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RESUMO 

Os microrganismos representam a maior biomassa do planeta, mas devido às 

limitações das técnicas de cultivo, a maior parte desse patrimônio genético 

encontra-se inacessível. Com o advento das metodologias metagenômicas, 

essas limitações foram superadas, permitindo a exploração do pool genético de 

microrganismos não cultiváveis. Essas metodologias nos permitem obter novos 

genes e desenvolver produtos biotecnológicos. Neste trabalho, uma abordagem 

metagenômica foi utilizada para selecionar genes envolvidos na degradação e 

emulsificação de hidrocarbonetos. O DNA ambiental foi extraído do solo coletado 

próximo a um rio salino do Rio Grande do Norte e uma biblioteca metagenômica 

foi construída. Um clone identificado como 3C6 foi positivo na triagem funcional 

para proteína biossurfactante e revelou uma ORF de 897 pb com alta 

similaridade para sequências codificadoras de uma proteína hipotética de 

espécies da família Halobacteriaceae. Esta ORF foi subclonada em vetor de 

expressão e sua expressão heteróloga foi realizada em Escherichia coli, sendo 

posteriormente purificada exibindo atividade biossurfactante com alta 

estabilidade. Esta nova proteína com atividade biossurfactante foi obtida a partir 

de uma abordagem metagenômica, e denominada proteína biossurfactante 

metagenômica 1, a MBSP1. Aqui, descrevemos a clonagem de um gene 

ambiental que codifica uma proteína com interessantes propriedades tensoativas 

que pode ser produzida em uma célula hospedeira como E. coli sem 

dependência de substrato. A MBSP1 é a primeira proteína com estas 

características descritas nos domínios Archaea ou Bacteria.  

Palavras chaves: metagenoma, biossurfactante, biorremediação. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

Microorganisms represent the largest biomass on the planet, but due to the 

limitations of cultivation techniques, most of this genetic patrimony has been 

inaccessible. With the advent of metagenomic methodologies, these limitations 

have been overcome, allowing the exploitation of the genetic pool of non-

cultivable microorganisms. These methodologies allow us to obtain new genes 

and develop biotechnological products. In this work, a metagenomic approach 

was used to select genes involved in hydrocarbon degradation and 

emulsification. Environmental DNA was extracted from soil collected in a saline 

river of Rio Grande do Norte and a metagenomic library was constructed. A clone 

identified as 3C6 was positive in functional screening for biosurfactant protein 

and revealed an open reading frame (ORF) of 897 bp with high identity to 

sequences encoding a hypothetical protein from species of Halobacteriaceae 

family. This ORF was subcloned into expression vector and its heterologous 

expression was performed on Escherichia coli, being further purified exhibiting 

biosurfactant activity with high stability. This new protein with biosurfactant 

activity was obtained from a metagenomic approach, and called metagenomic 

biosurfactant protein 1, MBSP1. Here we describe the cloning of an 

environmental gene encoding a protein with interesting tensoactive properties 

that can be produced in a host cell such as E. coli without substrate dependence. 

MBSP1 is the first protein with these characteristics described in the Archaea or 

Bacteria domains. 

Keywords: metagenome, biosurfactant, bioremediation. 
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1- INTRODUÇÃO  

Os surfactantes são moléculas anfipáticas que apresentam em sua estrutura 

uma porção hidrofóbica que se direciona para a superfície do óleo e uma porção 

hidrofílica que se direciona para a solução aquosa, capazes de formar micelas (Fig. 

1) (Mulligan, 2005). Estas biomoléculas anfifílicas possuem como função principal 

reduzir a tensão superficial na interface ar/água e a tensão interfacial nas interfaces 

óleo/água (Satpute et al., 2010, Banat et al., 2010). A maioria dos surfactantes 

sintéticos são obtidos quimicamente a partir de derivados do petróleo e são 

classificados em: aniônicos, catiônicos e anfóteros (Swisher, 1987; Ash e Ash, 1993; 

Schmitt, 2001). Dentre os surfactantes sintéticos conhecidos pode-se citar o dodecil 

sulfato de sódio (SDS) e o triton x-100. Em uma subclasse dos surfactantes estão os 

emulsificantes, que estabilizam as dispersões de um líquido com diferentes 

polaridades, como emulsões água-óleo (Ron e Rosenberg, 2001).   

 

Figura 1 - Estrutura da molécula de surfactante (à esquerda) e formação da micela com o surfactante 

estabilizando a gota de óleo (à direita), cabeça hidrofílica voltada para a água e a cauda hidrofóbica 

voltada para o óleo. (Figura adaptada de: www.sciencelearn.org.nz). 

 

Surfactantes produzidos por seres vivos são denominados biossurfactantes, 

são produtos extracelulares ou fazem parte da membrana celular de procariotos e 

eucariotos (Mulligan, 2005; Cameotra e Makkar, 2004; Nitschke et al., 2005). A síntese 

dos biossurfactantes em geral envolve sistemas genéticos elaborados, incluindo 

operons, sintetases peptídicas não ribossomais ou complexos multiproteicos (Mnif e 

Ghribi, 2015). Dentre as propriedades mais importantes dos biossurfactantes estão a 

capacidade de reduzir tensão superficial e interfacial entre diferentes fases, formação 

de emulsões estáveis e possuir baixa Concentração Micelar Crítica (CMC), sendo 
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caracterizada como a concentração mínima para iniciar a formação de micelas, uma 

propriedade importante responsável pelas habilidades de solubilização e detergência 

(Uzoigwe et al., 2015). Outra importante propriedade sugerida por Ferradji e 

colaboradores (2014), foi o aumento da capacidade de degradação de 

hidrocarbonetos potencializada devido a presença de microrganismos produtores de 

biossurfactante.  

Os biossurfactantes constituem um grupo de diversas moléculas sintetizadas 

por vários gêneros microbianos (Cameotra e Makkar, 2004; Nitschke et al., 2005). A 

indústria do petróleo é o maior mercado de biossurfactantes, com aplicações incluindo 

biorremediação e dispersão em derrames de petróleo, remoção e mobilização de 

resíduos de óleo em tanques de armazenamento e recuperação melhorada de 

petróleo (Tabela 1). No entanto, as aplicações dos biossurfactantes também são 

distribuídas entre os setores industriais mais diversos (Pirôllo, 2006), como nas 

indústrias farmacêutica, cosmética e alimentar (Rodrigues et al., 2006; Nitschke e 

Costa, 2007; Lourith e Kanlayavattanakul, 2009; Banat et al. 2010, Das et al., 2010). 

Os biossurfactantes oferecem muitas vantagens em relação aos surfactantes 

de origem sintética, tais como: aceitabilidade ecológica, pois são potencialmente 

aplicáveis em proteção ambiental (Rahman et al., 2002); baixa toxicidade e alta 

biodegradabilidade (Costa et al., 2006; Makkar e Cameotra, 2002; Rahman et al., 

2002; Zhang e Xiang, 2010; Ibrahim et al., 2013); efetividade em ampla faixa de 

temperatura, pH e salinidade, ou seja, apresentam atividade sob condições extremas 

(Banat et al. 2000; Kosaric, 2001; Mullighan, 2005). Além disso, podem ser produzidos 

a partir de fontes renováveis (Nitschke et al., 2005, Benincasa et al., 2002); e podem 

demonstrar maior eficiência em relação aos surfactantes sintéticos (Lima et al., 2011). 

Microrganismos como leveduras, bactérias e alguns fungos filamentosos, são capazes 

de produzir biossurfactantes com diferentes estruturas moleculares e atividade de 

superfície (Campos et al., 2013). 
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Tabela 1 - Biossurfactantes, microrganismos que produzem e o uso na biorremediação de ambientes 
contaminados. 

Microrganismo 
Tipo de 

biossurfactante 
Aplicações 

Rhodococcus erythopolis 
3C-9 

Glicolipídio e lipídio 
trealose 

Operações de limpeza no derramamento 
de petróleo  

Pseudomonas aeruginosa 
S2 

Ramnolipídio  
Biorremediação de locais contaminados 

com óleo  

Rhodococcus sp. TW53 Lipopetídeo  
Biorremediação de ambientes 

contaminados com hidrocarbonetos  

R. wratislaviensis BN38 Glicolipídio  Aplicações na biorremediação  

Bacillus subtilis BS5 Lipopetídeo 
Biorremediação de ambientes 

contaminados com hidrocarbonetos  

Azobacter chroococcum Lipopetídeo Aplicações ambientais  

Pseudomonas aeruginosa 
BS20 

Ramnolipídio 
Biorremediação de ambientes 

contaminados com hidrocarbonetos  

Micrococcus luteus BN56 Trealose treaester 
Biorremediação de locais contaminados 

com óleo  

Nocardiopsis alba MSA10 Lipopetídeo Biorremediação 

Pseudoxanthomonas sp. 
PNK-04 

Ramnolipídio Aplicações ambientais 

Pseudomonas alcaligenes Ramnolipídio Aplicações ambientais 

Nocardia lucentensis 
MSA04 

Glicolipídio  Biorremediação de ambientes marinhos 

Pseudozyma hubeiensis Glicolipídio  Biorremediação de ambientes marinhos 

Pseudomonas cepacia 
CCT6659 

Ramnolipídio 
Biorremediação de ambientes marinhos e 

do solo 

Candida bambicola Soforolípidio  Aplicações ambientais 

 

FONTE: Adaptado de Silva et al. (2014). 
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1.2- Classificação dos biossurfactantes 

 Os biossurfactantes são classificados de acordo com sua composição química 

e origem microbiana em: glicolipídios; lipopetídeos e lipoproteínas; ácidos graxos, 

lipídeos neutros e fosfolipídios; surfactantes poliméricos e surfactantes particulados 

(Banat et al., 2010). 

1.2.1- Glicolipídios 

Os glicolipídios estão entre os surfactantes microbianos mais estudados, entre 

estes, os compostos mais conhecidos são ramnolipídios, trealolipídios, soforolipídios, 

que contêm em sua estrutura carboidratos ligados com ácidos alifáticos de cadeia 

longa ou ácidos hidroxialifáticos. Os ramnolipídios são secretados extracelularmente 

principalmente por Pseudomonas aeruginosa, suas formas principais são mono-

ramnolipídios e di-ramnolipídios, que apresentam um e dois açúcares ligados, 

respectivamente (Desai e Banat, 1997; Deziel et al., 1999; Wang e Mulligan, 2004). 

Outros 25 ramnolipídios foram relatados em P. aeruginosa, variando em comprimento 

da cadeia saturada (Reis et al., 2011).  

Os trealolipídios são produzidos por vários microrganismos, tais como os dos 

gêneros Mycobacterium, Rhodococcus, Arthrobacter, Nocardia, e Gordonia (Mulligan 

et al., 2014). Treaolipídeos são compostos de um grupo carboidrato em combinação 

com grupos de ácidos graxos. As partes hidrofóbicas são mais diversas, incluindo 

ácidos alifáticos e ácidos graxos de cadeia ramificada hidroxilado de comprimentos 

de cadeia variados. Os números de cadeia hidrofóbica em cada molécula de 

treaolipídeos são geralmente 1, 2, e 4, formando mono-, di-, e tetraésteres, 

respectivamente (Soberón-Cháves and Maier, 2010). 

Os soforolípidios são biossurfactantes produzidos principalmente por 

leveduras, tais como Torulopsis bombicola, T. petrophilum e T. apicola. Consistem de 

um açúcar sefarose dimérica, β-glicosidicamente ligado a um ácido graxo hidroxi de 

cadeia longa (Desai e Banat, 1997). Soforolípidios podem ocorrer sob a forma ácida, 

em que a cauda é livre de ácido graxo, ou na forma lactônica, onde o fim do ácido 

carboxílico está ligado à cabeça de sefarose por esterificação interna. Misturas de 

soforolípidios também variam no comprimento de cadeia do ácido graxo, e a variação 

depende do tipo de substrato hidrofóbico orgânico utilizado pelo microrganismo para 
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o crescimento. Propriedades de misturas de soforolípidios dependem de sua forma e 

composição (Desai; Banat, 1997; Mulligan, 2014). 

1.2.2- Lipopetídios ou lipoproteínas 

São biosurfactantes compostos por cadeias lineares ou estruturas cíclicas 

curtas de aminoácidos, ligadas a um ácido graxo e/ou éster, por meio de ligações 

amida. Lipopeptídios são particularmente interessantes devido à sua alta atividade de 

superfície e potencial antibiótico (Ahimou et al., 2000). Os lipopeptídios estão entre a 

classe mais popular e interessante de surfactantes microbianos. Incluem 

principalmente compostos de surfactina, fengicina, iturina e liquenisina, que são 

peptídicos ativos de membrana anfifílica com potentes atividades antimicrobianas, 

anti-aderentes, anti-inflamatórias, imunomoduladoras, anticancerígenas e antivirais, 

com ampla aplicações farmacêuticas (Mnif e Ghribi, 2015). O lipopeptídio 

biosurfactante mais estudado é a surfactina. 

A produção de surfactina foi relatada pela primeira vez em cultura de Bacillus 

subtilis (Arima et al., 1968) e recebeu este nome devido a sua atividade surfactante 

excepcional. Surfactina é uma mistura de isoformas, que mostra várias atividades 

fisiológicas, o que a torna uma biomolécula versátil com potencial de aplicação 

comercial. Consistem de, pelo menos, sete aminoácidos e a porção lipídica é 

constituída por um ácido graxo β-hidroxil (ácido β-hidroxitetradecanoico) contendo de 

13 a 16 átomos de carbono como parte do sistema da cadeia aromática. A família da 

surfactina é composta por cerca de 20 lipopeptídios diferentes (Mulligan, 2014). Lai e 

colaboradores (2009) reportaram a aplicação da surfactina na biogedegradação de 

hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos. 

1.2.3- Ácidos graxos, lipídios neutros e fosfolipídios 

Certas bactérias degradadoras de hidrocarbonetos e leveduras produzem 

quantidades apreciáveis de fosfolipídios e ácidos graxos, quando crescem em alcanos 

(Desai; Banat, 1997; Sen, 2010). Os ácidos graxos produzidos a partir de alcanos por 

oxidações têm recebido atenção máxima como surfactantes. Além dos ácidos de 

cadeia linear, microrganismos produzem ácidos graxos complexos contendo grupos 

OH e ramificações de alquila. Alguns desses complexos são agentes tensoativos. 

Fosfolípidios compreendem o componente principal que define membranas 
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biológicas. A produção de fosfolípidios também tem sido detectada em alguns 

Aspergillus spp e Thiobacillus thiooxidans (Desai; Banat, 1997). 

