˚C por 24horas. A atividade foi expressa como o diâmetro do halo de 

inibição em torno do disco, expresso em milímetros (mm). 
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4.6. Estudos de Estabilidade 

 
Estudos de estabilidade foram realizados usando o produto obtido do cultivo por 

52 h. Amostras foram aquecidas em água fervente e mantidas por diferentes intervalos 

de tempo e resfriadas a temperatura ambiente.  

A estabilidade ao pH foi desenvolvida ajustando-se a amostra a diferentes 

valores de pH.  

Para o estudo do efeito do sal na atividade surfactante, diferentes concentrações 

de NaCl,  que variaram de 1 a 30% (p/v), foram adicionadas as amostras e misturadas 

até completa dissolução (NITSCHKE & PASTORE, 2006). Valores da tensão 

superficial e a atividade emulsificante de cada tratamento foram obtidos conforme 

métodos já descritos. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata e as barras representam o desvio 

padrão. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

5.1 Produção de Biossurfactante por B. subtilis R14 em condições 

restritas de oxigênio 

 

Na Figura 5.1 apresenta as curvas de concentrações de biomassa, glicose, nitrito, 

atividade emulsificante, tensão superficial e de biossurfactante para a produção de 

lipopeptídeos por B. subtilis R14. 
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Figura 5.1 Perfil do crescimento microbiano e produção de biossurfactante por Bacillus 
subtilis R14, em meio quimicamente definido e sob restrição de oxigênio. Concentração 
de biomassa (■), concentração de nitrito (●), concentração de glicose (▲), 
biossurfactantes (▼), tensão superficial (○) e atividade emulsificante (□). 
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5.1.1 Relação entre Crescimento Microbiano e Produção de 

Surfactantes 
 

A curva de biomassa (Figura 5.1) foi caracterizada por uma fase de crescimento 

de até 40 h, onde se obteve 7,8 g/L de biomassa e a maior concentração de 

biossurfactante 2 g/L.  

A relação direta entre a produção de biossurfactante e o crescimento celular 

também foi observada durante a produção de surfactante por B. subtilis C9 (KIM et al., 

1997), B. subtilis ATCC 21332 (DAVIS et al., 1999), B. subtilis 355 (MOITA et al., 

2005) e B. subtilis R14 (CARVALHO, 2005; OLIVEIRA, 2006), no qual foi observado 

um maior rendimento na produção destes compostos é verificado em cultivos sob 

restrição de oxigênio.  

4.1.2 Consumo de Substratos 

De acordo com Sandrin e colaboradores (1990) glicose, frutose e sacarose foram 

as melhores fontes de carbono para a síntese de surfactina, um potente biossurfactante 

produzido por espécies de B. subtilis.  

Objetivando a produção de biossurfactante a partir da cultura de B. subtilis R14, 

a glicose foi escolhida como fonte de carbono por ser um substrato de rápido consumo 

(SONENSHEIN et al., 1993) e por apresentar facilidade na determinação analítica.  

Na Figura 5.1, observa-se o consumo de glicose desde as primeiras horas de 

cultivo. A relação entre o consumo de glicose e o crescimento microbiano, mostra que 

este ultimo cessa completamente após 40 h de incubação, coincidindo com o consumo 

completo de glicose e produção máxima de biossurfactantes. 

Quanto ao consumo de nitrato e ao seu doseamento indireto através do nitrito foi 

observado em trabalho Davis e colaboradores (1999) que B. subtilis em cultivos sob 

restrição de oxigênio é capaz de utilizar nitrato como aceptor final de elétrons. A 
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utilização de nitrato como um aceptor final de elétrons foi observado com o aumento 

dos níveis de nitrito, produzido pela redução de nitrato, durante o período de 

crescimento microbiano (NAKANO & ZUBER, 1998; KONEMAN et al., 2001).  

 

4.1.3 Tensão Superficial 

 

Durante o cultivo de produção de biossurfactante, houve uma rápida redução da 

tensão superficial do meio de cultivo (Figura 5.1).  

Durante a fase de crescimento, houve a redução máxima da tensão superficial 

com 1 g/L de surfactante produzido. A tensão superficial do meio de cultivo foi 

reduzida de 54 mN/m no início do crescimento microbiano para 30 mN/m após 20 h de 

cultivo, ainda durante a fase de crescimento.  

O biossurfactante bruto produzido, após 52 h de cultivo, foi capaz de reduzir a 

tensão superficial da água de 72 para 29,89 mN/m, apresentando tensão interfacial, 

tensão entre a fração polar e apolar dos líquidos, da água frente ao η-hexadecano de 1,3 

mN/m e sua concentração micelar crítica (CMC) foi 40 mg/L. Mulligan (2004) 

descreveu que um bom surfactante deve ser capaz reduzir a tensão superficial da água 

de 72 para 35 mN/m, tensão interfacial de 1 a 40 mN/m e CMC variando de 1 a 200 

mg/L. Pode-se concluir que o surfactante produzido está dentro dos padrões sugeridos 

por este autor. 

4.1.4 Comportamento da Atividade Emulsificante 

Com relação à atividade emulsificante, houve um aumento progressivo da 

atividade durante a produção de biossurfactante (Figura 5.1). 

A atividade emulsificante máxima produzida foi de 70%, sendo esta atingida 

após 32 h de cultivo e em torno de 1,7 g/L de biossurfactante, ao final da fase de 

crescimento. Há uma necessidade de uma concentração maior do biossurfactante para 
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apresentar uma atividade emulsificante máxima, comparando com a concentração 

necessária para produzir uma redução máxima na tensão superficial. 

 

5.2 Extração e Caracterização dos Biossurfactantes produzidos por 

B. subtilis R14 

 

Após o cultivo de 52 h, foi realizada a separação da massa celular do líquido 

presente no cultivo, por centrifugação. Nesta etapa, a biomassa foi descartada e com a 

parte líquida foi realizada uma precipitação ácida. A técnica de separação de compostos 

surfactantes por precipitação ácida, desenvolvida por ARIMA e colaboradores (1968), é 

a metodologia mais eficiente e utilizada em trabalhos recentes para separação de 

compostos surfactantes a partir de um líquido proveniente do cultivo de microrganismos 

(MCINERNEY et al., 1990; PEYPOUX et al., 1991; QUEIROGA et al., 2003; 

NITSCHKE et al., 2004; CARVALHO, 2005, OLIVEIRA, 2006; NITSCHKE & 

PASTORE, 2006).  

A precipitação do biossurfactante foi realizada ajustando primeiramente o pH do 

líquido para 2 em temperatura de 4 ˚C, durante 12 h. Após este período, houve formação 

de precipitado o qual foi separado do sobrenadante através de filtração à vácuo.  

Para confirmar a ausência de biossurfactante no sobrenadante, proveniente da 

precipitação ácida, foi realizado um teste de sensibilidade frente ao microrganismo A. 

tumefaciens, o qual não apresentou atividade (Figura 5.2-S). Este microrganismo é 

reconhecido como sensível aos surfactantes produzidos por B. subtilis R14 (OLIVEIRA, 

2006). Isto reflete a alta eficiência na separação dos compostos surfactantes por 

precipitação ácida. O precipitado formado seguiu para a extração e caracterização dos 

compostos.  
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5.2.1 Extração e Atividade dos biossurfactantes 

Como não houve a presença em níveis detectáveis de biossurfactantes no 

sobrenadante, a extração destes compostos ocorreu com o precipitado previamente 

liofilizado. Para isto, foi utilizado um sistema extrator formado por clorofórmio:metanol 

(2:1 v/v). Esta etapa foi realizada cinco vezes para assegurar a total extração do 

biossurfactante. A atividade antimicrobiana foi observada nas quatro primeiras 

extrações. O diâmetros dos halos de inibição de crescimento de A. tumefaciens foram de 

20 mm, 17 mm, 15 mm e 11 mm para a primeira, segunda, terceira e quarta extrações, 

respectivamente (Figura 5.2 - 1; 2; 3; 4; 5). A partir da quinta extração, nenhuma 

atividade antimicrobiana foi observada, bem como não se observa atividade intrínseca 

no sistema extrator (Figura 4.2-C).  

 

Figura 5.2. Atividade antimicrobiana do biossurfactante produzido por B. subtilis R14 
após sucessivas extrações frente ao microrganismo A. tumerfaciens. 1: Primeira 
extração; 2: segunda extração; 3: terceira extração; 4: quarta extração; 5: quinta 
extração. C: sistema extrator (clorofórmio/metanol 2:1) e S: sobrenadante da 
precipitação ácida. 

 
5.2.2 Cromatografia em Camada Delgada (CCD) 
 

Uma caracterização química preliminar dos compostos produzidos por B. 

subtilis R14 foi realizada através da técnica de cromatografia em camada delgada 



FERNANDES, P.A.V                                                           Produção. Extração e Caracterização de Surfactante...   42  
 

      

(CCD). Esta técnica tem sido bastante utilizada para caracterização química dos 

surfactantes microbianos (ARIMA et al., 1968; MCINERNEY et al., 1990; PEYPOUX 

et al., 1991; QUEIROGA et al., 2003; NITSCHKE et al., 2004; NITSCHKE & 

PASTORE, 2006).  

