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RESUMO

Este trabalho teve por objetivo o isolamento e seleção de 
microrganismos produtores de lipases, a otimização das condições de 
produção e a caracterização cinética e de estabilidade da enzima produzida. 
Os estudos iniciaram-se com o isolamento de uma cepa de Penicillium  
aurantiogriseum Dierckx IOC 4212, a partir de uma contaminação de óleo de 
soja. A cepa selvagem apresentou atividade lipolítica tanto em placas de Petri 
contendo ágar, Rodamina B e óleo de oliva, quanto em fermentação submersa 
(1,0 U/mL, 24 h). A otimização da fermentação foi realizada pelo estudo da 
influência da composição do meio de cultivo na produção da enzima. A adição 
de sais ao meio de cultivo mostrou favorecer a síntese de lipase, obtendo-se 
atividade específica máxima de 68 U/mg em 24 h de cultivo. O efeito do pH 
inicial do meio foi estudado tamponando-se o meio em valores de pH entre 6 e
8. Com tampão fosfato pH 7,0 100 mM observou-se maior atividade lipolítica (3 
U/mL, 48 h). Foram realizadas fermentações com a adição de peptona de 
caseína, peptona de carne, extrato de levedura e sulfato de amônio. Os 
melhores resultados foram obtidos em meio contendo apenas sulfato de 
amônio e nitrato de potássio como fontes de nitrogênio (13 U/mL, 72 h). Com a 
adição de óleos vegetais (oliva, milho, soja e girassol) ao meio, verificou-se que 
o óleo de oliva foi o melhor indutor, na concentração de 0,5 %. As relações C/N 
de 2,5 e 5 foram as mais favoráveis para a síntese da enzima. A melhor 
temperatura para a produção da enzima foi 29 °C, dentro da faixa estudada de 
26 a 32 °C. A caracterização cinética e os estudos de estabilidade do extrato 
enzimático bruto produzido pelo fungo P. aurantiogriseum nas condições 
ótimas de fermentação foram determinados. O extrato enzimático bruto 
apresentou pH ótimo de 8,0, temperatura ótima para atividade entre 37 e 60 °C, 
estabilidade entre os pH 6 e 9 e mostrou-se relativamente estável à 
temperatura observando-se 100 % de atividade a 28 °C, 77 % a 37 °C, 45 % a 
45 °C e 32 % a 50 °C, após 30 minutos de incubação.

Palavras-chave: Lipase, Penicillium aurantiogriseum, caracterização cinética, 
otimização de meio de cultivo.



ABSTRACT

The objective of this work was to isolate microorganisms capable of 
producing lipases, to optimize the conditions for production of the enzyme and 
to characterize the kinetics and stability of the enzyme produced. The most 
promising isolate obtained was a wild strain of Penicillium, isolated as a 
contaminant of soybean oil, characterized as P. aurantiogriseum  Dierckx IOC 
4212. This strain showed lipolytic activity in Petri dishes containing agar, 
Rhodamine B and olive oil, as well as in submerged fermentation in Erlenmeyer 
flasks (1,0 U/mL, 24 h). The fermentation was optimized through a study of the 
effect of medium composition and environmental conditions on enzyme 
production. The addition of mineral salts to the medium favored the production 
of lipase, with a maximum specific activity of 68 U/mg being obtained in 24 h of 
culture. The effect of initial pH was studied using media buffered at values 
between pH 6 and pH 8. The highest activity, obtained with phosphate buffer 
pH 7.0 100 mM, was 3 U/mL, and occurred at 48 h. In fermentations carried out 
with the addition of casein peptone, meat peptone, yeast extract and 
ammonium sulfate as nitrogen sources, the highest lipase yield, of 13 U/mL at 
72 h, was obtained with the medium containing ammonium sulfate. Vegetable 
oils were tested as inducers of lipase production at concentrations of 0.5% 
(w/v). Olive oil was a better inducer than com, soybean or sunflower oil. C/N 
ratios of 2.5 and 5 were most favorable for the production of lipase. The 
optimum temperature for production, within the studied range of 26 to 32 °C, 
was 29 °C. A kinetic characterization and studies of stability were done with a 
crude extract obtained from a fermentation performed under the optimum 
conditions identified in the earlier studies. The optimum pH for activity was 8.0, 
while there was a broad temperature optimum from 37 to 60 °C. The enzyme 
was relatively stable at a temperature of 28 °C between pH 6 and pH 9. In 
studies of temperature stability, after 30 minutes of incubation, the enzyme 
retained 100% of activity at 28 °C, 77 % at 37 °C, 45 % at 45 °C and 32 % at 50 
°C.

Keywords: Lipase, Penicillium aurantiogriseum, kinetic characterization, culture 
media optimization
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. INTRODUÇÃO



1.1. LIPASES

1.1.1. Definição

A definição clássica de lipases descreve estas enzimas como glicerol 

éster hidrolases, E.C.3.1.1.3, que atuam sobre ligações éster presentes em 

acilgliceróis, liberando ácidos graxos e glicerol (Jaeger et a i, 1994), 

constituindo uma classe especial de esterases (Eglof et a i, 1995) (Figura 1).

Triadlgíjcerol Glicerol Ácido gra©

Figura 1. Representação da reação de hidrólise ou síntese catalisada por lipases, 
tendo como substrato um triacilglicerol.

As esterases (E.C. 3.1.1.1) são enzimas largamente distribuídas na 

natureza e sua atividade enzimática está restrita à hidrólise de ligações éster 

em substratos solúveis em água (Alvarez-Macarie, 1999).

A diferenciação entre lipases e esterases, entretanto, ainda não está 

completamente definida. Em 1958, Sarda e Desnuelle propuseram definir as

lipases a partir de sua característica cinética: a propriedade de ativação na
2



presença de substratos insolúveis em água e emulsionados, ou seja, na 

presença de uma interface lipídeo/água. Segundo estes autores, as lipases 

seriam ativadas na presença de ésteres emulsionados, enquanto as esterases 

não apresentariam esta ativação, exercendo sua função hidrolítica sobre 

substratos solúveis em água. A determinação da estrutura tridimensional das 

lipases de Rhizomucor miehei (Brady et a i, 1990), Geotrichum candidum 

(Schrag et al., 1991) e da lipase pancreática humana (Winkler et a i, 1990), 

propiciou uma explicação para o fenômeno da ativação interfacial: o sítio ativo 

destas enzimas era recoberto por uma “tampa” hidrofóbica ou “lid”, que ao 

interagir com a interface lipídeo/água sofreria uma mudança conformacional, 

expondo o sítio ativo. A presença da “tampa” na estrutura da enzima e a 

propriedade de ativação interfacial passaram a ser fatores determinantes para 

a caracterização de lipases.

Mais recentemente, entretanto, observou-se que a presença da 

“tampa” não está necessariamente correlacionada com a ativação interfacial, 

tendo sido descritas lipases como a de Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia 

glumae e Candida antartica B que apresentam a “lid” em suas estruturas, mas 

não sofrem ativação interfacial (Jaeger e Reetz, 1998). Por outro lado, as 

cutinases, enzimas consideradas lipases “verdadeiras”, não apresentam a “lid” 

e não precisam da interface para exercer sua atividade hidrolítica (Cygler e 

Schrag, 1997).

As lipases têm sido definidas, nos trabalhos mais recentes, 

simplesmente como carboxilesterases que hidrolisam acilgliceróis de cadeia 

longa, ou seja, com cadeia acila com mais de 10 átomos de carbono. Enzimas 

que apresentam a capacidade de hidrolisar apenas acilgliceróis de cadeia com



menos de 10 carbonos são tidas genéricamente como esterases (Jaeger, et a i, 

1999; Ferrato et al., 1997; Verger, 1997; Eglof et a i, 1995; Jaeger et a i, 1994).

A diferenciação entre lipases e esterases também tem sido feita pela 

diferença de especifidade preferencial das duas enzimas. Os substratos 

naturais para lipases são óleos e gorduras contendo triacilgliceróis constituídos 

de ácidos graxos de cadeia longa, ou seja, ligações ésteres tríplices, enquanto 

esterases atuam sobre ligações éster únicas, liberando ácidos graxos de baixo 

peso molecular (Bier, 1955; Brockman, 1984). Deve-se enfatizar, entretanto, 

que a maioria das lipases pode hidrolisar os substratos de esterases, enquanto 

o inverso não é verdadeiro (Jaeger et a i, 1999).

As lipases diferem grandemente com respeito à origem (bacteriana, 

fúngica, vegetal, animal) e propriedades cinéticas. Elas catalisam in vitro a 

hidrólise ou síntese de um grande número de ésteres carboxílicos diferentes 

(Fontana et a i, 1993). Entretanto, todas elas mostram maior atividade 

específica contra substratos glicerídicos (Eglof et a i, 1995). As lipases 

pertencem a um grupo de enzimas interessantes, não apenas pela capacidade 

de atuarem sobre substratos insolúveis em água, mas também pela 

capacidade de catalisarem diferentes reações, como as reações de hidrólise, 

esterificação, interesterificação, alcoólise, acidólise e aminólise. A diversidade 

de propriedades das lipases propicia a utilização destas enzimas em diferentes 

campos de aplicação (Pandey et a i, 1999).

1.1.2. Aspectos estruturais

Um grande número de estruturas de lipases tem sido determinado e, 

apesar da pouca similaridade entre suas seqüências de aminoácidos, todas



têm estruturas terciárias relacionadas à família das a/p hidrolases (Schrag e 

Cygler, 1997).

As proteínas com estrutura semelhante à das a/p hidrolases possuem 

um núcleo central composto por fitas p paralelas (Figura 2). As fitas p têm 

orientação para a esquerda, e a primeira e a última fita possuem um ângulo de 

aproximadamente 90° entre si. O sítio catalítico está localizado no lado C- 

terminal das fitas p e o nucleófilo catalítico, em um pentapeptídeo altamente 

conservado (Jaeger et a i, 1999; Jaeger e Reetz, 1998; Schrag e Cygler, 1997; 

Eglof eta l., 1995; Jaeger et a i, 1994).

As lipases apresentam os seguintes aspetos estruturais gerais: (1) uma 

seqüência nucleófilo-ácido-histidina como constituintes da tríade catalítica; (2) o 

nucleófilo está localizado em um “ângulo nucleofílico”; (3) o conjunto de fitas p 

centrais tem pelo menos cinco fitas consecutivas paralelas; (4) a fita p6 é mais 

curta que p7 e é seguida por uma mudança na direção da hélice; (5) a posição 

da tríade é oposta à observada nas famílias das proteases subtilisina e tripsina; 

(6) cada lipase tem uma a hélice localizada na cadeia que passa ao redor do 

conjunto de fitas P; (7) o ácido catalítico encontra-se geralmente seguindo a fita 

P7 (Schrag e Cygler, 1997).

5



"Lid" helicoidal

Figura 2. Representação da estrutura terciária tipo ot/p hidrolase da lipase de 
Rhizomucor miehei. As estruturas do tipo p conformação são mostradas como setas e 
numeradas de 0 a 8, as estruturas em a-hélice são representadas por cilindros e 
numeradas de 1 a 5. Fonte: Lawson et a i,1994.

A tríade catalítica constituinte do sítio ativo das lipases (Ser, Asp/ Glu e 

His) é semelhante à observada primeiramente em serina-proteases (Jaeger e 

Reetz, 1998; Schrag e Cygler, 1997; Eglof et a i, 1995; Jaeger et al., 1994). 

Entretanto, as a/p hidrolases podem ser distinguidas das famílias das 

proteases tripsina, papaína e subtilisina pela ordem dos resíduos da tríade

catalítica: nucleófilo, ácido, histidina, enquanto nas proteases é His-Asp-Ser
6



(família da tripsina), Cys-His-Asn (família da papaína), e Asp-His-Ser (família 

da subtilisina) (Schrag e Cygler, 1997). O resíduo serina nucleófilo em lipases 

está localizado no C-terminal da fita (35 em um pentapeptídeo altamente 

conservado GXSXG, constituindo o “ângulo nucleofílico” (Jaeger e Reetz, 1998; 

Schrag e Cygler, 1997; Jaeger et a i, 1994).

A lipase de Rhizomucor miehei (Figura 2) é representativa de um 

grupo de lipases fúngicas relacionadas, o qual inclui as lipases de Rhizopus 

delemar (Brady et al, 1990), Humicola lanuginosa (Derewenda et al., 1994a), a 

lipase de Penicillium camembertii (Derewenda et al., 1994b) e a lipase de 

Penicillium sp. UZLM 4 (Gulomova et al., 1996). O conjunto central destas 

lipases contém nove fitas p. Sete fitas ao redor de |35 são equivalentes em 

posição e direção às fitas fí1 -(37 do dobramento padrão de a/p hidrolases. A 

cadeia que teria uma posição equivalente à p8, na estrutura padrão de a/p 

hidrolases, carreia a histidina catalítica em lipases, prolongando-se sobre o 

conjunto central de fitas p e sobre o sítio catalítico, formando uma “tampa 

hidrofóbica” ou “lid”. A “tampa hidrofóbica”, quando interage com a interface 

lipídeo/água, sofre uma mudança conformacional, expondo o sítio ativo e 

favorecendo a ligação com o substrato. As lipases deste grupo têm a hélices 

equivalentes a B, C e D, mas perderam as hélices A, E e F, como observa-se 

pela comparação com a estrutura padrão de a/p hidrolases na Figura 2 (Schrag 

e Cygler, 1997).

As cutinases são as menores lipases de estrutura conhecida e não 

apresentam a “lid” catalítica (Cygler e Schrag, 1997). São encontradas em 

fungos (Baker e Bateman, 1978; Yao e Koller, 1994; Sweigard et al., 1992;



Dickman et a i, 1982; Cole e Hoch, 1991), bactérias (Fett et a i, 1992) e em 

pólen de vegetais (Shayk e Kolattukudy, 1977) e catalisam a hidrólise da 

cutina, biopoliéster insolúvel em água que recobre a superfície de plantas.

1.1.3. Mecanismo catalítico

Devido à semelhança estrutural entre o sítio ativo de lipases e 

proteases, o mecanismo catalítico para lipases segue o modelo proposto para 

a quimotripsina (Figura 3). A histidina da “tampa hidrofóbica” aumenta a 

nucleofilicidade do grupo hidroxila da serina do sítio catalítico. Ocorre, então, 

um ataque nucleofílico do oxigênio da hidroxila serínica ao carbono carbonílico 

da ligação éster da cadeia do substrato, formando um intermediário tetraédrico. 

O anel imidazólico da histidina fica protonado e carregado positivamente, 

sendo estabilizado pela carga negativa do resíduo ácido. O intermediário 

tetraédrico é estabilizado por duas ligações de hidrogênio formadas com 

ligações amida dos resíduos de aminoácidos. Uma molécula de álcool é 

liberada, deixando um complexo acil-enzima. Em um segundo ataque 

nucleofílico por um íon hidroxila, o ácido graxo é liberado e a enzima é 

regenerada (Jaeger et a i, 1994).
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Figura 3. Mecanismo catalítico de lipases. Fonte: Jaeger et a i, 1994.

1.1.4. O fenômeno da ativação interfacial

Lipídeos polares podem apresentar diferentes tipos de organização em 

soluções aquosas: triacilgliceróis e diacilgliceróis de cadeia longa formam 

filmes monomoleculares estáveis, monoacilgliceróis e ácidos graxos 

organizam-se em estruturas como lipossomas. Triacilgliceróis de cadeia curta 

formam filmes monomoleculares instáveis e que, a partir da concentração de 

saturação ou concentração micelar crítica (CMC), tomam-se insolúveis e



formam agregados micelares (Ferrato et aí., 1997). As formas de agregação 

descritas são representadas na Figura 4.

Diversos autores têm relatado que a lipólise ocorre na interface 

lipídeo/água, ou seja, na presença de agregados lipídicos insolúveis (micelas, 

emulsões e monocamadas), o que implica em dizer que a concentração de 

moléculas de substrato nestes agregados determina a taxa de lipólise (Jaeger 

et a i, 1994).

AR

s4

l u u u i u u .  Monocamada__

Emulsão
I « f .
1 -3 CMC e \ 1/  Solubilidade. . .  -a  o  

Monômero è
Si Micela

•S2

ÁGUA

Figura 4. Ilustração dos vários estados físico-químicos de moléculas de éster em meio 
aquoso. Monômeros (Si), micelas (S2), emulsão (S3) e monocamada (S4). Fonte: 
Ferrato et al., 1997.

O fenômeno da ativação interfacial foi inicialmente descrito em 1936, 

por Holwerda et a i e em 1945, por Sch^nheyder e Volqvartz. Sarda e 

Desnuelle, em 1958, propuseram distinguir lipases e esterases a partir do 

conceito de ativação interfacial. A atividade esterásica seria função da
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concentração do substrato, como descrito por Michaelis e Menten, com a 

velocidade máxima sendo obtida antes da saturação por substrato e a 

formação de agregados ou interfaces lipídeo/água (Figura 5). Ao contrário, 

lipases mostrariam sempre a mesma atividade até a obtenção da saturação do 

substrato e a formação de uma emulsão. Após o limite de solubilidade do 

substrato ser excedido, haveria aumento da atividade enzimática. Baseados 

nestas observações, os autores concluíram que lipases seriam ativadas pela 

presença de uma interface lipídeo/água e propuseram que a ativação interfacial 

poderia ser usada para diferenciar lipases “verdadeiras” de esterases, já que 

esterases não mostrariam a propriedade de sofrer ativação interfacial. Como já 

discutido anteriormente, o conceito de ativação interfacial não é adequado para 

a distinção entre lipases e esterases, visto que embora esta seja uma 

característica cinética apresentada por diversas lipases, existem muitas 

exceções (Jaeger et al., 1999; Jaeger e Reetz, 1998; Schrag e Cygler, 1997).

Figura 5. Ativação interfacial das lipases. A linha pontilhada representa o ponto de 
saturação do substrato. Fonte: Sarda e Desnuelle, 1958.
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Em 1960, Desnuelle postulou que uma mudança conformacional das 

lipases poderia estar associada com o fenômeno da ativação interfacial, por 

analogia com a ativação proteolítica por zimogênios pancreáticos. 

Posteriormente, estudos sobre os aspectos estruturais de lipases e a descrição 

de um sítio catalítico recoberto por uma “lid” ou “tampa hidrofóbica”, já referidos 

anteriormente (item 1.1.2.), foram utilizados para explicar o fenômeno da 

ativação interfacial. Quando a lipase estivesse ligada a uma interface lipídica, 

uma mudança conformacional moveria a “lid” tomando o sítio ativo acessível ao 

substrato. Como resultado, o lado hidrofóbico da “lid” tomaria-se exposto à fase 

lipídica, aumentando as interações hidrofóbicas entre a enzima e a superfície 

lipídica (Brzozowski efa/., 1991 e Jaeger et al., 1994).

Estudos recentes sobre estrutura de lipases têm contribuído para o 

entendimento do fenômeno da ativação interfacial. Foram descritas duas 

estruturas conformacionais para lipases: uma fechada e inativa e outra aberta e 

ativa. Presume-se que as conformações fechadas predominem em meio 

aquoso, quando são observadas atividades lipolíticas mais baixas. As 

conformações fechadas são caracterizadas por um sítio ativo desocupado, o 

qual é preenchido por moléculas do solvente. A superfície de contato entre a 

“lid” e a estrutura da proteína são complementares, com exceção da região 

próxima ao nucleófilo, onde freqüentemente encontra-se uma cavidade. A 

superfície externa da forma fechada é razoavelmente hidrofílica, típica de 

proteínas solúveis em água. Na conformação aberta, o movimento da “lid” não 

só permite acesso ao sítio ativo mas também expõe uma grande superfície 

hidrofóbica, ao mesmo tempo que a superfície hidrofílica fica escondida. O 

caráter mais hidrofóbico da face que contém o sítio ativo pode também ser



notado na cutinase, uma enzima que não tem a “lid” e cuja estrutura 

tridimensional representa o estado ativo desta enzima (Cygler e Schrag, 1997).

