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Resumo: Biossurfactantes são moléculas sintetizadas a partir de microrganismos tais como 

bactérias, leveduras e fungos. O interesse por tais compostos tem apresentado crescimento nos 

últimos anos devido à apresentação de características singulares quando comparados com os 

surfactantes químicos obtidos a partir do petróleo. Os biossurfactantes podem ser empregados 

em diferentes setores da economia tais como agricultura, construção civil, indústria 

petrolífera, alimentícia, farmacêutica, entre outras. O presente trabalho tem como objetivo 

realizar um estudo de busca de anterioridade sobre biossurfactantes e o uso de resíduos 

lignocelulósicos como fonte de carbono para os microrganismos produtores destes compostos, 

mais especificamente uma busca em registros de depósito de patentes ou mesmo patentes. Para 

isto, foi realizada uma análise de patentes depositadas em bancos de dados como por exemplo, 

o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) e o World Intellectual Property 

Organization (WIPO). Os dados obtidos demonstraram uma área bastante promissora, porém 

com pouca pesquisa relacionada ao uso e aplicação de resíduos lignocelulósicos além de 

demonstrar que estudos ainda são necessários para que se possam abranger outros bancos de 

dados bem como a necessidade de uma análise completa sobre todos os documentos obtidos.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com questões ambientais é crescente e dentro deste âmbito a busca por 

produtos que possam substituir de maneira eficaz aqueles provenientes de fontes não 

renováveis, tal como o petróleo, é essencial para uma sociedade que busca alcançar o patamar 

da sustentabilidade. Neste contexto, destacam-se os chamados bioprodutos, sendo esta uma 

alcunha recente para uma gama de produtos inovadores que estão surgindo no mercado para 

substituir produtos que são fabricados com o uso de substâncias de origem não renovável 

(GHAFFAR et al., 2015; DESOUKY et al., 2011; ANTUNES et al., 2015). Os bioprodutos 

podem ser definidos como produtos que possuem em sua composição materiais biológicos ou 

renováveis sendo que o prefixo “bio” faz referência ao uso de compostos derivados de fontes 

biológicas tais como a agricultura e o processamento de alimentos (OMAFRA, 2010).  

A busca por estes bioprodutos é de suma importância já que representa uma oportunidade 

de inovar na fabricação de produtos comumente utilizados pelos consumidores tais como 

produtos de limpeza doméstica, tintas, itens de cuidado pessoal, sabões, detergentes, materiais 

de construção, entre outros, permitindo assim que haja uma melhoria ambiental sem 

comprometimento do desempenho do produto (OBIC, 2011; FIMIANI et al., 2005). Dentre os 

inúmeros bioprodutos que estão sendo pesquisados e desenvolvidos atualmente, destacam-se 

os biossurfactantes que constituem o tema deste trabalho (NITSCHKE e PASTORE, 2002; 

GUDINÃ et al., 2013; BANAT et al., 2010).  

Agentes surfactantes são compostos anfifílicos que possuem várias propriedades dentre as 

quais se tem a diminuição da tensão superficial e interfacial de líquidos (CHRISTOFI e 

IVSHINA, 2002). Estes compostos são capazes de agir como detergentes, emulsificantes e 

dispersantes, além de encontrarem-se presentes na formulação de muitos produtos utilizados 

cotidianamente tais como xampus, produtos de cuidado pessoal e farmacêuticos, tintas, entre 

outros (MARCHANT e BANAT, 2012), podendo ser sintéticos ou biológicos (NITSCHKE e 

PASTORE, 2003).  

Os surfactantes sintéticos diferem dos biológicos pela maneira como são obtidos já que a 

maioria é sintetizada quimicamente utilizando derivados do petróleo que é um recurso não 

renovável e nocivo ao meio ambiente (MUKHERJEE et al., 2006; MAKKAR e CAMEOTRA, 

2002). Muitos surfactantes sintéticos apresentam-se tóxicos não sendo biodegradáveis, 

representando um risco ao ambiente devido ainda aos processos de manufatura e subprodutos 

advindos desses processos (MAKKAR e CAMEOTRA, 2002).  
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Neste contexto, os biossurfactantes surgem como uma alternativa ao uso dos surfactantes 

sintéticos (NITSCHKE e PASTORE, 2003).  