A separação cromatográfica foi realizada utilizando o sistema eluente 

clorofórmio:metanol:água (65:25:4 v/v/v) (PEYPOUX et al., 1991; VATER et al., 

2002). 

A amostra aplicada aos ensaios de CCD foi a da primeira solução extratora, 

devido à sua alta concentração de surfactante; concomitantemente, foi aplicado um 

padrão de surfactina comercial (Sigma) (Figura 5.3). Três reveladores foram utilizados 

na caracterização química por CCD, sendo estes: água, rodamina B e ninhidrina. 

A revelação da placa cromatográfica pela água apresentou duas bandas brancas: 

uma com Rf= 0,55 e outra com Rf= 0,37 (Figura 5.3-1). O valor do índice de retenção da 

surfactina comercial (Sigma) utilizada como padrão foi de 0,55, sugerindo que a banda 

de mesmo valor de Rf presente na amostra seja a surfactina (MCINERNEY et al., 1990; 

PEYPOUX et al., 1990; YU et al., 2002; NITSCHKE & PASTORE, 2006). A partir da 

revelação das duas bandas com a água, foi observado que pelo menos dois compostos 

apresentam características hidrofílicas (YU et al., 2002).  

A revelação com a rodamina B mostrou duas bandas reveladas com o mesmo Rf 

anterior (Figura 5.3-2). Mcinerney e colaboradores (1990) utilizaram este revelador para 

detectar compostos que apresentam em sua estrutura uma fração lipídica. As bandas 

analisadas no CCD foram reveladas pela rodamina B, logo indica que estes compostos 

apresentam uma fração lipídica em sua estrutura química. 
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Figura 5.3 Cromatografia em Camada Delgada (CCD) realizada em placa de sílica gel 
de 0,25 mm de espessura (Merck, 60 F254). 1- revelação com água; 2- revelação com 
rodamina B e 3- revelação com ninhidrina. A= padrão (surfactina comercial da Sigma); 
B = amostra extraída. 
 

 

Na análise cromatográfica utilizando a ninhidrina como revelador (Figura 5.3-3), 

reagente este utilizado para detecção de aminoácidos, foi observado que não houve a 

presença de bandas. Fato este presenciado também em estudos de caracterização de 

surfactantes microbiano utilizando este reagente (MCINERNEY et al., 1990; YU et al., 

2002). A ausência de revelação com a ninhidrina das manchas detectadas com água e 

rodamina B, pode ser explicada pelo fato de que os biossurfactantes não apresentam 

grupamento amino livre (VOLLEMBRICH et al., 1997) para reagir com o revelador 

ninhidrina.  Frente a este fato, foi realizada uma hidrólise do biossurfactante em 6 N 

HCl a 105 ˚C por 24 h, com o objetivo de comprovar a presença de aminoácidos em sua 

estrutura molecular. Esta foi comparada aplicando-se uma amostra extraída contendo a 

molécula íntegra.  

Com o resultado desta análise cromatográfica (Figura 5.4), o surfactante após 

hidrólise revelou grupamentos amino livre presentes nos aminoácidos revelados com a 

ninhidrina. 

 

A B A           B  

21 3

    A              B 
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Figura 5.4 Revelação da placa cromatográfica com ninhidrina após corrida com 
amostra extraída íntegra (A) e amostra após hidrólise (B). 

  
 

A partir destes resultados, foi visualizada a presença de dois lipopeptídeos, 

sendo um deles a surfactina (Rf = 0,55). Como B. subtilis é descrito como um 

microrganismo produtor de surfactina concomitante à iturina (VATER, 1986; AHIMOU 

et al., 2000), provavelmente os compostos anfifílicos produzidos por B. subtilis R14 são 

a surfactina e uma iturina (Rf = 0,37). 

A B
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5.2.3 Análise Bioquímica 

 
a) Determinação de lipídios e proteínas 
 

A caracterização bioquímica dos biossurfactantes produzidos por B. subtilis R14 

apresentaram um conteúdo lipídico de 49,4% e um conteúdo protéico de 35,9%, 

demonstrando que os surfactantes têm uma composição lipopeptídica, resultado estes 

que corroboram com Nitschke e Pastore (2006) que observaram 53,8 % de porção 

lipídica e 38,5% na porção protéica de lipopeptídeos produzidos por B. subtilis. 

 
b) Análise dos aminoácidos 
 

 
Na Tabela 5.1, são apresentados os aminoácidos presentes nos biossurfactantes 

produzidos por B. subtilis R14. 

Tabela 5.1 Aminoácidos e sua 
concentração presentes nos surfactantes 
produzidos por B. subtilis R14. 

Aminoácidos 
Concentração 
em g/100g de 

amostra 
Asx* 0,12 

Glx** 0,44 

Ser 0,07 

Tyr 0,01 

Pro 0,32 

Thr 0,03 

Ileu 0,08 

Leu 0,01 

Val 0,17 

Total 1,25 

Asx* representa Asn e Asp; e Glx** 
para Gln e Glu, pois nem Asn e Asp, 
nem Gln e Glu puderam ser 
diferenciados utilizando este método 
(WHITE et al., 1986). 
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Os resultados (Tabela 5.1) demonstram a presença dos aminoácidos Ileu, Leu, 

Val e Glu, uma composição bastante similar à estrutura hidrofílica da surfactina 

(NITSCHKE et al., 2004), com destaque para a surfactina C que apresenta Isoleucina na 

sua estrutura molecular (CAMEOTRA & MAKKAR, 2004).  

Observa-se também, que houve a produção de biossurfactantes do grupo das 

iturinas, devido à presença de Asn, Gln, Pro, Ser e Tyr, estrutura semelhante ao 

heptapeptídeo da iturina A que apresenta a seqüência [Asn-Tyr-Asn-Gln-Pro-Asn-Ser] 

(YU et al., 2002). Há também um grande indicativo da produção de mais um 

biossurfactante do grupo das iturinas, a bacilomicina L, pois a análise revelou a 

presença de treonina além dos aminoácidos comuns a iturina A, o qual caracteriza a 

porção peptídica deste biossurfactante (MOYNE et al., 2001).  

 

5.3 Atividade Antimicrobiana frente a Bactérias Patogênicas 

 
 
 A Tabela 5.2 mostra o espectro de atividade antimicrobiana dos lipopeptídios 

biossurfactantes produzidos por B. subtilis R14 frente a trinta e cinco bactérias de cinco 

diferentes gêneros.  

 Estes compostos mostraram ser mais ativos frente a bactérias Gram-positivas, 

especialmente Enterococcus faecalis cuja média dos halos de inibição, em torno do 

disco saturado com estes lipopeptideos, foi de 14,6 mm de diâmetro de halo (Tabela 

5.2). Estes resultados são importantes em se tratando de bactérias cuja resistência 

natural às penicilinas, cefalosporinas, aminoglicosídeos, vancomicina, cloranfenicol e 

clindamicina tem sido descrita por vários autores (ZERVOS et al., 1987; RICE & 

SHLAES, 1995; HUYCKE et al., 1998; PERRY et al., 1999).  

  



FERNANDES, P.A.V                                                           Produção. Extração e Caracterização de Surfactante...   47  
 

      

Tabela 5.2 Atividade antimicrobiana de lipopeptídeos produzidos 
por B. subtilis R14 

Microrganismo Halo (mm) 
χ  ±  δ 

Enterococcus faecalis 55671 12,1 ± 0,2 
Enterococcus faecalis 55918 15,9 ± 0,1 
Enterococcus faecalis 144 13,8 ± 0,1 
Enterococcus faecalis  068 17,4 ± 0,1 
Enterococcus faecalis 56671 13,2 ± 0,2 
Enterococcus faecalis 56354 12,4 ± 0,2 
Enterococcus faecalis 55995 14,7 ± 0,1 
Enterococcus faecalis 295 15,3 ± 0,1 
Enterococcus faecalis 222 16,2 ± 0,2 
Enterococcus faecalis 55195 16,7 ± 0,2 
Enterococcus faecalis 56288  12,5 ± 0,1 
Enterococcus faecalis ATCC 29212 15,9 ± 0,1 
Staphylococcus aureus 155 13,7 ± 0,2 
Staphylococcus aureus 311 28,1 ± 0,1 
Staphylococcus aureus 15 12,9 ± 0,1 
Staphylococcus aureus 404 10,7 ± 0,1 
Staphylococcus aureus UFPEDA 22 13,2 ± 0,2 
Staphylococcus aureus 247 10,4 ± 0,1 

Gram-positivos 

Staphylococcus aureus 16 10,7 ± 0,1 
Pseudomonas aeruginosa C1 10,7 ± 0,1 
Pseudomonas aeruginosa C3 12,1 ± 0,1 
Pseudomonas aeruginosa C5 09,8 ± 0,1 
Pseudomonas aeruginosa C6 10,5 ± 0,1 
Pseudomonas aeruginosa C7 10,5 ± 0,1 
Pseudomonas aeruginosa C10 11,3 ± 0,2 
Pseudomonas aeruginosa C15 10,4 ± 0,2 
Pseudomonas aeruginosa UFPEDA 39 10,3 ± 0,1 
Salmonella enterica 071 11,2 ± 0,2 
Salmonella enterica ATCC 14028 13,7 ± 0,2 
Salmonella enterica 391 10,5 ± 0,1 
Salmonella enterica 3373 13,1 ± 0,2 
Salmonella enterica UFPEDA 415 10,9 ± 0,1 
Salmonella enterica 873 11,8 ± 0,1 
Escherichia coli 18 14,4 ± 0,1 

Gram-negativas 

Escherichia coli ATCC 8739 13,2 ± 0,2 
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A atividade antimicrobiana destes biossurfactantes frente S. aureus foi 

observada através da inibição do crescimento em torno do disco cujo valor médio foi de 

14,2 mm. Isolado de S. aureus 311 mostrou ser o mais sensível de todos estafilococos 

apresentando um halo equivalente a 28,1 mm. Vale salientar que algumas destas cepas 

apresentam perfil de resistência a pelo menos dois beta lactâmicos (Tabela 5.2). 