Embora a ativação de lipases na presença de uma interface 

lipídeo/água tenha sido observada por diversos autores, as metodologias 

empregadas até o presente momento ainda não conseguiram descrever o 

fenômeno adequadamente. A ativação interfacial tem sido estudada não 

somente quanto à estrututra tridimensional de lipases, mas também com 

relação à dinâmica da estrutura multimolecular e da conformação interfacial 

dos lipídeos usados como substratos. Entre os parâmetros físico-químicos, 

pode-se imaginar que o raio de curvatura dos substratos, na forma de micelas, 

poderiam ter uma função importante durante o ancoramento das lipases, e 

assim, modular a atividade catalítica através de sutil mudança conformacional 

(Ferrato et a i, 1997).

1.1.5. Fontes de lipases

Embora lipases sejam muito difundidas na natureza, tanto na flora 

quanto na fauna, como por exemplo em pâncreas de mamíferos e em vegetais 

como Ricinus communis e Brassica napus, são mais abundantemente 

encontradas em microrganismos (bactérias, fungos e leveduras). Com o 

desenvolvimento da Biotecnologia, muita atenção tem sido dada ao uso de 

lipases de origem microbiana. Há inclusive, um grande número de cepas 

utilizadas para a produção industrial de lipases, podendo-se citar os gêneros 

Candida, Pseudomonas, e Rhizomucor (Pandey et a i, 1999; Jaeger e Reetz,

1998).
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Técnicas de Biologia Molecular também têm sido empregadas para a 

obtenção de lipases, especialmente para a clonagem e superexpressão de 

enzimas com características especiais, como as lipases produzidas por 

microrganismos termófilos, como o Bacillus thermocatenulatus (Schmidt et al.,

1997). A Biologia Molecular tem contribuído para o desenvolvimento de lipases 

“engenheiradas”, permitindo a modificação de seqüências de aminoácidos na 

tentativa de conferir à enzima uma característica nova, não observada na 

proteína nativa, como termoestabilidade ou especificidade de substrato 

(Yamaguchi et al., 1996).

Recentemente, os biólogos moleculares desenvolveram ferramentas 

para melhorar as propriedades de biocatalisadores utilizando evolução dirigida. 

Em contraste com as técnicas assim chamadas de desenho racional (que 

utilizam mutagênese sítio dirigida), a evolução dirigida envolve a produção de 

mutações ao acaso no gene que codifica a enzima de interessè e não requer 

informações estruturais e/ou mecanísticas sobre a proteína ou a reação 

catalisada (Jaeger e Reetz, 2000; Arnold e Moore, 1997). Um método ou 

sistema eficiente para seleção é um pré-requisito absolutamente importante 

para identificação dos variantes, cuja enzima sofreu evolução e que 

apresentam propriedades melhoradas. Uma vez identificados, os genes que 

codificam a enzima melhorada podem ser sujeitos a ciclos interativos de 

mutagênese e seleção, até que o nível desejado de melhoramento seja 

atingido. Esta estratégia tem sido aplicada com sucesso a diferentes enzimas 

(Merz et al., 2000; Miyizaki et al., 2000; Reetz e Jaeger, 2000; Arnold et al., 

1999; Henke e Bomscheuer, 1999; Joo et al., 1999; Lin et al., 1999).
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No caso de aplicações de novas enzimas em processos das indústrias 

de alimentos ou de medicamentos, por exemplo, o processo de licenciamento 

de uso de enzimas por microrganismos geneticamente modificados é longo e 

trabalhoso e muitas vezes, impossível de ser realizado dentro de um prazo 

economicamente viável. Mesmo reconhecendo-se que as técnicas de 

engenharia genética são importantes para a produção em larga escala de 

enzimas altamente ativas e estáveis, há que se começar por microrganismos 

que produzam estas enzimas originalmente, para então se tentar otimizar a sua 

expressão e otimização da produção.

1.1.5.1. Microrganismos produtores de lipases

A literatura relata que várias espécies de fungos produzem enzimas 

lipolíticas. Entre os microrganismos, fungos são particularmente interessantes, 

por que para a maioria deles, as lipases produzidas são extracelulares, 

facilitando sua recuperação do meio de cultivo por simples filtração ou 

centrifigação (Frost e Moss, 1987; Iwai e Tsujisaka, 1984).

Algumas espécies de fungos produtores de lipases estão relacionadas 

na Tabela 1. Pode-se verificar que há uma grande variação na atividade 

máxima produzida. Com o fungo Rhizopus arrhizus, por exemplo, observou-se 

atividade de 460 U/mL (Giuseppin, 1984), enquanto com o fungo Peniciftium 

citrinum, 1,12 U/mL (Stzajer e Maliszewska, 1989). Deve-se lembrar que a 

comparação das atividades máximas listadas é válida, mas os substratos, 

métodos e condições para a dosagem da atividade podem ser diferentes.
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Tabela 1. Microrganismos produtores de lipases e substratos utilizados para a 
determinação da atividade lipolítica.

M i i s r " 0

Atividade Lipolítica Substrato : Referência

1 Alternaria brassicicola Umbeliferil oleato Berto et a i, 1997
1 Aspergillus niger 40,5 Oliva e pNPP Hatzinikolaou et ai, 1996 I
Àspergillus oryzae 4,15 Óleo de oliva Toida et al.,1998
Aspergillus oryzae 4,15 Óleo de oliva Toida et al.,1995
Aspergillus oryzae 30 Óleo de oliva Ohnishi et a i,1994
Candida rugosa 12,55 Óleo de oliva Benjamin e Pandey, 1996
Fusaríum oxysporum f. 35 Tributirina Rapp, 1995
sp. vasinfectum

Geotrichum sp 212 6,22 Óleo de oliva Macedo et al., 1997
Geotrichum candidum 477 Trioleína Veeraragavan et al.,
ATCC 34614 1990
Penicillium citrinum 2,85 Óleo de oliva e 

pNPP
Pimentel et al., 1997

Penicillium citrinum 5,67 Trioleína Miranda et al., 1999
Penicillium citrinum 0,88* Óleo de oliva Metwally et al., 1996
Penicillium citrinum 1,23 Óleo de oliva Krieger et al., 1995
Penicillium citrinum 1,12 Óleo de oliva Sztajer e Maliszewska, 

1989
Penicillium wortmanii 10,6 Óleo de oliva Costa et al., 1999

Penicillium restrictum 13,4 Óleo de oliva Freire et al., 1997
Penicillium roqueforti 10 tributirina Petrovicef a/., 1990
Rhizopus arrhizus 350 Óleo de oliva Labourer e Labrousse et 

al., 1966

Rhizopus arrhizus 460 Óleo de oliva Giuseppin et al., 1984

Rhizopus delemar 13,6 Tributirina Cruz et a i, 1993

Rhizopus niveus 3,95 Óleo de oliva Miura e Yamane,1997 j

Rhizopus oryzae 120 Trioctanoilglicerol Hiol et a i, 2000

Rhizopus oryzae 14 Óleo de oliva Fadiloglu et a i, 1999

Thermomyces 150 Óleo de oliva Taylor et a i, 1989

lanuginosus QM 255

Yarrowia lipolytica 28 Óleo de oliva Destain et a i, 1997
.................. ..... ..............  ......

* U = pmol de ácido graxo/mg de proteína. mL'1. min'1
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A maioria das lipases fúngicas apresenta uma faixa ótima de atividade 

e estabilidade entre pH 6,0 e 8,0 e temperatura ótima para atividade máxima 

entre 30 e 40 °C. Estas propriedades, entretanto, podem variar 

significativamente, dependendo da origem, ou mesmo entre isoformas 

produzidas por um mesmo microrganismo, conforme pode ser observado na 

Tabela 2. Estas variações também dependem do método e do substrato 

utilizados e das condições do ensaio, como pH e temperatura, tornando a 

comparação difícil. Este fato ilustra o grande potencial de enzimas fúngicas na 

indústria, uma vez que enzimas com características de interesse industrial 

podem ser selecionadas, sem muita dificuldade, de um grande espectro de 

microrganismos (Frost e Moss, 1987; Iwai e Tsujisaka, 1984).

Tabela 2. Características cinéticas de algumas lipases microbianas.

1.1.6. Características cinéticas e fisico-químicas das lipases fúngicas

M irrn rja n re m n

ratividáde: v. ,- • /  • : . ••
Alternaria
brassicicola

9 25 ----- ----- Berto et 
al., 1997

Aspergillus
fíavipes

8,8 45 ----- 37 (60 min) Savitha e
Ratledge,
1992

Aspergillus
nidulans

e,s 40 ----- ----- Mayordomo 
et al., 2000

Aspergillus
niger

7 37 4-10 50 Kamini et a i, 
1998

Aspergillus
oryzae

7 30 6-9 25 por 18 h e 
a 30 por 3 h

Toida et al., 
1995

Aspergillus
oryzae

5,5 40 4-7,5 30 por 24 h Toida et al., 
1998

Aspergillus
terreus

----- ----- 4-10 60 (24h) Yadav et al., 
1998

Aspergillus ustus 7,5 37 ----- ----- Olama et al., 
1998

Botrytis cinerea 6 38 Commenil et 
al., 1995
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Tabela 2. Características cinéticas de algumas lipases microbianas (continuação).

l
i

 
i 

1

liijiiiii

PH Temperatura Estabilidade 
ao pH

Estabilidade
térmica(°C)

Referência j

Burkholderia*
cepacia

----- 65 ----- 80 (55%) 
após 1 h

Pencreac’h e 
Barati, 1999

Candida
cylíndracea

7,2 45 2-8,5 15 por 30 h Tomizuka et 
al., 1966

Candida
lipolytica

8-10 55 ---- ---- Pereira- 
Meirelles ef 
al., 1997

Fusaríum sp 7-8 37 ---- ---- Mase et al., 
1995

Geotríchum sp 7,5-9 
(purificada) 
5-7 (bruta)

45 5,5-8,5 
(bruta) 

7,5-9 (purif.)

50 (60 min.) - 
purificada

Macedo etl 
ai, 1997

Geotrichum sp 7 e 8,5 ----- ----- ---- Asahara e/j 
ai, 1993

Geotríchum
candidum

8 (I) e 6 (II) 30-40 (I e II) 5-8 (I e II) 55 (I) Sugihara eíj 
ai, 1990

Humicola
lanuginosa

7 45 5-9 60 (20 h) Ornar et ai, I 
1987

Kluyveromyces
lactis

2 e 7,5 35 ---- 55 (50 %, 30 
min)

Oishi et a/.J 
1999

Monascus 
fulginosus M101

6 50 ---- 55 (1h), 45 
(24h)

Liu et ai, 
1995

Mucor hiemalis
-

7 40 4-9 45 (15 min.) Hiol et ai, 
1999

Ophiostoma 
piceae 387N

5 30 4-8 40 Gao e Breuil, 
1998.

Penicillium
abeanum

7,5 25-30 ----- ----- Sugihara ef 
al., 1996

I Penicillium 
I caseicolum

9 35 ----- ----- Alhir et a/.J 
1990

Penicillium
chrysogenum

7,9-8,1 45 ----- ----- Ferrer et a/., 
2000

I Penicillium 
I cyclopium

8-10 ----- ----- 35 (60 min.) Ibrik et ai, 
1998

Penicillium 
cyclopium 
(lipase 11)

7 40 4,5-7 50 Chahinian et 
a i, 2000

Penicillium
cyclopium

6 40 ----- ----- Isobe et ai, 
1988

Penicillium
õtrinum

7,2 30 5-7 40 Maliszewska 
e Mastalerz, 
1992

Penicillium
citrínum

8 34-37 5-7 45 Krieger,
1995

Penicillium
expansum

9 45 6-10 ----- Stoecklein et 
ai, 1993
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Tabela 2. Características cinéticas de algumas lipases microbianas (continuação).

fMicrorgamsmo Temperatura Estabilidade Estabilidade
ao pH térmica—_ — _ - _ — — — — - _- ~ — zZz7-:3_T_

j Penicillium 
purpurogenum

8 45 ---- ---- Venkateshwa I 
riu e Reddy , 
1993

Penicillium
restrictum

6,0 (A, B e C) 37 (A e B) e 
45(C)

7 (B -  96h; 
A e C -  16h)

---- Gama, 2000

Penicillium
simplicissimum

----- ---- 5-7 50 (15 min.) Sztajer et al., 
1992

Penicillium
wotmanii

7 45 ---- 50 (55%, 60 
min.)

Costa et al., 
1999

Pichia burtoni 6,5 45 6,5 30 (30 min.) Sugihara et 
al., 1995

Pseudomonas
sp

7 60 7 (35 °C) 25 e 35 (30 
min.)

Yamamoto e
Fujiwara,
1988

Rhizomucor
miehei

----- 50 (óleo de 
oliva) e 37 
(butiloleato)

7-10 30 (24 h) Yan et al., 
1996

Rhizomucor
miehei

7 65 ---- 65 (30 min.) Uvarani efl 
al., 1998

I Rhizopus 
chinensis

5,5 37 ---- ---- Yasuda et al., I 
1999

I Rhizopus oryzae 6 45 6 40 (30 min.) Razak et al., 
1997

1 Rhizopus 
1 rhizopodiformes

6 45 7 45 (30 min.) Razak et al., I 
1997

Rhizopus sp 7,5 (I) e 6 (II) 50 (II) e 45
(II)

---- ---- Lusta et al., I 
1999

j Rhizopus oryzae 7,5 35 4,5-7,5 45 (65% - 30 
min.)

Hiol et al.A 
2000

J Rhizopus oryzae 8,5 30 ----- ----- Essamri et 
al., 1998

Rhodotorula
glutinis

----- ----- 50(200 min.), 
60 (60 min.

Hatzinikolaou 
et a i, 1999

Saccharomyces 
cerevisiae DSM 
1848

7 30 ----- ----- Shirazi et al., 
1997

Thermomyces
lanuginosus

6,5 40 ----- ----- Ogundero,
1987

Trichosporon
asteroides
LP005

5 60 3-10 70 Dharmsthiti e 
Ammaranond 
1997

Yarrowia 
lipolytica 681

6 37 ----- ----- Corzo e 
Revah, 1999

Yarrowia
lipolytica

8-10 55 7 22-37 Pereira-
Meirelles,
1997

*meio solvente orgânico
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As lipases geralmente são glicoproteínas ácidas (Hiol et al., 1999; Gao 

e Breuil, 1998; Yamaguchi et al., 1992; Hedrich et al., 1991) de peso molecular 

geralmente variando entre 20.000 e 60.000 Da. Seu ponto isoelétrico varia em 

uma faixa de 3,6 e 7,6, sendo majoritariamente acídicas, com pl entre 4 e 5, 

conforme mostra a Tabela 3.

Tabela 3. Características físico-químicas de algumas lipases microbianas.

" Miçrqrgantentò.^ Ponto isoelétrico Pesomolecular 
(Da) .

Referência "1
-......------- ___ . ~ jti - - - :
Alternaria brassicicola - 80 Berto et al., 1997
Aspergillus nidulans 4,85 29 Mayordomo et al., 2000
Aspengillus oryzae - 39 Toida etal., 1995
Aspergillus oryzae - 25-29 Toida etal., 1998
Aspergillus terreus - 41 Yadav etal., 1998
Aspergillus ustus 7,1 34,6 e 66,7 Olama etal., 1998
Botrytis cinerea 6,5 60 Commenil etal., 1995
Candida rugosa - 60 Gordillo etal., 1995
Fusarium sp - 12 Mase et al., 1995
Geotríchum sp - 52-57 Macedo et al., 1997
Geotríchum sp - 62 (A) e 58 (C) Asahara ef a/., 1993
Geotríchum candidum 4,3 (I) e 4,3 (II) 64 (I) e 66 (II) Sugihara et al., 1990 I
Geotríchum candidum 4,4 e 4,1 61,6 Hedrich et al., 1991 1
Glomus versiforme - 30 Gaspar et al., 1997
Humicola lanuginosa 6,6 39 Omar et al., 1987

J KSuyveromyces lactis - 160-250 Oishi etal., 1999
I Mucor hiemalis 4,6 49 Hiol et al., 1999
Ophiostoma piceae 
387N

4,3; 4,1; 3,8 35 Gao e Breuil, 1998.

Penicillium abeanum 3,4 28 Sugihara et al., 1996
Penicillium camembertii 
U-150

- (A) 37 e (B) 39 Yamaguchi e Mase et 
al., 1991

Penicillium candidum - 80 De Ia Torre etal., 1996
Penicillium chrysogenum 3,8 40 Ferrer et al., 2000
Penicillium cyclopium 5,1 29 Ibrikefa/., 1998
Penicillium cyclopium 
(lipase II)

- 40-43 Chahinian et al., 2000

Penicillium cyclopium - 2 subunidades de 
54

Isobe etal., 1988

Penicillium citrínum 4,8-5,0 63 (dímeros de 31 
e 33)

Krieger etal., 1999 I

Penicillium expansum 5,5 25 Stoecklein etal., 1993
Penicillium restrictum 4,2 (A e B); 4,1 e 

4,8(C)
25,1 (A); 29,3 e 
23,9 (B) e 29,3 e 

2S,1(C)

Gama, 2000
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Tabela 3. Características físico-químicas de algumas lipases microbianas 
(continuação).

1 Penicillium roqueforti 
IAM 7268

PoritoisoeiétFicdy yPeso molecular 
25 Mase et a i, 1995

Penicillium sp - 27,34 Gulomova et al., 1996
[ Penicillium 
simplicissimum

“ 56 Sztajer et al., 1992

Pichia burtoni 5,8 47 Sugihara etal., 1995
Pseudomonas sp - 30 Yamamoto e Fujiwara, 

1988
Pseudomonas cepacia - 33 Dünhaupt et a i, 1992
Rhizomucor miehei 3,8 31,8 Yan et a i, 1996

1 Rhizomucor miehei - 29 Uvarani etal., 1998
Rhizopus arrhizus 67 Chattopadhyay et a i, 

1999
Rhizopus chinensis - 28,4 Yasuda et ai, 1999
Rhizopus sp 3,6 (1) e 5,2 (II) 45 (I) e 69 (II) Lusta et al., 1999

J Rhizopus oryzae 7,6 32 Hiol etal., 2000
I Trichosporon asteroides 
| LP 005

" 37 Dharmsthiti e I 
Ammaranond, 1997 |

1.1.7. Especificidade

A literatura relata que a especificidade das lipases é controlada pelas 

propriedades moleculares da enzima, estrutura do substrato e por fatores que 

afetam a ligação enzima-substrato (Jensen et al., 1983). Há vários tipos de 

especificidade encontrados: quanto ao substrato: diferentes taxas de hidrólise 

entre tríacilgliceróis, diacilgliceróis ou monoacilgliceróis por uma mesma enzima 

ou enzimas purificadas de uma mesma fonte; posicionai: hidrólise preferencial 

de ésteres primários, secundários, terciários ou hidrólise não específica, 

liberando ácidos graxos das três posições; quanto aos ácidos graxos que 

compõem o substrato: preferência por ácidos graxos específicos,

principalmente quanto ao comprimento da cadeia e número de insaturações;
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estereoespecificidade: discriminação entre enantiômeros no caso de substratos 

racêmicos. Pode-se observar também a combinação de todos os tipos citados.

A especificidade de algumas lipases microbianas está apresentada na 

Tabela 4.

Tabela 4. Especificidade de algumas lipases de microrganismos frente a diferentes 
substratos.

