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Os biossurfactantes são um grupo quimicamente diversificado de compostos tensioativos 
relacionados com processos microbianos de adesão ou de emulsificação de substratos 
hidrofóbicos, que relativamente aos surfactantes químicos, apresentam menor toxicidade, maior 
biodegradabilidade e melhor desempenho em condições extremas. O interesse despertado pelos 
biossurfactantes tem levado à prospeção de microrganismos produtores deste tipo de compostos 
em condições ambientais seletivas, designadamente interfaces e biofilmes. A microcamada 
superficial marinha (SML) e a rizosfera de plantas de sapal são micro-habitats estuarinos a partir 
dos quais tem sido possível isolar bactérias produtoras de biossurfactantes com potencial aplicação 
na recuperação de ambientes costeiros contaminados com hidrocarbonetos de petróleo. 

  
 
Surfactantes e biossurfactantes 
Os surfactantes são compostos 
economicamente importantes, devido às suas 
propriedades tensioactivas. São comuns em 
formulações de detergentes e a sua função 
primária é a de modificar a interface entre 
duas ou mais fases, a fim de promover a 
dispersão de uma fase para outra. Os 
surfactantes são capazes de se concentrar 
em interfaces devido ao seu carácter anfifílico 
(Figura 1), resultantes da combinação de 
regiões hidrofílicas e hidrofóbicas na mesma 
molécula. De acordo com carga do seu 
componente hidrofílico, os surfactantes são 
classificados como aniónicos, catiónicos ou 
não iónicos. A concentração micelar crítica 
(CMC) é a concentração a partir da qual as 
moléculas do surfactante se agregam em 
bicamadas formando micelas onde ficam 
encapsulados os compostos hidrofóbicos, 
levando à redução da tensão superficial e 
interfacial e ao aumento da sua solubilidade e 
biodisponibilidade. Assim, a CMC de um 
surfactante é um parâmetro geralmente usado 
para medir a sua eficiência. O equilíbrio 
hidrofílico-lipofílico (EHL) é a classificação 
numérica das propriedades hidrófilicas e 
lipófílicas do composto e caracteriza o 
equilíbrio entre a fase oleosa e a fase aquosa 
da emulsão. 
 
Os biossurfactantes são compostos 
tensioativos produzidos por microrganismos,  

 
Fig. 1. Formação de micelas de moléculas 
anfifílicas (A) por re-araanjo na interface ar-
água (B) ou por arranjo esférico em meio 
aquoso (C) (Adaptado de 
http://www.attension.com/critical-micelle-
concentration). 
 
designadamente leveduras, fungos 
filamentosos e bactérias (Rahman et al., 

2008). São moléculas em que a parte 
hidrofílica pode ser um açúcar, aminoácido, 
péptido cíclico, ácido carboxílico, álcool ou 
grupo fosfato e a parte hidrofóbica, é 
usualmente constituída por cadeias alquílicas 
C8 a C22 ou alquil-arilo, que podem ser 
lineares ou ramificadas (Van Ginkel, 1996). 
Estes compostos são classificados de acordo 
com o seu peso molecular, propriedades físico 
químicas e modo de ação. Os 
biossurfactantes de baixo peso molecular 
(e.g. lipopéptidos, glicolípidos e proteínas) 
reduzem a tensão superficial em interfaces ar-
água e a tensão interfacial em interfaces óleo-
água, enquanto os biossurfactantes de 
elevado peso molecular (e.g. 
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heteropolissacáridos, lipopolissacáridos e 
lipoproteínas) são mais eficientes no 
estabelecimento de emulsões de óleo em 
água (Banat et al., 2010). Os glicolípidos, nos 
quais se incluem os ramnolípidos tipicamente 
produzidos por bactérias de género 
Pseudomonas (Figura 2), os trealolípidos, os 
soforolípidos e os menosileritritol-lípidos, são 
os biossurfactantes mais estudados. São 
constituídos por mono- ou dissacarídeos 
combinados com ácidos alifáticos ou 
hidroxialifáticos de cadeia longa (Banat et al., 
2010). 
 