 Quanto a bactérias Gram-negativas, Salmonella enterica e E. coli apresentaram 

uma sensibilidade visualizada através dos valores médios dos halos que situaram-se 

entre 11,8 e 13,8 mm, respectivamente.  

Os vários isolados de P. aeruginosa multirresistentes 

estudadas no presente trabalho demonstram uma sensibilidade 

aos lipopeptideos, cujos resultados variaram de 9,8 a 12,1 mm 

em diâmetro de halo. Estes valores são inferiores aos 

resultados obtidos para os gêneros Enterococcus e 

Staphylococcus. Estes resultados corroboram os descritos por 

Singh e Cameotra (2004), que verificaram atividade marcante 

de um lipopeptídeo obtido de B. subtilis C1 frente a bactérias 

Gram-positivas, especialmente S. aureus e Mycobacterium. 

Os resultados obtidos neste trabalho corroboram aos 

resultados apresentados por alguns autores que observaram 

atividade antimicrobiana semelhante (MIRELIS et al., 2001; 

NITSCHKE et al., 2004; SINGH & CAMEOTRA, 2004). 
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5.4 Estudo de Estabilidade 

 

5.4.1 Efeito da temperatura 
 

 Estudos de efeito do tratamento térmico demonstraram que não houve perda 

significativa das características surfactantes (Figura 5.5). A tensão superficial e a 

atividade surfactante permaneceram estáveis após exposição às altas temperaturas (100 

˚C) mesmo depois de 3 h. 
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Figura 5.5 Estabilidade do surfactante produzido 
por B. subtilis R14 frente ao aquecimento a 100 
˚C. 

 

Quando submetido à esterilização por altoclave (121 ˚C/15 min), as propriedades 

surfactantes permaneceram constante. As características surfactantes se mantiveram 

estáveis por um período de 4 meses sob baixas temperaturas (-18 ˚C). 
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5.4.2 Influência do pH 
 

O efeito do pH na atividade surfactante é apresentado na Figura 5.6. A tensão 

superficial e a atividade emulsificante se mantiveram estáveis frente a uma faixa de pH 

que variou de 4 a 8. Em pH 2 e 3, houve perda de grande parte da atividade surfactante, 

e quando acima de 8, foi verificado inicio de aumento na tensão superficial, no entanto 

apenas a partir de pH 10 houve redução da atividade emulsificante. 
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Figura 5.6 Influência do pH na atividade surfactante 
bruto de B. subtilis R14. 

 

5.4.3 Efeito de Altas Concentrações de Cloreto de Sódio 

 

 O biossurfactante apresentou-se estável a altas concentrações de sal, como 

observado na Figura 5.7. Pequenas mudanças foram observadas na tensão superficial e 

atividade emulsificante com a adição de até 20% (p/v) de cloreto de sódio.  
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Figura 5.7 Efeito da concentração de sal na atividade 
surfactante do produto de B. subtilis R14. 

 

O estudo de estabilidade dos biossurfactantes produzidos em cultivo de B. 

subtilis R14, indicaram que estes compostos são termoestáveis e estáveis a uma faixa de 

pH de 4 a 8. Surfactantes se mostraram estáveis a concentrações de 20% de NaCl 

enquanto que uma concentração salina de 2-3% é suficiente para inativar surfactantes 

sintéticos (NITSCHKE & PASTORE, 2002). Em estudos realizados por Nitschke e 

Pastore (2006), observaram que lipopeptídeos produzidos por Bacillus apresentaram-se 

estáveis a temperatura de 100 ˚C por 120 minutos; a pH maiores que 5 e até 20% de 

salinidade. 

Os resultados obtidos neste trabalho corroboram aos resultados apresentados por 

Yu e colaboradores (2002) e Nitschke e Pastore (2006) que observaram a estabilidade 

físico-química de compostos biossurfactantes produzidos por Bacillus. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

• Dos experimentos realizados para avaliar o perfil de produção de 

biossurfactantes por B. subtilis R14 sob restrição de oxigênio, observou-se que a 

produção ocorreu apenas durante a fase de crescimento microbiano, e chegando 

ao máximo de produção quando houve o consumo completo dos substratos; 

• Com relação à caracterização dos biossurfactantes produzidos por B. subtilis 

R14, foi observada a presença de pelo menos dois biossurfactantes: a surfactina, 

com potente atividade surfactante e a iturina A, composto de grande atividade 

antimicrobiana. Sendo também sugestiva a presença da bacilomicina L descrita 

com atividade antifúngica.  

• Com relação à atividade antimicrobiana dos biossurfactantes produzidos por B. 

subtilis R14, foi confirmado o largo espectro de ação destes compostos devido a 

sua atividade frente a bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, incluindo 

multidroga-resistentes. Com estes compostos, observou-se atividade maior 

contra bactérias Gram-positivas, destacando-se Enterococcus faecalis. 

• Com relação à estabilidade dos biossurfactantes produzidos por B. subtilis R14, 

foi concluído que estes compostos são termoestáveis; estáveis a uma faixa de pH 

de 4 a 8 e 20% de salinidade. Portanto, pode-se observar que estes produtos 

podem ser bastante úteis em condições extremas de temperatura, pH e 

salinidade. 

  
 

 



FERNANDES, P.A.V                                                           Produção. Extração e Caracterização de Surfactante...   53  
 

      

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
AHIMOU, F.; JACQUES, P.; DELEU, M. Surfactin and Iturin A effects on Bacillus 
subtilis surface hydrophobicity. Enzyme and Microbial Technology, 27, 749–754, 
2000. 
 
ARIMA, K.; KAKINUMA, A.; TAMURA, G. Surfactin, a crystalline peptidolipid 
surfactant produced by Bacillus subtilis: Isolation, characterization and its inhibition of 
fibrin clot formation. Biochemistry and Biophysical Research Communications, 31, 
488–494, 1968. 
 
BANAT, I.M.; SAMARAH, N.; MURAD, M. ; HORNE, R. ; BANERJEE, S. 
Biosurfactant production and use in oil tank clean-up. World Journal Microbiology 
Biotechnology, 7, 80-88, 1991. 
 
BANAT, I.M. Biosurfactants characterization and use in pollution removal: state of the 
art. Acta Biotechnology, 15, 251-267, 1995. 
 
BANAT, I.M.; MAKKAR, R.S.; CAMEOTRA, S.S. Potential commercial applications 
of microbial surfactants. Applied and Microbiology Biotechnology, 53, 495-508, 
2000. 
 
BERNAL, G.; ILLANES, A.; CIAMPI, L. Isolation and partial purification of a 
metabolite from a mutant strain of Bacillus sp. with antibiotic activity against plant 
pathogenic agents. Electronic Journal of Biotechnology, 5(1), 2002.  
 
BERNHEIMER, A.W.; AVIGAD, L.S. Nature and properties of a cytolytic agent 
produced by Bacillus subtilis. Journal of General Microbiology, 61, 361-369, 1970.  
 
BLIGH, E. G.; DYER, W. J. A rapid method of total lipid extraction and purification. 
Can. J. Biochem. Physiol., v. 37, n. 8, p. 911-917, 1959. In: Métodos físico-químicos 
para análise de alimentos, 4º edição, Instituto Adolfo Lutz, Brasília, 2005.  
 
BOGNOLO, G. Biosurfactants as emulsifying agents for hydrocarbons. Colloids and 
Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 152,  1, 41-52, 1999. 
 
BORIS, S. and BARBES, C. Role played by Lactobacilli in controlling the population 
of vaginal pathogens. Microbes Infections, 2, 543–546, 2000. 
 
CAMEOTRA, S.S.; MAKKAR, R.S. Recent applications of biosurfactants as biological 
and immunological molecules. Current Opinion in Microbiology, 7, 262–266, 2004.  
 
CARVALHO, A.L.U. Fisiologia de Bacillus subtilis R14: Produção de lipopeptídeos 
e esporos. Recife, PE, PÓS-BIOTEC/UFPE, 2005, 50p (Dissertação). 
 