Especificidade = ? Referência —1

Alternaria brassicicola Ester sintético de cadeia acil 
longa

Berto etal., 1997

Aspergillus nidulans Esteres de cadeia acil curta e 
média

Mayordomo etal., 2000

Aspergillus oryzae Mono e diacilgliceróis, não 
hidrolisa triacilgliceróis

Toida et al., 1995

Aspergillus oryzae Mono, di e triacilgliceróis. 
Preferência por cadeias médias. 
Especificidade posicionai 1,3

Toida ef al., 1998

I Aspergillus terreus Posição 1,3 Yadavefa/., 1998
1 Botrytis cinerea Ester sintético de cadeia acil 

longa
Commenil etal., 1995

Burkholderia cepacia Livre: pNPC2; imobilizada: 
PNPC16 *

Pencreac’h e Barati, 1999

Fusarium sp Mono e diacilgliceróis Mase etal., 1995
Geotríchum sp (A) posições 1,3; (C) posição 2 Asahara etal., 1993
Geotríchum candidum Triacilgliceróis com cadeias C8- 

10
Sugihara etal., 1990

Geotríchum candidum (I) substratos insaturados de 
cadeia longa; (II) substratos 
saturados de cadeia curta.

Bertolini et al., 1995 |

Humicola lanuginosa Triacilgliceróis de 12 carbonos Omar et al., 1987
Ophiostoma piceae Triacilgliceróis de cadeia longa 

e média (C10-18)
Gao e Breuil, 1998

Pseudomonas sp Hidrolisa igual: óleo de oliva, 
amendoim, milho, algodão, coco

Yamamoto e Fujiwara, 1988

Penicillium abeanum Posição 1,3 Sugihara etal., 1996
Penicillium caseicolum Triacilgliceróis de baixo peso 

molecular
Alhir etal., 1990

Penicillium citrinum Tributirina Maliszewska e Mastalerz, 
1992

Penicillium camembertii Mono e diacilgliceróis, não 
hidrolisa triacilgliceróis

Isobe etal., 1992

Penicillium camembertii U- 
150

Mono e diacilgliceróis, não 
hidrolisa triacilgliceróis

Yamaguchi e Masè, 1991
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Tabela 4. Especificidade de algumas lipases de microrganismos frente a diferentes 
substratos (continuação).

j Penicillium chrysogenum Triacilgliceróis em relação à p- 
nitrofenil ésteres

Ferrer et al., 2000

Penicillium cyclopium Mono e diacilgliceróis de cadeia 
média

Chahinian et al., 2000

Penicillium cyclopium Triacilgliceróis Ibrikefa/., 1998
Penicillium cyclopium (B) Triacilgliceróis de cadeia 

curta, preferência pela posição 
orto em relação à para e 
estereoespecificidade posição 
sn-1

Druet etal., 1992 l

Penicillium expansum Triacilgliceróis, sem 
especificidade posicionai

Stoecklein et al., 1993

Penicillium roqueforti IAM 
7268

Ester de ácido graxo de cadeia 
curta

Mase et al., 1995

Penicillium sp
. ..... ._

Tributirina, posição 1,3 e 
enantiômero S

Gulomova et al., 1996

Pichia brutonii Posição 1,3. Ester de ácido 
graxo sorbitano de cadeia longa

Mase etal., 1995

Rhizopus oryzae Triacilgliceróis, sem preferência 
por tamanho de cadeia

Razak et al., 1997

Rhizopus oryzae Substratos saturados (C8), 
posições 1,3

Hiol et al., 2000

Thermomyces lanuginosus Trioleína, em relação a 
trihexanóico, trioctanoína e 
tripalmitina.

Ogundero, 1987

*pNPC: p-nitrofenol ligado a cadeia acil de 2 ou 16 carbonos.

Hara e colaboradores (1997), estudando a especificidadde de 19 

lipases comerciais de diversos microrganismos ou de pâncreas, como a 

Lipozyme IM20 de Mucor miehei, a SP435 de Candida antartica e a Paratase A 

de Aspergillus sp (todos da Novo Nordisk), observaram que a maioria delas 

apresentava especificidade para a posição 1,3 de triacilgliceróis. As lipases de 

leveduras do gênero Candida constituíram exceções, sendo não específicas. 

Utilizando fosfatidilcolina como substrato, todas as lipases comerciais 

apresentaram especificidade para a posição sn-1, com exceção da Pancreatin 

F, de pâncreas de cão, que foi sn-2 específica.
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Hou (1997), caracterizando 25 lipases de leveduras dos gêneros 

Candida, Geotríchum e Pichia, observou especificidade para as posições 1,3, e 

algumas exceções, sem especificidade. Nenhuma das enzimas analisadas 

apresentou especificidade para a posição 2.

Mukherjee e colaboradores (1993) estudaram lipases comerciais 

quanto à especificidade de substrato na esterificação de ácidos graxos com 

duplas ligações cis em posições específicas. Estes autores observaram que há 

um aspecto comum entre as lipases de P. cyclopium, C. cyfindraceae, Mucor 

miehei e Rhizopus arrhizus: ácidos graxos com a primeira ligação dupla na 

ponta carboxil terminal como cis-4 (n-3 22:6), cis-6 (n-12 18:1, n-6 18:3, n-3 

18:4) ou cis-8 (n-6 20:3) são fortemente discriminadas de outros ácidos graxos 

como o mirístico (14:0).

1.1.8. Métodos para a determinação de atividade lipolítica

A seleção de cepas lipolíticas foi realizada por diversos autores em 

placas de Petri contendo ágar emulsificado com tributirina ou trioleína. Os 

testes com tributirina são geralmente avaliados através da formação de halos 

claros ao redor das colônias. Nos cultivos com trioleína observa-se a formação 

de halo fluorescente ao U.V. devido à formação do complexo ácido graxo- 

rodamina B, corante adicionado ao meio de cultivo (Jaeger et al., 1999; 

Thomson et al., 1999; Jette e Ziomek, 1994; Rapp e Backhaus, 1992; Sztajer e 

Maliszewska, 1988).

Para acompanhar a atividade lipolítica no meio de fermentação há 

vários métodos disponíveis, sendo os mais citados o titulométrico, usando
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triacilgliceróis, principalmente trioleína, como substrato para a atividade 

enzimática e os espectrofotométricos, utilizando substratos sintéticos.

O método titulométrico, embora seja pouco sensível, é o método oficial 

para a determinação de atividade lipolítica. Baseia-se na titulação dos ácidos 

graxos liberados pela ação da enzima com um volume de NaOH ou KOH. O 

volume de base utilizada, em função do tempo de reação, é relacionado com a 

quantidade de ácidos graxos liberados e conseqüentemente com a atividade 

enzimática. Neste método citam-se como substratos principalmente óleo de 

oliva, trioleína e tributirina, em meio emulsionado (Krieger, 1995; Stuer et al., 

1986). Uma variação do método titulométrico é o metodo do pH-stat, no qual o 

pH da emulsão é acompanhado durante a hidrólise e quantidades de álcali são 

adicionadas automaticamente, mantendo o pH sempre constante (Thomson, 

1999).

Os métodos espectrofotométricos baseiam-se na hidrólise de 

substratos sintéticos, principalmente ésteres de p-nitrofenol, com cadeias de 

ácidos graxos de comprimento variando entre 2 até 18 carbonos. A atividade 

enzimática é determinada a 410 nm, pelo desenvolvimento de coloração 

amarela devido à liberação do grupo p-nitrofenol (Krieger, 1995; Krieger et al., 

1999, Pimentel eta l., 1994; Winkler e Stuckman, 1979).

Os ácidos graxos liberados durante a incubação da enzima em uma 

emulsão de trioleína também podem ser quantificados pelo método de Lowry- 

Tinsley (1976), no qual os ácidos graxos são extraídos com solvente orgânico e 

complexados com Cu (II). A formação do complexo origina coloração azul 

seletiva que pode ser medida a 715 nm. Inúmeros trabalhos utilizam este 

método (Cabral eta l., 1993; Carneiro da Cunha eta l., 1994) em meio aquoso e
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em meio de solvente orgânico, apesar da dificuldade de extração, com solvente 

orgânico, dos ácidos graxos liberados.

Vorderwülbecke e colaboradores (1992) compararam os métodos 

titulométrico e espectrofotométrico, este último utilizando substratos sintéticos 

como pNPP (p-nitrofenilpalmitato) e pNPB (p-nitrofenilbutirato). Segundo os 

autores, os métodos que utilizam substratos sintéticos são mais convenientes, 

fáceis, rápidos, reprodutíveis e sensíveis do que o titulométrico. Entretanto, 

nem todas as lipases que hidrolisam trioleína, o fazem com os substratos 

sintéticos. Além disso, monoésteres são também substratos de esterases. Este 

problema pode ser resolvido pela utilização do triglicerídeo derivado do éster 

do ácido 1,2-0-dilauril-rac-glicero-3-glutarico resorufin, o qual quando 

hidrolisado, libera resorufin, podendo-se acompanhar a reação 

espectrofotometricamente a 572 nm ou fluorometricamente a 538 nm (Jaeger 

eta l., 1999).

Há também um grande número de substratos alquildiacilgliceróis 

sintéticos fluorogênicos que têm sido utilizados, tanto para a determinação da 

atividade enzimática, quanto para determinação de esteroseletividade de 

lipases (Jaeger et al., 1999).

Os ácidos graxos liberados durante a lipólise também podem ser 

quantificados por métodos cromatográficos como cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE) (Thomson eta l., 1999; Han et al, 1999; Hampson, et al, 1998; 

Pons et al, 1998; Gulomova et al, 1996; Davranov et al, 1996) , cromatografia 

gasosa (CG), como tais ou na forma de metil-ésteres (Thomson et al., 1999; 

Roberts et al., 1987; Kulkarni et al., 1998) e por camada delgada (CD) 

(Thomson eta l., 1999; Stahmann eta l., 1997; Tan eta l., 1984).
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1.1.9. Aplicações industriais

As aplicações industriais das lipases estão relacionadas atualmente ao 

seu emprego em detergentes, devido à sua característica hidrolítica. Entretanto 

existe um grande potencial que deriva de sua propriedade de catalisar reações 

de síntese em meio de solvente orgânico. As razões para o enorme potencial 

biotecnológico das lipases microbianas incluem o fato de que elas são estáveis 

em solventes orgânicos, não requerem cofatores, possuem ampla 

especificidade de substrato e exibem alta enantioseletividade. Um grande 

número de lipases tem sido produzido comercialmente, sendo a maioria delas 

de origem fúngica ou bacteriana. As possibilidades de utilização de lipases são 

bastante variadas, pois exercem tanto sua função hidrolítica quanto sintética 

(Jaeger e Reetz, 1998). Um exemplo foi a síntese reversa de derivados éster e 

amida a partir de aminosorbitol e ácido pelargônico, por lipase imobilizada de 

Mucor miehei (Fontana et ai., 1993).

i) Lipases como hidrolases

a. Detergentes

Lipases, proteases, amilases e celulases são enzimas adicionadas em 

detergentes, facilitando processos de lavagem pelo rompimento da ligações 

presentes em triacilgliceróis, proteínas, amido e fibras de algodão, 

respectivamente, e liberação de derivados solúveis em água (Pandey et al.,

1999).

A remoção de depósitos de óleos e gorduras por lipases facilita os 

processos de lavagem. Para sua adição em detergentes, entretanto, as 

enzimas devem ser estáveis entre 30 e 60 °C, alcalofílicas (ativas em valores
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de pH entre 10 - 11) e serem capazes de se manterem ativas na presença dos 

outros componentes da formulação, além de baixa especificidade de substrato 

(Jaeger e Reetz, 1998; McRae e ta l., 1995; Jaeger eta l., 1994).

Lipases de T. lanuginosus, Pseudomonas mendocina e Pseudomonas 

alcaligenes têm sido comercializadas por grandes empresas para a adição em 

detergentes (Jaeger e Reetz, 1998).

b. Alimentos

A posição e o grau de insaturações e o tamanho da cadeia influenciam 

não somente nas propriedades físico-químicas de um dado triglicerídeo, mas 

também nos seus valores nutricionais e sensoriais. Lipases têm sido utilizadas 

para hidrólise seletiva de ácidos graxos, seguida da síntese de novas ligações 

éster, construindo assim triacilgliceróis com características distintas das 

originais e de interesse para um dado alimento. Assim, pela ação de uma 

enzima lipolítica, um triacilglicerol que inicialmente constituía-se, por exemplo, 

dos ácidos palmítico-oleico-esteárico, pode tornar-se esteárico-oleico-esteárico, 

com modificação das propriedades funcionais do produto (Jaeger e Reetz, 

1998; Pandey eta l., 1999).

Lipases microbianas, juntamente com proteases, têm sido 

responsáveis pelo desenvolvimento de aromas em queijos e derivados, 

bebidas alcoólicas, achocolatados e sobremesas, pela hidrólise seletiva de 

triacilgliceróis e liberação de ácidos graxos, que atuam como flavorizantes ou 

como precursor destes (Jaeger e Reetz, 1998).

c. Recuperação e manutenção do meio ambiente

As lipases poderiam ser utilizadas para a remoção de óleo presente

nas águas residuárias de fábricas, restaurantes ou residências, ou proveniente
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de indústrias de refinação de óleos e que poluem solos e águas (Leal et al., 

2000; Pandey eta l., 1999; Jaeger e Reetz, 1998).

Existem experiências descritas sobre o cultivo de microrganismos 

lipofílicos em águas residuárias para a remoção de filmes de gordura 

(DeFelice eta l., 1997; Vitolo eta l., 1998)

As lipases também podem ser utilizadas na remoção de depósitos de 

gordura que formam-se em sistemas de tubulação de água quente, bebidas ou 

alimentos líquidos (Pandey et al., 1999).

d. Indústria de papel e polpa

Um campo interessante para a aplicação das lipases está nas 

indústrias madeireiras, onde estas enzimas atuariam na remoção de “pitch”. 

“Pitch” é o termo usado para descrever todo o tipo de material hidrofóbico da 

madeira, como triglicerídeos e ceras, que são indesejáveis na manufatura de 

papel. Lipases de C. rugosa estão sendo empregadas no Japão com esta 

finalidade (Jaeger e Reetz, 1998).

ii) Lipases como sintetases

As lipases têm sido utilizadas em química orgânica para catalisar 

transformações regio e estereoseletivas, mas há um interesse crescente pela 

sua utilização em catálise enantioseletiva, em escala industrial. Há um grande 

número de publicações nesta área, nas quais são citados exemplos bem 

sucedidos, como a síntese de aminas homoquirais catalisadas pela lipase de 

Burkholderia plantarii e de (2R, 3S)-3-(4-metoxifenil)metil glicidato, o qual é 

utilizado na síntese do medicamento Diltiazem, pela lipase de Serratia 

marcescens (Jaeger et al., 1999; Jaeger e Reetz, 1998). As lipases também
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têm sido empregadas para a síntese de intermediários de outros 

medicamentos, destacando-se a preparação de intermediários homoquirais 

para a síntese de nicomicina-B, drogas antiinflamatórias não esteroidais, como 

naproxeno (Yin e ta l., 2000; Tsai e ta l., 1999; Pandey e ta l., 1999), ibuprofeno 

(Kim e Lee, 1996; Pandey eta l., 1999), cetoprofen (Park eta l., 1999; Pandey et 

al., 1999) e suprofen (Tsai e Huang, 1999), antivirais como a lamivudina e para 

a síntese enantioespecífica de anti-tumorais, alcalóides, antibióticos e 

vitaminas (Pandey et al., 1999).

A utilização de lipases em catálise enantioseletiva, entretanto, tem sido 

limitada por alguns fatores como enantioseletividade insuficiente, instabilidade 

enzimática (à temperatura ou a solventes orgânicos), dificuldade de 

recuperação da enzima e resolução cinética limitada (Jaeger e Reetz, 1998).

A instabilidade de biocatalisadores como as lipases é um problema que 

tem sido investigado de diferentes perspectivas. O potencial de enzimas de 

organismos extremófilos tem sido reconhecido, sendo que, a partir da 

clonagem de genes de enzimas termofílicas e sua introdução em organismos 

mesófilos, têm sido produzidas enzimas mais estáveis à altas temperatura. A 

mutagênese sítio dirigida, a engenharia de proteínas, a cristalização e a 

imobilização de lipases também são técnicas citadas para a obtenção de 

lipases mais estáveis, conforme já referido no item 1.1.5 (lllanes, 1999).

Para o desenvolvimento da catálise enantioseletiva por lipases, o 

desenvolvimento de técnicas de imobilização tem sido importante por propiciar 

a reutilização destas enzimas, facilitar a separação dos produtos e aumentar da 

estabilidade em solventes orgânicos (Soares eta l., 1999). Alguns materiais são 

citados na literatura como suportes para a imobilização de lipases: polímeros
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polares como poli metacrilato de metila(Basri et al., 1996), polímeros sintéticos 

anfifílicos como polietilenoglicol (Hemáiz et al., 1999), e suportes inorgânicos 

como sílica gel alquil modificada (Jaeger et al., 1999; Jaeger e Reetz, 1998), 

sílica de poro controlado (Soares et al., 1999), celite (Kamori et al., 2000; 

Wehtje et al., 1993), toionite (Kamori et al., 2000) e amberlite (Kamori et al., 

2000; Basri etal., 1996).

A utilização da técnica de evolução dirigida para aumentar a enantio- 

seletividade de enzimas para utilização em biocatálise é bastante recente. O 

primeiro exemplo trata da lipase bacteriana de Pseudomonas fluorescens, cuja 

razão enantiomérica foi aumentada de 1 para mais de 11. Este trabalho 

pioneiro provou que a enantioseletividade pode ser muito aumentada para um 

par enzima-substrato utilizando os métodos de evolução dirigida (Reetz et al.,

1997). Outros exemplos são escassos, principalmente pela falta de sistemas de 

seleção que ainda devem ser desenvolvidos. A enantioseletividade de uma 

transaminase foi aumentada de 65 % a 98 %, e um único ciclo de mutação 

(Zhu et al., 1997). Utilizando-se uma esterase de P. fluorescens, foi produzido 

recentemente um intermediário da síntese do epothilon (Bornscheuer et al.,

1998).

1.2. PRODUÇÃO DE LIPASES FÚNGICAS

1.2.1. Tipos de fermentação

As lipases têm sido produzidas tradicionalmente por fermentação 

. submersa. Neste tipo de fermentação, a recuperação da enzima e a 

determinação de biomassa são facilitadas, sendo realizadas por filtração 

simples para a remoção das células. O sobrenadante da cultura é utilizado para

31



os estudos enzimáticos e o crescimento microbiano é quantificado após 

secagem da biomassa, por gravimetria.

A fermentação em estado sólido, um sistema onde o teor de água é 

restrito, também é relatada em literatura para a produção de lipases. Alguns 

autores postulam que este método de fermentação apresenta algumas 

vantagens sobre a fermentação submersa, como a obtenção de metabólitos 

concentrados, facilitando o processo de purificação, e a possibilidade de 

utilização de resíduos agro-industriais como substrato de fermentação, 

diminuindo os custos de produção relacionados ao meio de cultivo (Mitchell et 

al., 2000a; Mitchell et al., 2000b). A produção de lipases em meio sólido não 

tem sido comumente utilizada, devido ao baixo rendimento observado neste 

tipo de fermentação, o qual tem sido relacionado à uma produção simultânea 

de enzimas proteolíticas. Há poucos exemplos bem sucedidos na literatura, 

podendo-se citar a produção de lipases por P. candidum, M. miehei e P. 

camembertii (Rivera-Minõz et al., 1991), por Monascus fulginosus (Liu et 

al., 1995), por Rhizomucor pusillus e R. rhizopodiformis utilizando bagaço de 

cana (Cordova et al., 1998), por A. niger utilizando torta de gergelim (Kamini et 

al., 1998) e por P. restrictum  utilizando torta de babaçu (Palma eta l., 2000).