Por outro lado, biossurfactantes são bioprodutos de origem microbiana que possuem 

elevada atividade superficial e emulsionante apresentando uma grande diversidade estrutural, 

consistindo em subprodutos do metabolismo de microrganismos como bactérias, fungos e 

leveduras (BANAT et al., 2000; NITSCHKE e PASTORE, 2002). Apesar dos muitos 

benefícios apresentados pelos biossurfactantes, os altos custos associados a sua produção não 

permitem que os mesmos sejam capazes de substituir inteiramente os surfactantes sintéticos no 

mercado sendo necessário assim, buscar maneiras de reduzir tais custos. Uma das 

possibilidades a ser explorada para barateamento da produção é o emprego de matéria orgânica 

rica, mas de baixo custo para servir de substrato para a produção de biossurfactantes pelos 

microrganismos (JAIN et al., 2013). 

 Matérias-primas agrícolas ou resíduos industriais podem ser empregados como substratos 

apresentando os benefícios de barateamento da produção bem como a redução da poluição já 

que materiais que antes seriam descartados pela indústria podem ser reutilizados na produção 

de biossurfactantes (JAIN et al., 2013). Todavia, a seleção de resíduos agroindustriais para 

servirem de substrato para microrganismos possui a problemática de encontrar um resíduo que 

possua o equilíbrio adequado de carboidratos e lipídios para permitir que haja crescimento dos 

microrganismos e posterior produção de biossurfactantes (MAKKAR e CAMEOTRA, 1999).  

As matérias-primas agrícolas estão disponíveis em excesso podendo ser produzidas em 

regiões tanto de clima temperado quanto tropical (MAKKAR e CAMEOTRA, 1999). O Brasil 

é um país que além de apresentar dimensões continentais, também apresenta tradição agrícola, 

permitindo assim que o custo de obtenção de substratos para produção de biossurfactantes seja 

baixo ou nulo já que há grande disponibilidade de resíduos lignocelulósicos. Cada espécie 

vegetal apresenta sua própria composição lignocelulósica, entretanto, há componentes 

principais que são os mesmos em todas as espécies: cerca de 50 a 60% de carboidratos na forma 

de celulose e hemicelulose e de 20 a 35% de lignina (GALBE e ZACCHI, 2012). Ainda de 

acordo com Galbe e Zacchi (2012), a celulose é a maior componente da parede das células das 

plantas sendo a macromolécula mais abundante do planeta.   

Dentro deste contexto de inovações e novas tecnologias, a realização de uma busca de 

anterioridade objetiva apurar o estado da técnica ou da arte, que corresponde a tudo que foi 

tornado acessível e de conhecimento público em um período anterior ao depósito de uma 

patente, de um produto que se pleiteia patentear. Para tanto, é preciso empreender uma busca 
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ou varredura em bancos de dados de patentes nacionais e internacionais a fim de verificar a 

existência do produto que se quer patentear (NIT-UFRN, 2015). 

Assim, este trabalho objetiva realizar um estudo de busca de anterioridade através do 

mapeamento de patentes consolidadas relativas à produção de biossurfactantes utilizando 

resíduos lignocelulósicos nos principais bancos de dados existentes, objetivando, futuramente, 

desenvolver a temática deste trabalho em outras publicações.  

 

 

2. METODOLOGIA  

 

O estudo da busca de anterioridade foi realizado no dia 19 de setembro de 2015 utilizando 

a base de dados de patentes depositadas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) 

e na World Intellectual Property Organization (WIPO); objetivando verificar a existência de 

patentes relacionadas à obtenção de biossurfactantes utilizando resíduos lignocelulósicos.  