CHUNG, Y.R.; KIM C. H.; HWANG, I.; CHUN, J. Paenibacillus koreensis sp. nov. a 
new species that produces an iturin-like antifungal compound. International Journal  
System Evol. Microbiol. 50, 1495–1500, 2000. 
 



FERNANDES, P.A.V                                                           Produção. Extração e Caracterização de Surfactante...   54  
 

      

COOPER, D.G.; MACDONALD, C.R.; DUFF, S.J.B.; KOSARIC, N. Enhanced 
production of surfactin from Bacillus subtilis by continuous product removal and metal 
cation additions. Applied and Environmental Microbiology, 42(3), 408-412, 1981. 
 
COOPER, D.G.; GOLDENBERG, B.G. Surface-active agents from two Bacillus 
species. Applied Enviromental Microbiology, 53, 224-229, 1987. 
 
DAVIS, D.A.; LYNCH, H.C.; VARLEY, J. The production of Surfactin in batch 
culture by Bacillus subtilis ATCC 21332 is strongly influenced by the conditions of 
nitrogen metabolism. Enzyme and Microbial Technology, 25, 322–329, 1999. 
 
DESAI JD and BANAT IM. Microbial production of surfactants and their commercial 
potential. Microbiol Mol Biol Rev; 61:47-64, 1997. 
 
DIAS, C. L. P.; SILVA, L. M.; PERES, A. E. C. Utilização de reagentes auxiliares na 
filtragem. Rem: Rev. Esc. Minas; .57, 4, 221-234, 2004.  
 
ESCHITA, S.M. ; ROBERTO, N.H.; BEALE, J.M. ; MAMIYA, B.M. ; WORKMAN, 
R.F. Bacillomycin Lc, a new antibiotic of the iturin group: isolations, structures, and 
antifungal activities of the congeners. Journal of Antibiotics from Japan; 48, 1240–
1247, 1995. 
 
FLASZ, A.; ROCHA, C.A.; MOSQUERA, B.; SAJO, C. A comparative study of the 
toxicity of a synthetic surfactant and one produced by Pseudomonas aeruginosa ATCC 
55925. Medical Science Research; 26, 181-185, 1998. 
 
FRANCY, D.S.; THOMAS, J.M.; RAYMOND, R.L.; WARD, C.H.; Emulsification of. 
Hydrocarbons by Subsurface Bacteria. Journal Industry Microbiology, 8, 236-246, 
1991. 
 
GERHARDT, P.; MURRAY, R.G.E.; WOOD, W.A.; KRIEG, N.R. Methods for 
general and molecular Bacteriology. Washington: ASM, 1994.  
 
GORNALL, A.G.; BARDAWILL, C.S.; DAVID, M.M. Determination of serum protein 
by means of the Biuret reaction. Journal Biol. Chem. 177, 751-756, 1949. 
 
GRAU, A.; GÓMEZ-FERNÁNDEZ, J.C.; PEYPOUX, F.; ORTIZ, A. A study on the 
interactions of surfactin with phospholipid vesicles. Biochimica et Biophysica Acta, 
1418, 307-319, 1999. 
 
HEINEMANN C.; VAN HYLCKAMA VLIEG J.E.; JANSSEN, D.B.; BUSSCHER, 
H.J.; VAN DER MEI H.C.; REID G. Purification and characterization of a surface-
binding protein from Lactobacillus fermentum RC-14 that inhibits adhesion of 
Enterococcus faecalis 1131. FEMS Microbiol. Lett.190, 177–180, 2000. 
 
HOSONO K, SUZUKI H. Acylpeptides, the inhibitors of cyclic adenosine 3',5'-
monophosphate phosphodiesterase. III. Inhibition of cyclic AMP phosphodiesterase. 
Journal of Antibiotics from Japan, 36, 679–683, 1983.  
 



FERNANDES, P.A.V                                                           Produção. Extração e Caracterização de Surfactante...   55  
 

      

HUYCKE, M.M.; SAHM, D.F. Gilmore MS. Multiple-drug resistant Enterococci: the 
nature of the problem and an agenda for the future. Emerging Infectious Diseases, 4, 
239-249, 1998. 
 
JACK, T. R. Microbially Enhanced Oil Recovery, Biorecovery. 1: 59 - 73, 1988. 
JENNEMAN, G. E.; MCINERNEY, M. J.; KNAPP, R. M.; CLARK, J. B.; FEERO, J. 
M.; REVUS, D. E.; MENZIE, D. E. A halotolerant, biosurfactant-producing Bacillus 
species potentially useful for enhanced oil recovery. Developments in Industrial 
Microbiology; 24, 485-492, 1983. 
 
KAMEDA, Y.; OUHIRA, S.; MATSUI, K. Antitumor activity of Bacillus natto. V. 
Isolation and characterization of surfactin in the culture medium of Bacillus natto KMD 
2311. Chemical and Pharmaceutical Bull, 22, 938–944, 1974.  
 
KAPPELI, O.; FINNERTY, W.R. Partition of alkane by an. extracellular vesicle 
derived from hexadecane-grown Acinetobacter. Journal of Bacteriology; 140, 707-
712, 1979. 
 
KARANTH, N.G.; DEO, P.G.; VEENANADIG, N.K. Microbial production of 
biosurfactants and their importance. Currently Science.; 77, 116-126, 1999. 
 
KIKUCHI, T.; HASUMI, K. Enhancement of plasminogen activation by surfactin C: 
augmentation of fibrinolysis in vitro and in vivo. Biochimica et Biophysica Acta, 1596, 
234-245, 2002.  
 
KIM, H.S.; YOON, B.D.; LEE, C.H.; SUH, H.H.; HO, H.H. Production and properties 
of a lipopeptide biosurfactant from Bacillus subtilis C9. Journal of Fermentation and 
Bioengineering, 84(1), 41-46, 1997.   
 
KIM, K.; JUNG, S.Y.; LEE, D.K.; JUNG, J.; PARK, J.K.; KIM, D.K.; LEE, C. 
Suppression of inflammatory responses by Surfactin, a selective inhibitor of platelet 
cytosolic Phospholipase A2. Biochemical Pharmacology, 55, 975–985, 1998. 
 
KONEMAN, E.W.; ALLEN, S.D.; JANDA, W.M.; SCHRECKENBERGER, P.C.; 
WINN, W.C. Diagnóstico microbiológico. 5.ed. Rio de Janeiro: MESI, 2001. 
 
KOSARIC, C.N. Biosurfactants: production, properties, applications. Canada, 
Marcel Dekker, 1993.  
 
KOWALL, M.; VATER, J.; KLUGE, B.; STEIN, T.; FRANKE, P.; ZIESSOW, D. 
Separation and characterization of Surfactin isoforms produced by Bacillus subtilis 
OKB 105. Journal of Colloid and Interface Science, 204, 1–8, 1998. 
 
KRACHT, M.; ROKOS, H.; ÖZEL, M.; KOWALL, M.; PAULI, G.; VATER, J. 
Antiviral and hemolytic activities of Surfactin isoforms and their methyl ester 
derivatives. The Journal of Antibiotics, 52(7), 613-619, 1999. 
 
LANG, S.  Biological amphiphiles microbial biosurfactants. Current Opinion in 
Colloid & Interface Science, 7, 12-20, 2002. 
 



FERNANDES, P.A.V                                                           Produção. Extração e Caracterização de Surfactante...   56  
 

      

LIN, S.; SHARMA, M.M.; GEORGIOU, G. Production and deactivation of 
biosurfactant by Bacillus licheniformis JF-2. Biotechnology Progress, 9, 138-145, 
1993. 
 
LUNA, C.L.; MARIANO, R.L.R.; SOUTO-MAIOR, A.M. Production of a biocontrol 
agent for Crucifers Black Rot disease. Brazilian Journal of Chemical Engineering, 
19(2), 133-140, 2002. 
 
MCINERNEY, M.J.; JAVAHERI, M.; NAGLE, D.P. Properties of the biosurfactant 
produced by Bacillus licheniformis strain JF-2. Journal of Industrial Microbiology, 5, 
95-102, 1990. 
 
MEYLHEUC, T.; VAN OSS, C.J; BELLON-FONTAINE  M.N. Adsorption of 
biosurfactant on solid surfaces and consequences regarding the bioadhesion of Listeria 
monocytogenes LO28. J. Appl. Microbiol. 91, 822–832, 2001. 
 
MILLER, R.M. Biosurfactant-facilitated remediation of. metal-contaminated soils. 
Environ. Health Persp.; 103, 59-61, 1995 
 
MIRELES, JR-H.; TOGUCHI, A.; HARSHEY, R.M. Salmonella enterica serovar 
typhimurium swarming mutants with altered biofilm-forming abilities: surfactin inhibits 
biofilm formation. Journal of Bacteriology, 183, 5848-854, 2001. 
 
MOITA, C.; FEIO, S.V.; NUNVES, L.; CURTO, M.J.M.; ROSEIRO, J.C. Optimisation 
of physical factors on the production of active metabolites by Bacillus subtilis 355 
against wood surface contaminant fungi. International Biodeterioration & 
Biodegradation, 55, 261–269, 2005. 
 