1.2.2. Meios de cultura para a produção de lipases

A produção de lipases geralmente está associada ao crescimento do 

microrganismo (Corzo e Revah, 1999; Freire et al., 1997; Krieger, 1995; 

Montesinos, 1993; Jacobsen et al., 1989; Lechner et al., 1988; Chander e 

Klostermeyer, 1983; Tsujisaka et al., 1973). Devido a isto, está diretamente 

relacionada às variações nas condições de cultivo. A produção da enzima
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ocorre geralmente no final da fase logarítmica de crescimento ou no início da 

fase estacionária (Odibo et al., 1995; Krieger, 1995; Valero et al., 1990).

Cada microrganismo tem necessidades nutricionais específicas. No 

entanto, em todas as culturas microbianas devem estar presentes fontes de 

nitrogênio e carbono, sais minerais, vitaminas, água e no caso de 

microrganismos aeróbicos, oxigênio. Em escala laboratorial, é possível a 

utilização de meios compostos de nutrientes com alto grau de pureza e de alto 

custo. Em nível industrial, entretanto, inevitavelmente deve-se recorrer a fontes 

mais econômicas, mas que satisfaçam alguns critérios como:

• Favorecer a síntese do metabólito desejado, mas ser de baixo custo, de 

qualidade e estar disponível independente da época do ano.

• Ser facilmente incorporada ao meio de cultivo, sem dificultar a agitação e 

oxigenação.

• Não interferir na extração e purificação da enzima e no tratamento de 

efluentes.

A adequação da composição do meio de cultivo é pré-requisito 

essencial para o crescimento do microrganismo e para a obtenção de altos 

índices de produtividade (Frost e Moss, 1987)

i) Efeito de sais minerais

De acordo com as exigências nutricionais do microrganismo, os sais 

minerais requeridos podem ser divididos em duas classe: macronutrientes, 

requeridos em concentrações acima de 1CT3 M, e micronutrientes, requeridos 

em concentrações de IO"6 M ou menos. Dos macronutrientes -  carbono, 

hidrogênio, fósforo, potássio, nitrogênio, enxofre e magnésio -  o carbono é
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requerido como o maior elemento estrutural para o organismo, em combinação 

com hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Os principais micronutrientes 

necessários aos microrganismos são ferro, cobre, manganês, zinco e 

molibdênio (Griffin, 1994).

Baixas concentrações de ferro, magnésio, potássio e zinco são citados 

na literatura como estimulantes da produção de lipases, enquanto altas 

concentrações são inibitórias (Hamed, 1996). Para a produção de lipases 

fúngicas, os meios de cultivo citados na literatura geralmente incluem macro e 

micronutrientes essenciais na forma de seus respectivos sais de sulfato ou 

fosfato, conforme mostra a Tabela 5.

ii) Fontes de nitrogênio

Para a produção de lipases fúngicas geralmente é necessária maior 

concentração de nitrogênio do que para a produção de outras enzimas (Olama 

et al., 1998; Cruz, 1993; Iwai e Tsujisaka, 1984). A composição dos meios de 

cultivo para produção de lipases fúngicas comumente incluem como fontes de 

nitrogênio compostos orgânicos complexos, como extrato de levedura, 

peptonas, farinha de soja e milhocina ou “com steep Hquof (Tabela 5). Em 

alguns casos, aminoácidos, como ácido aspártico e ácido glutâmico, também 

são utilizados como fonte de nitrogênio (Hamed, 1996). Fontes orgânicas 

complexas são muito utilizadas principalmente por fornecerem nutrientes 

essenciais como aminoácidos, purinas, pirimidinas, vitaminas e outros 

compostos que não podem ser sintetizados pelo microrganismo. De modo 

geral, melhores resultados são obtidos com fontes orgânicas em relação à 

fontes inorgânicas como sulfato de amônio (Corzo e Revah, 1999; Rapp, 1995;



Pimentel et al.,1994; Pokorny, et al., 1994; Petrovic et al., 1990), ou quando há 

combinação de uma fonte orgânica e uma inorgância, como peptona e sulfato 

de amônio (Gao e Breuil, 1995).

iii) Fontes de carbono e indutores

São utilizados como fontes de carbono para a produção de lipases 

tanto carboidratos quanto lipídeos, sendo citados glucose, lactose, maltose e 

amido, além de diversos óleos vegetais (palma, algodão, oliva, soja, girassol, 

entre outros), ácidos graxos, especialmente o ácido oléico, e tensoativos como 

Tween 80 (Tabela 5). O mecanismo de indução relativo à adição de ácidos 

graxos ainda não está bem esclarecido.

Os óleos vegetais, ácidos graxos de cadeia longa e tensoativos 

geralmente, além de serem fonte de carbono, induzem a produção de lipases 

pelos microrganismos. Embora as lipases possam ser constitutivas e 

produzidas sem a presença de um indutor, maior produção tem sido observada 

com a adição principalmente de ácido oléico e óleos vegetais, como o óleo de 

oliva (Corzoe Revah, 1999; Freire et al., 1997; Eglof et al., 1995; Krieger, 1995; 

Gao e Breuil, 1995; Jaeger et al, 1994; Maliszewska e Mastalerz, 1992).

A repressão catabólica de glucose sobre a produção de lipases é 

citada em diversos trabalhos (Freire, 1997; Krieger, 1995; Rapp, 1995). Em 

meios onde existem como fontes de carbono simultaneamente a glucose e os 

lipídeos, os microrgansimos utilizam preferencialmente a glucose, e depois de 

sua exaustão, passam a utilizar os lipídeos, quando ocorre o início da produção 

de lipases (Krieger, 1995; Ohnishi eta l., 1994).

35



Tabela 5. Alguns meios de cultivo para a produção de lipases fúngicas.

i Microrganismo . _ Fonte 
— Carbono -

J^onteNitrogênio 
_ e aditivos

. Safe Minerais _ Referência

Alternaria
brassicicola

Maltose 3,7
g/L

0,0002 g/Ltiamina 
0,0002 g/L 
pirídoxina 
0,00001g/L biotina 
2,25 g/L glicina 
0,6 g/L ácido 
taurocólico

0,8 g/L KH2P04,
0,25 g/L MgS04H20 
0,1 g/L NaH2P04.2H20 
0,05 g/L CaCI2 
0,015 g/L ZnS04.7H20 
0,015 g/L FeS04.7H20 
0,01 g/L EDTA Na2 
0,005 g/L MnS04.H20 
0,003 g/L B03H3 
0,001 g/L 
MoNa20 4.2H20

Berto etal., 
1997

Aspergillus niger 2% óleo de 
milho

1% peptona 12 g/L NaH2 P04 
2 g/L KH2P04,
0,25 g/L CaCI2,
0,3 g/LMgS04.7H20 
0,030 g/L Zn S04.7H20 
0,005 g/LFeS04.7H20 
0,015 g/LMnS04.7H20

Hatzinikolaou et 
al., 1996

Fusarium 
oxysporum f. sp. 
vasinfectum

1 % trimiristina 1 g/L extrato de 
levedura 
30 g/L peptona

0,5 g/L MgS04.7H20 
1 g/L KH2P04 
3 g/L NaNCh

Rapp, 1995

Hendersonula
toruloidea

0,2% óleo de 
oliva
0,05% dodecil 
sulfato de 
sódio

1,8% (NH4)2S04 0,1 % MgS04.7H20  
0,1% NaCI
0,1 % k2hpo4
0,1 mM BaCI2.2H20

Odibo etal., 
1995

Penicillium
citrinum

1% óleo de 
oliva

0,5 % extrato 
levedura

_____ Pimentel et al., 
1997; Krieger, 
1995

Penicillium
citrinum

1,6% resíduo 
refinação óleo

0,75% (NH4)2S04 ----- Miranda et al., 

1999

Penicillium
citrinum

5 g/L glucose 
2% óleo de 
palma

0,75g/L MgS04.7H20 
3,5g/L KN03 
1,75g/L KH2P04

Metwally etal., 
1996

Penicillium
restrictum

1% óleo de 
oliva

2% Peptona de 
carne 0,1% 
extrato de 
levedura

0,5% NaCI Freire et al., 

1997

Penicillium
wortmanii

5% óleo oliva ---- Meio mineral Costa etal., 
1999
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Tabela 5. Meios de cultivo para a produção de lipases fúngicas (continuação).

Microrganismo
-r C®f>oh© « g g g j g —

Gulomova et 
al., 1996

Penicillium sp 0,5% 
sacarose 
0,7% óleo de 
algodão

5% extrato de 
malte

0 ,2 % NaNOs 
0 ,1 % CaC03  

0,05% KCI 
0,02% MgS04  

0 ,0 0 1 % FeS04

Geotrichum sp 1,5% farinha de 
soja, 1 % farinha 
de trigo, 0,3% 
extrato de 
levedura, 0 ,2 % 
NH4 NO3

Freire et al., 
1999

Penicillium
roqueforti

2 % glucose 0,3%(NH4)2SO4 0 ,2 % KH2P04,0,05% 
KCI, 6,5% MgS04 .7H20

Petrovic et al., 
1990

Rhizopus oryzae 4% com steep 
liquor; 1 % 
peptona

1,4 % KH2 P04  

0,24 % K2 HP04 

0,04% MgS04

Hiol etal., 2000

Rhizopus oryzae 1 0  g/kg 
glucose ou 
lactose ou 30 
g/kg óleo de 
oliva*

1 g/kg NaN03, 
70g/kg extrato 
levedura ou 
triptona ou 
peptona*

0,21 g/kg KH2 P04, 
0,5g/kg MgS04 .7H20

Fadiloglu etal., 
1999

Rhizopus
rhizopodiformes

Peptona 50 g/L 1.0 g/L KH2P04

1.0 g/L NaNÜ3

0,5 g/L MgS04 .7H20

Razak etal., 
1997

iv) Outros aditivos

Além das fontes de carbono, nitrogênio e sais minerais, alguns outros 

componentes têm sido adicionados ao meio de cultivo com a intenção de 

aumentar a produção de lipases. Alguns autores citam que a adição de 

aminoácidos, como o ácido aspártico aumentam os níveis de produção de 

lipases em cultivos com Fusarium solani, A. terreus, F. moniliforme, Penicillium



funiculosum. Vitaminas também têm sido utilizadas, como tiamina, piridoxina e 

riboflavina, além de hormônios de crescimento como ácido giberélico e ácido 

indolacético(Berto eta l., 1997; Hamed, 1996).

1.2.3. Condições de cultivo para a produção de lipases

i) pH

O pH do meio de cultivo durante o desenvolvimento microbiano é 

dependente dos constituintes do meio de fermentação e do metabolismo do 

próprio microrganismo. O seu valor pode afetar o crescimento, a formação de 

produtos, o metabolismo de vários nutrientes e algumas atividades fisiológicas 

celulares. Por outro lado, o pH ótimo de crescimento pode não coincidir com o 

da formação de produtos esperados.

O pH inicial dos meios de cultivo utilizados para a produção de lipases 

situa-se entre 4,0 e 7,0, conforme mostra a Tabela 6. No pico máximo de 

produção da enzima, o pH do meio de cultivo geralmente encontra-se entre 7,0 

e 8,0 (Krieger, 1995; Jaeger et al., 1994; Sztager et al., 1992; Yamaguchi e 

Mase, 1991; Jacobsen eta l., 1989; Isobe eta l., 1988).

ii) Temperatura

A temperatura afeta a velocidade das reações químicas e enzimáticas.

Como o metabolismo celular envolve reações enzimáticas complexas, é natural

que a taxa específica de crescimento (p) e conseqüentemente a produção de 

lipases seja afetada pela temperatura (Frost e Moss, 1987).

A temperatura de incubação dos cultivos para a produção de lipases 

depende do microrganismo a ser cultivado, mas para fungos de maneira geral,
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a temperatura ótima está entre 25 e 30 °C, conforme pode ser observado na 

Tabela 6. Temperaturas mais altas são requeridas apenas para 

microrganismos termófilos. Variações de temperatura durante o cultivo 

parecem influenciar grandemente a produção da enzima. Para A. niger, 

variações de 1 °C diminuíram significativamente a produção de lipases (Ohnishi 

eta l., 1984).

iii) Agitação

Os microrganismos aeróbicos são dependentes do mecanismo da 

respiração para a geração de energia e por isso, requerem oxigênio molecular 

como receptor de elétrons. Devido à baixa solubilidade do oxigênio em água, é 

essencial a transferência contínua de oxigênio para o meio líquido de 

fermentação. A oxigenação do meio é realizada por agitação orbital dos frascos 

em plataformas mecânicas. Em fermentadores para culturas submersas, faz-se 

a injeção de ar associado a uma agitação adequada.

Para a produção de lipases por fermentação submersa em frascos 

agitados, empregam-se agitadores orbitais cuja rotação depende do 

microrganismo a ser cultivado. Para fungos do gênero Penicillium, utiliza-se 

geralmente rotações em tomo de 100 rpm, enquanto para fungos do gênero 

Aspergillus e Rhizopus, são citadas rotações em torno de 200 rpm, conforme 

mostra a Tabela 6.
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Tabela 6. Condições de cultivo para a produção de lipases fúngicas.

= = Microrganismo Temperatura j Agitação pH inicial Tempo de 
_ cultivo

<Ativ;Máx4

- _ Referência

| (rpm) h

Alternaria
brassicicola 25 120 5,5 ---- Berto etal., 1997

Aspergillus niger 29 225 5,5 7 dias Hatzinikolaou etal., 
1996

Fusarium oxysporum 
f. sp. vasinfectum

27 120
—

Rapp, 1995

Geotrichum sp 30 I _______ 5,0 48 h Macedo etal, 1995

Penicillium citrinum 28 100 6,5/4,5 7 dias Pimentel etal., 1997

Penicillium citrinum 28 100 6,5 3 dias Pimentel etal., 1996

1 Penicillium citrinum 28 100 5,5 7 dias Krieger et al., 1995

Penicillium citrinum 28-30 100 5,5

3 a 5 dias

Miranda etal., 1999

Penicillium citrinum 30 ___ 5,7 Metwally etal., 1996

Penicillium restrictum 30 160/200 5,5 70  h
Freire et al., 1997

Penicillium roqueforti
2 7 220-230 4,0 12 dias Petrovic et al., 1990

Penicillium sp 25-27 5,8 3 dias Gulomova etal., 
1996

Penicillium wortmanii 30 120 8 dias Costa et al. 1999

1 Rhizomucor miehei
\nh

30 250 4,5/7,0 4 dias Marek etal., 1996

Rhizopus
rhizopodiformes

45 100 6,0 2 dias Razak et al., 1997

Rhizopus oryzae 35/28 ----  I 5,6 4 dias Hiol et al., 2000

Rhizopus oryzae 30 120 ----- 7 2  h Fadiloglu etal., 1999
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1.3. O GÊNERO Penicillium

Penicillium  é um gênero de fungos filamentosos conhecido 

principalmente pela produção de penicilina por cepas de P. notatum e P. 

chrysogenum (Jones et al., 1986; Belyanina, 1984; DeTilly et al., 1983) e por 

seus efeitos negativos. Muito de seu impacto econômico está relacionado a 

ações deletérias, como deterioração e desperdício de alimentos e produção de 

micotoxinas, como a citrinina (Krieger, 1995; Smith e Hacking, 1983). Seu 

potencial de utilidade econômica, entretanto, é igualmente importante (Silva et 

al., 1998).

Algumas espécies de Penicillium  são utilizadas na produção de aromas 

e maturação de queijos como o Roquefort, Camembert e Brie (Taylor, 1995; 

Pelczar et al., 1982 e Stainer et al., 1984). Cepas de P. verrucosum (Roussos 

eta l., 1994) e de P. roquefortii (Marin e Raimbault, 1992), têm sido citadas pela 

capacidade de degradação de polifenóis e da cafeína em fermentação sólida, 

possibilitando o uso da polpa de café, resíduo agro-industrial, como ração 

animal.

O gênero Penicillium  tem sido citado pela produção de enzimas de 

interesse industrial em processos fermentativos como a produção de proteases 

por P. camembertii (Mechakra eta l., 1999) e P. citrinum  (Germano et al., 1998); 

beta-glucosidase por P. notatum (Fiedurek, 1998); inulinase (Pooma et 

al., 1996); glucose oxidase e catalase por P. variable (Federici et al., 1996) e P. 

funiculosum  G-15 (Mikailova et al., 2000); endo-beta-1,4 xilanase por P. 

capsulatum (Filho et al., 1993) e por P. jánthinellum  (Milagres e Prade, 1994); 

celulase por P. decumbens (Qu-YB et al., 1991), dextranase por P. notatum 

(Szczodrack e ta l.,1994) e pectina liase por P. italicum  (Alana eta l., 1990).



0  gênero Penicillium  tem sido largamente reportado pela produção de 

lipases. A Tabela 1 apresenta diversas espécies de Penicillium  citadas na 

literatura pela produção de enzimas lipolíticas. Dentre estas destaca-se a cepa 

de P. restríctum  com a qual foi obtida produção de lipases tanto em 

fermentação submersa (13 U/mL) quanto em estado sólido (30 U/g substrato) 

(Freire etal., 1997 e Gombert eta l., 1999).

Para a produção de ácido cítrico (Franz et al.,1991) e ácido glucônico 

(Federici e Petruccioli, 1997) e para a clarificação de sucos de frutas 

(Nussinovitch e Rosen, 1989) também cita-se a utilização de fungos do gênero 

Penicillium.

i) Morfologia

Os fungos do gênero Penicillium  são filamentosos e constituídos por 

hifas, estruturas tubulares ligadas por paredes, formam extensas ramificações 

e, freqüentemente, unem-se por anastomose constituindo o micélio. As hifas 

são segmentadas por septos que dividem o micélio em unidades similares a 

células. A presença de poros nos septos permite o movimento de citoplasma, 

organelas e núcleo até regiões bem distantes da posição inicial (Griffin, 1994).

Quanto à reprodução, os fungos do gênero Penicillium  pertencem à 

classe dos deuteromicetos. Nesta classe estão agrupados os gêneros de 

fungos imperfeitos ou assexuais, ou seja, sem um ciclo sexual descrito durante 

seu desenvolvimento. A principal característica dos deuteromicetos são os 

conídios ou esporos não sexuais formados pela segmentação das hifas, 

nascendo externamente e não dentro de estruturas fechadas. Os segmentos 

de hifas que produzem ou sustentam os conídios são chamados de
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conidióforos. Fiálides constituem uma classe de conidióforos encontrada em 

fungos do gênero Penicillium. Os conidióforos freqüentemente formam grandes 

estruturas diferenciadas, podendo ou não apresentar ramificações (Griffin, 

1994; Pelczare ta l., 1982).

ii) O fungo Penicillium aurantiogriseum

O fungo P. aurantiogriseum  tem ocorrência abundante e taxonomia 

complexa (Lund e Frisvad, 1994). O microrganismo possui denominações mais 

antigas sendo conhecido como: P. cyclopium Westling, P. puberulum, P. 

martensii, P. aurantio-candidum, P. aurantio-virens, P. lanoso-viride, P. palitens 

Westling, além da variedade P. aurantiogriseum  var. viridicatum (Westling) 

Frisvad et Flitenborg (ATCC). É principalmente citado na literatura como 

contaminante de alimentos, como leite (Skrinjar et al., 1995), presunto (Nunez 

et al., 1996), o qual coloniza durante a maturação, e cereais (Lund e Frisvad, 

1994), e como produtor de toxinas (Nunez et al., 1996; Skrinjar et al., 1995; 

Vesely eta l., 1995; Krivoboket al., 1995; Lund e Frisvad, 1994).

Sobre produção de lipases, na literatura há poucas referências citando 

o fungo P. aurantiogriseum. Magan e colaboradores (1993) relataram a 

produção destas enzimas em meio ágar-tributirina.

Sob a denominação P. cyclopium existem vários trabalhos sobre 

produção (Chahinian et al., 2000 a) e estudos de purificação e caracterização 

de lipases (Chahinian et al., 2000b; Ibrik et al., 1998; El Abbadi et al., 1995; 

Mustrandaeta l., 1995; Drueteta l., 1992; Isobe, 1988).
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2.0bjetivos

2. OBJETIVOS

O presente trabalho teve por objetivo geral estudar a produção de 

lipases fúngicas.