1.2.4- Biossurfactantes poliméricos 

Biosurfactantes poliméricos são biopolímeros de alto peso molecular que 

exibem propriedades como alta viscosidade, resistência à tração e resistência ao 

cisalhamento. Vários gêneros microbianos, incluindo Acinetobacter, Arthrobacter, 

Pseudomonas, Halomonas, Bacillus e Candida, foram relatados como produtores de 

biossurfactantes poliméricos. Os biossurfactantes poliméricos mais estudados são 

emulsan e liposan (Dhanarajan, 2014; Sen, 2010).  

1.2.5- Surfactantes particulados 

 Os biossurfactantes particulados são de dois tipos: vesículas extracelulares e 

células microbianas inteiras. As vesículas de membrana extracelular particionam 

hidrocarbonetos para formar microemulsões, que desempenham um papel importante 

na absorção de hidrocarbonetos pelas células microbianas (Chakrabarti et al., 2012). 

 A Figura 2 ilustra a estrutura química dos biossurfactantes microbianos mais 

estudados. 

 

Figura 2 - Estrutura química dos compostos superficiais microbianos mais estudados. (A) Ramnolipídio; 

(B) Soforolípidio; (C) Trealolipídio e (D) Surfactina. 

 

1.3- Biossurfactantes proteicos  

 Na literatura já foi descrito que Acinetobacter radioresistens produz um 

emulsificante de alto peso molecular (Alasan) no qual o componente ativo é uma 
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proteína (Navon-Venezia et al., 1995, 1998; Toren et al., 2001, 2002). Esta descoberta 

abre um leque de possibilidades interessantes, pois os emulsificantes derivados de 

proteínas são bem definidos quimicamente e geneticamente. O alasan é composto de 

três proteínas principais com massas moleculares de 16, 31 e 45 kDa. A proteína de 

peso molecular 45 kDa é altamente eficaz na estabilização de emulsões de óleo em 

água e na solubilização de hidrocarbonetos, incluindo hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (Toren et al., 2002). Além disso, é semelhante à proteína de membrana 

externa A (OmpA) de bactérias gram negativas (Toren et al., 2002). 

  As proteínas transmembrana têm sido estudadas nos últimos anos devido à 

sua natureza anfifílica, que permite interação tanto com o periplasma como  

componentes extracelulares. Aguilera e colaboradores (2014) observaram que as 

proteínas transmembrana podem ser utilizadas para estabilizar os sistemas de água-

óleo, indicando seu potencial na redução da tensão superficial. Especificamente 

proteínas transmembrana de Escherichia coli, como a OmpA, foram relatadas por 

estabilizar emulsões de água-dodecano devido à sua estrutura formada por cadeias 

hidrofóbicas e hidrofílicas, que fornece propriedades de superfície ativa que 

desempenhando um papel na formação de biofilme em E. coli (Gonzalez Barrios et 

al., 2006). Além disso, alguns homólogos de OmpA, como o AlnA de Acinetobacter 

radioresistens, também demonstraram capacidade de estabilizar hidrocarbonetos em 

emulsões de água (Toren et al., 2002). 

 Os emulsificantes proteicos abrem uma variedade de possibilidades para 

melhor compreensão do crescimento bacteriano em petróleo e substratos 

hidrofóbicos. Além disso, proteínas emulsificantes podem ser usados para uma 

variedade de aplicações biotecnológicas e sua produção pode ser facilitada e com 

custo reduzido, através de manipulações genéticas. 

1.4- Biorremediação 

O processo que utiliza plantas, microrganismos ou suas enzimas para reverter 

alterações ambientais causadas por poluentes, de forma que este retorne à sua 

condição original, é denominado de biorremediação. A estratégia de biorremediação 

vem sendo aplicada em áreas ambientais impactadas, a fim de remover agentes 

poluentes ou tóxicos de forma natural. Pode ser empregada para atuar em poluentes 

específicos, como derramamentos de petróleo. Dentre as técnicas mais utilizadas 
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para este fim está a adição de biossurfactante no local, facilitando assim sua 

degradação por bactérias (Juwarkar et al. 2008).  

Dentre as estratégias de biorremediação está a fitorremediação na qual as 

plantas são utilizadas no processo de biorremediação, o processo consiste em utilizar 

sistemas vegetais para remover, capturar ou degradar substâncias tóxicas de 

ambientes impactados (Dinardi, 2003). 

Outras estratégias de biorremediação incluem a utilização de microrganismos 

autóctones, ou seja, do próprio local, sem qualquer interferência de tecnologias ativas 

de remediação (biorremediação intrínseca ou natural); a adição de agentes 

estimulantes como nutrientes, oxigênio e biossurfactantes (bioestimulação); e a 

inoculação de consórcios microbianos enriquecidos (bioaumento) (Bento et al., 2003). 

As bactérias que produzem biossurfactantes também podem participar da degradação 

de petróleo. Além disso, elas podem funcionar em um consórcio bacteriano, 

fornecendo o emulsificante para outras bactérias que realizam a degradação dos 

hidrocarbonetos. Neste último caso, o biossurfactante pode se difundir no solo ou até 

mesmo ser transferido para as outras bactérias em contato próximo, como nos 

biofilmes. De fato, a transferência horizontal de genes produtores de cápsula de 

polissacárido foi demonstrada em bactérias (Osterreicher-Ravid et al., 2000) 

resultando em bactérias revestidas com cápsula polissacarídica emulsificadora 

produzida por bactérias de outra espécie. Além disso, há dados indicando que várias 

cepas de Acinetobacter secretam emulsificantes proteicos no meio ambiente (Walzer 

et al., 2006).   

A participação das comunidades microbianas é essencial na eliminação de uma 

enorme variedade de compostos tóxicos e poluentes em diversos ambientes, pois são 

capazes de transformar resíduos químicos potencialmente perigosos em formas 

intermediárias menos tóxicas para os seres vivos e para o meio ambiente. A 

biorremediação por comunidades microbianas é uma técnica viável para limpeza e 

restauração de locais que foram contaminados superficialmente por produtos 

derivados de petróleo (Gallego et al., 2007). 

Dados da literatura indicam 79 gêneros de bactérias que podem utilizar 

hidrocarbonetos como única fonte de carbono e energia. Foram também descritos 9 
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gêneros de cianobactérias e 103 gêneros de fungos com capacidade de degradar ou 

transformar hidrocarbonetos (Head et al., 2006; Hassanshahian et al., 2012).   

1.5- Produção e recuperação de biossurfactantes 

A maioria das bactérias produtoras de biossurfactantes são ditas patogênicas 

e para evitar o inconveniente de se trabalhar com cepas de agentes patogênicos 

oportunistas, foram feitas tentativas para expressar biossurfactantes usando cepas 

não-patogênicas de bactérias (Martínez-Núñez e López, 2016). A expressão 

heteróloga em Pseudomonas putida KT42C1, uma linhagem certificada como segura, 

chegou a produzir até 1,5 g/L de ramnolipídio, segundo Wittgens e colaboradores 

(2011). Ochsner e colaboradores (1995) atingiram a produção de 0,6 g/L em uma cepa 

recombinante de Pseudomonas putida KT2442. Escherichia coli também foi usada 

para produzir biossurfactantes, conforme relatado por Wang e colaboradores (2007) 

e produziu até 150-185 mg/L do biossurfactante. 

Pesquisas têm levado ao desenvolvimento e comercialização de vários agentes 

tensoativos naturais. Embora extremamente eficientes, os biossurfactantes são 

vendidos a um alto custo devido aos substratos empregados para sua produção 

(Santos et al. 2016). Como por exemplo a surfactina produzida pela bactéria Bacillus 

subtilis, comercializada pela empresa Sigma-Aldrich no valor de R$ 2.003 (10 mg).  

No processo de biossíntese dos biossurfactantes, os substratos hidrofílicos 

(como a glicose ou o glicerol) são utilizados pelos microrganismos para o metabolismo 

celular e a síntese da porção polar, enquanto os substratos hidrofóbicos são usados 

para a produção da porção apolar (Desai et al., 1997; Weber et al., 1992). Diversas 

vias metabólicas estão envolvidas na síntese de precursores para a produção de 

biossurfactantes e dependem da natureza das principais fontes de carbono 

empregadas no meio de cultura. 

Um dos maiores desafios na produção e recuperação de biossurfactantes está 

relacionado ao seu alto custo. Os altos custos de produção são incompatíveis com as 

várias aplicações que requerem um grande volume de surfactantes (Makkar & 

Cameotra, 2002). Para o processo de produção de biossurfactantes de baixo custo é 

sugerido o uso de matérias-primas baratas incluindo vários subprodutos agrícolas e 

industriais e o uso de materiais residuais, utilizados como substrato alternativo, além 

dos substratos tradicionais de carbono e nitrogênio (Makkar & Cameotra, 1999). A 
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disponibilidade e o tipo de matéria-prima podem contribuir consideravelmente para o 

custo de produção. Diversos processos de recuperação de biossurfactantes são 

utilizados. Um processo de recuperação é dito efetivo quando ocorre de forma fácil e 

econômica. A Tabela 2 demonstra métodos utilizados na recuperação de 

biossurfactantes. Estima-se que as matérias-primas sejam responsáveis por 10 a 30% 

do custo total de um produto biotecnológico e a purificação é responsável por 60% do 

custo total de produção. No entanto, no ambiente industrial, existem situações nas 

quais o biossurfactante é utilizado em sua forma bruta, ocasionando a redução do 

custo (Santos et al., 2016).  

Alguns solventes são mais comumente utilizados para extração do 

biossurfactante, tais como: clorofórmio-metanol, diclorometano-metanol, butanol, 

acetato de etila, pentano, hexano, ácido acético, éter, dentre outros. As desvantagens 

do uso de solventes incluem a grande quantidade requerida e o aumento nos custos 

de produção devido ao alto preço dos solventes, além da toxicidade apresentada por 

alguns desses solventes. Assim, há uma necessidade de solventes baratos com baixa 

toxicidade para processos de extração de biossurfactantes que sejam adequados para 

aplicações industriais. Existem também técnicas de precipitação para recuperação de 

biossurfactantes, uma delas é a precipitação ácida, na qual os biossurfactantes 

tornam-se insolúveis a baixos valores de pH e precipitam. A vantagem dessa técnica 

está no seu baixo custo e eficiência na recuperação. Outra técnica conhecida é a 

precipitação com sulfato de amônio, relatada como eficaz no isolamento de certos 

tipos de biossurfactantes poliméricos ou biossurfactantes ricos em proteínas (Desai & 

Banat, 1997). 
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Tabela 2 - Importantes processos utilizados na recuperação de biossurfactantes.  

Processo 
Tipo de 

biossurfactante 

Propriedade do biossurfactante responsável 

pela separação 

Precipitação ácida Surfactina 
Os biossurfactantes tornam-se insolúveis a baixos 

valores de pH. 

Extração com 

solvente orgânico 

Trehalolipídios 

Soforolipídios 

Liposan 

Biossurfactantes são solúveis em solventes 

orgânicos devido a cauda hidrofóbica. 

Precipitação com 

sulfato de amônio 

Emulsan 

Biodispersan 

Lipopeptídios 

Salting-out de biossurfactantes poliméricos ou ricos 

em proteínas. 

Adsorção por carvão 

ativado e madeira 

Ramnolipídios 

Lipopeptídios 

Glicolipídios 

Os biossurfactantes são adsorvidos a carvão 

ativado e podem ser dessorvidos usando solventes 

orgânicos. 

Adsorção por resina 

de poliestireno 

Ramnolipídios 

Lipopeptídios 

Glicolipídios 

Os biossurfactantes são adsorvidos em resinas de 

poliestireno e subsequentemente dessorvidos 

usando solventes orgânicos. 

Centrifugação Glicolipídios 
Biossurfactantes insolúveis são precipitados devido 

à força centrífuga. 

Cromatografia por 

troca iônica 
Glicolipídios 

Biossurfactantes carregados são ligados a resinas 

de troca iônica e podem ser eluídos com tampão. 

Fracionamento de 

espuma 
Surfactina Forma do biossurfactante e partição em espuma. 

Ultrafiltração Glicolipídios 

Biossurfactantes formam micelas acima de sua 

Concentração Micelar Crítica (CMC), que são 

aprisionadas por membranas poliméricas. 

FONTE: Adaptada de Santos et al. (2016).  

 

1.6- Metagenoma 

 Os microrganismos estão presentes em toda a biosfera apresentando uma 

grande diversidade e importância, participam de ciclos biogeoquímicos fundamentais 

para manutenção da vida na Terra e podem atuar em importantes processos tais como 
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degradação e biorremediação. Porém, há uma redução na identificação de novos 

produtos de interesse biotecnológico derivados de microrganismos cultiváveis. Nesta 

perspectiva, a metagenômica surge como uma ferramenta promissora de prospecção 

permitindo a descrição de comunidades bacterianas complexas em seus ambientes 

naturais (Ofaim et al,, 2017)  

Estima-se que menos de 1% das espécies microbianas é passível de cultivo 

pelas técnicas disponíveis. Comunidades microbianas encontradas no solo são as 

mais desafiadoras em relação ao tamanho e diversidade genética, apresentando o 

maior número de microrganismos não isolados . É estimado que em um grama de solo 

contenha 109 células procarióticas e cerca de 2.000 a 8.000 genomas, com a maioria 

das funções desconhecidas (Daniel, 2005). A versatilidade dos microrganismos que 

habitam esses ambientes é de grande interesse industrial, e tem sido uma importante 

fonte de produtos naturais (Osburne et al., 2000). 

O advento da metagenômica tem permitido contormar as limitações das 

técnicas de cultivo. A metagenômica vem sendo utilizada para descoberta de novas 

enzimas e outras valiosas biomoléculas produzidas por microrganismos não 

cultiváveis (Schmeisser et al., 2007; Streit et al. 2004). A metodologia consiste em 

analisar o genoma de comunidades microbianas complexas encontradas nos mais 

diversos habitats, permitindo o acesso ao patrimônio genético dos microrganismo 

através da extração de DNA diretamente do ambiente (Handelsman, 2004). Sendo 

essa metolodolgia promissora na busca de genes com potencial biotecnológico. A 

técnica consiste em extrair o DNA diretamente de uma amostra ambiental (eDNA), 

como solo ou água, e posteriormente clonar e/ou sequenciar (Handelsman et al., 

1998; Parages et al., 2016; Ngara e Zhang, 2018). As bibliotecas metagenômicas 

podem ser exploradas para uma ampla variedade de fenótipos a partir de análises 

baseadas em sequência ou análises baseadas em atividade. A primeira diz respeito 

ao sequenciamento nucleotídico aleatório do eDNA e a segunda está relacionada à 

seleção baseada na atividade enzimática desejada a partir da clonagem do eDNA em 

vetores de expressão e transformação em células hospedeiras como E. coli (Hiraoka 

et al, 2016; Berini et al., 2017).  