Para tanto, palavras-chave foram empregadas nos diferentes bancos de dados de patentes 

buscando abranger qualquer patente que possuísse similaridade a temática deste trabalho.  

Averiguou-se que cada banco de dados utilizado apresenta especificidades no tocante à 

realização de busca de patentes. Logo, se faz necessário discutir pormenorizadamente como tal 

busca foi efetuada nos bancos de dados empregados.  

A busca empreendida no banco de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

(INPI) foi realizada utilizando-se a busca avançada na qual se solicitou que a busca fosse 

realizada por palavra-chave, sendo as mesmas inseridas no campo “resumo”. Em relação a 

busca empreendida no banco de dados da Organização Mundial de Propriedade Intelectual 

(WIPO), esta foi realizada com palavras-chave na “simple search” solicitando ao buscador a 

pesquisa na primeira página (front page) nos documentos de patente. Ressalta-se que as 

palavras-chave empregadas apresentavam-se em língua inglesa para esse buscador.  

Destaca-se que em todos os buscadores para palavras-chave compostas por mais de um 

termo como por exemplo, bio-surfactante, foi empregado aspas; além disso, empregou-se o 

operador booleano and em todos os buscadores. Para abranger o máximo de patentes possível, 

utilizou-se toda combinação possível com as palavras escolhidas tanto no singular como no 

plural. Tais variações tiveram que ser empregadas já que se observou que os buscadores 

apresentaram distinção entre singular e plural.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 1 apresenta as palavras-chave utilizadas nos diferentes bancos de dados bem 

como os resultados obtidos ao empregá-las.  

 

Tabela 1 – Palavras-chave e seus resultados em diferentes bancos de dados de patentes 

Palavras-chave em português Palavras-chave em inglês INPI WIPO 

Biossurfactante Biosurfactant 9 353 

Biossurfactantes Biosurfactants 5 94 

Bio-surfactante Bio-surfactant 0 45 

Bio-surfactantes Bio-surfactants 0 45 

Surfactante and lignocelulósico Surfactant and lignocellulosic 0 39 

Surfactante and lignocelulose Surfactant and lignocellulose 0 26 

Surfactante and biomassa Surfactant and biomass 1 113 

Surfactante and hemicelulose Surfactant and hemicellulose 0 11 

Surfactante and celulose Surfactant and cellulose 8 2616 

Surfactante and lignina Surfactant and lignin 0 273 

Biossurfactante and biomassa Biosurfactant and biomass 0 3 

Biossurfactante and celulose Biosurfactant and cellulose 0 6 

Biossurfactante and lignina Biosurfactant and lignin 0 1 

Bio-surfactante and biomassa Bio-surfactant and biomass 0 2 

Bio-surfactante and celulose Bio-surfactant and cellulose 0 1 

Bio-surfactante and lignina Bio-surfactant and lignin 0 1 

 

Demais palavras-chaves utilizadas não apresentaram nenhum documento como: 

Biossurfactante and lignocelulósico (Biosurfactant and lignocellulosic); Biossurfactante and 

lignocelulose (Biosurfactant and lignocellulose); Biossurfactante and hemicelulose 

(Biosurfactant and hemicellulose); Bio-surfactante and lignocelulósico (Bio-surfactant and 

lignocellulosic); Bio-surfactante and lignocelulose (Bio-surfactant and lignocellulose); Bio-

surfactante and hemicelulose (Bio-surfactant and hemicellulose). Devido às especificidades 

apresentadas pelos buscadores, os resultados obtidos serão discutidos separadamente. 
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3.1. Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) 

 

A busca empreendida no banco de dados do INPI, conforme metodologia, demonstrou que 

entre os documentos de patentes analisados, ressalta-se que ao se empregar as palavras-chave 

biossurfactantes e biossurfactante foram obtidos catorze (14) resultados. Dentre os quais é 

possível observar patentes relacionadas à: métodos de obtenção de biossurfactantes utilizando 

diferentes microrganismos (BR PI 1102193-4 A2; BR PI 0701873-8 A2; BR 10 2012 023115 

8 A2); biossurfactantes produzidos por microrganismos que utilizam derivados do petróleo 

como fonte de carbono (BR PI 0305960-0 A2); biossurfactantes utilizados para 

descontaminação de areia de praia contaminados por petróleo (BR PI 0604094-2 A2); produção 

de detergentes biodegradáveis utilizando biossurfactantes (BR PI 1102592-1 A2); utilização de 

biossurfactantes para recuperação de óleo (BR PI 0603882-4 A2); entre outros.  