Para alcançar este objetivo geral, os seguintes objetivos específicos 

foram propostos:

1 . Isolar e selecionar microrganismos produtores de lipases através de cultivos 

em placas de Petri e em fermentação submersa;

2. Caracterizar morfologicamente a cepa selvagem que apresentasse os 

melhores resultados;

3. Otimizar a composição do meio de cultivo e das condições de fermentação 

para a produção de lipases, através do estudo dos parâmetros: adição de 

sais minerais, fontes de nitrogênio, indutores e suas concentrações, relação 

carbono-nitrogênio (C/N), pH inicial do meio de cultivo e temperatura de 

incubação;

4. Caracterizar cinéticamente e determinar a estabilidade do extrato 

enzimático bruto frente à temperatura e pH.
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3. Materiais e Métodos

3.1. INTRODUÇÃO

A parte experimental do presente trabalho foi desenvolvida nos 

Departamentos de Bioquímica e Química, nos Laboratórios de Químio- 

Biotecnologia de Biomassa e de Tecnologia Enzimática, respectivamente, da 

Universidade Federal do Paraná.

Os materiais e métodos descritos nos itens seguintes foram classificados 

segundo as diferentes etapas do trabalho, a saber:

• Produção de lipases: seleção de microrganismos e otimização dos meios e 

condições de cultura;

• Recuperação da enzima do meio de fermentação por precipitação com 

sulfato de amônio;

• Caracterização cinética das lipases de P. aurantiogriseum.

• Estudos de estabilidade

Procurou-se descrever detalhadamente os materiais e métodos 

experimentais referentes à cada etapa. Os métodos analíticos foram, 

entretanto, englobados em um único item, por terem sido, na sua maioria, 

comuns a todas as etapas. Para evitar a repetição dos termos v/v (volume por 

volume) e m/v (massa por volume), convencionou-se para sólidos dissolvidos 

em líquidos, m/v e para líquidos, v/v.

A produção de lipases foi avaliada somente pela atividade lipolítica 

medida no sobrenadante de cultura, não sendo considerada a presença de 

enzimas inativas.
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3. Materiais e Métodos

3.2. PRODUÇÃO DE LIPASES POR Penicillium aurantiogríseum: 

OTIMIZAÇÃO DOS MEIOS E CONDIÇÕES DE CULTURA

3.2.1. Microrganismo

O fungo Penicillium aurantiogríseum utilizado no presente trabalho foi 

isolado no Laboratório de Tecnologia Enzimática da Universidade Federal do 

Paraná, a partir de uma contaminação em óleo de soja . Este microrganismo foi 

selecionado após a realização de uma seleção para produção de lipases entre 

cinco diferentes microrganismos: Penicillium citrinum  UFPE, Penicillium  

aurantiogríseum  Dierckx IOC 4212 (LTE 01), Penicillium  sp (LTE 0 2 ), Rhizopus 

oryzae NRRL 395 e Rhizopus sp ATCC 1475.

3.2.2. Isolamento e Manutenção das Cepas

Duas cepas selvagens do gênero Penicillium , inicialmente codificadas 

como LTE 01 e LTE 02, foram isoladas no Laboratório de Tecnologia 

Enzimática da UFPR, a partir de contaminação em óleo de soja e de requeijão, 

respectivamente. Para o isolamento, retiraram-se porções de micélio presentes 

nestes alimentos com o auxílio de alça de platina, repicou-se em meio B.D.A. 

(batata, dextrose, ágar) e incubou-se a 28 °C, por 7 dias. Foram realizados 

repiques sucessivos até que a morfologia do microrganismo fosse homogênea.

Para o armazenamento das cepas, preparou-se suspensão de esporos 

com água destilada e glicerol 50%, mantendo-se a 4 °C. Antes do início de 

cada fermentação os microrganismos foram repicados em meio Czapeck 

(Steves, 1981), com 1% de óleo de oliva, e incubados por um período de 5-7 

dias, à temperatura de 28 °C.
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3.2.3. Caracterização da Cepa Selvagem

Das cepas isoladas, a que apresentou melhores resultados no 

processo de seleção quanto à produção de lipases foi enviada para o 

Laboratório de Coleção de Culturas de Fungos da Fundação Oswaldo Cruz, 

Rio de Janeiro, a fim de ser caracterizada morfologicamente.

3.2.4. Seleção de Microrganismos quanto à Produção de Lipases

A seleção foi realizada em duas etapas: a primeira em meio sólido em 

placas de Petri e a segunda, em fermentação submersa.

3.2.4.1 . Seleção de microrganismos em placas de Petri

O corante Rodamina B foi utilizado para evidenciar a produção de 

lipases em meio de cultura. Para tanto, prepararam-se placas de Petri 

contendo o corante, ágar e óleo de oliva. A produção de lipase foi evidenciada 

pela formação de um halo alaranjado fluorescente, monitorado pela irradiação 

das placas com UV a 350 nm.

Composição do meio de cultura:

Ágar 15g/L, Óleo de oliva 1 % (v/v), Rodamina b 0,001% (m/v), Tween 80, 1a 

2  gotas.

Procedimento:

Após a solubilização do ágar por aquecimento, adicionou-se Rodamina B, 

Tween 80 e óleo de oliva, esterilizando em seguida a 121 °C por 15 min. O 

meio foi distribuído em placas de Petri e no centro desta inoculou-se o 

microrganismo. As placas foram incubadas a 28 °C por 7 dias.
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3.2.4.2. Seleção de microrganismos em fermentação submersa

Os microrganismos selecionados em placas de Petri foram cultivados 

em fermentação submersa, em meio contendo 0,5 % de extrato de levedura e 1 

% de óleo de oliva (Krieger, 1995). As condições de fermentação estão 

descritas no item 3.2.7.

3.2.5. Composição dos Meios de Cultivo

Os estudos de fermentação foram iniciados com meio de cultivo 

composto de 0,5% de extrato de levedura e 1 % de óleo de oliva, conforme 

descrito por Krieger (1995). A partir desta composição básica, alguns 

parâmetros foram estudados, a fim de aumentar a produção da enzima e 

diminuir os custos relacionados ao meio de cultivo.

3.2.5.1. Efeito da adicão de sais ao meio de cultivo

Para os estudos iniciais de otimização de meio de cultivo, foram 

comparadas duas formulações : um meio sintético simples com 0,5% de extrato 

de levedura e 1 % de óleo de oliva e um meio sintético de mesma composição 

acrescido de sais (KNO3  - 2 , 0  g/l, MgS(>4 . 7 H2 O - 0,5 g/l, K2 HPO4  - 1 , 0  g/l, 

ZnS0 4 . 7 H20  - 0,439 g/l, FeSCU 7 H2 0  - 1,116 g /l, MnS04. 7 H20  - 0,203 g/l).

3.2.5.2. Efeito do pH inicial do meio

Para avaliar o efeito do pH inicial do meio de cultivo na produção de 

lipases, o meio de cultivo foi preparado com tampão fosfato 100 mM com 

valores de pH entre 6  e 8 .
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3.2.5.3. Efeito de diferentes fontes de nitrogênio

Para observar o efeito de diferentes fontes de nitrogênio na produção 

de lipases, adicionou-se ao meio de cultivo diferentes fontes orgânicas ou 

inorgânicas, associadas ou não. Foram comparadas seis composições de meio 

de cultivo:

A -  extrato de levedura 0,5 %(m/v) e óleo de oliva 1 % (m/v) (meio EL);

B -  solução salina (descrita no item 3.2.5.1.); extrato de levedura 0,5 % (m/v) e 

óleo de oliva 1 % (m/v) (meio SEL);

C -  solução salina, extrato de levedura 0,5 % (m/v), peptona de caseína 2  % 

(m/v) e óleo de oliva 1 % (m/v) (meio SEP);

D -  solução salina, extrato de levedura 0,5 % (m/v) , peptona de carne 2 % 

(m/v) e óleo de oliva 1 %(m/v) (meio SEC);

E -  solução salina, extrato de levedura 0,5 % (m/v) e sulfato de amônio 10 g/L 

(meio SEA);

F -  solução salina e sulfato de amônio 12,48 g/L (meio SA).

3.2.5.4. Efeito da concentração da fonte de nitrogênio

Para avaliar o efeito da concentração da fonte de nitrogênio, foram 

realizados cultivos com concentrações crescentes de sulfato de amônio, de 

forma a serem obtidas diferentes relações carbono/nitrogênio (C/N): 1; 2,5; 5 e 

10. A concentração da fonte de carbono permaneceu constante.
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3.2.5.5. Efeito do tipo de indutor

Alguns óleos vegetais, como de oliva, milho, soja e girassol, são 

incluídos nos meios de cultivo descritos na literatura, não só por sua utilização 

como fonte de carbono pelo microrganismo, mas também por serem indutores 

da produção de lipases. Para observar o efeito de diferentes indutores e fontes 

de carbono na produção de lipases, o óleo de oliva foi substituído por óleo de 

milho, girassol, soja (1 % (m/v)) ou por glucose anidra (17,61 g/L).

3.2.5.6. Efeito da concentração da fonte de carbono

Embora alguns óleos vegetais sejam citados na literatura como 

indutores da produção de lipases, a concentração destes indutores deve ser 

avaliada, pois em excesso pode ser prejudicial para o crescimento do 

microrganismo e para a produção da enzima. O efeito da concentração da 

fonte de carbono na produção de lipases foi estudado pela adição de diferentes 

concentrações (0,5 ; 1; 1,5; 2,0 e 3,0 %) de óleo de oliva ao meio de cultivo.

3.2.6. Esterilização dos Meios e Equipamentos

Para garantir condições estéreis de crescimento do fungo, os meios 

sólidos de propagação, do pré-inóculo e de produção, bem como, todos os 

materiais utilizados, foram esterilizados em autoclave a 121 °C, durante 20-30 

min.
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3.2.7. Condições de Cultivo

As curvas de crescimento foram iniciadas com pré-inóculos de 10 % do 

volume de meio utilizado para a fermentação, com tempo de incubação de 48 

h, temperatura de 29 °C e agitação orbital de 120 rpm. A composição do 

inóculo foi sempre igual à do meio de fermentação.

A faixa de temperatura foi escolhida com base em dados de literatura: a 

máxima produção de lipases normalmente ocorre em uma faixa de temperatura 

de 25 até 30 °C, sendo que valores acima de 35 °C, causam uma inibição do 

crescimento do microrganismo e da produção de lipases (Hegedus e 

Khachatourians, 1988, Jacobsen et al., 1989, Sztajer e Maliszewska, 1989, 

Rivera-Munoz et a/., 1991, Maliszewska e Mastalerz, 1992, Ortiz-Vásquez, 

1993).

A cultura foi iniciada com o repique do fungo em tubos inclinados com 

meio sólido Czapeck com 1% de óleo de oliva, e crescimento durante 5 a 7 

dias a 28 °C. Em seguida, 1 mL de suspensão de esporos com concentração 

na ordem de 109  esporos/mL, foi adicionado a um volume correspondente a 10 

% do meio e deixado por 48 h, sob agitação orbital de 120 rpm, a 29 °C. 

Utilizaram-se Erlenmeyers de 500 mL, com volumes do meio de 125 mL para 

as fermentações e de 25 mL para os inóculos. Foram coletadas amostras em 

diferentes intervalos de tempo e filtrou-se com gaze para a separação das 

células. O filtrado foi utilizado para investigação de atividade lipolítica, atividade 

proteásica, concentração de proteínas e determinação do pH. O meio foi 

tamponado quando requerido no experimento.
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3.2.6.1. Efeito da temperatura de incubação

Após o estudo do efeito de diferentes condições nutricionais na 

produção de lipases, foram realizados cultivos em temperaturas de 26, 29 e 32 

°C, para avaliar o efeito deste parâmetro na produção da enzima pelo 

microrganismo.

3.2.8. Determinação de Biomassa e Cinética de Crescimento do 

Microrganismo

Após a determinação do meio adequado à produção de lipases por P. 

aurantiogriseum, realizaram-se experimentos para investigação da sua cinética 

de crescimento.

Para determinar a curva de crescimento microbiano, foram realizados 

cultivos em Erlenmeyers de 125 e 250 mL, contendo 10 e 50 mL de meio de 

cultivo, respectivamente. A fermentação foi acompanhada de 12 em 12 horas, 

sendo que as amostras constituíam o volume total do frasco, realizado em 

triplicatas. Cada amostra foi filtrada em papel de filtro Whatman n°4. As células 

foram lavadas com NaCI 0,9% (m/v) e secas a 60 °C até peso constante, 

normalmente por 48 horas. O filtrado da cultura foi utilizado para determinações 

de atividade lipolítica, proteolítica, pH, proteínas e amônia residual.

A taxa específica de crescimento (p) e o tempo de duplicação (t^)

foram calculados, na fase exponencial de crescimento, a partir das seguintes 

equações (Pirt, 1975):
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onde: |j = taxa específica de crescimento (g/h);

X = Biomassa final (g);

Xq = Biomassa inicial (g);

t = tempo final (h);

to = tempo inicial (h).

3.3. OBTENÇÃO DO EXTRATO BRUTO

Os resultados obtidos a partir dos estudos dos meios e condições de 

cultivo para produção de lipases por P. aurantiogriseum permitiram definir as 

condições para a produção da enzima. O extrato bruto lipolítico foi utilizado na 

determinação dos parâmetros cinéticos.

As fermentações para produção de lipases por P. aurantiogriseum  foram 

realizadas em frascos agitados (Erlenmeyers com capacidade de 1 L) nas 

condições otimizadas previamente.

Para a concentração do extrato bruto obtido após a filtração do micélio, 

foi feita precipitação por adição de sulfato de amônio (Dawon et al., 1969). A 

precipitação com sulfato de amônio até 80 % de saturação é o primeiro passo 

na purificação de lipases empregado em diversos trabalhos (Gama, 2000; 

Dharmsthiti e Ammaranond, 1997; Macedo, 1995; Krieger, 1995).

Foram tomados em torno de 200 mL do sobrenadante de cultura, 

resfriados a 4 °C em banho de gelo. Adicionou-se quantidade de sulfato de 

amônio requerida para saturação de 80%, lentamente e sob agitação branda. 

Após a adição do sal, manteve-se o extrato em agitação, a 4°C, por 12 horas. 

Em seguida, centrifugou-se a 15.000 g por 10 minutos. O sobrenadante foi

55



3. Materiais e Métodos

recolhido, o precipitado ressuspenso em volume mínimo de tampão fosfato pH

7,0 50 mM, geralmente 1 mL, e dialisado por 12 h contra o mesmo tampão, 

com duas trocas, sob agitação branda, a 4 °C. Os sacos de diálise utilizados 

tinham diâmetro de poro que permitia a saída de proteínas com pesos 

moleculares inferiores a 12.000 Da. As frações dialisadas foram submetidas a 

dosagens de lipases e proteínas, além de serem utilizadas para os estudos de 

caracterização cinética e ensaios de estabilidade da enzima. O extrato 

precipitado foi armazenado a 4 °C, com a adição de 0,01 % de azida sódica.

3.4. CARACTERIZAÇÃO CINÉTICA DAS LIPASES DE Penicillium 

aurantiogriseum

O estudo dos parâmetros cinéticos das lipases produzidas por P. 

aurantiogriseum foi realizado com o extrato bruto concentrado por precipitação 

com sulfato de amônio. Os parâmetros cinéticos foram estudados utilizando-se o 

método do pNPP. Este foi escolhido pela sua maior sensibilidade e facilidade de 

utilização em relação a outros métodos.

3.4.1. Efeito da Concentração de Proteína

O efeito da concentração de proteínas sobre a atividade lipolítica foi 

estudado em uma faixa entre 0,58 a 15,4 pg/mL de solução reacional. O teor 

de proteínas foi determinado pelo método de Bradford (1976).

3.4.2. Efeito do pH na Atividade da Enzima

A faixa de pH estudada foi de 2,2 até 10, com os seguintes tampões: 

glicina-HCI (pH 2,2 e 3,0); citrato (pH 3,0-6,0); citrato-fosfato (pH 3,0-7,0);
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fosfato ( pH 7,0-8,0); Tris-HCI (pH 8,0-9,0) e glicina-NaOH (pH 9,0-10,0), todos 

com força iônica de 50 mM.

A solução B do método do pNPP (item 3.5.2.1.) foi preparada nos 

diferentes tampões e os valores do pH foram sempre verificados e acertados, 

quando necessário, com a própria solução dos tampões. A concentração da 

solução enzimática (0,003 mg/mL) e a concentração de substrato (0,3 mg/mL) 

foram mantidas constantes ao longo de todos os experimentos.

3.4.3. Efeito da Temperatura

Para determinação da temperatura ótima da enzima os ensaios de 

atividade foram realizados fazendo-se variar a temperatura entre 1 0  e 70 °C. 

Os ensaios foram realizados em tampão fosfato pH 8,0, 50 mM, com 

concentrações de substrato e enzima constantes em todos os experimentos 

(0,3 mg/mL e 0,003 mg/mL, respectivamente).

3.4.4. Efeito da Concentração de Substrato

Para a determinar o efeito da concentração do substrato sobre a 

velocidade da reação, foi realizada incubação da enzima (2,96 pg/mL de 

solução reacional) com concentrações crescentes de pNPP: 0,1 a 10 mM. A 

reação foi acompanhada por 1 minuto, a 50 °C e a 37 °C.
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3.4.5. Estudos de Estabilidade da Enzima em Meio Aquoso

3.4.5.1 . Estabilidade Térmica

Para determinação da estabilidade térmica da enzima em sistema 

aquoso, amostras do extrato bruto foram incubadas numa faixa de temperatura 

que variou desde 28 a 60 °C, com tempo de incubação, também variável, de 30 

até 120 min. Após a incubação, as amostras foram submetidas à dosagem de 

atividade enzimática pelo método do pNPP, nas condições descritas em

3.5.2.1.

3.4.5.2. Estabilidade frente ao pH

Para determinar a estabilidade da enzima frente a diferentes valores de 

pH , foram feitas diluições do extrato bruto em diferentes tampões: glicina-HCI 

(pH 2,2 e 3,0); citrato (pH 3,0-6,0); citrato-fosfato (pH 3,0-7,0); fosfato (pH 7,0- 

8 ,0 ); tris-HCI (pH 8 ,0-9,0) e glicina-NaOH 0,05 M (pH 9 ,0 -1 0 ,0 ), todos 50 mM, e 

manteve-se a 28 °C por 1 hora. Os ensaios de atividade foram realizados em 

tampão fosfato pH 8,0, 50 mM, a 37 °C.

3.4.6. Atividade lipolítica frente a diferentes substratos

A caracterização cinética das lipases produzidas pelo fungo P. 

aurantiogriseum  foi realizada utilizando-se o método do pNPP, uma vez que 

este método mostrou-se mais sensível e reprodutível que os demais métodos 

estudados.

Como o método do pNPP é considerado não específico para lipases,

foram também realizados estudos comparativos frente a diferentes substratos
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(óleo de oliva e tributirina). Para a realização destes ensaios, procedeu-se 

como descrito nos itens 3.5.2.1. e 3.5.2.2., que descrevem os métodos do 

pNPP e titulométrico, respectivamente.

3.5. MÉTODOS ANALÍTICOS

3.5.1. Determinação de Proteínas

A dosagem de proteínas no extrato bruto foi feita de acordo com o 

método proposto por Bradford (1976), sendo a concentração de proteínas 

calculada a partir de uma curva de calibração com o padrão soro-albumina 

bovina.

3.5.2. Determinação de Atividade Lipolítica

A determinação da atividade lipolítica do extrato bruto foi feita por dois 

diferentes métodos, descritos a seguir.

