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RESUMO 

Os biossurfactantes são produzidos por diversos microrganismos. As propriedades 

biotecnológicas dos biossurfactantes são amplamente descritas na literatura. Desta forma, 

este trabalho teve como objetivos avaliar os potenciais de aplicação de um biossurfactante 

produzido a partir de um microrganismo, perante as propriedades bactericida, fungicida, 

no espalhamento do óleo de motor em água, na biorremedição de óleo de motor na areia, 

decantador de efluentes e toxicidade em ensaios in vivo com Artemia salina. Como 

resultado foi demonstrado que o biossurfactante na concentração de 500 mg/mL 

apresentou um halo de inibição de 9 mm para a bactéria Gram-negativa Aeromonas 

hidroplyla, ao passo que para o fungo filamentoso Colletotrichum sp. não foi detectada 

nenhuma atividade inibitória. A avaliação qualitativa do biossurfactante no tratamento de 

efluentes demonstrou capacidade de decantação do efluente de esgoto em 24h, ao passo 

que o com sulfato de alumínio foi de 3 minutos. A análise visual demonstrou que o 

biossurfactante apresentou melhor desempenho na área de dispersão do óleo quando 

comparado com Triton X-100 e SDS em experimentos realizados em placa de Petri. A 

razão de espalhamento do óleo foi de 75, 48,7 e 59,7% para o BS, Triton X-100 e SDS, 

respectivamente. Após 24h foi possível demonstrar que o óleo na presença do 

biossurfactante ficou concentrado no centro da placa. A análise visual da biorremediação 

em areia contaminada com óleo de motor demonstrou que o uso do biossurfactante na 

concentração de 0,1 mg/mL foi mais eficiente que na concentração de 0,5 mg/mL e em 

relação ao uso de 0,1 mg/mL de SDS. O biossurfactante na concentração de 0,1 e 0,5 

mg/mL apresentou uma taxa de recuperação do óleo de motor da areia contaminada 

equivalente a 80 e 23%, respectivamente. O SDS na concentração de 0,1 mg/mL 

apresentou uma taxa de recuperação de 64%. Em baixas concentrações (até 0,1 mg/mL), 

o biossurfactante se mostrou atóxico e não afetou o comportamento de natação nem a taxa 

de sobrevivência de A. salina. Em altas concentrações (0,5 e 1 mg/mL), a taxa de 

mortalidade para o biossurfactante foi de apenas 10%, enquanto para o composto SDS foi 

de 100%. Concluímos que o biossurfactante produzido a partir de um microrganismo 

mostrou-se com alto potencial de aplicação em diversos setores da indústria, como meio 

ambiente e saúde. 
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ABSTRACT 

Biosurfactants are produced by various microorganisms. The biotechnological properties 

of biosurfactants are widely described in the literature. Thus, this work aimed to evaluate 

the potential of application of a biosurfactant produced from a microorganism, 

considering the bactericidal and fungicidal properties, in the spreading of motor oil in 

water, in the bioremediation of motor oil in the sand, decanter of effluents and toxicity in 

in vivo assays with Artemia salina. As a result, it was demonstrated that the biosurfactant 

at a concentration of 500 mg/mL presented an inhibition halo of 9 mm for the Gram-

negative bacterium Aeromonas hidroplyla, while for the filamentous fungus 

Colletotrichum sp. no inhibitory activity was detected. The qualitative evaluation of the 

biosurfactant in the treatment of effluents showed the ability to decant the sewage effluent 

in 24 hours, while the one with aluminum sulfate took 3 minutes. Visual analysis showed 

that the biosurfactant showed better performance in the oil dispersion area when 

compared to Triton X-100 and SDS in experiments carried out in Petri dishes. The oil 

scattering ratio was 75, 48.7 and 59.7% for BS, Triton X-100 and SDS, respectively. After 

24h, it was possible to demonstrate that the oil in the presence of the biosurfactant was 

concentrated in the center of the plate. The visual analysis of bioremediation in sand 

contaminated with motor oil showed that the use of biosurfactant at a concentration of 

0.1 mg/mL was more efficient than at a concentration of 0.5 mg/mL and in relation to the 

use of 0.1 mg /mL of SDS. The biosurfactant at a concentration of 0.1 and 0.5 mg/mL 

showed a recovery rate of motor oil from contaminated sand equivalent to 80 and 23%, 

respectively. SDS at a concentration of 0.1 mg/mL showed a recovery rate of 64%. At 

low concentrations (up to 0.1 mg/mL), the biosurfactant proved to be non-toxic and did 

not affect the swimming behavior or the survival rate of A. salina. At high concentrations 

(0.5 and 1 mg/mL), the mortality rate for the biosurfactant was only 10%, while for the 

SDS compound it was 100%. We conclude that the biosurfactant produced from a 

microorganism showed a high potential for application in several sectors of the industry, 

such as environment and health. 
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