 A metodologia permite que todo o DNA ambiental seja clonado e sequenciado, 

assim é possível identificar operons ou genes que codificam vias que podem 

direcionar a síntese de moléculas complexas, como os biossurfactantes. Os 
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biossurfactantes como metabólitos com múltiplas aplicações potenciais, representam 

alvos interessantes a serem identificados através de abordagens metagenômicas 

(Sachdev & Cameotra, 2013; Piel, 2011). A abordagem metagenômica por seleção 

funcional é uma técnica promissora na identificação de genes com atividade 

surfactante derivados de microrganismos não cultiváveis, que podem substituir os 

surfactantes sintéticos amplamente utilizados em diversos setores industriais. 

 Em um trabalho de metagenômica realizado anteriormente em nosso 

laborátorio foi possível a identificação e purificação de uma enzima com atividade de 

reparo de DNA, denominada ExoMeg1, derivada de uma biblioteca metagenômica 

obtida a partir de um solo da Caatinga (Silva-Portela et al., 2016). A abordagem 

metagenômica tem se mostrado uma ferramenta útil para identificar novos genes de 

microrganismos não cultivados. Também em nosso grupo de pesquisa, foi obtida uma 

biblioteca metagenômica derivada de solo próximo as margens de um rio salino e 

ensaios funcionais para síntese de biossurfactantes e degradação de petróleo 

mostraram que alguns clones apresentaram resultados positivos em ensaios como: 

colapso da gota, ensaio de emulsificação e teste de dispersão de óleo, e estes foram 

selecionados para posterior confirmação da atividade. O sequenciamento desses 

clones revelou similaridade apenas com proteínas hipotéticas. Assim, para este 

trabalho foi selecionado um clone com potencial atividade surfactante com uma ORF 

completa para que fosse subclonada em vetor de expressão e posteriormente 

avaliada e confirmada sua atividade de biossurfactante. 

2- OBJETIVOS 

2.1- Objetivo geral:  

 Caracterizar a potencial atividade biossurfactante de um clone metagenômico 

obtido de solo das margens do Rio Jundiaí (ambiente salino). 

 

2.2- Objetivos específicos: 

1- Analisar a sequência da ORF identificada em biblioteca metagenômica através de 

ferramentas de bioinformática; 

2- Subclonar a ORF identificada em vetores de clonagem e expressão;  

3- Confirmar atividade de biossurfactante através de ensaios funcionais; 
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4- Expressar a proteína recombinante em sistema de expressão utilizando a cepa 

Rosseta e o vetor pHis-parallel1; 

5- Purificar a proteína biossurfactante superexpressa; 

6- Realizar ensaios funcionais com a proteína biossurfactante purificada; 

7- Caracterizar a proteína biossurfactante; 

8- Avaliar se o biossurfactante purificado é capaz de auxiliar na degradação de 

hidrocarbonetos. 

    

3- MATERIAIS E MÉTODOS 

 Em um estudo anterior (Silva, 2013) uma biblioteca metagenômica foi 

construída por fragmentação do DNA ambiental derivado de um solo úmido coberto 

com finas camadas de sal localizado próximo ao rio Jundiaí, Natal-RN. Os fragmentos 

de DNA foram inseridos no vetor pBC tendo E. coli (cepa DH10B) como bactéria 

hospedeira. Os ensaios de seleção funcional (Silveira, 2009) foram realizados para 

detectar a presença de genes funcionais com atividade biossurfactante e com 

potencial para degradação de petróleo. Os ensaios funcionais realizados foram: 

colapso da gota (Jain et al., 1991), ensaio de emulsificação (Calvo et al., 2002; Iqbal 

et al., 1995), ensaio de dispersão de óleo (Morikawa et al., 1993) e ensaio de 

degradação de hidrocarbonetos (Silva, 2009). O clone denominado 3C6, identificado 

no screening funcional, foi selecionado para o presente estudo. O clone foi 

sequenciado utilizando o DYEnamic ET Dye Terminator Cycle Sequencing Kit para 

MegaBACE 500 (Amersham Biosciences) seguindo as instruções do fabricante. A 

Figura 3 demonstra a metodologia utilizada no presente trabalho. 
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Figura 3 - Metodologia geral utilizada no presente trabalho desde a obtenção do clone em biblioteca 

metagenômica, screening funcional, análises de bioinformática e posterior purificação e caracterização 

do biossurfactante. 

 

 O clone 3C6 foi selecionado para o presente estudo por apresentar ORF 

completa e similaridade com proteínas hipotéticas. Primers foram desenhados para 

amplificação da sua ORF e posterior subclonagem em vetor pHis-parallel1 para 

expressão da possível proteína recombinante. As cepas e plasmídeos utilizados neste 

estudo estão listados na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Cepas e plasmídeos utilizados nesse estudo. 

 

 

3.1- Análise de sequência utilizando ferramentas de bioinformática 

 A predição da ORF foi realizada após sequenciamento do inserto. O programa 

ORF Finder, disponível online através do site do National Center for Biotechnology 

Information (NCBI) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/orffinder/) acessado em fevereiro de 

2017, foi utilizado. A partir da predição, a anotação final das ORF’s foi visualizada no 

programa DNAFeaturesViewer 

(https://edinburghgenomefoundry.github.io/DnaFeaturesViewer/index.html). Peso 

molecular e ponto isoelétrico (pI) foram preditos usando a ferramenta ExPASy 

Compute pI / Mw (http://web.expasy.org/compute_pi/). A sequência foi submetida ao 

BLAST e os homólogos foram selecionados (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) 

utilizando sequências de proteínas não redundantes (nr). No total foram selecionadas 

20 proteínas com identidade igual ou superior a 80%, todas de organismos 

pertencentes a classe Halobacteria, nenhum outro homólogo foi encontrado em 

nenhuma outra classe do domínio Archaea. As sequências da ORF predita e seus 

homólogos foram alinhadas no programa CLUSTAL Omega (Sievers et al., 2011). As 

árvores filogenéticas geradas pelo MEGA 7 (Kumar et al., 2016) foram baseadas neste 

alinhamento. Os métodos utilizados para obter árvores foram Neighbor-Joining (NJ), 

máxima verossimilhança e máxima parcimônia, todos com 1000 valores de bootstrap.  

 A sequência também foi enviada para servidores online PredictProtein (PP) 

(https://www.predictprotein.org/), Phyre2 

(http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi? id = index). A sintenia da região 
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onde se localizava a ORF foi analisada por meio do programa Absynte 

(http://archaea.u-psud.fr/absynte/). A sequência de aminoácidos foi submetida ao 

preditor de regiões desordenadas naturais Pondr® (http://www.pondr.com/). O 

programa considera um resíduo como desordenado se seu valor exceder ou 

corresponder a um limiar de 0,5. O Peptide 2.0 

(https://www.peptide2.com/N_peptide_hydrophobicity_hydrophilicity.php) foi realizado 

para verificar a hidrofobicidade dos resíduos de aminoácidos. 

3.2- Subclonagem da ORF 3C6 

 Foram desenhados primers específicos (Tabela 4) para a ORF 3C6. O clone 

3C6 obtido anteriormente foi construído em vetor pBC SK (Stratagene) tendo 

Escherichia coli (cepa DH10B) como bactéria hospedeira. Para posterior clonagem 

em vetor de expressão, inicialmente foi realizada a amplificação da ORF através de 

PCR. 

 A PCR foi realizada visando amplificação da ORF de interesse e posterior 

clonagem no vetor pCR®-Blunt (Invitrogen). A reação de PCR foi realizada em volume 

final de 20 µl contendo 0,2 µM de cada primer, 50 ng de DNA, 1,5 mM de dNTPs, 2 U 

de Phusion HF DNA polimerase, 1 X buffer HF Phusion (NEB) e água ultrapura 

autoclavada para completar o volume. O DNA genômico foi inicialmente desnaturado 

a 98 ºC por 2 min, com amplificação por 35 ciclos constituído dos seguintes passos: 

(1) desnaturação a 98 °C por 10 segundos, (2) anelamento (testada três diferentes 

temperaturas: 63 °C; 63,4 °C e 64,4 °C por 30 seg, (3) extensão a 72 °C por 30 seg. 

A extensão final foi realizada 72 °C por 5 min.  O produto da PCR foi analisado por 

eletroforese em gel de agarose 1%, 40 mA. Como padrão de peso molecular foi usado 

o 1 Kb DNA ladder (Promega). 

 Em seguida foi realizada a purificação dos fragmentos obtidos na PCR através 

do E-gel (Invitrogen), de acordo com a metodologia sugerida pelo fabricante. A 

quantificação dos produtos da purificação foi realizada no Qubit® 2.0 Fluorometer, 

seguindo instruções do fabricante. O fragmento de interesse gerado na PCR, foi 

clonado no vetor pCR®-Blunt (Invitrogen), seguindo a metodologia sugerida pelo 

fabricante. 
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Tabela 4 - Sequência dos oligonucleotídeos e parâmetros utilizados para amplificação do gene que 

codifica para Orf3C6. 

 

 

3.3- Preparação de células competentes e transformação bacteriana por choque 

térmico 

 Células competentes para transformação por choque térmico foram preparadas 

conforme descrito em Sambrook (2001). A cepa de Escherichia coli DH5α isolada foi 

inoculada em 3 mL de meio SOB e crescida sob agitação a 37 °C por 16-18 h. A 

cultura foi transferida para um Erlenmeyer de 1 L contendo 100 mL de meio LB (Luria-

Bertani), e incubado a 37 °C até atingir a densidade óptica (OD600) entre 0,4-0,5 (fase 

exponencial de crescimento). A cultura foi então transferida para 2 tubos cônicos de 

50 mL previamente resfriados (as células foram mantidas no gelo em todas as etapas) 

e incubados por 30 min em gelo. Em seguida, os tubos foram centrifugados por 10 

min, a 4000 xg a 4 °C, o sobrenadante foi descartado. O precipitado foi ressuspendido 

em 30 mL de cloreto de cálcio 100 mM estéril e gelado por agitação suave e mantido 

por mais 30 min em gelo. Uma nova centrifugação foi realizada nas mesmas 

condições descritas anteriormente, o precipitado foi ressuspendido em 2 mL de cloreto 

de cálcio 100 mM estéril gelado através de agitação suave e incubado novamente por 

30 min em gelo. As células foram mantidas durante 16-18 h a 4 ºC. No final, adicionou-

se 850 μL de glicerol 50% e fizeram-se alíquotas de 50 μL que foram armazenados a 

-80 ºC. 

 Para a transformação bacteriana por choque térmico, foram adicionados 5 μL 

do produto de cada reação de clonagem em pCR®-Blunt (Invitrogen) a 50 μL de 

células competentes. As reações foram incubadas em gelo durante 15 min, em 

seguida colocadas em banho-maria a 42 °C por 1 min. Adicionou-se 500 μL de meio 
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SOC às reações e estas foram incubadas a 37 °C durante 1 h sob agitação de 180 

xg. As células foram depois plaqueadas (250 μL) em meio LB ágar contendo 

antibiótico canamicina (50 mg/mL) e incubadas em estufa a 37 °C por 16 - 18 h. 

3.4- Digestão para confirmação da presença do inserto 

O DNA plasmidial do clone 3C6 foi submetido à digestão enzimática para 

confirmar a presença do inserto. A digestão foi realizada em volume final de 20 µl 

contendo 0,1 µg de DNA, 10 U da enzima EcoRI (Biolabs) 1 X NEB2 e água ultrapura 

autoclavada para completar o volume. A reação foi incubada a 37 °C por 1 h. 

O vetor pHis-parallel1 também foi digerido para gerar extremidades adequadas 

a ligação ao inserto, a reação foi realizada em volume final de 20 µL contendo 12 µg 

do vetor, 10 U da enzima NcoI e 10 U da enzima XhoI (Biolabs), tampão CutSmart 

Buffer (Biolabs) e água ultrapura autoclavada para completar o volume. A reação foi 

incubada a 37 °C por 1 h.  

Os produtos da digestão foram avaliados através de eletroforese em gel de 

agarose 1%, 40 V, 40 mA e posteriormente purificados com o GeneJET™ Gel 

Extraction Kit (Fermentas), conforme as instruções do fabricante. 

3.5- Ligação ao vetor de expressão e transformação na cepa Rosetta TM (DE3) 

 Para expressão da proteína recombinante, a ORF foi subclonada no vetor de 

expressão denominado pHis-parallel1 (Fig. 4), que codifica uma proteína de fusão 

com cauda de histidina para posterior purificação por coluna de afinidade em Ni-NTA. 

A ligação do inserto ao vetor de expressão se deu na proporção 3:1 (inserto: vetor). 

Assim, para a reação foi utilizado 0,025 µg do vetor pHis-parallel1, 0,075 µg de DNA 

(inserto), 4 U de T4 DNA Ligase (Biolabs), tampão 1X da Ligase (Biolabs) e água 

ultrapura autoclavada para o volume final de 20 µL. A reação foi mantida a 16 °C por 

16-18 h. 
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Figura 4 - Sequência de DNA do vetor pHIS-parallel1. 

 

Células competentes da cepa de E. coli denominada Rosetta™(DE3), utilizada 

como o sistema de expressão heteróloga, foram transformadas por choque térmico 

com o vetor contendo o inserto do DNA plasmidial do clone 3C6. Para o controle foram 

utilizadas células competentes contendo o vetor pHis-parallel1 vazio. O preparo das 

células competentes e a transformação foram realizados conforme já descrito no item 

3.3. 

 

3.6- Confirmação da transformação 

Um total de seis colônias resultantes da transformação foram selecionadas 

aleatoriamente para confirmação da presença do inserto. Primeiramente o DNA 

plasmidial foi extraído utilizando o GeneJET Plasmid Miniprep Kit, seguindo instruções 

do fabricante. O DNA plasmidial do clone 3C6 foi submetido à dupla digestão para 

confirmação da presença do inserto. A dupla-digestão foi realizada, com o vetor 

contendo o clone 3C6 e com o pHis-parallel1 (vetor vazio), em volume final de 20 µl 

contendo 1 µg de DNA, 10U de Hind III, 10 U de EcoRV, tampão 1X NEB 2.1 e água 

ultrapura autoclavada para completar o volume. A reação foi incubada a 37 °C por 1 

h. Os produtos da digestão foram avaliados através de eletroforese em gel de agarose 

0,7%, 80 V, 80 mA. 
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Anteriormente foi realizada uma simulação da dupla-digestão usando o 

programa ApE- A plasmid Editor v2.0.47, a partir dos dados de sequência. 