3.5.2.1. Método da Hidrólise do pNPP

Este método espectrofotométrico, utilizado ao longo de todo o trabalho, 

foi inicialmente descrito por Winkler e Stukmann (1979), sendo modificado 

Krieger, 1995. Baseia-se na hidrólise do p-nitrofenilpalmitato pela enzima, em 

meio aquoso contendo como surfactantes a goma arábica e o Triton X-100. A 

liberação do p-nitrofenol, de coloração amarela, é seguida a 410 nm. Uma 

unidade de atividade enzimática foi definida como a liberação de 1 mMol/min 

de p-NP (p-nitrofenol) por minuto. O coeficiente de extinção molar do pNPP
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(1,32 x 1 0 4  Mol.l/cm.min., Bergmeier, 1974) foi utilizado para relacionar a 

concentração do produto com a absorvância obtida na leitura.

Soluções Utilizadas:

• Solução A: p-nitrofenilpalmitato em isopropanol, em uma concentração 

de 3 mg/mL.

• Solução B: 2 g de Triton X-100 e 0,5 g de goma arábica, em tampão 

fosfato pH 8,0, 50 mM.

Procedimento:

1 mL da solução A foram misturados com 10 mL da solução B, lentamente e 

sob contínua agitação. A mistura foi feita imediatamente antes da determinação 

da atividade, pois o substrato é instável quando em meio aquoso. Desta 

solução foram colocados 2,7 mL em cubeta. Estabilizada a temperatura a 37 

°C, foi adicionada a solução de enzima (0,3 mL) ou de tampão, quando se 

preparou o branco. A reação foi feita em cubeta de 3,0 mL, e leitura feita 

sempre contra um branco contendo o substrato e o tampão sem a enzima, a 37 

°C e pH 8,0. Utilizou-se o tampão fosfato 50 mM, a não ser quando indicado 

no próprio experimento. A reação foi acompanhada por 1 minuto.

3.5.2.2. Método Titulométrico

A determinação de lipases por titulometria foi baseada no método 

proposto por Stuer et al. (1986), e modificado no presente trabalho. As 

adaptações do método restringiram-se à seleção do emulgente, bem como, 'a

modificação da sua concentração. O método baseia-se na titulação com NaOH
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dos ácidos graxos liberados pela ação da enzima lipase sobre triacilgliceróis 

presentes no óleo de oliva.

Reaaentes:

Tampão fosfato 50 mM pH 8,0

Trietanolamina

Óleo de oliva

NaOH 0,05 M (SV)

Etanol-acetona 1 : 1  (v/v)

Procedimento de referência:

Preparou-se uma emulsão com 20 % (m/v) de óleo de oliva, 6  % (m/v) de 

Trietanolamina e 74 % (v/v) de tampão fosfato pH 8,0, 50 mM, mantendo em 

agitação por 30 minutos. A 5 ml_ da emulsão adiciona-se 0,5 mL de água 

destilada e mantem-se a 37 °C por 10 minutos. A seguir, a emulsão assim 

preparada é incubada com 0,5 mL de amostra por 20 min. a 37 °C. Decorrido o 

tempo de incubação, adiciona-se 16 mL de solução de etanol-acetona 1:1 (v/v) 

e titula-se com NaOH 50 mM. A atividade enzimática (U/mL) foi calculada de 

acordo com a fórmula :

U/mL = AV/20 x 50 x 2 x fc 

Sendo AV = volume de NaOH gasto na titulação, 20 = tempo de reação em 

minutos, 50 = concentração de NaOH (mM), 2 = correção de volume de 

amostra de 0,5 mL para 1,0 mL, fc = fator da solução de NaOH.

Uma unidade de atividade enzimática foi definida como a concentração 

de enzima capaz de liberar 1 pmol de ácido graxo por minuto e por mL de 

solução enzimática.
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3.5.3. Determinação de Proteases

A dosagem de proteases totais nos extratos brutos foi feita de acordo 

com o método proposto por Leighton et al. (1973), utilizando-se uma solução 

de azocaseína a pH 7,2 como substrato. Uma unidade de atividade enzimática 

foi definida como a quantidade de enzima capaz de produzir uma diferença de 

absorvância de 1,0, por hora, a 37 °C e por mL de solução enzimática.

3.5.4. Determinação de amônia

A determinação de amônia residual no meio de cultivo foi realizada de 

acordo com o método descrito por Kock e McKeekin (1924), que utiliza o 

reagente de Nessler. O método baseia-se na formação do complexo H2 NHg2 l3 , 

sendo que o mecanismo de reação ainda não está completamente elucidado.

3.5.5. Análises da composição de ácidos graxos dos óleos de oliva, soja, 

milho e girassol

Os óleos de milho, soja, girassol e de oliva, utilizados para a 

determinação do efeito de diferentes fontes de carbono na produção de lipases, 

foram analisados quanto à composição de ácidos graxos, através de 

cromatografia gasosa (IAL, 1985 e Santana, 1995), utilizando-se coluna DEGS 

15 % e n-hexano para a solubilização da amostras, nitrogênio como gás de 

arraste e temperatura de coluna de 180 °C. As análises foram realizadas no 

Centro de Pesquisas em Alimentos (Cepa) da Universidade Federal do Paraná.
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3.5.6. Reagentes

Os reagentes utilizados neste trabalho foram adquiridos de diversas 

fontes e considerados quimicamente puros.
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4.1. PRODUÇÃO DE LIPASES POR Penicillium aurantiogriseum

4.1.1. Introdução

Com o desenvolvimento da Biotecnologia muita ênfase tem sido dada 

ao uso de lipases de origem microbiana, especialmente as lipases fúngicas, por 

serem em sua maioria extracelulares e portanto, de fácil recuperação. Lipases 

dos gêneros Candida e Rhizopus já estão sendo produzidas em escala 

industrial e comercializadas. -

A produção de lipases por microrganismos geralmente é obtida por 

fermentação submersa, utilizando meios de cultivo de composição complexa, o 

que eleva os custos do processo' e limita a utilização da enzima, apesar de 

suas inúmeras propriedades e possibilidades de aplicação.

Assim, um dos objetivos deste trabalho foi o estudo da produção de 

lipases por fungos, visando selecionar uma cepa produtora da enzima, 

utilizando meios de cultivo de composição simples e de baixo custo.

Em uma primeira etapa, foram realizados experimentos para a seleção 

de fungos produtores de enzimas lipolíticas e em seguida, foram realizados 

cultivos para a otimização de meios e condições de fermentação.

Faz-se necessário ressaltar que a produção de lipases foi avaliada 

somente através da atividade lipolítica medida no sobrenadante da cultura, não 

sendo avaliada a presença de enzimas eventualmente inativas. O termo 

“produção de lipases” foi utilizado por ser comumente empregado na literatura 

para descrever a atividade lipolítica em estudos de fermentação.

65



4. Resultados e Discussão

4.1.2. Estudos Preliminares

4.1 .2 .1 . Seleção do microrganismo

Para a seleção do microrganismo, os experimentos foram realizados 

em duas etapas: a primeira, em placas de Petri, contendo ágar, óleo de oliva e 

Rodamina B, a segunda etapa foi realizada com o acompanhamento das cepas 

selecionadas na etapa anterior em fermentação submersa, utilizando-se um 

meio de cultivo já descrito na literatura para a produção de lipases (Krieger,

1995).

i) Seleção de cepas lipolíticas em placas de Petri

Nesta primeira etapa do processo de seleção foram utilizadas cinco 

cepas de fungos: três cepas selvagens do gênero Penicillium, sendo uma delas 

isolada e caracterizada na Universidade Federal de Pernambuco (Penicillium  

citrinum  UFPE), duas isoladas no Laboratório de Tecnologia Enzimática da 

Universidade Federal do Paraná, contaminantes de óleo de soja e de requeijão, 

e inicialmente codificadas como LTE 01 e LTE 02 e duas cepas do gênero 

Rhizopus, obtidas de banco de cepas (ATCC).

Com o repique dos fungos em ágar contendo óleo de oliva e Rodamina 

B, a atividade lipolítica foi avaliada pela presença de halos alaranjados 

fluorescente ao UV, após 7 dias de incubação a 28 °C. Os resultados obtidos 

estão apresentados na Tabela 7.

Embora diversos trabalhos relatem comparações quantitativas de 

atividades baseadas nos tamanhos dos halos produzidos, nos métodos de

placas de ágar, a literatura recomenda que estes métodos sejam utilizados
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somente para detecção qualitativa da enzima e não para comparar, 

quantitativamente, as atividades das enzimas produzidas por cepas de 

espécies diferentes (Shelley, 1987). Assim, os resultados foram avaliados 

apenas pela presença ou ausência do halo fosforescente, pois houve um 

crescimento irregular dos fungos, tornando inviável a quantificação por medida 

do diâmetro do halo formado.

Tabela 7. Seleção de cepas produtoras de lipases em meio de ágar com 0,001% de 
Rodamina B e 1% de óleo de oliva.

Penicillium citrinum  (UFPE) 

Penicillium  sp.(LTE 01) 

Penicillium  sp.(LTE 02) 

Rhizopus oryzae NRRL 395 

j Rhizopus sp ATCC 1475

Ausente

Presente

Presente

Presente

Presente
...... _  ......„ _  .......

Foram selecionadas as cepas de Penicillium  sp (LTE 01 e LTE 02) para 

dar prosseguimento aos experimentos, por apresentarem atividade lipolítica, 

serem selvagens e ainda não estudadas.

ii) Seleção de cepas em fermentação submersa

Na segunda etapa do processo de seleção, as cepas selvagens do 

gênero Penicillium  (LTE 01 e LTE 02), foram cultivadas em fermentação 

submersa, em meio contendo 0,5% de extrato de levedura e 1% de óleo de 

oliva, para avaliar a produção de lipases. Os resultados demonstraram que

ambas as cepas de Penicillium  sp, LTE 01 e LTE 02, produziram lipases,
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apresentando atividades máximas de 0,95 U/mL e 1,015 U/mL (método 

titulométrico), com 24 e 48 horas de fermentação, respectivamente, como 

pode ser observado na Figura 6 .

Com a determinação do teor de proteínas no meio de fermentação, a 

atividade específica pode ser calculada, obtendo-se valores aproximados para 

as duas cepas, 55,88 U/mg (LTE 01) e 55,16 U/mg (LTE 02). A atividade 

específica máxima para a cepa LTE 01 foi obtida com 24 horas de 

fermentação, enquanto para a cepa LTE 02, foi de 48 horas. Devido ao menor 

tempo requerido para atingir o pico máximo de atividade específica, a cepa 

LTE 01 foi utilizada nos experimentos subsequentes.

tempo (h)

Figura 6. Seleção de cepas de Penicillium sp quanto à atividade de lipases em 
fermentação submersa. Cepas LTE 01 (-■-) e LTE 02 (-•-). Condições de cultivo: 
meio sintético simples (0,5 % de extrato de levedura e 1,0 % de óleo de oliva), 120 
rpm, 29 °C. Determinação da atividade lipolítica pelo método titulométrico.

Dois resultados foram considerados importantes nesta etapa do 

trabalho: o curto tempo de produção da enzima, comparando-se com a cepa de

P. citrinum  estudada por Krieger (1995), cujo tempo de fermentação médio
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para atividade máxima de lipases era de 5 a 7 dias, e a alta atividade 

específica obtida, aproximadamente 55 U/mg contra 7,0 U/mg do citado 

trabalho.

4.1 .2 .2 . Caracterização da cepa isolada

A cepa LTE01 foi caracterizada morfologicamente no Laboratório de 

Coleção de Cultura de Fungos da Fiocruz-RJ como Penicillium aurantiogriseum 

Dierckx, e foi depositada no Instituto com o código IOC 4212 (Figura 7).

O fungo Penicillium aurantiogriseum  é diferenciado de outros membros 

do gênero por apresentar conídios em massa cinza azulados quando o 

microrganismo é cultivado em meio CYA e MEA (Pitt, 1979).

Em meio CYA cresce lentamente, não excedendo 35 mm em 7 dias a 

25 °C, são densos e granulares ou com textura fasciculada. Produzem 

exsudatos e pigmentos. Após 7 dias a 5 °C, as colônias apresentam 2 a 5 mm 

de diâmetro e têm aspecto flocoso e micélio branco. Não apresenta 

crescimento a 37 °C (Pitt, 1979).

Em meio MEA, a 25 °C , crescem lentamente e de modo esparso, com 

textura granular, há ausência de exsudato e pigmentos (marrom amarelado ou 

avermelhado) solúveis podem ser produzidos (Pitt, 1979).

Os conidióforos podem ser únicos ou fasciculados, a maioria encontra- 

se na superfície da hifa. Apresenta paredes finas e ásperas, ocasionalmente 

lisas, podendo ser tertiverticilados ou menos comumente biverticilado. Os 

esporos são esferoidais a elipsoidais, de paredes lisas (Pitt, 1979).
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Figura 7. Fungo Penicillium aurantiogríseum Dierckx IOC 4212 isolado de uma 
contaminação em óleo de soja. Imagem obtida em microscópio petrográfico binocular 
Olympus e digitalizada pelo Programa Image Pro.Plus 2.0, aumento de 400 vezes. O 
microrganismo foi repicado em meio B.D.A. e mantido a 28 °C, por 7 dias.
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4.1.3. Otimização dos meios de cultura e condições de fermentação

4.1.3.1. Efeito da adicão de sais ao meio de cultivo

Para o desenvolvimento dos microrganismos alguns íons são 

considerados essenciais e são comumente adicionados a meios de cultivo. Os 

compostos citados na literatura podem ser divididos em dois grupos, os 

macronutrientes, como fósforo, nitrogênio e potássio, e micronutrientes, como 

ferro, zinco e manganês (Griffin, 1994). Estudos sobre produção de lipases 

fúngicas citam freqüentemente alguns sais como constituintes de meios de 

cultivo, com o objetivo de favorecer o crescimento microbiano e assim, 

aumentar a produção de lipases.

Para os estudos iniciais de otimização do meio de cultivo, foram 

comparadas duas composições distintas: um meio sintético simples com 0,5% 

de extrato de levedura e 1 % de óleo de oliva (EL) e o mesmo meio acrescido 

de sais (SEL -  KN03  - 2 , 0  g/L, MgSCU- 7 H20  - 0,5 g/L, K2 HP04  - 1,0 g/L, 

ZnSCU 7 H20  - 0,439 g/L, FeS04. 7 H20  - 1,116 g/L , MnSO* 7 H20  - 0,203 

g/L).

i) Atividade de lipases

Pode-se observar que detectou-se atividade da enzima nos dois meios, 

sendo que com o método titulométrico, o fungo P. aurantiogriseum  apresentou 

atividade lipolítica 1 0  % maior no meio contendo apenas extrato de levedura e 

óleo - EL (1,015 U/mL) do que no meio com a adição de sais - SEL (0,9 U/mL), 

após 12 horas de fermentação. Os resultados mostrados na Figura 8  indicam
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que a atividade da enzima atinge o pico máximo com 1 2  horas de fermentação 

com o meio SEL, e 36 h para o EL.

As atividades enzimáticas determinadas pelo método do pNPP 

apresentaram-se diferentes das obtidas pelo método titulométrico, como pode 

ser observado pelas Figuras 8 A e 8 B. Para o meio sem a adição de sais (EL) a 

atividade determinada pelo método do pNPP ficou entre 30 a 50 % menor do 

que a obtida pelo método titulométrico. Para o meio com a adição de sais (SEL) 

a diferença entre as atividades determinadas pelos dois métodos apresentou- 

se entre 40 a 95 %, além de que o pico máximo de atividade foi identificado em 

tempos de fermentação diferentes: 12 h para o titulométrico e 36 h para o 

método espectrofotométrico. Como os métodos apresentaram picos máximos 

de atividade em diferentes tempos, pode-se sugerir que o fungo produza mais 

de um tipo de enzima, uma com atividade lipolítica, detectada pelo método 

titulométrico, e outra com atividade esterásica ou lipolítica, detectada pelo 

método da hidrólise do pNPP. Algumas lipases hidrolisam simultaneamente os 

dois substratos (Krieger eta l., 1995 e 1997 b; Sarda e Desnuelle, 1958), outras 

podem não ter especificidade frente ao pNPP. Como os dois substratos, pNPP 

e trioleína, são estruturalmente diferentes não é possível fazer afirmações 

sobre especificidade ou produção de isoformas. Estudos futuros de purificação 

e caracterização bioquímica destas enzimas poderão esclarecer estes 

resultados.

De qualquer modo, a literatura relata que freqüentemente 

microrganismos produzem isoformas de uma mesma enzima. Estudos de 

purificação de lipase de Rhizopus delemar revelaram a presença de três 

multiformas : lipases A, B e C, sendo que a lipase A era produzida em maior
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quantidade enquanto B e C eram produzidas complementarmente, dependendo 

da composição do meio de cultura. A produção de multiformas de lipases 

também foi notada em P. cyclopium, e neste caso, a produção de lipases A e B 

estaria relacionada a variação do pH do meio de cultivo (Jaeger et al., 1994).

Deve-se ressaltar, entretanto, que a comparação entre os resultados dos 

dois métodos, do ponto de vista quantitativo, deve ser feita com cautela, uma 

vez que a estrutura dos substratos é diferente, os sistemas aquosos são 

diferentes e levam à formação de emulsões com características distintas. Está 

bem descrito em literatura que a atividade lipolítica, em fase aquosa, é 

governada principalmente pela área superficial das emulsões, o que pode 

afetar os resultados, em termos de atividade, mais do que a própria natureza 

do substrato (Krieger, 1995; Shelley et al., 1987; Benzonana e Desnuelle, 

1965).

Considerando as atividades volumétricas obtidas com o método 

titulométrico, a comparação entre as atividades específicas obtidas nos meios 

EL (sem a adição de sais) e SEL (com a adição de sais) mostrou que no 

segundo, a produção de proteínas foi mais específica para lipases: a atividade 

específica máxima obtida no meio SEL foi de 6 8  U/mg de proteínas, enquanto 

no meio EL, foi de 50 U/mg, ambas obtidas com 24 horas de fermentação. Este 

resultado sugere que a adição de sais ao meio de cultura pode induzir 

especificamente a síntese de lipases pelo fungo, o que é importante, 

considerando-se a purificação da enzima após a otimização do seu meio de 

produção.
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Tempo (h)

Tempo (h)

Figura 8. Efeito da adição de sais na produção de lipases por PenicUlium 
aurantiogriseum Dierckx IOC 4212. Meios: A) EL -  (0,5 % de extrato de levedura e 1% 
de óleo de oliva) e B) SEL -  (0,5 % de extrato de levedura, KN03 - 2,0 g/l, MgS04. 7 
H20 - 0,5 g/l, K2HP04 -1,0 g/l, ZnS04. 7 H20 - 0,439 g/l, FeS04. 7 H20 -1,116 g /l, 
MnS04. 7 H20 - 0,203 g/l e 1% de óleo de oliva). Determinação da atividade lipolítica: 
método titulométrico (-■-) e pNPP (-•-).
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Observou-se uma diferença morfológica nos micélios desenvolvidos nos 

dois cultivos. No meio EL, o fungo desenvolveu-se na forma de colônias 

esféricas e densas com diâmetro aproximado de 0,5 cm, enquanto no meio 

SEL, o micélio apresentou-se na forma de filamentos emaranhados. A 

ocorrência de diferenças morfológicas em fermentações submersas está bem 

relatada em literatura, sendo influenciadas por um grande número de fatores 

como composição do meio, pH, temperatura, força mecânica e tensão de 

oxigênio dissolvido. Embora ainda não existam dados sobre a influência da 

morfologia do micélio na produção de lipases, sabe-se que limitações na 

transferência de massa podem ocorrer, influenciando o crescimento do 

microrganismo e a produção da enzima (Frost e Moss, 1987).

ii) Produção de proteases

A produção de proteases simultâneamente com as lipases, em fungos, 

tem sido relatada por diversos autores (Freire, 1997; Krieger, 1995; Jaeger et 

al., 1994; Iwai e Tsujisaka, 1984), sendo responsabilizada pela queda 

acentuada da atividade lipolítica no meio de fermentação após a produção 

máxima destas enzimas, e pela dificuldade de detecção de enzimas lipolíticas 

em fermentações com substrato sólido, onde pode haver grande produção de 

proteases (Krieger et al., 1995).