Ao se empregar as palavras-chave surfactante and celulose se verificou que foram 

encontrados oito (8) resultados, destes nenhum apresentou relação com biossurfactantes obtidos 

de resíduos lignocelulósicos. Da mesma forma os resultados obtidos com uso das palavras-

chave surfactante and biomassa, surfactantes and celulose, surfactante and celuloses.  

 

3.2. World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 

De acordo com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, o banco de dados de 

patentes utilizado pela organização em questão (PATENTSCOPE) provê acesso ao Tratado de 

Cooperação de Patentes (PCT) sendo possível acessar documentos de patentes depositados em 

escritórios em todo o mundo. Devido à magnitude do banco de dados desta organização foram 

encontrados mais resultados do que os observados no INPI.  

Os documentos de patentes encontrados na busca realizada utilizando as palavras-chave 

biosurfactant e biosurfactants revelaram documentos que abordam uma diversidade de temas 

envolvendo biossurfactantes. Dentre os quais se tem: sistema de produção de micro emulsões 

de biossurfactantes para serem empregadas em cosméticos, alimentos, engenharia química e 

agricultura (CN 104450510); biossurfactantes produzidos por cepas de Bacillus sp. e seus usos 

(US 20150045290); produção de biossurfactantes empregando vinhaça como fonte carbono a 

ser usada pelo microrganismo produtor (US 20150037302); uso de biossurfactante como 

antibiótico agrícola contra doenças causada por fungos em cultivos (CN 104178537); emprego 

de biossurfactantes na composição de produtos de higiene pessoal como xampus, 

condicionadores, entre outros (US 20140349902); descoberta de um novo composto isolado de 
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leveduras que pode ser empregado como um biossurfactante (US 20140323757); entre outros. 

Tais resultados são condizentes com a infinidade de aplicações destes compostos e demonstram 

a versatilidade destes bioprodutos. Próximos a nossa temática, embora não foram analisados 

todas os resultados de patentes apresentados, estão as patentes WO 2014185805, que refere-se 

ao processo de produção de um tipo de biossurfactante conhecido como glicolípidio que é 

produzido por fungos empregando fontes de carbono lignocelulósicas para tal, e a patente PT 

106959, que faz referência ao processo de produção de glicolipídios, que podem atuar como 

biossurfactantes, a partir de utilização de material lignocelulósico como fonte de carbonopode 

ser verificados nas patentes. 

Ao se utilizar as palavras-chave: surfactant and lignocellulosic; surfactant and 

lignocellulose; surfactant and biomass; surfactant and hemicellulose; surfactant and cellulose; 

e surfactant and lignin; observou-se que uma grande quantidade de patentes foi encontrada. 

Devido a grande quantidade de patentes resultantes da busca empreendida com o uso das 

palavras-chave citadas bem como de suas variações, não foi possível afirmar se todas as 

mesmas faziam referência à temática deste trabalho. Por esta razão, novos estudos deverão ser 

desenvolvidos para averiguar este fato. Assim, comprova-se a importância do uso de diferentes 

palavras-chave para que dessa forma seja possível, através do emprego das mesmas, se verificar 

a existência concreta de patentes que se relacionem ao tema do trabalho.  