 

3.7- Expressão da proteína recombinante 

Células bacterianas transformadas com o clone 3C6 e o pHis-parallel1 (vetor 

vazio) foram inoculados em 5 mL de meio LB líquido contendo os antibióticos: 

ampicilina (100 µg/mL) e cloranfenicol (34 µg/mL), permanecendo sob agitação (180 

xg), a 37°C por 16-18 h. O pré-inóculo (0,5 - 1 mL) foi usado para inocular 50 mL de 

LB+antibióticos que ficou sob agitação (180 xg, 37°C), até atingir a fase exponencial 

de crescimento OD600, correspondendo a 0,45-0,60. Uma alíquota da cultura não 

induzida foi retirada e centrifugada por 10 min a 12.000 xg. A expressão da proteína 

foi induzida por adição de IPTG (isopropil-β-D-1-tiogalactospiranosídeo) na 

concentração final de 1 mM, sob agitação 180 xg a 16 ºC (16 h) e a 37 °C (5 h e 16 

h). Em seguida, as culturas foram centrifugadas durante 10 min a 8.500 xg, os 

sobrenadantes foram descartados e o precipitado celular ressuspendido em 250 µL 

de PBS 1X e em seguida armazenado a -20 °C até o momento da lise celular. 

 

3.8 – Lise celular e análise das proteínas utilizando eletroforese em gel de 

poliacrilamida (SDS-PAGE) 

As amostras armazenadas a -20 °C foram descongeladas e submetidas ao 

processo de lise celular, tanto o clone 3C6 como o vetor vazio (pHis-parallel1). 

Adicionou-se o tampão de lise (0,5 M NaCl, 10% Glicerol, 20 mM Hepes pH 7,5, 5 mM 

Imidazol pH 7,5 e 2 mM β- mercaptoetanol), 1mM do inibidor de protease PMSF, 1 

mg/ml lisozima, 0,5% de 10% Triton X-100 e 150 U de Benzonase Nuclease (Novagen 

– 10 KU – 25 U/µL). A amostra foi mantida em gelo por aproximadamente 1 hora, 

invertendo-a periodicamente durante esse período, e ao fim desta etapa, a amostra 

foi sonicada até perder a viscosidade. Em seguida, cada amostra foi centrifugada a 

20.000 xg por 45 minutos a 4 °C. O sobrenadante foi transferido para um novo tubo 

previamente resfriado.  

As proteínas expressas em E. coli (clone 3C6 e vetor vazio) foram analisadas 

por eletroforese em gel de poliacrilamida a 12% sob condições desnaturantes (SDS-

PAGE) (LAEMMLI, 1970). As amostras proteicas referentes à indução da expressão 

foram solubilizadas em 20 μL de tampão Laemmli (5x), aquecidas a 95 °C durante 5 
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min e aplicadas no gel. A eletroforese foi realizada a 200 mV e 70 mA por 40 min, 

utilizando o Mini-Proteome SDS-PAGE (Bio-rad). Após a corrida, o gel foi corado em 

solução azul de Coomassie R-250 e descorado em solução contendo 40% de metanol 

e 10% de ácido acético glacial em água destilada. 

 

3.9- Atividade de biossurfactante 

 Para confirmar se o clone transformado apresentava atividade de 

biossurfactante, após indução da expressão, no tempo de indução 18 h e na 

temperatura de 37 ºC foram realizados ensaios para verificação de atividade 

biossurfactante (descritos a seguir). Os ensaios foram realizados com o sobrenadante 

livre de células. 

 

3.9.1- Ensaio de emulsificação 

 Ensaio baseado na capacidade de emulsificação dos biossurfactantes, sendo 

desenvolvido por Cooper e Goldenberg (1987).  É utilizado para avaliar a capacidade 

do biossurfactante em emulsificar hidrocarbonetos. A capacidade de emulsificação é 

expressa a partir do cálculo do índice de emulsificação, sendo este calculado após 24 

h da realização do ensaio (E24%). O índice de emulsificação é calculado como a razão 

entre a altura da camada de emulsão e a altura total do sistema multiplicado por 100, 

como mostrado na equação: 

 

O ensaio foi realizado de acordo com Iqbal et al. (1995), com algumas 

modificações. Em um tubo teste foram adicionados 2 mL de diferentes fontes de 

hidrocarbonetos (querosene, diesel, hexano, hexadecano, toluol e xilol) 2 mL do 

sobrenadante da cepa transformada com o inserto (obtido após centrifugação de 2 mL 

da cultura, a 13.000 xg, por 10 min a temperatura ambiente). Os ensaios foram 

realizados em duplicatas, uma solução de SDS 1% foi utilizada como controle positivo 

e a construção pHis-parallel1 (vetor vazio) foi utilizada como controle negativo. Os 

tubos foram agitados em vórtex por 2 min e após 24 h, o índice de emulsificação foi 

calculado. Os ensaios foram realizados em duplicata. 
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3.9.2 - Ensaio com proteinase-K 

 Para verificar se uma proteína estaria envolvida na atividade de 

biossurfactante, o sobrenadante obtido a partir da cultura do clone 3C6, após indução 

conforme item 3.7, foi tratado com diferentes quantidades de proteinase-K (0,5, 1, 2, 

4 mg) e incubado a 37 °C. As amostras foram retiradas em diferentes intervalos de 

tempo (10, 30 e 60 min) e o ensaio de emulsificação foi realizado. O sobrenadante 

sem adição de proteinase-K foi utilizado como controle. 

 

3.9.3- Estabilidade do sobrenadante 

 A aplicabilidade de um biossurfactante depende da estabilidade das 

propriedades funcionais frente a variações de condições ambientais. O sobrenadante 

foi tratado com diferentes temperaturas (37 °C; 60 °C e 100 °C) durante 30 minutos e 

seu pH ajustado para diferentes valores (2,0; 4,0; 10,0; 12,0). Em seguida, foi 

realizado o ensaio de emulsificação como mostrado no item 3.9.1, a fim de verificar 

se a atividade emulsificante era mantida mesmo em condições adversas. 

 

3.10– Detecção da His-tag 

 A detecção da proteína de fusão marcada com His foi realizada utilizando o 

InVision™His-tag In-gel Stain (Invitrogen). Este método permite a visualização das 

bandas de proteína de fusão marcada com His diretamente em gel de poliacrilamida 

após a eletroforese. O método consiste na utilização de um corante fluorescente 

conjugada a Ni2+, que se liga com elevada afinidade à sequência da cauda de 

histidina, permitindo sua visualização. Após a eletroforese, as proteínas foram fixadas 

no gel, seguida pela coloração, realizada conforme instruções do fabricante. A 

proteína marcada com His foi visualizada no ChemiDoc™ MP System. 

 

3.11- Purificação por cromatografia de afinidade 

 Após a confirmação da expressão da proteína, visualizada através de SDS-

PAGE a 12%, foi realizada a purificação da proteína recombinante por cromatografia 

de afinidade utilizando a coluna HisTrap (GE Healthcare). Para equilibrar a coluna 

utilizou-se 20 mL do Buffer A (Tris-HCl 20 mM pH 8,0, contendo 800 mM de NaCl; 5 

mM de Imidazol; β-mercaptoetanol de 2 mM; e 10% de Glicerol). Para a etapa de 
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ligação da proteína alvo à coluna, todo o volume do extrato proteico (solúvel em 

tampão de lise) foi passado ao longo da coluna. A lavagem da coluna foi realizada 

utilizando 50 mL do Buffer A e 10% de Buffer B (Tris-HCl 20 mM pH 8,0 contendo 800 

mM de NaCl; 300 de mM Imidazol; 2 mM de β-mercaptoetanol; e 10% de Glicerol). 

Para eluição da proteína foram utilizados 100% do Buffer B. Ao final, todos os passos 

do processo de purificação, foram aplicados em gel de poliacrilamida contendo SDS 

(12%). 

 

3.12- Purificação por precipitação com sulfato de amônio 

 O salting-out foi realizado para precipitação do biossurfactante por adição de 

sulfato de amônio. Foram testadas três diferentes frações: 0% - 30%, 30% - 60% e 

60% - 90%. Inicialmente ao sobrenadante livre de células (derivado da metodologia 

descrita no item 3.8) foi adicionado sulfato de amônio gradualmente, para precipitação 

da fração 0% - 30%, durante aproximadamente 16 h. Em seguida, o material foi 

centrifugado a 4000 xg por 20 min a 4 ºC e o precipitado ressuspendido em água, as 

proteínas eluídas foram dialisadas em 200 mL de tampão (Tris-HCl 20 mM pH 8,0, 

contendo 800 mM de NaCl; 20 mM Tris-HCl pH 8,0; 5 mM de Imidazol; 2 mM β-

mercaptoetanol de 2 mM; e 10% de Glicerol) a 4 °C por 16 h em SnakeSkinTM Dalysis 

Tubing de 10 kDa MWCO (Thermo Scientific – 68100). Esse procedimento foi repetido 

para as frações seguintes, correspondentes aos volumes na fração 30% – 60% e 

fração 60% - 90%. As frações foram analisadas por eletroforese em gel desnaturante 

de poliacrilamida a 12% (SDS-PAGE). 

 A proteína recombinante obtida foi purificada conforme o item 3.11 e observada 

em gel desnaturante de poliacrilamida a 12% (SDS-PAGE).  

 

3.13 – Extração do biossurfactante e caracaterização  

 O biossurfactante produzido pelo clone 3C6 foi purificado por precipitação ácida 

(Vater et al., 2002). Alíquotas de 50 mL da cultura bacteriana foi centrifugada em tubos 

cônicos de 50 mL a 4000 xg durante 20 min a 4 °C para remoção de células. Em 

seguida, o pH do sobrenadante foi ajustado para 2,0 por adição de 6,0 mol L-1 de HCl 

e mantido a 4 °C por 18 h. Em seguida, a amostra foi centrifugada a 4000 xg por 20 

min, o sobrenadante foi descartado e o biossurfactante solubilizado em água. A 

solubilização foi melhorada pela adição de NaOH a 1,0 mol L-1. 
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 Para confirmar a atividade do biossurfactante purificado (ensaio de 

emulsificação, teste da dispersão do óleo, colapso da gota e medida da tensão 

interfacial), verificar sua estabilidade em condições adversas (temperatura e 

concentração salina) e elucidar sua composição (tratamento com proteinase-k e 

lipase), alguns testes foram realizados. 

 

 

3.13.1-Ensaio de emulsificação 

O ensaio de emulsificação foi realizado de acordo com item 3.9.1 em microtubo 

de 2 mL. As fontes de hidrocarboneto utilizadas foram: querosene, diesel, hexano, 

hexadecano, tolueno e xileno. 

 

3.13.2- Ensaio “oil spreading” 

O ensaio “oil spreading” foi desenvolvido por Morikawa et al. 2000. E consiste 

na avaliação do deslocamento de petróleo na presença de um surfactante. Para este 

ensaio, 1 mL de petróleo foi adicionado à superfície de 40 ml de água destilada em 

uma placa de Petri, formando uma fina camada de óleo. Em seguida, 10 μl do 

biossurfactante foram adicionados suavemente no centro da camada de petróleo. A 

formação de um halo sobre a superfície do petróleo é indicativo da presença de 

surfactante. 

 

3.13.3- Ensaio da gota 

O “drop colapse” ou ensaio da gota é baseado na desestabilização de gotículas 

líquidas por ação de surfactantes. Descrito por Jain e colaboradores (1991), o ensaio 

foi realizado na tampa da placa de 96 poços, que possui halos circulares. Aos halos 

foram adicionados 2 µl de petróleo, que permaneceu 24 h a temperatura ambiente 

para sua estabilização. No dia seguinte foram adicionados 5 µl do biossurfactante, a 

forma da gota foi inspecionada após 1 minuto. O ensaio foi realizado em triplicata, 

uma solução de SDS a 20% e água foram utilizados como controle, positivo e 

negativo, respectivamente.  Se o líquido não contém surfactantes, as moléculas de 

água polares são repelidas da superfície hidrofóbica e as gotas permanecem estáveis. 

Se o líquido contém surfactante, a gota se espalha ou se desfaz, uma vez que a tensão 

superficial entre a gota do líquido e a superfície hidrofóbica é reduzida. 
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3.13.4- Medida da tensão interfacial 

 A medida da tensão interfacial foi realizada usando o tensiômetro (Kruss, 

modelo DVT50) utilizando o método Rising Drop, no qual é avaliada a força existente 

entre o líquido contendo surfactante (Bulk phase) e a gotícula de óleo formada na 

Dispense phase. É esperado que o surfactante seja capaz de reduzir a tensão entre 

as duas fases. O teste foi realizado utilizando 15 mL do biossurfactante na Bulk phase 

e petróleo na Dispense phase, o ensaio foi realizado de acordo com as instruções do 

fabricante. SDS a 1% e água destilada foram utilizados como controles positivo e 

negativo, respectivamente.  

 

3.13.5- Efeito da proteinase-K e lipase  

O biossurfactante foi incubado com diferentes quantidades de proteinase-K (5, 

10, 20, mg) e lipase (1, 2, 6, 7 e 10 mg) a 37 °C durante 60 min e em seguida foi 

realizado o ensaio de emulsificação.  

 

3.13.6- Estabilidade do biossurfactante  

 A estabilidade do biossurfactante foi testada frente ao tratamento com 

temperatura elevada e diferentes concentrações salina. Os ensaios foram realizados 

em microtubo de 2 mL. No primeiro o biossurfactante foi submetido à temperatura de 

100 °C durante 1 hora. No segundo, foi adicionado ao biossurfactante diferentes 

quantidades de cloreto de sódio (30, 80 e 100 mg). Em seguida foi realizado o ensaio 

de emulsificação, para ambos os testes. 

 

3.14- Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

 O biossurfactante extraído do sobrenadante livre de células do 3C6 foi 

submetido a cromatografia líquida de alta eficiência a fim de verificar semelhança 

estrutural com os biossurfactantes lipopeptídios denominados surfactina e iturina.  

Inicialmente o biossurfactante foi extraído como descrito no item 4.8, adicionou-se 

aproximadamente 5,0 mL de clorofórmio-metanol (2:1, v/v) no tubo contendo o 

precipitado, a fim de se realizar uma extração líquido-líquido (Kim et al., 1997; 

Queiroga et al., 2003). A solução foi agitada em vórtex por 1 min, sendo em seguida 

submetida à centrifugação a 2.500 xg a 4 ºC por 5 minutos para separação das fases. 
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Após a separação das fases, a fase orgânica foi recolhida com auxílio de seringa de 

10,0 mL e transferida para um tubo de 50,0 mL. Para garantir a extração eficiente do 

biossurfactante, o processo de extração foi realizado três vezes. Por fim, o solvente 

contendo o biossurfactante foi levado a rotaevapoador Buchi V-850 (Buchi 

Switzerland, Suiça) para ser concentrado a uma temperatura de 40 ºC e o bioproduto 

foi posteriormente ressuspendido com 5,0 mL de acetonitrila-metanol (1:1, v/v).  

 A detecção de um possível lipopeptídio produzido durante o processo de 

crescimento celular foi feita por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

empregando o Cromatógrafo Accela (Thermo Scientific, EUA) equipado com coluna 

Shim-pack CLC-ODS (M)® (Shimadzu Co., Japão) de fase reversa C18 (250 x 4,5 

mm, 100 Å, com partículas de 5 μm). Foi utilizada fase móvel formulada com 20% de 

ácido trifluoracético (3,8 mM) e 80% de acetonitrila na vazão de 1,0 mL/min a 30 ºC. 