A produção de proteases foi acompanhada durante a fermentação com o 

meio sintético sem adição de sais e os resultados estão apresentados na 

Figura 9. Os dados indicaram atividade proteolítica muito reduzidas (0,106 

U/mL) nas primeiras 24 de fermentação, quando comparativamente foram 

detectadas as maiores atividades lipolíticas (1,015 U/ml). A atividade
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proteolítica não teve aumento significativo a partir deste ponto, enquanto a 

atividade lipolítica manteve-se alta.

Tempo (h)

Figura 9. Efeito da adição de sais na produção de proteases por Penicillium 
aurantiogriseum Dierckx IOC 4212. Meios de cultivo: (-■-) meio EL- (0,5 % de extrato 
de levedura e 1 % de óleo de oliva) e (-•-) meio SEL -  (0,5 % de extrato de levedura, 
KN03 - 2,0 g/l, MgS04. 7 H20  - 0,5 g/l, K2HP04 - 1,0 g/l, ZnS04. 7 H20  - 0,439 g/l, 
FeS04. 7 H20 -1,116 g /l, MnS04. 7 H20  - 0,203 g/l e 1% de óleo de oliva). Condições 
de cultivo: 29 °C, 120 rpm.

Com o meio SEL (com a adição de sais), observou-se atividade 

proteolítica 90 % maior do que no meio EL (sem a adição de sais), com 24 

horas de fermentação. A atividade proteolítica atingiu o pico máximo com 36 

horas de fermentação, mantendo-se alta até 48 horas. Estes resultados podem 

estar relacionados com a queda da atividade lipolítica após 1 2  h de 

fermentação, observada com o método titulométrico. Este comportamento 

apresenta-se de acordo com a literatura (Krieger et al., 1995), sugerindo a 

hidrólise das lipases pelas proteases.
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iii) Variação de pH durante a fermentação

Apesar da importância do pH do meio de fermentação, poucos são os 

estudos encontrados em literatura sobre a sua variação durante o cultivo de 

microrganismos. A produção de lipases parece estar associada a um aumento 

de pH do meio de fermentação, sendo que, quando o máximo de lipases é 

produzido, o valor de pH situa-se normalmente entre 7,0 e 8,0 (Frost e Moss, 

1987;Jaeger efa/.,1994; Krieger, 1995).

Observou-se que a maior atividade de lipase em meio SEL (com a 

adição de sais), detectada pelo método titulométrico, ocorreu em 1 2  horas de 

cultivo quando o pH era de 6,5 (Figura 10). A atividade evidenciada pelo 

método espectrofotométrico, entretanto, atingiu os valores mais altos com 48 

horas e pH 7,5. A diferença de pH observada entre os picos de atividade com 

os dois métodos sugere que, se a diferença de atividade for resultado da 

produção de duas enzimas diferentes, este fato pode estar relacionado com a 

variação de pH do meio de cultivo, como já foi observado por outros autores 

(Jaeger et al., 1994). No meio EL (sem a adição de sais), a atividade lipolítica 

manteve-se alta entre 12 e 36 h e o pH não apresentou variações significativas 

permanecendo entre 6,5 e 6,7, abaixo do indicado pela literatura.
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Tempo (h)

Figura 10. Efeito da adição de sais na variação de pH do meio de cultivo durante 
fermentação para a produção de lipases por Penicillium aurantiogríseum Dierckx IOC 
4212. Condições de cultivo: (-■-) meio EL- (0,5 % de extrato de levedura e 1 % de 
óleo de oliva) e (-•-) meio SEL -  (0,5 % de extrato de levedura, KN03 - 2,0 g/l, 
MgS04. 7 H20 - 0,5 g/l, K2HP04 - 1,0 g/l, ZnS04. 7 H20  - 0,439 g/l, FeS04. 7 H20  - 
1,116 g /l, MnS04. 7 H20  - 0,203 g/l), 29 °C, 120 rpm.

Por outro lado, como a literatura cita que valores de pH entre 7 e 8  

favorecem a síntese de lipases e nos cultivos anteriores a atividade lipolítica 

máxima foi obtida quando o pH do meio estava em torno de 6,5, passou-se a 

estudar a influência do tamponamento do meio de cultivo, em valores entre 6  e 

8.

Como os resultados mais favoráveis quanto à atividade lipolítica foram 

obtidos com a adição de sais ao meio de cultivo, os experimentos seguintes 

foram realizados com meio de cultivo adicionado de sais.
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4.1.3.2. Efeito do pH inicial do meio

Para observar o efeito do pH inicial do meio na produção de lipases, o 

meio de cultivo SEL (com a adição de sais minerais) foi preparado em tampão 

fosfato 1 00 mM com pH entre 6  e 8  (Figuras 11A e 11B).

i) Produção de lipases

Considerando 24 horas de fermentação, a atividade de lipases, 

determinada pelo método titulométrico, foi aproximadamente a mesma para pH

6 , 0  e 7,0 (3 , 0  U/mL). Com o pH inicial 8 , 0  a atividade foi menor (1 ,3 U/mL).

Foram observados diferentes perfis de atividade lipolítica entre os dois 

métodos (titulométrico e espectrofotométrico), principalmente no cultivo com pH 

inicial 7,0, reforçando a hipótese da produção de duas enzimas com diferentes 

especificidades.

Os resultados apresentaram-se de acordo com o relatado na literatura. 

Alguns estudos com A. oryzae, sobre o efeito do pH inicial do meio, relatam 

que com pH inicial 6,0, foram obtidas as maiores atividades lipolíticas, embora 

o pH durante cultivo tenha aumentado até pH 8,0, quando obteve-se o pico 

máximo de atividade (Ohnishi et al., 1994). Para P. citrinum  foram obtidos os 

maiores valores de atividade com pH inicial 7,2 (Krieger, 1995; Pimentel, 1994).

Como com o pH inicial 7,0 foram obtidos os maiores valores de 

atividade lipolítica com ambos os métodos, os experimentos posteriores foram 

realizados com o meio tamponado inicialmente neste valor.
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Tempo (h)

Tempo (h)

Figura 11. Efeito do pH inicial na produção de lipases por Penicillium aurantiogriseum 
Dierckx IOC 4212. Condições de cultivo: meio SEL (0,5 % de extrato de levedura, 
KN03 - 2 , 0  g/l, MgS04. 7 H20  - 0,5 g/l, K2 HP04 - 1 , 0  gfl, ZnS04. 7 H20  - 0,439 g/l, 
FeS04. 7 H20  -1,116 g/l , MnS04. 7 H20  - 0,203 g/l), tampão fosfato 100 mM pH 6,0 
(-*-); 7,0 (-•-); 8,0 (A), 29 °C, 120 rpm. Determinação de atividade lipolítica : A) 
método titulométrico e B) espectrofotométrico.
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11) Produção de proteases

Com pH inicial 6,0 e 7,0 foram obtidas as menores atividades 

proteásicas nas primeiras 48 horas de cultivo, quando foram obtidas as 

maiores atividades lipolíticas determinadas pelo método titulométrico (Figura

12). Com o aumento da atividade proteolítica, após 48 h, houve o decréscimo 

da atividade lipolítica, sugerindo a hidrólise das lipases pelas proteases, como 

descrito anteriormente.

Tempo (h)

Figura 12. Produção de proteases por Penicillium aurantiogríseum Dierckx IOC 4212. 
Condições de cultivo: meio SEL (0,5 % de extrato de levedura, KNO3 - 2,0 g/l, MgS04. 
7 H20  - 0,5 g/l, K2HPO4 -1,0 g/l, ZnS04. 7 H20  - 0,439 g/l, FeS04. 7 H20  - 1,116 g /l, 
MnS04. 7 H20  - 0,203 g/l e 1 % de óleo de oliva) e tampão fosfato 100 mM (-■-) pH 
6,0;(-«-) pH 7,0; (-A-) pH 8,0; 29 °C, 120 rpm.

Com pH inicial 8,0 observou-se as maiores atividades proteolíticas (0,4

U/mL) foram observadas em 120 horas de cultivo, assim como para o pH 6,0 e

7,0. Entretanto, a atividade foi 50 % menor em relação à atividade máxima
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obtida com pH inicial 7,0. O pH 8,0, portanto, parece não favorecer o produção 

de lipases ou de proteases, comparativamente aos outros valores de pH 

estudados.

iii) Variação dos valores de pH durante a fermentação

Nas fermentações com pH inicial 6,0 e 7,0 a variação de pH observada 

foi negligenciável. O cultivo com pH inicial 6,0 teve a atividade máxima de 

lipases (3,0 U/mL - método titulométrico, Fig. 11) em 24 h, quando o pH do 

meio era 6,02. Em comparação, o cultivo com pH inicial 7,0 apresentou 

atividade máxima com o método titulométrico (3,0 U/mL, Fig. 11) em 48 horas, 

quando o pH do meio era 6,7.

Tempo (h)

Figura 13. Variação de pH durante a fermentação para produção de lipases por 
Penicillium aurantiogriseum Dierckx IOC 4212, em meios inicialmente tamponados. 
Condições de cultivo: meio SEL (0,5 % de extrato de levedura, KN03 - 2,0 g/l, MgS04. 
7 H20  - 0,5 g/l, K2HP04 -1,0 g/l, ZnS04. 7 H20  - 0,439 g/l, FeS04. 7 H20  - 1,116 g/l , 
MnS04. 7 H20  - 0,203 g/l) e tampão fosfato 100 mM (-■-) pH 6,0 ; (-•-) pH 7,0 ; (-A-) 
pH 8,0 ; 29 °C, 120 rpm.
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No estudo realizado com pH inicial 8,0, houve uma grande variação no 

pH do meio, de 8,0 a 6,7, sendo que a maior atividade lipolítica foi obtida com

120 h de cultivo, quando o pH do meio era de 6,7 .

Como as maiores atividade lipolíticas, tanto medidas pelo método 

titulométrico, quanto com o método do pNPP, foram obtidas com meio 

tamponado em pH 7,0, os experimentos seguintes foram realizados com a

meio preparado com tampão fosfato pH 7,0, 100 mM.

Para a determinação da atividade lipolítica, até esta parte do trabalho, 

utilizaram-se os dois métodos disponíveis, titulométrico e pNPP. Entretanto, 

como a atividade medida pelos dois métodos foi semelhante (Figuras 11A e B, 

120 h de cultivo), no caso dos cultivos tamponados em pH 7,0, e porque o 

método do pNPP é mais confiável, prático e reprodutível, a partir desta etapa 

do trabalho, passou-se a utilizar somente o método do pNPP.

As fontes de nitrogênio citadas na literatura para a produção de lipases 

geralmente são orgânicas, complexas e de alto custo, como extrato de 

levedura e peptonas. Por isso, no experimento seguinte decidiu-se estudar o 

efeito de fontes de nitrogênio de menor custo, como sais inorgânicos, em 

comparação com cultivos realizados com fontes orgânicas.

4.1.3.3. Efeito da fonte de nitrogênio

Para avaliar o efeito da fonte de nitrogênio, foram testadas quatro 

composições de meio de cultivo, além dos dois meios utilizados anteriormente 

-  sintético simples (EL) e com a adição de sais (SEL) e tampão fosfato pH 7,0 

100 mM -  para comparação. Os meios apresentaram a mesma relação C/N
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(Tabela 8 ), com exceção dos meios SEL e EL, que foram utilizados no início 

dos estudos.

Tabela 8. Relação C/N das formulações de meio de cultivo para estudo do efeito da 
fonte de nitrogênio na produção de lipases por Penicillium aurantiogriseum Dierckx 
IOC 4212.

de cultivo _ Fontes de nitrogênio - j Relação-C/N j

SEP Extrato de levedura, peptona caseína e 
nitrato de potássio

2,54

SEC Extrato de levedura, peptona de carne e 
nitrato de potássio

2,54

SEA Extrato de levedura, sulfato de sulfato de 
amônio e nitrato de potássio 2 ,5 4

AS Sulfato de amônio e nitrato de potássio
2 ,5 5

SEL I Extrato de levedura e nitrato de potássio 9,11

EL Extrato de levedura 14,14
I

i) Produção de lipases ,

Obteve-se maior atividade lipolítica (12 U/mL, 72 h de fermentação) 

com meio contendo sulfato de amônio e nitrato de potássio como únicas fontes 

de nitrogênio (meio AS), como pode ser observado na Figura 14. Com a 

adição de sulfato de amônio, observou-se atividade cinco vezes maior, em 

relação à atividade obtida com meio SEL (extrato de levedura e KNO3  como 

fontes de nitrogênio), e 12 vezes em relação a obtida com meio EL (somente 

extrato de levedura, sem solução salina), ambas formulações utilizadas nos 

estudos iniciais sobre a síntese de lipase por P. aurantiogriseum. Considerando
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os meios AS, SEL e EL, todavia, não é possível afirmar que as diferenças de 

atividade lipolítica sejam devidas somente às diferentes fontes de nitrogênio ou 

à adição de sais, já que estes meios apresentam relações C/N distintas (Tabela 

8), fator que também influencia a produção de lipases.

Tempo (h)

Figura 14. Efeito da fonte de nitrogênio na produção de lipases por Penicillium 
aurantiogriseum Dierckx IOC 4212. Meios de cultivo: (-■-) SEP -  sais, extrato de 
levedura e peptona caseína, (-•-) SEC -  sais, extrato de levedura e peptona de carne; 
(-A-) SEA -  sais, extrato de levedura e sulfato de amônio; (-T-) SEL -  sais e extrato 
de levedura; (-♦-) AS -  sais e sulfato de amônio e (-+-) EL -  extrato de levedura, todos 
com 1% de óleo de oliva. Condições de cultivo: 120 rpm, 29°C.

O sulfato de amônio favorece a síntese da enzima, enquanto as fontes 

orgânicas de nitrogênio (peptona caseína -  meio SEP, peptona de carne -  

meio SEC, extrato de levedura -  meio EL), não apresentaram um efeito 

favorável.

Embora a atividade lipolítica máxima tenha sido diferente em cada 

formulação, pode-se notar que a variação da fonte de nitrogênio não alterou o
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perfil de atividade da enzima, obtendo-se o pico máximo de atividade em 72 

horas de cultivo.

Com os meios contendo sulfato de amônio e a combinação sulfato de 

amônio e extrato de levedura foram obtidos os maiores valores de atividade 

específica, 297 e 130 U/mg, respectivamente. Os meios contendo peptona de 

caseína (meio SEP), peptona de carne (meio SEC) e extrato de levedura (meio 

SEL) apresentaram atividade específica máxima de 10, 25 e 59 U/mg, 

respectivamente. O meio contendo extrato de levedura sem solução salina 

(meio EL) apresentou atividade específica máxima de 31 U/mg. Os valores 

mais baixos de atividade específica, verificados com a adição de polipeptídeos 

como a peptona, sugerem que haja diminuição na síntese de lipases ou que a 

adição destes compostos favoreçam a síntese de outras proteínas, dentre elas, 

as enzimas proteolíticas, responsáveis pela hidrólise das lipases.

Devido ao baixo custo e disponibilidade, o sulfato de amônio é bastante

empregado em estudos sobre composição de meio de cultivo para a produção

de lipases fúngicas. Para muitos microrganismos, entretanto, fontes orgânicas

de nitrogênio parecem ser preferidas por conterem aminoáçidos e outros

elementos-traço essenciais ao desenvolvimento do microrganismo e à

produção da enzima. Em estudos sobre o efeito da fonte de nitrogênio na

produção de lipases por P. roqueforti (Petrovic et al., 1990), verificou-se que

com bactopeptona ou com sulfato de amônio obtinha-se a mesma atividade

lipolítica, em torno de 10 U/mL, mas com tempos de cultivo diferentes, 4 e 6

dias, respectivamente. Com Penicillium citrinum  (Krieger, 1995; Pimentel et

al., 1994), observou-se maior atividade volumétrica (2,85 U/mL), utilizando-se

extrato de levedura como fonte de nitrogênio. Todavia, maior atividade
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específica (7,8 mg/mL) foi obtida com a adição de sulfato de amônio. 

Utilizando-se Candida rugosa (Benjamin e Pandey, 1996b), a maior atividade 

lipolítica foi obtida com a adição de 3% de peptona ao meio de cultivo. Estudos 

com A. niger e P. citrinum  resultaram mais satisfatórios com a utilização de 

peptona do que com nitrato de amônio (Pokorny et al., 1994) ou sulfato de 

amônio (Sztajer e Maliszewska, 1989), respectivamente. A produção de lipases 

pela bactéria Acinetobacter calcoaceticus (Cordenons et al., 1996) foi menor 

com a adição de sulfato de amônio, ou extrato de levedura, ou proteose 

peptona, em relação à adição de casaminoácidos ou triptona. Entretanto, a 

combinação de sulfato de amônio e casaminoácidos ou triptona resultou no 

dobro da atividade lipolítica.

Os resultados apresentados para a produção de lipases de P. 

aurantiogriseum, portanto, diferenciam-se do observado na literatura, uma vez 

que a obtenção de alta atividade lipolítica (volumétrica e específica) em curto 

tempo de fermentação (72 h), utilizando sulfato de amônio e nitrato de potássio 

como fontes de nitrogênio, não têm sido relatados na literatura freqüentemente.

ii) Produção de proteases

Para todas as formulações de meio de cultivo estudadas, a produção 

de proteases apresentou um perfil crescente até 120 horas de fermentação 

(Figura 15), o que poderia justificar a queda da atividade lipolítica após 72 

horas de cultivo.

A adição de extrato de levedura ao meio de fermentação parece 

favorecer a síntese de proteases, já que três dos meios que apresentaram 

maior atividade proteásica (meios SEA, SEL e EL; 5,8, 4 e 3,2 U/mL,
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respectivamente) possuíam extrato de levedura em sua composição. Com meio 

contendo somente fontes inorgânicas (meio AS), observou-se além da maior 

atividade lipolítica, alta atividade proteásica, 4,2 U/mL em 120 h de cultivo.

Devido à menor atividade lipolítica observada nos meios contendo 

peptona caseína ou peptona de carne, esperava-se atividades proteásicas 

mais elevadas; todavia, foram os menores valores observados, 1,4 e 2,8 U/mL, 

respectivamente.

Tempo (h)

Figura 15. Efeito da fonte de nitrogênio na produção de proteases por Penicillium 
aurantiogriseum Dierckx IOC 4212. Meios de cultivo: (-■-) SEP -  sais, extrato de 
levedura e peptona caseína; (-•-) SEC -  sais, extrato de levedura e peptona de carne; 
(-A-) SEA -  sais, extrato de levedura e sulfato de amônio; (-▼-) SEL -  sais e extrato 
de levedura, (-♦-) AS -  sais e sulfato de amônio e (-+-) EL -  extrato de levedura, todos 
com 1% de óleo de oliva. Condições de cultivo: 120 rpm, 29°C.

Estudos sobre o efeito da fonte de nitrogênio na regulação da produção

de lipase pela bactéria Acinetobacter calcoaceticus demonstraram que níveis

mais elevados de lipase em meio de cultivo contendo aminoácidos livres ou

peptídeos pequenos, não seria decorrência de um aumento na transcrição do

gene lipA (gene que codifica lipase de A. calcoaceticus BD413), mas
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provavelmente devido a processos pós-transcricionais, incluindo modificações 

na taxa de secreção, inativação ou proteção da enzima (Cordenons et al.,

1996). Na inativação da enzima estariam envolvidas enzimas proteolíticas. A 

produção simultânea de lipases e proteases por fungos do gênero Penicillium  

está bem descrita na literatura (Krieger, 1995). Desta forma, os resultados 

observados para P. aurantiogríseum estão de acordo com o previsto pela 

literatura.

iii) Perfil de pH do meio de fermentação

Embora todos os meios de cultivo fossem preparados com tampão 

fosfato pH 7,0, 100 mM, com a adição de peptona, sais ou extrato de levedura, 

havia uma pequena diminuição de pH, que não foi corrigida pela adição de 

base. Os meios com sulfato de amônio apresentaram os menores valores de 

pH inicial, isto devido à característica ácida deste sal pela hidrólise do íon NH4+. 