MONTEIRO, L. MARIANO, R.L.R.; SOUTO-MAIOR, A.M. Antagonism of Bacillus 
spp. against Xanthomonas campestris pv. campestris.Brazilian Archieves of Biology 
and Technology, 48(1), 23-29, 2005. 
 
MORIKAWA, M.; HIRATA, Y.; IMANAKA, T. A study on the structure-function 
relationship of lipopeptide Biosurfactants. Biochimica et Biophysica Acta, 1488, 211-
218, 2000.  
 
MOYNE, A.; CLEVELAND, T.E.; TUZUN, S. Molecular characterization and analysis 
of the operon encoding the antifungal lipopeptide bacillomycin D. FEMS 
Microbiology Letters, 234, 43–49, 2004.  
 
MULLIGAN, C.N. Environmental applications for biosurfactants. Environmental 
Pollution, 133, 183-198, 2004. 
 
NAKANO, M.M.; ZUBER, P. Anaerobic growth of a “strict aerobe” (Bacillus subtilis). 
Annual Review of Microbiology, 52, 165-190, 1998.  
 
NITSCHKE, M; HADDAD, R.; COSTA, G.N.; GILIOLI, R.; MEURER, E.C.; GATTI, 
M.S.V.; EBERLIN, M.N.; HÖEHR, N. F.; PASTORE, G.M. Structural Characterization 
and biological properties of a lipopeptide surfactant produced by Bacillus subtilis on 
cassava wastewater medium. Food Science and Biotechnology, 13, 591-596, 2004. 
 



FERNANDES, P.A.V                                                           Produção. Extração e Caracterização de Surfactante...   57  
 

      

NITSCHKE, M.; PASTORE, G. M. Production and properties of a surfactant obtained 
from Bacillus subtilis grown on cassava wastewater. Biocresource Technology, 97, 
336-341, 2006. 
 
NITSCHKE, M.; PASTORE, G.M.  Biossurfactantes: propriedades e aplicações. 
Química Nova, 25(5), 772-776, 2002.  
 
OLIVEIRA, F.H.P.C. Fisiologia de Bacillus subtilis R14: Crescimento e produção de 
lipopeptídeos eem cultivos descontínuos. Recife, PE, PÓS-BIOTEC/UFPE, 2006, 60p 
(Dissertação). 
 
PAULI, G.; VOLLENBROICH, D.;  ÖZEL, M.; VATER, J. Antimycoplasma 
properties and application on cell cultures of surfactin, a lipopeptide antibiotic from 
Bacillus subtilis. Applied Environmental Microbiology, 63: 44–49, 1997.  
 
PATEL, M.N.; GOPINATHAN, K.P. Lysozyme-sensitive bioemulsier for immiscible 
organophosphorus pesticides. Appl. Environ. Microbiol.; 52, 1224-1226, 1986. 
 
PERRY, J.D.; JONES, A.L.; GOULD, F.K. Glycopeptide tolerance in bacteria causing 
endocarditis. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 44:121-124, 1999. 
 
PEYPOUX, F.; BONMATIN, J.M.; LABBE, H.; DAS, B.C.; PTAK, M.; MICHEL, G. 
Isolation and characterization of a new variant of surfactin, the Val7-surfactin. 
European Journal of Biochemistry, 202, 101-106, 1991. 
 
PEYPOUX, F.; BONMATIN, J.M.; WALLACH, J. Recent trends in the biochemistry 
of surfactin. Applied Microbiology and Biotechnology, 51, 553-563, 1999. 
 
POLMAN, J.K.; MILLER, K.S.; STONER, D.L.; BRACKENRIDG, C.R. 
Solubilization of bituminous and lignite coals by chemically and biologically 
synthesized surfactants. J. Chem. Technol. Biotechnol.; 61, 11-17, 1994. 
 
QUEIROGA, C.L.; NASCIMENTO, L.R.; SERRA, G.E. Evaluation of paraffins 
biodegradation and biosurfactant production by Bacillus subtilis in the presence of 
crude oil. Brazilian Journal of Microbiology, 34, 321-324, 2003. 
 
REID, G. Probiotic agents to protect the urogenital tract against infection. Am. J. Clin. 
Nutr. 73, 437S–443S, 2001. 
 
RICE, L.B.; SHLAES, D.M. Vancomycin resistance in the enterococcus. Pediatric 
Clinics of North America 42:601-618, 1995. 
 
ROSENBERG, E.; RON, E.Z. High and low-molecular-mass microbial surfactants. 
Appl. Microbiol. Biotechnol. 52, 154-162, 1999. 
 
RON, E.Z.; ROSENBERG, E. Natural roles of biosurfactants. Environ. Microbiol. 3, 
229–236, 2001. 
 
 



FERNANDES, P.A.V                                                           Produção. Extração e Caracterização de Surfactante...   58  
 

      

SANTOS, E.R. Controle biológico da mancha-aquosa do melão causada por 
Acidovorax avenae subsp. citrulli. Recife, PE, PÓS-BIOTEC/UFPE, 2004, 60p 
(Dissertação). 
 
SHEPHORD, R.; ROCKEY, J.; SUTHERLAND, I.; ROLLER, S.J. Novel bioemulsifier 
from microorganisms for use in foods. Biotechnol.; 40, 207-217, 1995. 
 
SING, P.; CAMEOTRA, S.S. Potential applications of microbial surfactants in 
biomedicial sciences. Trends in Biotechnology, 22(3), 2004. 
 
SONENSHEIN, A.L.; HOCH, J.A.; LOSICK, R. Bacillus subtilis and other gram-
positive Bacteria: biochemistry, physiology and molecular genetics. Washington: 
ASM, 1993.  
 
STANGHELLINI, M.E.;  MILLER, R.M. Biosurfactants: their identity and potential 
efficiency in the biological control of zoosporic plant pathogens.  Plants Dis.; 81, 4-11, 
1997. 
 
STEIN, T. Bacillus subtilis antibiotics: structures, syntheses and specific functions. 
Molecular Microbiology, 2005. 
 
TANAKA, Y.; TAKASHI, T.; KAZUHIKO, U.; UNO, J.; YASUSHI, U.; SHIDA, O. 
Method of producing iturin A and antifungal agent for profound mycosis. Biotechnol. 
Adv. 15, 234–235, 1997. 
 
TRINDER, D. Determination of glucose in blood using glucose oxidase with an 
alternative oxygen acceptor. Ann. Clin. Biochem. 6, 24-27, 1969. 
 
VELRAEDS M. M. C. ; DE BELT-GRITTER B. V. ; VAN DER MEI H. C. ; REID G. ; 
BUSSCHER H. J. Interference in initial adhesion of uropathogenic bacteria and yeasts 
to silicone rubber by a Lactobacillus acidophilus biosurfactant. Journal Medical 
Microbiology, 47, 1081–1085 , 1998. 
 
VASS, E.; BESSON, F.; MAJER, Z.; VOLPON, L.; HOLLÓSI, M. Ca+2-Induced 
changes of Surfactin conformation: A FTIR and circular dichroism study. Biochemical 
and Biophysical Research Communications, 282, 361–367, 2001.  
 
VATER, J. Lipopeptides, an attractive class of microbial surfactants. Program Colloid 
& Polymer Science, 72, 12-18, 1986. 
 
VATER, J.; KABLITZ, B.; WILDE, C.; FRANKE, P.; MEHTA, N.; CAMEOTRA, 
S.S. Matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight Mass Spectrometry of 
lipopeptide biosurfactants in whole cells and culture filtrates of Bacillus subtilis C-1 
isolated from etroleum sludge. Applied Environmental Microbiology, 68 (12), 6210-
6219, 2002.  
 
VOLLENBROICH, D.; ÖZEL, M.; VATER, J.; KAMP, R.M.; PAULI, G. Mechanism 
of inactivation of enveloped viruses by the biosurfactant Surfactin from Bacillus 
subtilis. Biologicals, 25, 289–297, 1997. 
 



FERNANDES, P.A.V                                                           Produção. Extração e Caracterização de Surfactante...   59  
 

      

ZERVOS, M.J.; KAUFFMAN, C.A.; THERASSE, P.M.; BERGMAN, A.G.; 
KIKESELL, T.S.; SCHABERG, D.R. Nosocomial infection by gentamicin-resistant 
Streptococcus faecalis. Annals of Internal Medicine, 106, 686-691, 1987. 
 
ZHANG, Y.; MAIER, W.J.; MILLER, R.M. Effect of rhamnolipids on the ... and 
biodegradation of phenanthrene. Environ. Sci. Technol.;  31, 2211- 2217, 1997. 
 
WRIGHT, J.R.Pulmonary surfactant: a front line of lung host defense. J. Clin. Invest.; 
111, 1453–1455, 2003. 
 
WHITE, D. The physiology and biochemistry of Prokaryotes. 2.ed. Oxford 
University Press, 2000. 
 
YAMANE, T. Enzyme technology for the lipid industry: an engineering overview. J. 
Am. Oil Chem. Soc. 64, 1657-1662. 1987. 
 