A amostra contendo o possível biossurfactante foi detectada utilizando-se um detector 

de absorção no UV a 205 nm (Wei & Chu, 1998). O volume de injeção foi de 20,0 µL 

de amostra e o tempo de análise de 30 minutos, conforme procedimento descrito por 

Wei & Chu (1998). As amostras foram quantificadas através de uma curva de 

calibração com surfactina padrão 95% (Sigma-Aldrich), em faixa de concentração de 

0,1 a 1,0 mg/mL (Wei et al. 2004; Yeh et al., 2005). Também foi realizada a 

determinação curva de calibração da iturina sob as mesmas condições descritas 

anteriormente, utilizando-se como padrão uma solução de iturina padrão 95% (Sigma-

Aldrich), em faixa de concentração variando de 0,01 a 0,10 mg/mL. 

 

3.15- Curva de crescimento na presença de petróleo  

A curva de crescimento foi realizada na presençaf de petróleo com o clone 3C6 

e o vetor vazio pHis-parallel1. Para ambos, foi realizado um pré-inóculo em meio LB 

contendo os antibióticos ampicilina (100 µg/mL) e cloranfenicol (34 µg/mL). No dia 

seguinte, foi retirada uma alíquota da cultura bacteriana, sendo essa centrifugada e 

lavada três vezes com o meio mínimo denominado BH. A densidade óptica (D.O.) foi 

ajustada para 0,1, por meio de espectrofotômetro a um comprimento de onda de 600 

nm, sendo este o ponto inicial das curvas de crescimento. O meio de crescimento foi 

BH acrescido ou não de 1% de petróleo. A medição da D.O.600 foi observada 

periodicamente para se verificar o crescimento ao longo do tempo. 
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3.16- Ensaio de degradação de hidrocarbonetos 

 O ensaio de degradação de hidrocarbonetos foi realizado através de 

cromatografia gasosa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul no Laboratório 

de Fungos de Importância Médica e Biotecnológica. 

Células transformadas com o clone e o vetor vazio foram avaliadas quanto à 

sua capacidade de biodegradação de hidrocarbonetos presentes no petróleo. O clone 

3C6 e o vetor vazio foram induzidos como descrito no item 4.3. Após indução, as 

células foram centrifugadas (8.000 xg, 10 min, 4 °C) e a biomassa foi lavada duas 

vezes com meio BH. O meio BH é um meio mínimo composto de 0,2 g/L de MgSO4, 

0,02 g/L de CaCl2, 1 g/L de KH2PO4, 1 g/L de K2HPO4, 1 g/L de (NH4)2SO4 e 0,05 g/L 

de FeCl3. O pellet foi ressupendido em meio BH e a OD600 ajustada para o valor de 

0,1. As culturas foram inoculadas em 25 mL de meio BH estéril com adição de petróleo 

(1%) e incubadas sob agitação (180 xg) a 30 °C por 7 dias, o ensaio foi realizado em 

triplicata. Controles negativos de biodegradação foram realizados usando meio BH e 

petróleo sem adição de inóculo microbiano. 

Após 7 dias de incubação das amostras, as frações de hidrocarbonetos de 

petróleo (F1 e F2) foram submetidas a um processo de extração líquido-líquido. O 

extrato foi concentrado em evaporador rotatório (40 ºC, 800 mbar por 10 min) e 

submetido à separação das frações alifática (F1) e aromática (F2) (Cerqueira et al., 

2011; Dörr de Quadros et al., 2016; Jacques et al., 2005). Os ensaios foram 

monitorados por Cromatografia Gasosa com Detector de Ionização por Chama (GC-

FID), adaptado de Ferreira et al. (2012). A identificação dos constituintes das frações 

F1 e F2 foi baseada nos respectivos tempos de retenção dos padrões analíticos. Uma 

mistura de alcanos saturados C8-C36 (Supelco, 1.000 µg mL-1), pristano (Sigma-

Aldrich, 1.000 µg mL-1) e fitano (Sigma-Aldrich, 1.000 µg mL-1) utilizados como 

padrões para F1, enquanto uma mistura de 16 padrões de PAH’s foi usada para F2 

(Supelco, 2.000 µg mL-1) (Dörr de Quadros et al., 2016). Os hidrocarbonetos alifáticos 

e os HPA’s foram analisados por GC-FID em um cromatógrafo Perkin Elmer Clarus 

600 equipado com um injetor de amostras automático embutido. 

As amostras foram injetadas (1 µL) em modo split (10:1) e gás transportador de 

nitrogênio em fluxo constante de 1,3 mL min-1. As temperaturas do injetor e do detector 

foram 280 e 310 ºC, respectivamente. Para a fracção F1, a separação cromatográfica 

foi realizada numa coluna capilar (5% de fenil, 95% de dimetilpolissiloxano, Petrocol® 

DH 50,2, 50 m, 0,20 mm d.i., 0,50 µm de espessura do filme). A temperatura inicial do 
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forno foi de 70 ºC durante 3 min. A rampa de aquecimento estava na taxa de 30 ºC 

min-1 a 310 ºC, mantida a esta temperatura por 34 min. Para a análise da fração F2, 

a coluna capilar foi a mesma utilizada para F1, mas com a temperatura inicial do forno 

a 190 ºC por 2 min. A taxa de aquecimento da primeira rampa foi de 8 ºC min-1 a 200 

ºC por 2 min. A segunda rampa de aquecimento foi de 10 ºC min-1 a 260 ºC por 1 min. 

Para a última rampa, a taxa foi de 15 ºC min-1 a 310 °C e permaneceu por 19,42 min. 

A quantificação dos percentuais de biodegradação das frações F1 e F2 após o período 

de incubação foi realizada pelo método de padronização externa (Aly Salem et al., 

2014; NBR 15764, 2009). 

 

3.17- Crescimento do clone 3C6 com isolados bacterianos e avaliação da 

degradação de hidrocarbonetos 

 Com o objetivo de avaliar a capacidade do clone 3C6 em auxiliar a degradação 

de hidrocarbonetos, avaliamos o clone crescendo juntamente com isolados 

bacterianos obtidos de uma amostra de água de produção. Em nosso laboratório 

existe uma biblioteca de isolados bacterianos derivados de uma amostra de água de 

produção, obtida após o sistema de pré-tratamento por separador água óleo (SAO) 

existente em uma ETE da Petrobrás (UO – RNCE) localizada no Município de 

Guamaré-RN. Conforme a Petrobrás (2015), esta unidade de tratamento recebe água 

de produção de 26 diferentes campos produtores de petróleo, considerando 

campos onshore e offshore.  

 Os isolados bacterianos foram previamente testados quanto à capacidade de 

crescimento em meio mínimo (BH) contendo 1% de diferentes fontes de 

hidrocarbonetos (hexadecano, xileno, petróleo, gasolina, óleo aditivado, diesel e 

querosene). O ensaio foi realizado em placas de 96 poços, sob agitação de 180 xg e 

temperatura de 30 °C. O crescimento foi mensurado a partir da avaliação da DO600 

durante 7 dias. Para uma caracterização primária dos isolados, também foi realizado 

a técnica de coloração de Gram utilizando o Gram Staining Kit (Sigma-Aldrich), 

seguindo as recomendações do fabricante. Os isolados bacterianos obtidos da água 

de produção ainda estão em processo de identificação. 

 A avaliação de degradação de hidrocarbonetos foi realizada através da 

cromatografia gasosa, conforme descrito no item 3.16. Foram avaliados 4 isolados 

bacterianos, denominados: F4, A1, 1CG e C10. A curva de crescimento do clone com 

isolado e sem isolado bacteriano, também foi obtida, conforme item 3.15. 
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4- RESULTADOS 

4.1- Análise de sequência usando ferramentas de bioinformática    

 No clone foram encontradas duas ORF’s, ambas com similaridade a proteínas 

hipotéticas. No presente estudo, trabalhamos com uma das ORF’s, que se apresentou 

completa, contendo 897 pb codificando um peptídeo de 298 aminoácidos com massa 

molecular calculada de, aproximadamente, 32 kDa e ponto isoelétrico de 4,4. A 

representação das ORF’s presentes neste clone encontra-se ilustrada na Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Representação esquemática do inserto totalmente sequenciado (em pares de base) do clone 

3C6 derivado da biblioteca metagenômica. Indicando a presença de duas diferentes ORF’s. 

 

As árvores filogenéticas geradas pelo MEGA 7 mostraram que, de fato, 3C6 

está relacionada com outras proteínas hipotéticas. Baseado na sequência proteica os 

resultados indicaram que a sequência de 3C6 é filogeneticamente relacionada com 

arqueias halofílicas, tais como Haloferax lucentense, Halorubrum litoreum, 

Halorubrum hochstenium e Natrinema pellirubrum. A análise de bootstrap com 1000 

réplicas, realizada para verificar a robustez das árvores, demonstrou que a sequência 

da proteína 3C6 é bastante similar a uma proteína hipotética de Haloferax lucentense. 

O ramo no qual essas duas sequências estão presentes permaneceu conservado nas 

árvores obtidas nos três diferentes métodos testados Neighbor-Joining, máxima 

parcimônia e máxima verossimilhança (Fig. 6). 
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Figura 6 - Árvore filogenética obtida por três diferentes métodos. I- Método Neighbor-Joining. II- Máxima 

parcimônia. III- Máxima verossimilhança. 

 

Considerando que por similaridade de sequência só foi encontrada homologia 

com proteínas hipotéticas sem domínios conhecidos, foi feita uma análise por 

homologia estrutural. A sequência foi analisada nos servidores online HHpred e 

PHYRE 2 e sua estrutura foi predita. No HHpred (Fig. 7) os melhores hits foram 

semelhantes estruturalmente a proteína 50S ribossomal e rubredoxina 2, 

respectivamente, apresentando a segunda uma probabilidade de alinhamento de 

81,4% e e-value de 0,62. Sendo que a rubredoxina tem atividade na oxidação de 

alcanos, o que coloca essa proteína dentro do grupo das envolvidas em 

processamento de hidrocarbonetos. Apesar das semelhanças encontradas, nenhum 

dos resultados foi significativo.  
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Figura 7 - Análise da sequência obtida pelo servidor online HHPred. Em destaque à similaridade não 

significativa obtida com a rubredoxina 2. 

  

 Através do servidor online PHYRE 2 (Tabela 5), também foi possível observar 

homologia estrutural com a proteína rubredoxina, com baixo valor de identidade. 

 

Tabela 5 - Análise da similaridade estrutural prevista para a proteína recombinante usando o servidor 

online PHYRE 2. Similaridade estrutural a rubredoxina. 

 

  

 Uma possível estrutura 3D foi construída através de alinhamento estrutural 

utilizando o programa SWISS-MODEL. Como resultado, o melhor modelo estrutural 

possui 2 folhas-β (Fig. 8), com identidade de 26.09% com uma rubredoxina, sendo 

esse resultado não significativo.  
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Figura 8 - Modelo estrutural 3D da proteína recombinante obtida através do programa SWISS-MODEL. 

A) Rubredoxina. B) Predição de estrutura de 3C6.  

 

No programa denominado PredictProtein foi possível extrair informações, a 

partir da análise dos aminoácidos da possível proteína, tais como: composição de 

aminoácidos, estrutura, acessibilidade ao solvente e sua localização. A sequência 

alinhou com 31 proteínas do banco de dados denominado UniProt, sendo todas as 

sequencias de proteínas hipotéticas e pertencentes ao domínio Archaea. Os 

aminoácidos mais abundantes na proteína são alanina (13,09%), glicina (9,06%), 

ácido aspártico (9,06%) e ácido glutâmico (8,05%) e a acessibilidade a solvente é de 

62,75% e 32,55% se encontra não acessível (Fig. 9A). Uma predição a partir das 

propriedades físico-química dos aminoácidos mostrou a presença de uma hélice 

transmembrana na posição de 95 a 112. Adicionalmente, também foi previsto o 

compartimento de localização subcelular considerando os domínios Archaea, Bacteria 

e Eukarya, obtendo como resultados: secretada (confiabilidade 100%), periplasma 

(confiabilidade 26%) e núcleo (confiabilidade 35%), respectivamente. A predição de 

desordem usando a ferramenta PONDR mostrou 131 resíduos desordenados, 

correspondendo a 43,96% da estrutura inteira de 3C6. Estes resíduos são distribuídos 

em nove regiões principais desordenadas (Fig. 9B). 
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Figura 9 - Resultados obtidos no servidor online PredictProtein e no PONDR. A) Resultados obtidos no 

servidor online PredictProtein mostrando composição de aminoácidos e acessibilidade ao solvente. B) 

A predição de desordem com PONDR mostrou que os resíduos foram distribuídos em nove regiões 

desordenadas principais, correspondendo a 43,96% da estrutura inteira de 3C6. 

 

 O servidor online Absynte (Archaeal and Bacterial Synteny Explorer) exibiu a 

conservação da similaridade de regiões genômicas em diferentes espécies de 

arqueas a partir da sequência da proteína 3C6. O gene correspondente à proteína em 

análise é desenhado em negrito no centro do mapa (Fig. 10). No contexto gênico dos 

genes adjacentes que se apresentam conservados, há apenas presença de proteínas 

hipotéticas. Na representação esquemática do inserto totalmente sequenciado (Fig. 
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5) também é possível observar a presença de uma ORF adjacente com similaridade 

a proteínas hipotéticas.  

 

Figura 10 - Mapa obtido no servidor Absynte exibindo a conservação dos genes entre as espécies de 

arqueas e em negrito a proteína 3C6 conservada. 

 

4.2- Amplificação da ORF e subclonagem no vetor de expressão  

Os primers desenhados (conforme Tabela 4) foram utilizados para amplificação 

da ORF do clone 3C6 em três diferentes temperaturas, sendo essa amplificada nas 

temperaturas 63,4 ºC e 64,4 °C (Fig. 11). 
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Figura 11 - Eletroforese dos produtos da PCR utilizando primers específicos para amplificação da ORF 

do clone 3C6. M. Marcador molecular 1 Kb ladder (Fermentas). 1. Reação na temperatura de 63 °C. 2. 

Reação na temperatura de 63,4 °C. 3. Reação na temperatura de 64,4 °C. 

 

Em seguida foi realizada sua ligação ao vetor pCR®-Blunt para posterior 

subclonagem no vetor de expressão denominado pHis-parallel1. Após a ligação ao 

vetor pCR®-Blunt e transformação na cepa DH5α, oito colônias foram selecionadas 

aleatoriamente para confirmação da ligação, através da digestão enzimática (Fig. 12). 