Os biossurfactantes microbianos são 
normalmente metabolitos secundários, 
produzidos no final da fase logarítmica ou no 
início da fase estacionária e podem ter 
localização intracelular, ser libertados para o 
exterior da célula microbiana ou permanecer 
aderentes à sua superfície (Rahman et al., 

2008). São normalmente produzidos como 
misturas de diferentes moléculas (e.g. mono- 
e di-ramnolípidos) em proporções variáveis 
(Maier, 2003). Os biossurfactantes conferem 
aos organismos produtores vantagens 
adaptativas, relativamente a condições 
ambientais características de alguns micro-
nichos ecológicos, como a organização em 
biofilmes ou a utilização de substratos 
hidrofóbicos como fonte de carbono e energia 
(Ron et al., 2001). Os biossurfactantes estão 
ainda envolvidos nos processos de regulação 
dos mecanismos de adesão a superfícies e na 
estabilização de biofilmes, em respostas de 
quorum sensing, em processos de 
antagonismo microbiano e no 
sequestro/quelação de metais (Ron et al., 
2001). 
 
Aplicações dos biossurfactantes 
Relativamente aos seus análogos químicos, 
os biossurfactantes apresentam-se como 
mais eficientes, dado que os seus valores de 
CMC são cerca de 10 a 40 vezes menores 
(Pacwa-Płociniczak et al., 2011). Apresentam 
ainda taxas mais elevadas de 
biodegradabilidade, menor toxicidade e 
melhores propriedades quanto à formação de 
espuma e estabilidade a valores de pH, 
salinidade e temperatura extremos (Banat et 
al., 2010). 
 

 
 
Fig. 2. Estrutura de mono-ramnolípdos e di-
ramnolípidos (Colla et al., 2003). 
 
Uma vez que os custos de produção dos 
biossurfactantes são ainda bastante elevados, 
sem possibilidade de competir com sucesso 
com os dos surfactantes químicos, a produção 
industrial de biossurfactantes é ainda pouco 
significativa. No entanto, a vantagem da 
biodegradabilidade e a possibilidade de 
produção a partir de substratos de baixo 
custo, pode fazer com que no futuro, os 
biossurfactantes venham progressivamente a 
substituir os surfactantes químicos em muitas 
aplicações (Fiechter, 1992). Os 
biossurfactantes apresentam elevado 
potencial na formulação de fármacos e 
cosméticos (Bhadoriya et al., 2013, Lourith et 
al., 2009), e ainda na indústria alimentar, 

como emulsionantes, na agricultura, como 
herbicidas e pesticidas, e nos processos de 
fabrico de tintas, têxteis e detergentes, entre 
outros produtos (Mukherjee et al., 2010). 

 
As aplicações ambientais são, no entanto, 
aquelas que têm concentrado maior interesse, 
sobretudo as relacionadas com remediação 
de contaminações e com processos terciários 
de extração de petróleo (Microbe-Enhaced Oil 
Recovery, MEOR). Os biossurfactantes 
apresentam um elevado poder de 
emulsificação de compostos hidrofóbicos 
poluentes como os hidrocarbonetos de 
petróleo e pesticidas (Cameotra et al., 2010). 
Quando aplicados em estratégias de 
remediação, os biossurfactantes aumentam a 
biodisponibilidade, a mobilização, a 
distribuição entre fases e a subsequente 
remoção dos poluentes, de forma 
ambientalmente sustentável. A utilização de 
microrganismos produtores de 
biossurfactantes como coadjuvantes em 
métodos terciários de extração de petróleo, 
designadamente em MEOR, é um outro 
exemplo relevante da potencial aplicação dos 
biossurfactantes. A tecnologia MEOR 
depende sobretudo de compostos como 
ácidos orgânicos, solventes, gases e 
biossurfactantes libertados por 
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microrganismos (Brown, 2010). Esta 
abordagem consiste na estimulação da 
comunidade autóctone dos reservatório ou na 
injeção de consórcios microbianos formulados 
para a produção de metabolitos que 
aumentem a eficiência de recuperação de 
petróleo residual em reservatórios já 
explorados (Sen, 2008). 
 