YU, G.Y.; SINCLAIR, J.B.; HARTMAN, G.L.; BERTAGNON, B.L. Production of 
Iturin A by Bacillus amyloliquefaciens supressing Rhizoctonia solani. Soil Biology & 
Biochemistry, 34, 955-963, 2002. 
 
Universidade de Caxias do SUl, Departamento de Física e Química: 
http://www.ucs.br/ccet/defq/naeq/material_didatico/textos_interativos_27.htm. 
Acessado dia 19 de Outubro de 2006. 
 
Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Química: 
http://qmc.ufsc.br/qmcweb/micela/index.html. Acessado dia 19 de Outubro de 2006. 
 
Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Química: 
http://www.qmc.ufsc.br/qmcweb/micela/index.html). Acessado dia 19 de Outubro de 
2006. 
 
 
 
 
 
 



 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE I 
 

XVI Congresso Brasileiro de Engenharia Química 



 

       

 
 
 
 
 
 



 

       

 
 
 
 
 



 

       

 
 
 
 
 
 



 

       

 
 
 
 
 
 



 

       

 
 
 
 
 
 



 

       

 
 
 



 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE II 
 
 

Artigo enviado para o Brazilian Journal of Microbiology 



 

     

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF SURFACTANTS PRODUCED 
BY Bacillus subtilis R14 AGAINST MULTIDRUGS-RESISTANT 
BACTERIA 
 
 
Paulo André Vicente Fernandes1, Isabel Renata de Arruda2, Antônio Fernando Amatto 
Botelho dos Santos3, Ana Albertina de Araújo4, Ana Maria Souto Maior5; Eulália 
Azevedo Ximenes*6 

 
1 Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, UFPE, Recife, PE, Brasil.  
2 Graduanda em Biomedicina, Departamento de Antibióticos, UFPE, Recife, PE, Brasil. 
3  Laboratório de Bacteriologia Clínica do Hospital Oswaldo Cruz, Recife, PE, Brasil. 
4 Laboratório de Central da Prefeitura da Cidade do Recife, Recife, PE, Brasil. 
5 Laboratório de Processos Biotecnológicos, UFPE, Recife, PE, Brasil. 
6 Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Microrganismos, UFPE, Recife, PE, Brasil. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Corresponding author. Mailing address: Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de 
Microrganismos, Centro de Ciências Biológicas, Departamento de Antibióticos, UFPE.  
Rua Artur de Sá, S/N, Cidade Universitária, 50670-901, Recife, PE, Brasil. 
Telefone: (81) 21268346 Ramal: 213 Fax: (81) 21268346. E-mail: 
eulaliaximenes@yahoo.com.br 



 

     

ABSTRACT 
 

Lipopeptides represent a class of microbial surfactants with increasing scientific, 

therapeutic and biotechnological interests. The genus Bacillus is a producer of these 

active compounds, and among them B. subtilis produces surfactin, the most potent 

biosurfactant known. These compounds can act as antibiotics, antivirals, antitumorals, 

immunomudulators and enzyme inhibitors. In this work, antimicrobial activity of 

biosurfactants obtained by cultivation of B. subtilis R14 were investigated against 

multidrug-resistant bacteria. During  cultivation in defined medium, the surface tension 

of the medium was reduced from 54 mN/m in the beginning of the microbial growth to 

30 mN/m after 20 hours. A crude surfactant concentration of 2.0 g/L was obtained after 

40 hours of cultivation. A preliminary characterization suggested that two surfactants 

were produced. The evaluation of the antimicrobial activity of these compounds was 

carried out against 29 bacteria. Enterococcus faecalis (11 strains), Staphylococcus 

aureus (6 strains) and Pseudomonas aeruginosa (7 strains) and Escherichia coli CI 18 

(1 strain) displayed a profile of well defined resistance. All strains were sensitive to the 

surfactants, in particular the Enterococcus faecalis. The results demonstrated that 

lipopeptides have a broad spectrum of action, including antimicrobial activity against 

microorganisms with multi-resistant profiles.  

 
 
Key words: Biosurfactant, Bacillus subtilis, Lipopeptides, Antimicrobial activity 



 

     

RESUMO 
 

Os lipopeptídeos representam uma classe de surfactantes microbiológicos com crescente 

interesse científico, terapêutico e biotecnológico. O gênero Bacillus é um dos maiores 

produtores destes compostos ativos. Dentre as espécies produtoras de biossurfactante, B. 

subtilis produz surfactina um dos mais conhecidos. Estes compostos atuam como 

antibióticos, antivirais, agente antitumorais, imunomoduladores e inibidores 

enzimáticos. O objetivo deste trabalho foi determinar a atividade antimicrobiana de 

biossurfactantes, obtidos pelo cultivo de B. subtilis R14, frente a bactérias multidroga-

resistentes. Durante o cultivo em meio quimicamente definido, a tensão superficial do 

meio foi reduzida de 54 mN/m no início do crescimento microbiano para 30 mN/m 

depois de 20 h. Uma concentração de surfactante bruto de 2 g/L foi obtida depois de 

40h de cultivo. Uma caracterização preliminar sugeriu que dois surfactantes foram 

produzidos. A avaliação antimicrobiana destes compostos foi realizada frente a vinte e 

nove bactérias. O perfil de multi-resistência foi previamente definido para Enterococcus 

faecalis (11cepas ) Staphylococcus aureus (6 cepas), Pseudomonas aeruginosa (7cepas) 

e Escherichia coli IC18.  Todas as cepas foram sensíveis aos surfactantes, em particular 

Enterococcus faecalis. Os resultados demonstraram que os lipopeptídios tem um amplo 

espectro de ação, incluindo microrganismos multidroga-resistentes.   

 

Palavras-chave: Biossurfactante, Bacillus subtilis, Lipopeptídios, Atividade 

antimicrobiana 



 

     

INTRODUCTION 

 
Surfactants are amphipathic molecules consisting of both hydrophilic and 

hydrophobic moieties that partition preferentially at the interface between fluid phases 

having different degrees of polarity (3). The surface and interfacial tension reducing 

properties of surfactants confer excellent detergency, emulsifying, foaming and 

dispersing traits; those make them some of the most versatile process chemicals (10). 

Microbial compounds which exhibit pronounced surface activity are classified as 

biosurfactants. Microbial biosurfactants include a wide variety of surface active 

compounds, such as glycolipids, lipopeptides, polysaccharide-protein complexes, 

phospholipids, fatty acids, and neutral lipids (15). Biosurfactants commonly have the 

advantages of biodegradability, low toxicity, and biocompatibility over chemically 

synthesized surfactants (18).  In particular, the suitable agent for a selected application 

may be adapted by the choice of the producer organism, the composition of the nutrient 

broth, and the culture conditions (23). 

Among the genus Bacillus, B. subtilis produces a broad spectrum of bioactive 

lipopeptides having a great potential for biotechnological and biopharmaceutical 

applications. The characteristic structural element of lipopeptides is a specific fatty acid, 

which is combined with an amino-acid moiety. Several lipopeptides have potent 

antibiotic activity and have been a subject of several studies on the discovery of new 

antibiotics. The list includes surfactin, produced by B. subtilis, the most powerful 

biosurfactant known to date (20). These compounds have many pharmacological 

activities: antibacterial, antifungal, antiviral, and antimycoplasma properties; inhibition 

of the fibrin clot formation and hemolysis (3); formation of ion channels in lipid bilayer 

membranes (19); antitumour activity against Ehrlich’s ascites carcinoma cells (3); and 

inhibition of the cyclic adenosine 3,5-monophosphate phosphodiesterase (11).  



 

     

B. subtilis R14 strain has been investigated previously for agriculture  application 

and has proven to be an effective biocontrol agent against important phytopathogens 

(13).  In this paper we investigated the activity of surfactants produced by B. subtilis 

R14 against multidrug-resistant bacteria.  

 

MATERIALS AND METHODS 

Microorganisms 

B. subtilis R14, isolated from the surface of kale leaves, was used in this work. The 

microorganism belongs to the Culture Collection of the Laboratory of 

Phytobacteriology of the Federal Rural University of Pernambuco (Brazil).  From the 

lyophilized culture, subcultures were done on nutrient agar. The nutrient agar consisted 

of meat extract 3.0g/L, meat peptone 10.0g/L and agar 15.0g/L.  

Surfactant compounds were tested against a group of multiresistant bacteria isolated 

from clinical specimens: Pseudomonas aeruginosa (CI1, CI3, CI5, CI6, CI7, CI10, CI15); 

Escherichia coli CI18; Staphylococcus aureus (CI15, CI16, CI155, CI247, CI311, CI404) 

and Enteroccoccus faecalis (CI 55671, CI55918, CI144, CI068, CI56671, CI56354, 

CI55995, CI295, CI222, CI55195, CI56288) table 1. Four microorganisms from the 

collections representing each bacterial genus was studied: Pseudomonas aeruginosa 

UFPEDA 39; Staphylococcus aureus UFPEDA 22 (microorganisms belonging to the 

Culture Collection of the Antibiotic Departament of the Federal University of 

Pernambuco, Brazil); and Enterococcus faecalis ATCC 29212; Escherichia coli ATCC 

8739 (microorganisms belonging to the American Type Culture Collection, Rockville, 

MD). All of these were maintained on Mueller-Hinton agar slants at refrigerated 

temperature.  