 

  

Figura 12 - Eletroforese dos produtos da digestão enzimática para confirmação da ligação ao vetor 

pCR®-Blunt. M. Marcador molecular 1 Kb ladder (NEB). 1 – 8. Produtos da digestão enzimática 

utilizando a enzima EcoRI (Biolabs) destacando o vetor (acima) e o inserto liberado no tamanho 

esperado (em destaque). 
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Após a digestão para retirada do vetor pCR®-Blunt e purificação a partir do gel 

de agarose, foi realizada a subclonagem no vetor de expressão pHis-parallel1. A 

transformação foi realizada na cepa Rosetta, adequada para expressão da possível 

proteína recombinante. O controle negativo utilizado foi vetor vazio também foi 

transformado na cepa Rosetta. Para confirmar a ligação, foi realizada a dupla-digestão 

enzimática utilizando as enzimas EcoRV (Biolabs) e HindIII (Biolabs), com 3C6 e pHis-

parallel1 vazio (Fig. 13). O ensaio foi realizado em duplicata e foi possível observar 

liberação do inserto apenas para 3C6, com os tamanhos esperados. 

 

Figura 13 - Eletroforese dos produtos da dupla-digestão enzimática. M. Marcador molecular 1 Kb ladder 

(NEB). 1. DNA plasmidial 3C6. 2. DNA plasmidial 3C6 digerido. 3. DNA plasmidial 3C6. 4. DNA 

plasmidial 3C6 digerido. 5. DNA plasmidial pHis-parallel1. 6. DNA plasmidial pHis-parallel1 digerido. 7. 

DNA plasmidial pHis-parallel1. 8. DNA plasmidial pHis-parallel1 digerido. 

 

4.3- Indução da expressão e detecção da His-tag 

 A expressão da proteína foi realizada em duas diferentes temperaturas 16 °C 

e 37 °C. Após a indução da expressão durante 16-18 h, foi possível observar a 

produção de emulsão pelo clone 3C6 quando comparada a indução do vetor pHis-

paralell1 (Fig. 14).  
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Figura 14 - Cultura bacteriana após a indução com 1mM de IPTG. O Erlenmeyer a direita contém o 

clone e a esquerda o vetor vazio, evidenciando as diferenças na produção de emulsão. 

 

A primeira expressão proteica analisada foi a 16 °C por meio de eletroforese 

em gel de poliacrilamida 12% (SDS-PAGE). O gel corado com azul de Coomassie R-

250 revelou uma banda da proteína de aproximadamente 32 kDa, correspondente ao 

peso molecular esperado para a proteína recombinante (Fig. 15). O vetor vazio (pHis-

parallel1) foi utilizado como controle. 

 

Figura 15 - Análise das proteínas utilizando eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) a 

temperatura de 16 °C. M – marcador de peso molecular Kaleidoscope de 250 a 10 kDa (Bio-rad). 1- 

3C6 não-induzido. 2- 3C6 induzido 16-18h. 3- Lise 3C6. 4- pHis-parallel1 não-induzido. 5- pHis-parallel1 

induzido 16-18 h. 6- Lise pHis-parallel1. 
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Durante a expressão a 37 °C diferentes tempos de indução foram analisados 

(1 h, 2 h, 3 h, 4 h e 5 h). A banda da proteína recombinante também pode ser 

visualizada no tamanho esperado de aproximadamente 32 kDa (Fig. 16), além de uma 

banda adicional de aproximadamente 20 kDa, também sendo visualizado após o 

procedimento de lise celular. O vetor vazio foi utilizado como controle.  

 

Figura 16 - Análise das proteínas utilizando eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) a 

temperatura de 37 °C com diferentes tempos de indução. M – Marcador de peso molecular 

Kaleidoscope de 250 a 10 kDa (Bio-rad). 1- 3C6 não-induzido. 2- 3C6 induzido por 1h. 3- 3C6 induzido 

por 2h. 4- 3C6 induzido por 3h. 5- 3C6 induzido por 4h. 6- 3C6 induzido por 5h. 7- 3C6 lise. 8- pHis-

parallel1 não-induzido. 9- pHis-parallel1 induzido por 1h. 10- pHis-parallel1 induzido por 2h. 11- pHis-

parallel1 induzido por 3h. 12- pHis-parallel1 induzido por 4h. 13- pHis-parallel1 induzido por 5h. 14- 

pHis-parallel1 lise. 

  

As amostras sem IPTG também foram comparadas no gel (Fig. 17) com 

destaque para a expressão da banda proteica de aproximadamente 20 kDa. 
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Figura 17 - Análise de proteínas no sobrenadante livre de células utilizando eletroforese em gel de 

poliacrilamida (SDS-PAGE) em diferentes tempos de indução e sem adição de IPTG. M-marcador 

Kaleidoscope de 250 a 10 kDa (Bio-rad). 1- 3C6 não induzido. 2- 3C6 induzido por 4 h. 3- 3C6 induzido 

por 18 h. 4- 3C6 após 18h sem adição de IPTG. 5- pHis-parallel1 não induzido. 6- pHis-parallel1 

induzido por 4 h. 7- pHis-parallel1 induzido por 18 h. 8- pHis-parallel1 após 18h sem adição de IPTG. 

  

 Foi possível detectar a proteína fusionada com His-tag utilizando o 

InVision™His-tag In-gel Stain (Invitrogen) produzido pelo clone 3C6 após indução com 

IPTG, sendo que esta não foi observada no pHis-parallel1 (Fig. 18). Denominamos a 

proteína de Metagenomic Biosurfactant Protein 1 (MBSP1). 

 

 

Figura 18 - Detecção da proteína fusionada com His tag utilizando InVision™His-tag In-gel Stain através 

de eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE). M – Marcador de peso molecular Kaleidoscope 

de 250 a 10 kDa (Bio-rad). 1- pHis-parallel1. 2- MBSP1. 
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4.4- Purificação por precipitação com sulfato de amônio 

 A proteína MBSP1 pode ser visualizada após precipitação com sulfato de 

amônio na fração 30-60% e posterior purificação com a coluna HisTrap (GE 

Healthcare) no peso molecular aproximado de 20 kDa (Fig. 19). 

 

Figura 19 - Perfil eletroforético em SDS-PAGE da proteína purificada a partir de sobrenadante livre de 

células utilizando coluna HisTrap após precipitação com sulfato de amónio com peso molecular 

aproximado de 20 kDa. M- Marcador de peso molecular Kaleidoscope de 250 kD (Bio-rad). 1- Proteína 

purificada. 

 

4.5- Atividade de biossurfactante 

 Uma das principais características de um bom biossurfactante é a capacidade 

de emulsionar líquidos não miscíveis. Seis diferentes fontes de hidrocarbonetos foram 

testadas e 3C6 foi capaz de emulsificar cinco dessas fontes, o ensaio foi realizado em 

duplicata. A emulsificação foi obtida quando o clone 3C6 foi induzido durante 16-18 h 

a temperatura de 37 °C, o vetor vazio (pHis-parallel1) não apresentou emulsificação 

para nenhuma fonte. O índice de emulsificação E24% foi calculado 24 h após a 

realização do ensaio. O resultado observado para 3C6 foi próximo ao observado no 

controle positivo SDS 1% (Fig. 20). 
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Figura 20 - Ensaio de emulsão realizado com o sobrenadante livre de células do clone 3C6 e vetor 

vazio pHis-parallel1 usando diferentes fontes de hidrocarbonetos, resultado 24 horas após o teste. A) 

1- Vetor vazio pHis-parallel1, 2- SDS 1% (controle positivo), 3- Clone 3C6. I- Diesel, II- Querosene, III-

Xileno, IV- Hexano, V-Hexadecano, VI-Tolueno; B) Índice de emulsificação (E24%) mostrando 

semelhança entre clone 3C6 e controle positivo 1% SDS. 

 

4.6- Ensaio com proteinase-K 

 O sobrenadante da cultura induzida do clone 3C6, após tratamento com 

diferentes concentrações de proteinase-K e incubado a temperatura de 37 °C por 10 

min, não apresentou atividade emulsificante (Fig. 21). No controle não tratado (sem 

adição de proteinase-K) o clone 3C6 continuou a apresentar atividade emulsificante.  
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Figura 21 - Ensaio de emulsificação após adição de proteinase-K. O sobrenadante tratado com 

diferentes quantidades de proteinase-K (0,4 mg; 2 mg; 1 mg; 4 mg). No controle não foi adicionado 

proteinase-K e atividade emulsificante foi mantida. 

 

4.7- Tratamento do sobrenadante 

 O sobrenadante da cultura induzida do clone 3C6 também foi submetido a 

diferentes temperaturas e teve seu pH ajustado a distintos valores e em seguida foi 

realizado o ensaio de emulsificação. A estabilidade da emulsão foi mantida nas três 

temperaturas testadas (Fig. 22A). A estabilidade da emulsificação foi observada em 

diferentes faixas de pH’s (Fig. 22B). 

 

 

Figura 22 - Ensaio de emulsificação após tratamento do sobrenadante com diferentes temperaturas 

diferentes pH’s. A) Ensaio de emulsificação após tratamento com três diferentes temperaturas. 1- 

Tratamento a 37 °C, 2- Tratamento a 60 °C, 3- Tratamento a 100 °C; B) Ensaio de emulsificação após 

ajuste do pH. 1- pH ajustado para 2,0. 2- pH ajustado para 4,0. 3- pH ajustado para 10,0. 4- pH ajustado 

para 12,0. 

 

4.8- Extração do biossurfactante 

O biossurfactante foi purificado por precipitação ácida, ressuspendido em água 

Milli-Q e solubilizado com solução de NaOH 1M. A atividade do biossurfactante 

(MBSP1) pode ser confirmada através do ensaio de emulsificação, dispersão do óleo 
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e colapso da gota. No teste da dispersão do óleo foi possível observar a formação do 

halo na camada do petróleo ao adicionar o biossurfactante (Fig. 23A). No ensaio do 

colapso da gota foi possível observar que o biossurfactante foi capaz de colapsar no 

petróleo presente na placa, assim como o controle positivo SDS 20%, e que a água 

manteve a formação da gota assim como foi adicionada (Fig. 23B). 

 

 

Figura 23 - Teste da dispersão do óleo e colapso da gota realizados com MBSP1 após precipitação 

ácida. A) Dispersão do óleo. I- MBSP1 ao ser colocado na placa, II- Dispersão do óleo causada pela 

presença de MBSP1. B) Colapso da gota, realizado em triplicata, evidenciando a gota colapsada do 

controle SDS e MBSP1. A água manteve a formação da gota. 

 

No ensaio de emulsificação realizado com MBSP1 com diferentes fontes de 

hidrocarbonetos (querosese, diesel, hexano, toluol e xilol) e em microtubos, foi 

possível observar a produção da emulsão em quatro das cinco fontes testadas (Fig. 

24).  O diesel foi a única fonte na qual o biossurfactante não emulsificou. 



 

62 
 

                              

Figura 24 - Ensaio de emulsificação com diferentes fontes de hidrocarbonetos utilizando MBSP1 obtido 

por precipitação ácida. 1- querosene; 2- diesel; 3- hexano; 4- tolueno; 5- xileno. 

 

4.9- Medida da tensão interfacial  

 O surfactante sintético SDS 1% apresentou uma média de 2,7 mN/m no valor 

da tensão interfacial, enquanto que a água apresentou o valor médio de 36,2 mN/m. 

MBSP1 apresentou um valor mediano de 8 mN/m, ou seja, assim como o surfactante 

sintético SDS 1%, MBSP1 também foi capaz de reduzir significativamente a tensão 

interfacial entre o petróleo e água (Fig. 25).   

 

 

Figura 25 - Tensão interfacial de MBSP1 obtido por precipitação ácida. Valor médio da tensão interfacial 

da água, de MBSP1 e do surfactante sintético SDS 1%. 

 

4.10- Estabilidade de MBSP1 

 A estabilidade do biossurfactante foi testada frente a condições adversas, tais 

como temperatura elevada e diferentes concentrações salinas. A estabilidade do 

biossurfactante pode ser observada no ensaio de emulsificação realizado após os 
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tratamentos (Fig. 26). Visualmente é possível observar que o tratamento com 

diferentes concentrações salinas não influenciou na emulsão e que com o tratamento 

durante 1 hora a 100 °C houve uma pequena redução. 

 

Figura 26 - Ensaio de emulsificação após o tratamento de MBSP1 com diferentes quantidades de NaCl 

e temperatura de 100 °C. CT – controle sem tratamento. Quantidades de NaCl testadas: 30 mg, 80 mg 

e 100 mg. 

 

4.11- Efeito da proteinase-k e lipase 

O tratamento do biossurfactante com proteinase-K em todas as condições 

testadas resultou em ausência de emulsão no ensaio de emulsificação, enquanto que 

com o tratamento com lipase essa produção foi reduzida (Fig. 27). 

 

Figura 27 - Ensaio de emulsificação após tratamento de MBSP1 com proteinase-K (à esquerda) e lipase 

(à direita). CT – Controle não tratado. Proteinase-K: 1 –5 mg; 2- 10 mg; 3- 20 mg. Lipase: 1- 1 mg; 2- 2 

mg; 3- 6 mg; 4- 7mg; 5- 10 mg. 

 

4.11- Cromatografia líquida de alta eficiência 

 Ao analisar os picos gerados por MBSP1, após realização da cromatografia, foi 

possível inferir que sua estrutura não é compatível com a estrutura dos lipopetídeos 

biossurfactantes, surfactina e iturina, os quais foram utilizadas como padrão. A Figura 

28 mostra o gráfico gerado pela amostra de 3C6, evidenciando a presença de picos 
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diferentes do que foi utilizado como padrão. Diante do exposto, os resultados 

confirmam que a MBSP1 é um composto diferente da surfactina e da iturina.  

 

 

Figura 28 - Gráfico da cromatografia líquida de alta eficiência de MBSP1, utilizando como padrão a 

surfactina e a iturina. Os picos em destaque são exclusivos de MBSP1. 

 

4.12- Curva de crescimento e ensaio de degradação de hidrocarbonetos 

A curva de crescimento do clone 3C6 e do vetor vazio pHis-paralell1 na 

presença de 1% de petróleo, indica que o clone teve um melhor crescimento quando 

comparado ao vetor vazio, atingindo uma D.O.600 próximo a 1,5 (Fig. 29). O 

crescimento também indica que o clone utilizou o petróleo como fonte de carbono, já 

que o meio BH é um meio mínimo sem fonte de carbono. 
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Figura 29 - Comparação das curvas de crescimento de 3C6 em meio BH + petróleo e o vetor vazio pHis 

+ petróleo. 