Substratos hidrofóbicos para culturas 
seletivas 
A produção de biossurfactantes está 
normalmente associada à utilização de 
substratos hidrofóbicos como fontes de 
carbono e ocorre naturalmente em 
organismos de locais com elevada 
contaminação com hidrocarbonetos ou 
resíduos hidrofóbicos. Tradicionalmente, os 
hidrocarbonetos têm sido os substratos 
utilizados para o isolamento de bactérias 
produtoras de biossurfactantes. Culturas 
seletivas contendo diesel marítimo, petróleo 
ou parafina como fontes únicas de carbono, 
permitiram isolar bactérias produtoras de 
biossurfactantes a partir de sedimentos e 
água da Ria de Aveiro (Domingues et al., 
2013). No entanto, os hidrocarbonetos não 
são substratos aceitáveis quando se pretende 
obter biossurfactantes para aplicações em 
alimentos, ou formulações cosméticas ou 
farmacêuticas. Assim, outros substratos ricos 
em gorduras, óleos vegetais, glicerol ou 
hidratos de carbono têm sido testados, sendo 
particularmente interessantes, pelo seu baixo 
custo, os sub-produtos industriais (Henkel et 
al., 2012). A água de lavagem de azeitona 
contém quantidades apreciáveis de lípidos, 
bem como quantidades vestigiais de proteínas 
e açucares. A utilização de água de lavagem 
de azeitona proveniente de uma unidade 
industrial da região de Aveiro, como meio 
base para o cultivo de estirpes de 
Pseudomonas produtoras de ramnolípidos, 
revelou que embora sejam produzidas 
pequenas quantidades de biossurfactante 
quando as bactérias são cultivadas apenas 
neste meio, a adição de uma fonte adicional 
de carbono (extrato de levedura) resulta num 
aumento significativo da taxa de crescimento, 
verificando-se também que a produção de 
biossurfactante é estimulada pela adição 
combinada de fontes da carbono e fósforo 
(Silva, 2012). Os resultados mostraram ainda 
que nestas estirpes isoladas da Ria de Aveiro, 
a produção de ramnolípidos não foi afetada 

pela salinidade do meio até valores de 20g L-1 
de NaCl, o que permite perspetivar a 
utilização de resíduos de processos 
industriais que envolvam salga ou salmouras, 
desde que diluídos (Silva, 2012). Uma 
tentativa de valorizar a borra de café, revelou 
que compostos extraídos deste resíduo 
podem ser usados como substrato para o 
crescimento de bactérias produtoras de 
biossurfactantes, tendo sido identificados 
mono- e di-ramnolípidos (Martins, 2011). 
 
Micro-habitats estuarinos com potencial 
para o isolamento de bactérias produtoras 
de biossurfactantes 
A microcamada superficial marinha (surface 
microlayer, SML) é normalmente definida 
como o primeiro milímetro da coluna de água 
e as bactérias que vivem neste compartimento 
constituem o bacterioneuston. Do ponto de 
vista microbiano, a SML pode considerar-se 
um ambiente extremo no qual os 
microrganismos estão particularmente 
expostos à radiação solar, a concentração de 
poluentes e à tensão superficial associada à 
interface ar-água. No entanto, as 
comunidades de bacterioneuston atingem 
frequentemente valores de abundância 
superiores às do bacterioplâncton na coluna 
de água subjacente, sugerindo adaptações 
eficazes dos microrganismos às condições 
particulares deste habitat (Franklin et al., 
2005). A produção de biossurfactantes é uma 
das estratégias de adaptação das bactérias 
do neuston à tensão superficial (Ivanov, 
2000). Por outro lado, a concentração de 
poluentes hidrofóbicos na SML é 
normalmente mais elevada do que na coluna 
de água (Walczak et al., 2000) criando-se 
assim um ambiente seletivo relativamente a 
microrganismos que consigam solubilizar 
estes compostos através da produção de 
biossurfactantes, e utilizá-los 
subsequentemente como fontes de carbono e 
energia. 
 