 

Culture medium 



 

     

A defined medium described by Carvalho (4) was used for the production of 

surfactants and consisted of (per liter of distilled water): glucose, 40.0g; (NH4)2SO4, 

8.5g; NaNO3, 8.5g; K2HPO4, 13.6g; KH2PO4, 4.0g; MgSO4.7H2O, 0.5g; and in this 

medium was added 10mL of the solution consisting of  (per liter of distilled water): 

CaCl2, 0.42g; FeSO4·7H2O, 2.29g; MnCl2·4H2O, 0.10g; ZnCl2, 0.17g; CuCl2, 0.03g; 

CoCl2·6H2O, 0.06g and Na2MoO4·2H2O, 0.06g. The broth pH was adjusted to 7. 

 

Inoculum and culture conditions 

B. subtilis R14 was streaked on a nutrient agar slant and incubated at 37 °C (± 0.5). 

After 24 h, two loops of cells were inoculated in 25 mL of nutrient broth in a 250 mL 

Erlenmeyer  flask and incubated in a rotatory shaker (New Brunswick Scientific, model 

C25KC) at 250 rpm and 37 °C (± 0.5) until absorbance around 3 was reached measured 

spectrophotometrically at 600 nm (Hewlett Packard 8453). The culture from the 

Erlenmeyer flask was then transferred to 225 mL of production medium in a Fernbach 

flask and incubated in the rotatory shaker at 150 rpm and 30°C (± 0.5) for 52 h. Samples 

were collected at time-defined intervals and submitted to analysis for determination of 

biomass production, glucose consumption, nitrite production, and changes in surface 

tension, emulsification activity and biosurfactant concentration. All experiments were 

performed in triplicates. 

 

Analytical measurements 

Biomass concentration was determinated spectrophotometrically during the 

cultivation at 600nm (Hewlett Packard 8453) and dry weight at 80°C for 24h after 

filtration of the samples using membranes of 0.22μm (4). With these results was plotted 

a curve for the bacterial dry weight as a function of the optical density. 



 

     

   The concentration of glucose was assayed by the Trinder method, based on the 

enzymatic oxidation of glucose to gluconic acid and hydrogen peroxide (22). 

 Nitrite concentration was carried out spectrophotometrically (Hewlett Packard 8453) 

at 543nm. This concentration was based on nitrate to nitrite reduction and this with 

sulfanilic acid and α-naftilamine reaction resulting in the acid p-benzensulfonic-azo-p-

α-naftilamine compound, formed in direct proportion to the sample nitrite concentration 

(8,12).  

 Culture samples were centrifuged at 11.000g for 20 minutes for cell removal and the 

supernatant was submitted to surface tension measurement with a tensiometer (model 

KSV Sigma 70, Hl, Finland) using Wilhelmy plate method.  The emulsification activity 

was determined according to Cooper and Goldenberg (5): 1.5mL of hexane was added 

to 1mL of the supernatant in a screw cap tube and vortexed at high speed for 2 minutes. 

The emulsion stability was determined after 24h, and the emulsification index (E24) was 

calculated by dividing the measured height of emulsion layer by the mixture’s total 

height and multiplying by 100. 

 

Precipitation and Extraction of Biosurfactant  

 The surfactant was precipitated from cell-free broth by adjusting the broth pH to 

2.0 using 6N HCl and keeping it at 4°C overnight (5,17). Precipitated material was 

colleted by centrifugation, 11.000g for 20 min, and the crude surfactant was lyophilized 

and weighed for quantification. For the extraction of biosurfactant compounds, 500mg 

of the dry product from 52h of cultivation was extracted with 50mL chloroform-

methanol (2:1v/v) and incubated in a rotatory shaker (New Brunswick Scientific, model 

C25KC) at 250 rpm, 30°C (± 0.5) for 15 minutes. Further, it was filtrated using 

Millipore membrane 0.45μm (4). The extraction product (50mL) was used for thin layer 

chromatography (TLC) analysis and antimicrobial activity tests. 



 

     

 

Chemical characterization of biosurfactant 

The chemical characterization of the isolated compounds was done by TLC 

analysis. The components of the chloroform/methanol extract were separated on silica 

gel (Si 60 F254, 0.25mm, Merck) using chloroform-methanol-water (65:25:4v/v/v) as the 

solvent system. Spots were searched by spraying with: a) distilled water and heating at 

110°C for 5 min, for detection of hydrophilic compounds; b) ninhydrin 0.05%p/v (in 

methanol/water, 1:1 v/v) and  heating at 100°C for 4-5 min, for detection of compound 

with free amino groups;  and  c) rhodamine B 0.25%p/v (in absolute ethanol) for 

detection of the presence of lipids under ultraviolet light (24). Surfactin (Sigma) was 

used as a standard. 

The components of the chloroform/methanol extract were submitted to acid 

hydrolysis in 6 N HCl at 105°C for 24 h (16) for detection of free amino groups by 

ninhydrin 0.05% p/v by TLC.  

Furthermore, the crude surfactant obtained was submitted to biochemical analysis of 

protein (9) and lipid (1) contents. 

 

Antimicrobial activity  

The antimicrobial activity of the biosurfactant was evaluated using the agar 

diffusion method proposed by Bauer et al. (2). In order to produce an appropriate 

inoculum an overnight culture (grown at 37°C (±1.0) of bacteria in Mueller-Hinton 

broth was standardized to an opacity equivalent to 0.5 on the McFarland scale (108 

UFC/mL). The resulting suspension was diluted to yield a cellular concentration of 

107UFC/mL. In Petri dishes (diameter 90mm) were deposited 2mL of suspensions 

standardized of the test microorganism and 18mL of Mueller-Hinton agar. Aliquots of 

20μL of the extract were applied to individual paper disks (6mm of the diameter, 



 

     

Whatman N° 1). After evaporation of the loading solvent, each disk was placed at the 

centre of the Petri dishes containing Mueller-Hinton medium previously inoculated and 

incubated at 37° C for 24 h. At the end of the incubation time the diameter of microbial 

growth inhibition halo was measured in millimeter using a ruler with a sliding caliper.   

 
 
 
 
 
 
 



 

     

RESULTS AND DISCUSSION 
 

Biosurfactant Production 

The results obtained during cultivation of  B. subtilis R14 are presented in Fig. 1. 

A direct relationship between microbial growth and biosurfactant production 

was observed, as had been previously observed for this strain (4) and B. subtilis C9 (14) 

in oxygen limiting conditions. Growth stopped after 40 hours of cultivation, coinciding 

with the complete consumption of glucose and maximum production of biosurfactant.  

The maximum concentration of biomass and crude biosurfactant obtained was 7.8g/L 

and 2.0g/L, respectively.   

The nitrate consumption was observed by the indirect method through the nitrite. 

It was observed in work of Davis et al. (6) that B. subtilis in cultures under oxygen 

absence is capable of using nitrate as a terminal electron acceptor. A rapid increase in 

nitrite concentration was observed between 5 and 16h, reaching the maximum 

concentration of 35.38 mg/L, after 16h, suggesting that a restriction of oxygen 

throughout the culture of B. subtilis R14 occurred.  

The surface tension of the cultivation medium was reduced from 54mN/m at the 

beginning of growth to 30mN/m after 20 hours of cultivation. According to Mulligan 

(14), a good biosurfactant must reduce the surface tension of the water from 72 to 

35mN/m, characterizing the product as a powerful surface-active agent. 

The highest emulsification activity produced was 70%, and was reached after 32 hours 

of cultivation.  

 

 

 

 



 

     

Characterization of the Compounds  

Thin-layer chromatography revealed two white spots when the plate was sprayed 

with water, with Rf values 0.55 and 0.37 Fig. 2(A). The standard surfactin presented a 

retention index of 0.55. The same spots were revealed with rhodamine B, which 

indicated the presence of lipids in the compounds Fig. 2(B). No spot was revealed when 

the plate was sprayed with ninhydrin Fig. 2(C).  However, when the biosurfactant was 

hydrolyzed it could be revealed by ninhydrin Fig. 3.  This result indicated the presence 

of peptides, but the absence of free amino groups in the molecule, results also observed 

by Yu et al (24).  
 

The biochemical analysis of the crude surfactant extract showed a lipid content 

of 49.4% and a protein content of 35.9%, confirming that the surfactant had a 

lipopeptidic composition, similar to results reported by Nitschke and Pastore (13) for 

another strain of B. subtilis. 

 

Antimicrobial  Activity  

The results of the antimicrobial activity of the lipopeptides produced by B. 

subtilis R14 against pathogenics bacteria are shown in Table 2.  

The compounds showed higher activity against Gram-positive cocci, in 

particular Enterococcus faecalis. A mean value of 14.6mm was observed for the 

inhibition halos. These results are important since these microorganisms have natural 

resistance to aztreonam, co-trimoxazole, cephalosporins, chloramphenicol and 

clindamycin and low sensibility to aminoglycosides and penicillin G as discussed by 

Tavares (21) and Furtado (7).  The antimicrobial activity of the compounds against  

Staphylococcus aureus showed a mean value of 14.2mm. An isolate of S. aureus 311 

was the most sensitive Staphylococcus with a halo diameter of 28.1mm. It is important 



 

     

to note that some of these strains presented previously a profile of resistance to at least 

two β-lactams. 