As variações das palavras-chave, de acordo com a metodologia apresentada neste trabalho, 

também resultaram em grande quantidade de patentes, a saber: surfactants and lignocellulosic, 

8 patentes; surfactants and lignocelluloses, 2 patentes; surfactants and lignocellulose, 1 

patente; surfactants and lignocelluloses, 4 patentes; surfactants and biomasses, 4 patentes; 

surfactants and biomass, 57 patentes; surfactants and hemicelluloses, 3 patentes; surfactants 

and hemicellulose, 7 patentes; surfactants and celluloses, 32 patentes; surfactants and celulose, 

727 patentes; surfactant and celluloses, 61 patentes; surfactants and lignins, 9 patentes; 

surfactants and lignina, 75 patentes; e surfactant and lignins, 8 patentes.  

Um exame das patentes que foram geradas quando se utilizaram as palavras-chave 

biosurfactant and biomass demonstrou que as patentes não apresentaram similaridade a 

biossurfactantes obtidos de resíduos lignocelulósicos, mas possuíam os seguintes temas: 

produção de biossurfactantes e biopolímeros através do uso de resíduos de óleo após reciclagem 

ou durante os estágios preliminares da reciclagem (US 20110151100); biossurfactante 

produzido através do uso de diferentes biomassas, tais como óleo vegetal, carboidratos e afins, 

sendo empregado como inibidor de lipase (JP 2010248186); emprego de biossurfactante na 

composição de uma mistura bacteriana usada para regenerar terra e água contaminadas por 
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petróleo bruto e derivados (DE 000019652580). A variação biosurfactants and biomass 

apresentou duas (2) patentes sendo que a primeira patente US 20110151100 já havia aparecido 

em busca anterior e a segunda patente US 20050227338 não apresentou temática similar à deste 

trabalho.  

O emprego das palavras-chave biosurfactant and celulose resultou em seis (6) patentes das 

quais apenas a patente CN 101538604 apresentou similaridade ao tema do trabalho já que tal 

patente faz referencia a um método de produção de biossurfactantes do tipo ramnolipídio 

através do uso de hidrólise de celulose.  

As palavras-chave biosurfactant and lignin, bio-surfactant and biomass, bio-surfactant 

and celulose, bio-surfactant and lignin e suas variações diante do plural não apresentaram 

documento de patentes que resguardassem similaridade com a temática deste trabalho.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A busca de anterioridade demonstrou a existência de patentes similares a proposta deste 

trabalho, todavia embora não tenham sido analisadas todas as opções resultantes da busca, a 

quantidade de patentes encontradas foi relativamente pequena, o que atesta a necessidade de 

mais estudos acerca destes inovadores bioprodutos.  

Dentro deste contexto, destaca-se também a viabilidade do desenvolvimento destes 

bioprodutos fazendo uso de resíduos que seriam descartados permitindo a criação de um 

produto sustentável e que pode ser utilizado na formulação de muitos outros produtos. Ressalta-

se que a realização do estudo da busca de anterioridade com a temática dos biossurfactantes 

produzidos através de resíduos lignocelulósicos necessita que outras buscas de anterioridade 

sejam realizadas para que se possa aprofundar e mapear completamente todas as patentes que 

foram geradas durante as buscas.  
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Abstract: Biosurfactants molecules are synthesized from organisms such as bacteria, yeasts 

and fungi. The interest in these compounds has been growing in recent years due to the 

presentation of unique characteristics compared with chemical surfactants derived from 

petroleum. The biosurfactants can be employed in different sectors of the economy such as 

agriculture, construction, oil industry, food, pharmaceutical, among others. This paper aims to 

conduct a prior art search and study of biosurfactants using lignocellulosic residues as a 

carbon source for microorganisms producing these compounds, more specifically a search in 

patent filing records or even patents. For this, an analysis of patents filed in databases was 

carried out such as the National Institute for Industrial Property (INPI) and the World 

Intellectual Property Organization (WIPO). The data demonstrate a very promising area, but 

with little related research the use and application of lignocellulosic residues as well as 

demonstrating that studies are needed so that they can cover other databases and verify all 

patents that have arisen by chance during searches.  

 

Keywords: biosurfactant, technological prospecting, patents, lignocellulosic residues. 
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