A rizosfera, definida como o volume de solo 
adjacente às raizes das plantas e por elas 
influenciado (Sørensen, 1997) constitui um 
micro-habitat no qual se desenvolvem 
comunidades bacterianas ricas e diversas 
(Berg et al., 2009). Nas rizosferas, os 
microrganismos encontram-se 
essencialmente em biofilmes (Rudrappa et al., 

2008) e neste micro-habitat, as interações 
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entre microrganismos e plantas bem como a 
capacidade de formação de biofilmes sobre as 
raízes ou sobre a superfície das partículas de 
sedimentos envolvem mecanismos 
bioquímicos complexos frequentemente 
relacionados com a produção de 
biossurfactantes (Kruijt et al., 2009, Gomes et 
al., 2010). 
 
Os sedimentos estuarinos, mesmo os não 
colonizados por plantas, acumulam 
concentrações apreciáveis de poluentes 
hidrofóbicos, designadamente 
hidrocarbonetos, que tendem a adsorver a 
material particulado (Lima et al., 2005). Assim, 
considerando que a produção de 
biossurfactantes que contribuam para a 
mobilização dos hidrocarbonetos e aumentem 
a sua biodisponibilidade, é uma vantagem 
para os microrganismos 
hidrocarbonoclásticos de solos ou sedimentos 
contaminados, estes constituem também uma 
matriz ambiental interessante, a partir da qual 
têm sido isoladas bactérias produtoras de 
biossurfactantes (Batista et al., 2006, 
Domingues et al., 2013). 
 
Prospeção de bactérias produtoras de 
biossurfactantes na Ria de Aveiro 
A combinação de diferentes substratos 
usados como fontes únicas de carbono em 
meios seletivos com a utilização de diferentes 
matrizes ambientais como inóculo, permitiu o 
isolamento de um conjunto de estirpes 
ambientais da Ria da Aveiro, cuja capacidade 
para produzir biossurfactantes foi 
demonstrada quer por métodos indiretos, 
como o da pulverização com parafina (Figura 
3) ou o do colapso da gota ou, directamente 
por quantificação de ramnolípidos pelo 
método do orcinol (Louvado et al., 2012, Silva, 
2012, Domingues et al., 2013). 
 
Um estudo dirigido à fração cultivável do 
bacterioneuston da Ria de Aveiro, revelou 
uma elevada tolerância a surfactantes 
catiónicos e aniónicos. A adição de CTAB 
(Cetyl Trimethylammonium Bromide) ao meio 
de cultura numa concentração equivalente à 
CMC, causou uma redução de apenas 13 % 
nas contagens de colónias, relativamente às 
obtidas em meio-controle não adicionado e a 
adição da CMC de SDS (Sodium Dodecyl 
Sulfate) não causou efeito significativo nas 
contagens de colónias (Louvado et al., 2012). 

 
Fig. 3. Exemplo de resultados característicos 
do teste de pulverização com parafina para 
evidenciação da produção de 
biossurfactantes. A – colónias apresentando 
resultado positivo (halo); B – imagem 
aumentada de uma colónia com resultado 
positivo; C – controles positivos (soluções de 
Tween 80, CTAB, SDS, surfactina); D – 
controle negativo (Escherichia coli DH5a). 

 
A tolerância a surfactantes pode estar 
associada à capacidade de degradar e utilizar 
surfactantes como fonte de carbono (Rebello 
et al., 2013). Assim, o mesmo estudo revelou 
produção de biossurfactantes em 9 % dos 
isolados selecionados em meios contendo 
SDS ou CTAB, todos eles identificados como 
pertencentes ao género Pseudomonas 
(Louvado et al., 2012). 
 