 

O ensaio de degradação de hidrocarbonetos foi realizado com o clone 3C6 e o 

vetor vazio em meio mínimo (BH) contendo 1% de petróleo. A degradação de 

hidrocarbonetos alifáticos (F1) e aromáticos (F2) foi avaliada após 7 dias de 

crescimento através de cromatografia gasosa. Os resultados mostraram que, o 

petróleo utilizado no ensaio, não havia em sua composição a presença de 

hidrocarbonetos aromáticos (F2). Os hidrocarbonetos alifáticos (C13-C32) 

apresentaram maior porcentagem de degradação no cultivo com o clone 3C6, quando 

comparado ao vetor vazio nas mesmas condições do ensaio (Fig. 30A e B). Para a 

maioria das cadeias de hidrocarbonetos, o clone conseguiu degradar 

aproximadamente 50% a mais do observado para o vetor vazio isoladamente. As 

maiores diferenças nas porcentagens de biodegradação são observadas nos 

hidrocarbonetos ramificados pristane e phytane. 
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Figura 30 - Degradação de hidrocarbonetos alifáticos pelo clone 3C6 e pelo vetor vazio pHis-paralell1. 

A) Comparação da percentagem de biodegradação de hidrocarbonetos alifáticos entre 3C6 e o vetor 

vazio pHis-parallel1. Os dados são apresentados como a média ± RSD (%) de três repetições 

biológicas. Dados normalizados baseados no controle negativo, teste t Student não pareado foi 

realizado (* p <0,05 a **** p <0,00001). B) Cromatograma da degradação de hidrocarbonetos alifáticos 

por I- Controle negativo (BH + petróleo); II- vetor vazio pHis - paralelo1; III- 3C6. 
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4.13- Crescimento do clone 3C6 com isolados bacterianos e avaliação da 

degradação de hidrocarbonetos  

 Os ensaios realizados previamente com os isolados bacterianos (F4, A1, 1CG 

e C10) derivados da água de produção, mostraram que as bactérias foram capazes 

de crescer em diferentes fontes de hidrocarbonetos, conforme Tabela 6. A partir do 

teste de Gram podemos observar que todas as espécies são Gram negativas.  

 

Tabela 6 - Crescimento e capacidade dos isoladas de utilizar diferentes hidrocarbonetos como única 
fonte de carbono. 

Hidrocarboneto/ 
Isolado 

1CG F4 A1 C10 

Hexadecano (C
16

) - - + - 

Tolueno (C
7
) + - - - 

Xileno (C
8
) - + - - 

Petróleo + + + + 

Gasolina + + + + 

Óleo aditivado  + + + + 

Diesel + + + + 

Querosene + + + + 

+ = crescimento; - = não crescimento  

 

  O crescimento dos 4 diferentes isolados em meio BH tendo como fonte de 

carbono o petróleo, pode ser observado na ausência e presença de clone. Para os 

isolados, era possível observar o consumo do petróleo visualmente, quando 

comparado ao controle (meio BH + petróleo), o isolado 1CG pode ser observado na 

Figura 31. 
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Figura 31 - Aspecto visual do controle negativo e do isolado 1CG crescido em meio BH + petróleo. A) 

Aspecto visual do controle contendo meio BH acrescido de 1% de petróleo. B) e C) Aspecto visual do 

isolado 1CG crescido em meio BH acrescido de 1% de petróleo.  

 

 O 1CG apresentou crescimento isoladamente proporcional à quando crescido 

com o clone 3C6, como é possível observar na Figura 32A, em meio mínimo BH 

acrescido de petróleo. Para o isolado denominado F4 é possível observar seu 

crescimento aumentado na presença do clone 3C6 (Fig. 32B). O F4 também cresceu 

na ausência do clone, em meio BH+petróleo. O isolado A1 apresentou crescimento 

em meio BH + petróleo tanto isoladamente quanto na presença do clone 3C6 (Fig. 

32C), seu crescimento foi melhor isoladamente. O C10, assim como o isolado 1CG, 

também apresentou um crescimento semelhante, quando comparado isoladamente e 

acrescido do clone 3C6 (Fig. 32D). 
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Figura 32 - Curvas de crescimento dos isolados bacterianos na presença e ausência do clone 3C6 em 

meio BH + petróleo. A) Curva de crescimento do isolado 1CG, 1CG + 3C6 e clone 3C6. B) Curva de 

crescimento do isolado F4, F4 + 3C6 e clone 3C6. C) Curva de crescimento do isolado A1, A1 + 3C6 e 

clone 3C6. D) Curva de crescimento do isolado C10, C10 + clone 3C6 e clone 3C6. 

  

 Na biodegradação de hidrocarbonetos, observamos que o isolado 1CG 

apresentou porcentagens de degradação de hidrocarbonetos próximas, tanto quando 

crescido com o clone como isoladamente, o aumento da taxa de biodegradação foi 

pouco perceptível (Fig. 33A). A porcentagem de biodegradação de hidrocarbonetos 

alifáticos para o isolado F4 foi aumentada na maioria das frações de hidrocarbonetos 

quando na presença do clone 3C6 (Fig. 33B). O maior aumento na taxa de 

biodegradação foi observado nas frações que apresentam menores cadeias de 

carbono. Para o isolado A1, a taxa de biodegradação de hidrocarbonetos foi 

aumentada na presença do clone 3C6 em dezesseis diferentes frações, com 

porcentagens que chegam a ser dobradas, como podemos observar na Figura 33C. 

Ao analisar os dados de cromatografia gasosa, observamos que o acréscimo do clone 

3C6 a cultura do isolado C10, acarretou em um aumento na taxa de degradação das 

frações de hidrocarbonetos com tamanhos maiores (C27 a C31), como observado na 

Figura 33D. O aumento na porcentagem de biodegradação foi próximo a 20%, quando 

comparado ao C10 isoladamente.  
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Figura 33 - Comparação da porcentagem de biodegradação das frações de alifáticos entre isolados e 

isolados + clone, crescidos em meio BH + petróleo. A) Comparação da porcentagem de degradação 

das frações de alifáticos entre o isolado 1CG e 1CG + 3C6. B) Comparação da porcentagem de 

degradação das frações de alifáticos entre o isolado F4 e F4 + 3C6. C) Comparação da porcentagem 

de degradação das frações de alifáticos entre o isolado A1 e A1 + 3C6. D) Comparação da porcentagem 

de degradação das frações de alifáticos entre o isolado C10 e C10 + 3C6 
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5- DISCUSSÃO  

O presente trabalho propôs a caracterização de um novo gene derivado de uma 

biblioteca metagenômica e identificado em trabalho anterior do nosso grupo (Silveira 

2010), por apresentar atividade na degradação de hidrocarbonetos e síntese de 

biossurfactantes. A biblioteca metagenômica é derivada de um solo úmido coberto 

com finas camadas de sal localizado próximo a um rio que tem como características 

uma drenagem intermitente e alta salinidade, podendo apresentar concentração salina 

superior a quatro vezes a concentração do mar, além de ser uma área aberta com 

incidência direta de luz solar. Um clone denominado 3C6 foi selecionado, para 

expressão proteica em um sistema heterólogo e posterior purificação do produto de 

interesse, por apresentar uma ORF completa com similaridade com proteínas 

hipotéticas e por demonstrar atividade potencial como biossurfactante. O vetor pHis-

parallel1 e a cepa de E. coli denominada Rosetta™(DE3) foram utilizados para 

expressão do gene com atividade biossurfactante e a cepa de E. coli, na qual o 

biossurfactante foi produzido, apresentou resistência ao produto metabolizado.  

A busca por produtos com interesse biotecnológico em bibliotecas 

metagenômicas é uma ferramenta promissora, mas requer a combinação de um 

organismo hospedeiro adequado com um sistema de expressão funcional. A 

abordagem metagenômica baseada em função, torna-se promissora pois não há 

necessidade de isolamento do microrganismo. Na literatura vários são os estudos 

envolvendo a idenficação de produtos biotecnológicos tais como fármacos, 

antibióticos, enzimas (Steele et al., 2009; Lee & Lee, 2013; Chow et al., 2012), o que 

é de grande importância visto que atualmente observa-se redução na identificação de 

novos produtos derivados de microrganismos cultivados. A abordagem metagenômica 

permite a análise genômica de comunidades microbianas complexas encontradas nos 

mais diversos habitats, além de permitir a identificação de novos produtos com 

interesse biotecnológico. Em geral, 20 a 40% das seqüências geradas em projetos de 

metagenoma são classificadas como genes hipotéticos, devido à falta de similaridade 

com genes conhecidos. Nesse contexto, a triagem funcional tem sido útil para a 

identificação de novos genes. Com essa abordagem, identificamos e caracterizamos 

uma proteína hipotética que apresenta propriedades tensoativas, sendo a primeira 

proteína descrita com essas características descritas em Archaea ou domínios 

bacterianos.  



 

72 
 

Os biossurfactantes representam alvos interessantes a serem identificados 

através de abordagens metagenômicas (Piel et. al. 2011; Sachdev et al., 2013). A 

maioria dos estudos busca identificar microrganismos produtores de biosssurfactantes 

derivados de amostras ambientais. No entanto, a busca em bibliotecas 

metagenômicas de genes com atividade surfactante ainda é uma abordagem pouco 

utilizada (Hamed et al., 2012; Kügler, et al., 2015). No presente trabalho utilizou-se a 

abordagem metagenômica para identificação de um biossurfactante e sua posterior 

expressão em um sistema heterólogo, sendo essa abordagem relatada apenas 

recentemente por Thies e colaboradores (2016). Em seu trabalho, um biossurfactante 

n-acetil tirosina foi identificado em uma biblioteca metagenômica derivada de um 

biofilme obtido em um matadouro (açougue). Neste trabalho, uma ORF foi subclonada 

em um sistema de expressão heterólogo que foi capaz de aumentar a produção do 

metabólito. Porém, vale salientar, que sua atividade não está relacionada a uma única 

proteína. 

No presente trabalho, a ORF do clone 3C6 teve sua sequência similar a 

proteínas hipotéticas, indicando uma proteína ainda não caracterizada 

funcionalmente. A análise da sequência revelou semelhanças com proteínas de 

espécies de arqueobactérias pertencentes à família Halobacteriaceae, que foram 

descritas como produtoras de biossurfactantes (Kebbouche-Gana et al., 2009), e 

apresentaram alta capacidade de estabilização de emulsão e redução da tensão 

superficial do meio de crescimento, entretanto esses autores não identificaram a 

molécula biossurfactante.  

A proteínas denominada MBSP1 também mostrou atividade de emulsificação 

frente a diversas fontes de hidrocarbonetos, sendo essa derivada do sobrenadante 

livre de células, ou seja, um produto que está sendo secretado para o meio 

extracelular. Dados da literatura mostram que o papel natural de biossurfactantes que 

são secretados para o meio extracelular tem a função de auxiliar a emulsificação de 

compostos oleosos, aumentando sua biodisponibilidade para a comunidade e 

acelerando a metabolização dos mesmos, além de poder ter papel intermediando 

interações ecológicas com outros organismos, uma vez que alguns biossurfactantes 

apresentam atividades antimicrobianas, antivirais e antifúngicas (Ron & Rosenberg, 

2001; Steinbuchel, 2011; Pacwa-Plociniczak et al., 2011). 
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A ORF idendificada apresentou similaridade de 90% com uma proteína do 

gênero Natrialba, sendo este descrito como produtor de biossurfactantes, como 

ramnolípidio, da classe dos glicolípidios utilizado em processos de biorremediação e 

produção de cosméticos. O gênero Natrialba pertence ao grupo das halófilas, ou seja, 

capaz de crescer em altas concentrações salinas, podendo ser uma escolha ideal para 

auxiliar no processo de biorremediação em derrames de petróleo em ambientes 

salinos e hipersalinos, que pode ser muitas vezes contaminado por meio de processos 

industriais (Kebbouche-Gana et al., 2013). O clone 3C6 pertence a uma biblioteca 

metagenômica derivada de um solo das margens de um rio salino e o biossurfactante 

produzido pelo clone apresentou atividade emulsificante inalterada quando tratado 

com diferentes concentrações salinas, o que pode ser promissor para sua utilização 

em ambientes extremos. Além disso, trata-se de um ambiente não contaminado com 

petróleo e diferente da maioria dos estudos de bioprospecção de microrganismos 

produtores de biossurfactantes que foram realizados em ambientes marinhos ou 

terrestres com história de contaminação por petróleo ou derivados. Apenas um 

pequeno número de bactérias foi descrito como produtoras de biossurfactantes ativos 

em condições extremas (Saimmai et al., 2012). A espécie Haloferax lucentense foi 

descrita primeiramente por Gutierrez e colaboradores (2002) como sendo capaz de 

crescer em salinidade, de 10% a 30%, temperatura e pH ótimos de 37 °C e 7,5, 

respectivamente. No trabalho realizado por Al-Mailem e colaboradores (2013) foi 

observado que a atividade de consumo de hidrocarbonetos por bactérias e arqueias 

em ambientes hipersalinos são substancialmente aprimoradas por fertilização com 

certas vitaminas. No estudo foram testadas diferentes espécies de arqueias, dentre 

elas a H. lucentense, que durante seu crescimento foi capaz de consumir 

hidrocarbonetos como petróleo bruto, n-octadecano e fenantreno. Não foram 

encontrados relatos na literatura relacionados a produção de biossurfactante pela H. 

lucentense. 

No programa PredictProtein a localização da proteína foi prevista em todos os 

domínios da vida. Considerando o domínio Archaea, a sequência da proteína foi  

prevista como sendo secretada, com 100% de confiabilidade do resultado. O fato da 

atividade de emulsificação estar sendo observada no sobrenadante é um indicativo 

de que a proteína está sendo realmente secretada, o que é curioso considerando a 

expressão em E. coli. Não foi encontrado peptídeo sinal na sequência do clone 3C6, 
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o que também pode indicar um peptídeo sinal ainda não descrito. Os produtores de 

biossurfactantes já foram identificados em todos os domínios da vida: Bactérias (Cai 

et. al., 2014), Archaea (Chooklin et. al., 2014) e Eucariotos (Kutzman et. al., 2010). 

Keskin e colaboradores (2015) afirmaram que um grande número de microrganismos, 

tais como fungos, leveduras e bactérias, são capazes de produzir e secretar vários 

tipos de biossurfactantes. Os biossurfactantes quando são extracelulares causam 

emulsificação de hidrocarbonetos, e quando estão associados à membrana celular 

facilitam o transporte dos hidrocarbonetos para o interior da célula. Biossurfactantes 

associados à parede celular causam uma mudança na hidrofobicidade da superfície 

celular, facilitando a adesão do hidrocarboneto (Cirigliano & Carman, 1984; Fiechter, 

1992). Zhang e Maier (1994) observaram que em Pseudomonas aeruginosa a 

hidrofobicidade de células foi aumentada substancialmente devido à presença de 

raminolipídios aderidos à célula.  