Escherichia coli showed a mean activity values of 13.8mm and Pseudomonas 

aeruginosa showed a variation of 9.8-12.1mm.   

The activities obtained with Gram-negative bacteria are lower when compared to 

those obtained with Gram-positive bacteria. Singh and Cameotra (20) have also verified 

the activity of lipopeptide N1, produced by B. subtilis C1, against several 

microorganisms, in particular against the Gram-positive bacteria S. aureus and 

Mycobacterium.   

The lipopeptide surfactants produced by Bacillus genus offers a great potential 

for biotechnological and biopharmaceutical applications due their biological properties. 

Future work should be done in order to investigate the chemical structure and toxicity of 

the lipopeptide compounds. 
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Table 1. Susceptibility profile of the microorganisms used in the antimicrobial tests. 
 

Microorganisms 
 

 
Origin 

 
Resistant  

 
Sensible  

Enterococcus faecalis CI 55671 Urine  CL;GEN;TET; ATM  TEIC 
Enterococcus faecalis CI 55918 Hemoculture  CL; GEN; TET; ATM TEIC; VAN 
Enterococcus faecalis CI 144 Urine CL;TET; ATM TEIC 
Enterococcus faecalis  CI 068 Urine CL; ERI;TET; ATM TEIC 
Enterococcus faecalis CI 56671 Urine CL; ERI;TET; ATM TEIC 
Enterococcus faecalis CI 56354 Urine CL; ERI;TET; ATM TEIC 
Enterococcus faecalis CI 55995 Urine CL; ERI;TET; ATM TEIC 
Enterococcus faecalis CI 295 Urine CL; ERI;TET; ATM TEIC 
Enterococcus faecalis CI 222 Urine CL; ERI;TET; ATM TEIC 
Enterococcus faecalis CI 55195 Hemoculture CL;GEN;TET; ATM; AMP TEIC;VAN 
Enterococcus faecalis CI 56288 Hemoculture CL; GEN;TET; ATM; AMP TEIC;VAN 
    
Staphylococcus aureus CI15 Unknown AMP;CFO;ERI; AMOX IMP;SZT 
Staphylococcus aureus CI16 Unknown AMI;AMP;CFO IMP; CL; AZI 
Staphylococcus aureus CI155 

Vaginal secrection 
GEN; AMI; CFO; CTX;CL; 

SZT;ERI 
 
CIP; IMP, MER 

Staphylococcus aureus CI247 
Nose wound 

AMI;CL;ERI CIP; IMP 

Staphylococcus aureus CI311 
Finger wound 

GEN; AMI; CFO; CTX;CL; 
SZT;ERI;TET; 

PEN 

 
CIP 

Staphylococcus aureus  CI404 
Orofaringe 
secrection 

GEN; AMI; CFO; 
CTX;CL;ERI;TET 

CIP 

    
 
Pseudomonas aeruginosa CI 1 

 
Hemoculture 

CIP;GAT;GEN;AMI,CFLCF
O;CTX;CPM;CL; 

IMP;MER 

 
ATM 

 
Pseudomonas aeruginosa CI 3 

 
Traqueal secrection 

CIP;GAT;GEN;AMI,CFLCF
O;CTX; CPM;CL; 

IMP;MER 

 
ATM 

 
Pseudomonas aeruginosa CI 5 

 
Hemoculture 

CIP;GAT;GEN;AMI,CFLCF
O;CTX;CPM;CL; 

ATM;MER; AMP+SUB 

 
not found 

 
Pseudomonas aeruginosa CI 6 

 
Traqueal secrection 

CIP;GAT;GEN;AMI,CFLCF
O;CTX;CPM;CL; 

MER; SZT; AMP+SUB  

 
not found 

 
Pseudomonas aeruginosa CI 7 

 
Traqueal secrection 

CIP;GEN;AMI,CFL;CFO;CT
X;CPM;ATM;IMP; 

TOB;MER 

 
not found 

 
Pseudomonas aeruginosa CI 10 Abdominal secrection 

CIP;GEN;AMI,CFL;CFO;CT
X;CPM;TOB;ATM 

IMP;MER 

 
not found 

 
Pseudomonas aeruginosa CI 15 

 
Hemoculture 

CIP;GAT;GEN;AMI,CFLCF
O;CTX;CPM;CL; 

ATM;MER AMP+SUB 

 
not found 

Escherichia coli CI 18 Urine  AMP;CFO CTX  

AMI = Amikacin 30 μg; AMP = Ampicillin 10 μg; AMOX = Amoxicillin 10 μg; ATM = Aztreonam 30 μg; 
AMP+SUB = Ampicillin + Sulbactam 10/10 μg; AZI = Azithomycin 15 μg; CFO = Cefoxitin 30 μg; CFL = Cephalothin 30 
μg; CIP = Ciprofloxacin 5 μg; CL = Chloramphenicol 30μg; CPM = Cefepime 30 μg; CTX = Cefotaxime 30 μg; ERI = 
Erytromycin 15 μg; GEN = Gentamycin 10 μg; GAT = Gatifloxacin 10 μg; IPM = Imipenem 10 μg, MER = 
Meropenem 10 μg; PEN = Penicillin G 10 IU; SZT= Sulfazotrim 25 μg; TET=Tetracycline 30 μg; TEIC = Teicoplanin 
30 μg; TOB = Tobramycin 10 μg; VAN=Vancomycin 30 μg. 
CI= Clinical Isolate  



 

   

(A) 
 

 
 

(B) 
Figure 1. Growth and biosurfactant production profiles of Bacillus subtilis 
R14. (A)- Biomass concentration (■), nitrite concentration (●), glucose 
concentration (▲) (B)- biosurfactant (▼), surface tension (○) and 
emulsification activity (□) were monitored throughout the course of microbial 
growth. 
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Table 2. Antimicrobial activity of biosurfactant produced by B. subtilis R14 
 

 
Microorganisms 

 

Halo (mm) 
χ  ±  δ 

Enterococcus faecalis  CI 55671 12.1 ± 0.2 
Enterococcus faecalis CI 55918 15.9 ± 0.1 
Enterococcus faecalis CI 144 13.8 ± 0.1 
Enterococcus faecalis  CI 068 17.4 ± 0.1 
Enterococcus faecalis CI 56671 13.2 ± 0.2 
Enterococcus faecalis CI 56354 12.4 ± 0.2 
Enterococcus faecalis CI 55995 14.7 ± 0.1 
Enterococcus faecalis CI 295 15.3 ± 0.1 
Enterococcus faecalis CI 222 16.2 ± 0.2 
Enterococcus faecalis CI 55195 16.7 ± 0.2 
Enterococcus faecalis CI 56288  12.5 ± 0.1 
Enterococcus faecalis ATCC 29212 
 

15.9 ± 0.1 

Staphylococcus aureus CI155 13.7 ± 0.2 
Staphylococcus aureus CI311 28.1 ± 0.1 
Staphylococcus aureus CI15 12.9 ± 0.1 
Staphylococcus aureus CI404 10.7 ± 0.1 
Staphylococcus aureus CI247 10.4 ± 0.1 
Staphylococcus aureus CI16 10.7 ± 0.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gram-positives 

cocci 
 

Staphylococcus aureus UFPEDA22 
 

13.2 ± 0.2 

Pseudomonas aeruginosa CI 1 10.7 ± 0.1 
Pseudomonas aeruginosa CI 3 12.1 ± 0.1 
Pseudomonas aeruginosa CI 5 09.8 ± 0.1 
Pseudomonas aeruginosa CI 6 10.5 ± 0.1 
Pseudomonas aeruginosa CI 7 10.5 ± 0.1 
Pseudomonas aeruginosa CI 10 11.3 ± 0.2 
Pseudomonas aeruginosa CI 15 10.4 ± 0.2 
Pseudomonas aeruginosa UFPEDA 39 
 

10.3 ± 0.1 

Escherichia coli CI18 14.4 ± 0.1 

 
 
 
 
 
Gram-negatives

bacilli 
 

Escherichia coli ATCC 8739 13.2 ± 0.2 
 
ATCC- American Type Culture Collection;     UFPEDA- Universidade Federal de Pernambuco –      
Departamento de Antibióticos;  χ  ±  δ Standard Deviations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
Figure 2.  Thin-layer Chromatography (TCL) was carried out on Silica Gel (Si 60 F254 
Merck). A- revealed with water; B- revealed with rodamine B and C- revealed with 
ninhydrin. 1= Standard (Commercial Surfactin, Sigma); 2 = Extracted sample of 
biosurfactant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 3. Thin-layer Chromatography (TCL) was carried out on Silica Gel (Si 60 F254 
Merck), revealed with ninhydrin. A = Extracted sample of biosurfactant; B = Sample 
of biosurfactant after acid hydrolysis. 
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