O isolamento de bactérias produtoras de 
biossurfactantes a partir de água da 
microcamada superficial, da rizosfera das 
halófitas Halimione portulacoides ou 
Sarcocornia perennis e de sedimentos não 

colonizados permitiu alargar a coleção de 
estirpes produtoras de biossurfactantes da 
Ria de Aveiro. A água da microcamada 
superficial apresentou a maior frequência (40 
%) de isolados produtores de biossurfactantes 
e o substrato mais eficiente na seleção de 
estirpes produtoras de biossurfactantes foi o 
diesel marítimo (Domingues et al., 2013). 

 
O género Pseudomonas é o mais 
representado na coleção de bactérias 
produtoras de biossurfactantes da Ria de 
Aveiro, tal como acontece noutros trabalhos 
envolvendo águas ou sedimentos marinhos 
ou estuarinos. A produção ramnolípidos e a 
capacidade de degradação de 
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hidrocarbonetos e outros xenobióticos está 
documentada para diversas espécies de 
Pseudomonas, nomeadamente P. putida e P. 
stutzeri (Niepceron et al., 2010). Entre as 
bactérias produtoras de surfactantes isoladas 
da Ria de Aveiro, estão também 
representados os géneros Microbacterium e 
Rhodococcus, já referenciados como 
potenciais degradadores hidrocarbonetos 
(Cavalca et al., 2004, Auffret et al., 2009), e 
ainda o género Serratia no qual a produção de 
biossurfactantes está relacionada com o 
processo de swarming (Eberl et al., 1999). 

 
Desafios e perspetivas futuras  
Para além do desafio da redução dos custos 
de produção, o sucesso da aplicação de 
biossurfactantes bacterianos em processos 
de biorremediação ou de MEOR depende, da 
possibilidade de encontrar consórcios 
bacterianos que possam sobreviver e 
desempenhar as funções metabólicas 
pretendidas nas condições ambientais 
prevalecentes. 
 
No caso da biorremediação de sedimentos 
contaminados, a disponibilidade de oxigénio é 
um fator limitante e os interesses de 
investigação devem ser dirigidos para grupos 
de microrganismos anaeróbios ou anaeróbios 
facultativos. Respiração anaeróbia (redução 
de nitrato ou sulfato) e metanogénese são 
vias anaeróbias de degradação de 
hidrocarbonetos. A possibilidade de encontrar 
microrganismos especialistas que consigam 
melhorar a mobilização de biodisponibilidade 
dos poluentes hidrofóbicos em condições de 

anaerobiose permitiria a construções de 
consórcios mais eficientes e diminuir o tempo 
envolvido da degradação dos poluentes e 
recuperação dos ambientes afetados. 
 
As exigências das abordagens MEOR estão 
mais relacionadas com as condições físico-
químicas nos reservatórios que, pela sua 
complexidade, são difíceis de simular em 
laboratório. Os consórcios microbianos 
introduzidos têm que sobreviver e competir 
com a microflora autóctone e desempenhar o 
papel pretendido sem aumentar perdas 
económicas relacionadas com biocorrosão ou 
processos de souring por acumulação de 
sulfureto resultante da atividade de bactérias 
sulfatorredutoras (Hubert, 2004). Os desafios 
colocam-se na procura de microrganismos 
anaeróbios extremófilos, incluindo termófilos, 
barófilos e halófilos (Sen, 2008). Nesta 
perspetiva, os sedimentos anaeróbios da Ria 
de Aveiro, bem como as zonas hipersalinas do 
salgado de Aveiro, constituem ainda um 
potencial a explorar no isolamento de 
microrganismos potencialmente 
interessantes, quer quanto à capacidade de 
produção de biossurfactantes quer quanto 
caraterísticas dos biossurfactantes 
produzidos. 
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