O clone 3C6 apresentou atividade emulsificante, no sobrenadante livre de 

células, em cinco diferentes fontes de hidrocarbonetos apresentando índices de 

emulsificação com valores maiores que 50%. Estudos mostram que para uma 

emulsão seja considerada eficaz, o índice de emulsificação deve ser superior a 40% 

(Youssef et al., 2004). MBSP1 apresentou resultados satisfatórios, sendo possível 

observar que a emulsão em querosene foi mantida por um período de mais de um 

ano, indicando ser um bioemulsificante estável. A capacidade de emulsificação é 

importante na biorremediação de ambientes contaminados com petróleo bruto. A 

utilização de biossurfactantes para a biorremediação de solos contaminados com 

hidrocarbonetos tem sido amplamente estudada (Banat et al., 1991, Deschenes et al., 

1996, Robinson et al., 1996, Okpokwasili e Ibiene, 2006, Satpute et al. 2010). 

 A presença de uma hélice transmembrana com tamanho de 18 aa foi 

observada no PredictProtein, a partir das propriedades físico-químicas dos 

aminoácidos presentes na sequência da ORF. Uma importante propriedade dos 

lipopeptídios é a capacidade de permeabilização da membrana, induzindo a formação 

de poros e canais de íons na bicamada lipídica. A surfactina, por exemplo, tem como 

importante função a capacidade de formar canais condutores de íons nas membranas 

lipídicas bacterianas, sendo essa ação semelhante àquela apresentada pelos 

detergentes (Sheppard et al., 1991). Bernheimer e colaboradores (1970) relataram a 

surfactina como um dos biossurfactantes mais poderosos, capaz de desestabilizar as 
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membranas, perturbando sua integridade e permeabilidade. Sendo a capacidade de 

formação de poros uma propriedade também relacionada à sua investigação como 

potencial agente antibacteriano, antifúngico e antitumoral.  

A rubredoxina é uma proteína pequena com um sítio ativo ferro-enxofre 

envolvida na oxidação de alcanos em bactérias, que teve sua via metabólica melhor 

caracterizada em Pseudomonas putida (oleovorans) GPo1 (van Beilen et al., 1994). 

Essa cepa é capaz de oxidar alcanos C5 a C12 para 1-alcanóis, permitindo que ocorra 

o crescimento bacteriano. Smits et al. (2002) relataram que o sistema de alcano 

hidroxilase é composto por 3 componentes: alcano hidroxilase (alkB), rubredoxina 

(alkG) e a redutase rubroxina (alkT). A função da rubredoxina está relacionada a 

transferência de elétrons. Em todas as análises realizadas nos servidores online é 

encontrada uma homologia estrutural da ORF 3C6 com a proteína rubredoxina, porém 

com valores sem significância estatística.  

O biossurfactante (MBSP1) obtido no presente estudo foi eficiente em reduzir 

a tensão interfacial entre a água e o petróleo, assim como apresentou estabilidade 

frente a diferentes concentrações salinas e elevada temperatura. Quando em um 

sistema composto por dois líquidos imiscíveis há redução de energia na presença de 

um surfactante, denomina-se tensão interfacial. Ao reduzir as tensões superficiais e 

interfaciais, os biossurfactantes aumentam a solubilidade e área de contato de 

compostos insolúveis, sua mobilidade, biodisponibilidade e subsequente 

biodegradação (Aparna et al. 2011). Pereira et al. (2013) relataram em seu trabalho 

que biossurfactantes produzidos por três estirpes de Bacillus subtilis foram capazes 

de reduzir os valores de tensão interfacial para 5 mN/m, MBSP1 foi capaz de reduzir 

para 6 mN/m. 

Os biossurfactantes, quando comparados aos surfactantes sintéticos, são 

geralmente mais eficazes em uma ampla gama de valores de salinidade e de 

temperatura. A temperatura e a concentração de NaCl são parâmetros chaves que 

afetam a atividade emulsionante. A termoestabilidade é uma propriedade crítica para 

várias aplicações industriais de um biossurfactante. A estabilidade do biossurfactante 

em diferentes concentrações salinas está de acordo com as características do solo do 

qual o DNA ambiental foi isolado. Além disso, a salinidade influencia na atividade 

dispersante, ou seja, maiores salinidades tendem a favorecer a ação de dispersantes, 
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sugerindo que em situações reais de derrames de óleo no meio marinho, os 

dispersantes teriam um desempenho ainda melhor do que o observado (Chandankere 

et al., 2014).  

A presença de biossurfactantes faz com que as gotículas de líquido se 

espalhem ou se colapsam sobre uma superfície hidrofóbica devido à queda da tensão 

interfacial entre o líquido e a superfície hidrofóbica (Hsieh et al., 2004, Walter et al., 

2010). Ou seja, a capacidade de dispersão do óleo depende da diminuição da tensão 

interfacial da água-óleo devido ao biossurfactante (Morikawa et al., 2000). Esta técnica 

tem sido aplicada para o rastreio da produção de biossurfactantes por microrganismos 

isolados de diferentes ambientes (Bodour et al., 2003; Batista et al., 2006; Płaza et al., 

2006; Thavasi et al., 2011; Ibrahim et al., 2013; Ben Belgacem et al., 2015; Ndlovu et 

al., 2016). Diversos grupos de pesquisa têm mostrado que a técnica de espalhamento 

de óleo é um meio confiável de detectar a presença de biossurfactantes (Hsieh et al., 

2004; Youssef et al., 2004; Płaza et al., 2006; Thavasi et al., 2011; Zhang et al., 2004; 

Ben Belgacem et al., 2015). A dispersão do óleo causada por MBSP1 foi considerada 

satisfatório, comprovando mais uma vez seu potencial. 

Alvarez Yela e colaboradores (2016) descreveram uma comparação da 

capacidade de recuperação melhorada (MEOR) de petróleo entre um ramnolipídio 

produzido por Pseudomonas aeroginosa e uma proteína transmembrana presente em 

Escherichia coli denominada OmpA. A proteína OmpA já foi descrita como 

estabilizadora de emulsões devido a presença de cadeias hidrofóbicas e 

hidrofílicas (González Barrios et al., 2006). Além disso AlnA de Acinetobacter 

radioresistens, homólogo de OmpA, também demonstrou capacidade de estabilizar 

hidrocarbonetos em emulsões de água (Toren et al., 2002). A proteína OmpA 

apresenta peso molecular de 31 kDa, capacidade de redução da tensão interfacial 

atingindo o valor de 27,39 mN/m e uma atividade de emulsificação de 41 - 45%, além 

de resultado positivo para recuperação melhorada de petróleo, resultados superiores 

quando comparado ao ramnolipídio. OmpA foi testada quanto a capacidade de 

aumentar a estabilidade das emulsões de dodecano / água, e foi observado um 

aumento em até 7,5 h (Aguilera et al., 2014). Em comparação, a proteína obtida no 

presente estudo (MBSP1) apresentou melhores resultados em relação aos obtidos 

nos ensaios realizados com OmpA. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964830516301421#bib12
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964830516301421#bib37
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O gene de OmpA foi clonado em duas cepas de Acinetobacter - ADP1, em 

ambos os casos, a proteína purificada de E. coli clonada apresentou atividade 

emulsificante (Walzer et al., 2006). As proteínas OmpA de várias cepas de 

Acinetobacter (Acinetobacter sp. V-26, ADP1, RAG-1 e BD4) são secretadas e 

possuem atividade de emulsificação. OmpA é uma proteína transmembrana anfifílica, 

com cadeias hidrofóbicas e hidrofílicas, que interage com a membrana externa e o 

periplasma em E. coli, seu modelo estrutural imita a estrutura anfifílica de um agente 

tensoativo (Aguilera et al., 2014). Enquanto MBSP1 é recuperada a partir do 

sobrenadante celular, OmpA é recuperada intracelularmente. 

O aumento da degradação de hidrocarbonetos na presença de 

biossurfactantes pode envolver dois mecanismos distintos: o primeiro, consiste no 

aumento da solubilidade dos compostos hidrofóbicos, tornando-os mais acessíveis à 

célula; e o segundo, consiste na interação dos surfactantes com a superfície celular, 

o que acarreta um aumento da hidrofobicidade e permite maior interação dessa 

superfície com os substratos hidrofóbicos. Nesse aspecto, bactérias transformadas 

com o vetor vazio pHis-parallel1 e clone 3C6 apresentaram degradabilidade de 

hidrocarbonetos alifáticos. No entanto, os resultados mostraram que o clone 3C6 

favoreceu o aumento da degradação, uma vez que foi observada uma maior 

porcentagem de biodegradação de hidrocarbonetos. Esse aumento pode ser atribuído 

à atividade biossurfactante do MBSP1. De fato, Nievas et al. (2008), descreveram que 

a adição de biossurfactantes provoca um aumento na biodegradação de 

hidrocarbonetos através dos mecanismos de mobilização, solubilização ou 

emulsificação. O aumento da biodegradação (acima de 60%) dos compostos fitano e 

pristano pelo clone 3C6 reforça a hipótese deste como biossurfactante, pois estes são 

alcanos isoprenóides extremamente resistentes à biodegradação devido à presença 

de ramificações em suas moléculas (Rontani e Giusti, 1986). Zhang e Maier (1994) 

também demonstraram um efeito estimulatório de raminolipídios na biodegradação de 

diferentes frações de hidrocarbonetos por Pseudomonas aeruginosa. O efeito da 

adição de surfactina produzida por Bacillus subtilis O9 na biodegradação de 

hidrocarbonetos foi mensurada e após 10 dias de tratamento, apenas 6,8 e 7,2% de 

hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos permaneceram no ambiente, respectivamente 

(Oliveira et al., 2000)  
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Alasan, um biossurfactante polimérico sintetizado por Acinetobacter 

radioresistens KA53, apresenta em sua composição diferentes proteínas. Essas 

proteínas foram purificadas e posteriormente confirmadas como sendo componentes 

ativos do complexo. Foi demonstrado que as proteínas apresentaram atividade 

emulsificante, que após tratadas com proteases específicas tiveram essa atividade 

cessada. A purificação das proteínas do alasan, forneceu base para demonstrar que 

as proteínas por si só e sinergicamente são emulsionantes ativos (Toren et al., 2001). 

O biossurfactante MBSP1 ao ser tratado com proteinase K também perdeu totalmente 

atividade emulsificante, evidenciando que sua atividade está diretamente relacionada 

a uma proteína. 

Uma proteína denominada Ranaspumin-2 com atividade surfactante foi isolada 

da espuma de ninhos de rãs. A proteína que apresenta um tamanho de 11 kDa foi 

clonada e purificada, continuou a produzir emulsão, porém essa não se manteve 

estável, sugerindo que outros componentes precisam ser adicionados para explicar 

as propriedades da espuma nos ninhos das rãs (Mackenzie et al, 2009). No presente 

trabalho, conseguimos clonar MBSP1 que apresentou um tamanho aproximado de 25 

kDa e manteve emulsão estável mesmo após processos de purificação. 

Curiosamente, Ranaspumin-2 apresenta 31% de sua estrutura composta por resíduos 

desordenados, enquanto que MBSP1 apresenta 44% de resíduos desordenados. 

A proteína com atividade biossurfactante obtida nesse estudo apresenta 

características que indicam se tratar de uma nova proteína. O tratamento com 

proteinase-K de MBSP1, comprovou que a atividade emulsificante foi totalmente 

inibida no ensaio de emulsificação, o que leva a concluir que a proteína está 

diretamente relacionada com a capacidade emulsificadora. O peso molecular 

observado em todas as etapas, desde a expressão proteica até purificação, é diferente 

do peso esperado de aproximadamente 32 kDa. Essa observação pode ser explicada 

pelo fato de que: (1) a proteína apresentar uma grande quantidade de resíduos 

hidrofóbicos, fazendo com que se ligue ao SDS mais fortemente e ocorra maior 

migração no gel de poliacrilamida, (2) esteja ocorrendo uma clivagem de um possível 

peptídeo sinal para que a proteína seja liberada no meio extracelular, (3) a proteína 

apresenta regiões desordenadas, o que pode estar ocasionando uma migração 

diferencial no gel de poliacrilamida. Em seu trabalho, Abbadi e colaboradores (2014), 

estudaram uma proteína desordenada de Mycobacterium tuberculosis que apresentou 
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uma migração anômala no SDS-PAGE com peso molecular diferente do esperado, 

que foi altamente sensível à proteólise com proteinase-k e resistente à altas 

temperatura. 

 A produção em grande escala de biossurfactantes continua a ser um desafio 

devido a várias limitações, que incluem a dependência de sistemas genéticos 

complexos como operons, sintetases peptídicas não ribossomais e / ou complexos de 

montagem multiproteicos. Além disso, a produção de biossurfactantes em larga escala 

também depende da matéria-prima e dos substratos adequados, da disponibilidade 

de microrganismos produtores de surfactantes, fermentadores industriais adequados, 

processos de purificação, propriedades biossurfactantes; e rendimentos de produção 

(Santos et al., 2016). As características apresentadas pelo MBSP1 apontam para o 

potencial da produção de biossurfactantes em larga escala, superando as limitações 

existentes para os biossurfactantes descritos até o momento, pois pode ser 

recuperado ou utilizado diretamente do sobrenadante livre de células. A purificação 

por precipitação ácida, resultou em resultados positivos para todos os ensaios 

funcionais, já que purificação utilizando a coluna de afinidade não apresentou 

rendimento satisfatório. A recuperação de MBSP1 por precipitação ácida acarreta em 

uma grande redução nos custos de purificação. A propriedade dos biossurfactantes 

para se tornar insolúvel e precipitar a baixos valores de pH tem sido amplamente 

utilizada para o seu isolamento do meio de cultura de vários tipos de biossurfactantes, 

tais como lipopeptídios, que já foram isolados através dessa metodologia (Lin e Jiang, 

1997; McInerney et al., 1990).  

 

6- CONCLUSÃO 

 A proteína MBSP1 isolada do clone 3C6 selecionado funcionalmente em 

biblioteca metagenômica de ambiente salino apresentou atividade surfactante 

satisfatória em teste de colapso de gota, produção de emulsificação, dispersão de 

óleo e redução da tensão interfacial. Adicionalmente o clone contendo a MBSP1 foi 

capaz de aumentar a capacidade de biodegradação de hidrocarbonetos alifáticos 

quando combinado com diferentes isolados bacterianos. Além disso, a proteína 

MBSP1 foi altamente resistente a uma ampla faixa de temperatura, pH e salinidade, 

indicando sua adaptação a condições extremas. Portanto, neste trabalho 

descrevemos a clonagem de um gene que codifica uma proteína com propriedades 
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tensoativas relevantes que pode ser produzida heterologamente em E. coli sem 

dependência de substrato, reduzindo limitações da produção em larga escala de 

biossurfactantes. Sendo assim a MBSP1 é uma proteína candidata para o 

desenvolvimento de produtos biotecnológicos. Por fim, a MSBP1 é também a primeira 

proteína com estas propriedades descritas nos domínios Archea ou Bacteria 
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