Assim, os cultivos apresentaram pH inicial ligeiramente diferentes.

Nos meios SEP (extrato de levedura e peptona caseína), SEL (extrato 

de levedura e sais) e SEA (extrato de levedura e sulfato de amônio), observou- 

se pequenas alterações de pH, mantendo-se em torno de 6,5 e 6,8 (Figura 16). 

Nos cultivos com meio EL (somente extrato de levedura), o pH manteve-se 

constante e em torno de 7. Os meio que resultaram em cultivos com maior 

variação de pH foram AS (meio com sulfato de amônio) e SEC (meio com 

extrato de levedura e peptona de carne). O meio com sulfato de amônio 

apresentou uma variação decrescente de pH entre 6,5 e 6,18, enquanto o meio 

com peptona de carne apresentou uma variação crescente, com pH entre 6,8 e

7,1. No pico máximo de atividade de lipases, o pH dos meios erà: 6,7 -  meio
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SEP; 7 -  meio SEC; 6,7 -  meio SEA; 6,7 meio SEL; 6,3 -  meio AS e 6,9 -  

meio EL, confirmando que a produção de lipases por P. aurantiogriseum ocorre 

em pH neutro ou levemente acídico.

Figura 16. Efeito da fonte de nitrogênio na variação de pH durante a fermentação com 
Penicillium aurantiogriseum Dierckx IOC 4212. Meios de cultivo: ( ■)  SEP -  sais, 
extrato de levedura e peptona caseína; (•) SEC -  sais, extrato de levedura e peptona 
de carne; (A) SEA -  sais, extrato de levedura e sulfato de amônio; ( ▼ )  SEL -  sais e 
extrato de levedura; ( ♦)  AS -  sais e sulfato de amônia e (+) EL -  extrato de levedura. 
Condições de cultivo: 120 rpm, 29 °C.

Estão bem estabelecidos os efeitos fisiológicos relacionados à adição 

de sais de amônio (sulfatos, nitratos, cloretos) a meios de cultivo. 

Freqüentemente observa-se decréscimo, grande e rápido de pH. Como a forma 

protonada da amônia (N H /) é um ácido fraco, dissocia-se no meio de 

fermentação em NH3  e H+. A amônia (NH3 ) entra na célula por difusão passiva 

e a utilização preferencial de amônia, em detrimento de nitratos, tem sido 

relatada para alguns microrganismos. Deste modo, a liberação de íons H+

resulta em decréscimo de pH, o que justifica 0  perfil de variação de pH
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observado no mèio AS (Miranda et al., 1999; Cooke e Whipps, 1993 e 

Cochrane, 1958).

Como os melhores resultados foram observados com o meio de cultivo 

contendo apenas fontes inorgânicas de nitrogênio (sulfato de sulfato de amônio 

e nitrato de potássio), os experimentos seguintes foram realizados com a 

adição destes sais, sem extrato de levedura.

Embora a literatura cite que altas concentrações de nitrogênio e 

portanto, menores relações C/N (carbonoinitrogênio), favoreçam a produção de 

lipases em fermentação submersa, o sulfato de amônio pode também ser 

tóxico em concentrações mais elevadas. Por isso, em seguida, decidiu-se 

estudar a concentração de sulfato de amônio mais adequada para a produção 

de lipases por P. aurantiogríseum.

4.1.3.4. Efeito da concentração da fonte de nitrogênio

O efeito da concentração de sulfato de amônio foi estudado realizando- 

se cultivos contendo concentrações diferentes do sal, de modo que foram 

obtidos meios com relações C/N de 1, 2,55, 5 e 10 (Tabela 9). A concentração 

de nitrato de potássio presente na solução salina não foi alterada. Óleo de oliva 

foi utilizado como fonte de carbono.

Tabela 9. Relação carbono/nitrogênio (C/N) dos meios de fermentação variando-se a 
concentração de sulfato de amônio, em cultivos para a produção de lipases por 
Penicillium aurantiogríseum Dierckx IOC 4212.

33,97 12,48 5,69 2,155

2,55 5 10
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i) Produção de lipases

A concentração de sulfato de amônio presente no meio de cultivo 

mostrou ter importante influência sobre a atividade lipolítica detectada no 

sobrenadante da cultura, como observa-se na Figura 17.

Com relação C/N 1 obteve-se atividade lipolítica insignificante. Este 

resultado pode ser decorrente da alta concentração de sulfato de amônio 

presente no meio. Em altas concentrações, a amônia é tóxica, podendo ter 

ação fungicida. Anormalidades no crescimento, germinação de esporos e 

desenvolvimento, são indicações da toxicidade deste composto 

(Cochrane,1958). O pobre crescimento micelar, visualmente evidenciado nos 

meios com relação C/N 1, confirma esta teoria.

Figura 17. Efeito da concentração de sulfato de amônio na produção de lipases por 
Penicillium aurantiogriseum Dierckx IOC 4212. Relações C/N: 1 (■); 2,55 (•); 5 (A) e 
10 ( ▼) . Meio de cultivo: sais minerais, 1% de óleo de oliva e tampão fosfato pH 7,0, 
100 mM. Condições de cultivo: 120 rpm- 29 °C.
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Comparando-se com o meio de cultivo padrão (C/N 2,55), observou-se 

que com relação C/N 5 a atividade lipolítica foi 37 % maior em 72 h de cultivo. 

Aumentando-se ainda mais a relação (C/N 10), o perfil de atividade de lipases 

foi menos favorável em relação ao meio padrão. De modo geral, a variação da 

relação C/N alterou a atividade lipolítica máxima, mas não interferiu no tempo 

de produção da enzima.

Calculando-se a atividade específica, observou-se o pico máximo em 

48 h nos cultivos com C/N 2,55 e 5 e entre 48 e 72 h no meio com C/N 10. As 

maiores atividades específicas foram obtidas com C/N 5 (113 U/mg) e C/N 2,55 

(103 mg/mL), seguidos pelo cultivo com C/N 10 (83 U/mg).

A literatura relata que geralmente é requerida maior concentração de 

nitrogênio no meio de cultivo para a produção de lipases fúngicas, do que para 

a obtenção de outras enzimas (Iwai e Tsujisaka, 1984). Este efeito foi 

observado para R. delem ar(Cruz eta l., 1993), para o qual relações C/N de 1:1 

e 1:2 resultaram em maior atividade lipolítica. A concentração da fontes 

inorgânicas de nitrogênio no meio de cultivo e sua relação com a produção de 

lipases fúngicas foi objeto de estudos de diversos pesquisadores. Testando 

diferentes concentrações de NH4NO3(0,05 a 0,5 %) sobre a síntese de lipases 

por A. niger (Pokomy et al., 1994), observou-se melhores resultados com a
í

adição de 0,2 %. Variando-se a concentração de sulfato de amônio entre 0,35 

% e 0,75 %, a maior porcentagem do sal foi a que mais favoreceu a síntese de 

lipase por P. citrinum  (Pimentel et al., 1997). Para a produção de lipase por P. 

aurantiogriseum, embora a maior atividade volumétrica tenha sido obtida com 

concentração de sulfato de amônio de 0,5% (C/N 5), não foi observada 

diferença significativa entre os cultivos com C/N 5 e 2,55, confirmando que
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menores relações C/N favorecem a produção de lipases, conforme descrito na 

literatura.

Após 120 h de cultivo observou-se o início de novo pico de atividade 

nos cultivos com C/N 2,55, 5 e 10. Isto pode ser devido à presença de 

monoacilgliceróis residuais no meio de cultivo que induziriam a produção de um 

outro grupo de lipases ou esterases ou ainda, pela ação tensoativa destes 

monoacilgliceróis, rompendo as células ou liberando lipases que estivessem 

ancoradas na membrana.

ii) Produção de proteases

A influência da relação C/N na produção de proteases está mostrada 

na Figura 18. A atividade proteolítica máxima foi observada em 72 h em todos 

os meios testados, sendo que as atividades mais altas foram verificadas com 

meio C/N 2,55 e C/N 5, seguidos pelos cultivos com C/N 10. Com C/N 1 as 

atividades mais altas (120 h de cultivo) foram 60 % menores em relação ao 

meio com C/N 2,55.

Nos cultivos com C/N 2,55, os maiores valores de atividade proteolítica 

entre 24 e 48 h podem justificar as menores atividades lipolíticas observadas 

em relação aos cultivos com C/N 5.
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Tempo (h)

Figura 18. Efeito da concentração de sulfato de amônio na produção de proteases por 
Penicillium aurantiogríseum Dierckx IOC 4212. Relações C/N: 1 (■); 2,55 (•); 5 (A) e 
10 ( ▼) . Meio de cultivo: sais minerais, 1% de óleo de oliva e tampão fosfato pH 7,0, 
100 mM. Condições de cultivo: 120 rpm, 29 °C.

iii) Variação do pH do meio de cultura

Com exceção do meio de cultivo com C/N 1, em todos os experimentos 

observou-se curvas decrescentes de pH, como pode ser observado na Figura 

19. O decréscimo de pH já era esperado devido à presença de sulfato de 

amônio como constituinte do meio de cultura, cuja utilização pelo 

microrganismo conduz à diminuição do pH , conforme descrito anteriormente. 

Os valores de pH medidos nos meios com C/N 2,5, 5 e 10 não variaram 

significativamente.

Os cultivos com C/N 1, entretanto, apresentaram curva de pH 

diferenciada, provavelmente devido à menor captação de NH3  do meio de 

cultivo. Essa menor captação de amônia estaria relacionada à toxidade da
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concentração de sulfato de amônio utilizado e, consequentemente, ao 

desenvolvimento deficiente do microrganismo.

Tempo (h)

Figura 19. Efeito da concentração de sulfato de amônio na variação de pH do meio de 
cultivo durante a produção de lipases por Penicillium aurantiogriseum Dierckx IOC 
4212. Relações C/N: 1 (■); 2,55 (•); 5 (A) e 10 ( ▼) . Meio de cultivo: sais minerais, 
1% de óleo de oliva e tampão fosfato pH 7,0, 100 mM. Condições de cultivo: 120 rpm, 
29 °C.

Além da fonte de nitrogênio, a fonte de carbono é um componente vital 

no meio de cultivo, sendo utilizado pelo microrganismo para a obtenção de 

energia e na maioria dos casos, como indutor da produção de lipases. O efeito 

de alguns óleos vegetais, como fonte de carbono e indutores da produção de 

lipases por P. aurantiogriseum, foi estudado a seguir. Embora tenha sido 

obtida maior atividade lipolítica com a relação C/N 5, a atividade específica não 

aumentou significativamente em relação aos cultivos com relação 2,55. Por 

isso, os experimentos seguintes continuaram a ser realizados com menor 

relação C/N, conforme indicado pela literatura.
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4.1.3.5. Efeito do tipo de indutor

O efeito do indutor sobre a produção de lipases por P. aurantiogriseum 

foi estudado adicionando-se diferentes óleos vegetais (oliva, girassol, soja e 

milho) ao meio de cultivo, mantendo-se a mesma porcentagem para todos (1 

%). Para o cálculo da relação C/N, considerou-se a mesma porcentagem de 

carbono para os óleos vegetais. Com a finalidade de verificar se a lipase de P. 

aurantiogriseum  é induzida ou constitutiva, em um dos meios estudados 

adicionou-se glucose, mantendo-se a mesma relação C/N (C/N = 2,55) dos 

meios com óleos vegetais.

O meio de cultivo utilizado neste experimento consistiu em solução 

salina preparada em tampão fosfato pH 7,0 100 mM com a adição de sulfato 

de amônio. A escolha desta composição baseou-se nos resultados 

apresentados no item 4.1.3.3., onde observou-se que o sulfato de amônio, 

como fonte de nitrogênio, favorece a síntese de lipases por P. aurantiogriseum.

i) Produção de lipases

Os cultivos realizados para o estudo da fonte de carbono na síntese de 

lipases foram acompanhados por 144 h. Entre 48 e 112 h de cultivo, a atividade 

lipolítica apresentou um intervalo linear nos cultivos realizados com óleo de 

oliva, soja e girassol. Com 120 h de fermentação observou-se um novo pico de 

atividade, sendo verificadas, neste período, maiores atividades lipolíticas com 

os óleos de oliva, milho e soja (Figura 20).

Considerando 72 h de fermentação, as atividades lipolíticas obtidas 

com óleos de girassol, milho e soja ficaram em torno de 5 U/mL, enquanto com 

a adição de óleo de oliva, a atividade foi 2,6 vezes maior. Em 120 h de
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fermentação, as maiores atividades iipolíticas foram observadas com a adição 

de óleos de oliva (22 U/mL) e milho (18 U/mL). Com a adição de glucose, não 

houve atividade lipolítica, o que mostra que a lipase de P. aurantiogriseum é 

uma enzima induzida e não constitutiva.

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160
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Figura 20. Efeito do indutor na produção de lipases por Penicillium aurantiogriseum 
Dierckx IOC 4212. Indutores ou fontes de carbono: 1% de óleos vegetais - oliva (■), 
soja (A), milho (•), girassol ( ▼ )  - e glucose (♦). Condições de cultivo: 120 rpm e 29 
°C.

Foram obtidos altos valores de atividade específica com todas as 

fontes de carbono testadas, embora em diferentes tempos de fermentação: 48 

h com óleo de oliva (192 U/mg); 112 h com óleo de girassol (220 U/mg); 120 h 

com óleo de milho (192 U/mg) e 144 h com óleo de soja.

Analisando-se a composição de ácidos graxos presentes nos óleos 

utilizados no experimento, observou-se que há predominância de ácidos graxos 

de cadeia longa (16 e 18 carbonos), com ou sem insaturações, e que estes são 

encontrados em diferentes proporções, dependendo do grão do qual foi 

extraído o óleo (Tabela 10).
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Tabela 10. Composição dos óleo de oliva, soja, girassol e milho quanto aos ácidos 
graxos presentes. Áreas dos sinais (%) obtidos por cromatografia gasosa, utilizando 
coluna DEGS 15%, nitrogênio como gás de arraste e temperatura de coluna de 180 
°C.

n.d. = não detectável

O efeito indutor da síntese de lipases por óleo de oliva, ácido oléico e 

Tween 80, tem sido observado por diversos pesquisadores (Krieger, 1995; 

Freire et al., 1997). O fato de o óleo de oliva ter, em sua composição, 

acilgliceróis compostos principalmente de ácido oléico, pode ser a explicação 

para os resultados mais favoráveis obtidos com este óleo como fonte de 

carbono. Acilgliceróis de cadeia longa são substratos naturais para enzimas 

lipolíticas. Entretanto, como a presença destes no meio de cultivo influencia a 

biossíntese de lipases, não está esclarecido.

Embora tenham sido observadas atividades volumétricas diferentes 

para os cultivos com óleos de girassol, milho, soja e oliva, a atividade 

específica máxima com todos os óleos vegetais foi próxima, variando-se 

apenas o tempo para a obtenção do pico máximo. Estes resultados indicam
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que todos os óleos vegetais experimentados agem como indutores na 

produção de lipase por P. aurantiogríseum.

Os resultados obtidos com óleo de girassol são bastante interessantes. 

Embora nos cultivos com óleo de girassol tenham sido verificadas as menores 

atividades volumétricas, foram também obtidas as maiores atividades 

específicas. O óleo de girassol diferencia-se por conter a maior porcentagem 

de ácido linoléico e duas vezes mais ácido linolênico do que o óleo de oliva. 

Estes fatos sugerem que o óleo de girassol, devido a predominância de ácidos 

graxos com maior número de insaturações, seja uma fonte energética menos 

favorável para o microrganismo. O efeito dos óleo vegetais (milho, soja, 

girassol e oliva) na síntese de lipases por P. aurantiogríseum, portanto, estaria 

mais relacionado à oxidação dos ácidos graxos liberados e à obtenção de 

energia, do que sobre a indução da síntese enzimática, propriamente dita. Há 

também a possibilidade de que estes óleos vegetais, de fontes comerciais, 

contenham substâncias, provenientes de seu processamento ou que tenham 

sido adicionadas ao produto final, que interfiram na produção da enzima.

A questão do uso de óleos como indutores no meio de fermentação é

controversa. Para P. restríctum, há maior produção de lipases usando-se óleo

de oliva e não glucose como fonte de carbono (Freire et aí., 1997), enquanto

para P. roqueforti (Petrovic et al., 1990), glucose e sacarose resultaram em

maior atividade do que o óleo. Para Candida lipolytica, glucose, mas não

sacarose, foi efetiva para a produção de lipases na ausência de tríacilgliceróis

(Pereira-Meireles et al., 1997). Alguns trabalhos apontam para uma regulação

da biossíntese de lipases por glucose. Para P. restríctum, por exemplo,

observou-se maior atividade utilizando-se somente óleo de oliva, e menor
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utilizando-se óleo e glucose (Freire et al., 1997). A ausência de atividade 

lipolítica na presença de glucose, pode estar relacionada não só à inibição da 

síntese da enzima, mas também à uma inibição da atividade enzimática. A 

lipase produzida por alguns microrganismos, como A. niger, Mucor javanicus,

C. lipolytica e G. candidum, é inibida por 10 mM de glucose, provavelmente 

devido a interação deste monossacarídeo com a enzima, ocasionando 

mudança estrutural, que impede a atividade hidrolítica (Tsuzuki eta l., 1999).

A literatura relata a utilização de diversos óleos vegetais como fontes 

de carbono em meios de cultivo para a produção de lipases fúngicas. Dentre os 

citados estão os óleos de soja, milho, algodão, girassol, palma, babaçu e oliva. 

Do mesmo modo que melhores resultados foram obtidos com óleo de oliva 

como fonte de carbono para P. aurantiogríseum, para outros microrganismos, 

este mostrou ser mais efetivo para a produção de lipases em relação a outros 

óleos vegetais. É o caso dos fungos P. citrinum  (Pimentel et al., 1997) e P. 

wortmanii (Costa et al., 1999). Para a síntese de lipase de A. niger 

(Hatznikolaou et al., 1997), entretanto, o óleo de milho proporcionou melhor 

resultado do que o óleo de oliva. Observou-se maior produção de lipases 

utilizando-se óleo de palma, do que óleos de girassol, algodão e milho, com P. 

citrinum  (Metwally et al., 1996). O óleo de soja proporcionou maior atividade 

lipolítica do que o óleo de oliva em cultivos com A. niger (Ohnishi eta l., 1994).

Devido ao resultados obtidos, os experimentos seguintes continuaram 

sendo realizados com a adição de óleo de oliva como fonte de carbono.

101



4. Resultados e Discussão

ii) Produção de proteases

O perfil de produção de proteases, nestes experimentos, pode ser 

relacionado com os resultados de atividade de lipases, sugerindo novamente a 

hidrólise das lipases pelas proteases, e como conseqüência, diminuição da 

atividade lipolítica (Figura 21).

Tempo (h)

Figura 21. Efeito de diferentes fontes de carbono na produção de proteases por 
Penicillium aurantiogriseum Dierckx IOC 4212. Fontes de carbono: 1% de óleos 
vegetais - oliva (■), soja (A), milho (•), girassol ( ▼ )  - e glucose (♦). Condições de 
cultivo: 120 rpm, 29 °C.

A composição diferenciada dos óleos vegetais quanto ao conteúdo de 

ácidos graxos, parece influenciar não só os níveis de atividades lipolíticas, mas 

também proteolíticas. No meio de cultivo adicionado de óleo de girassol, 

verificaram-se os menores valores de atividade lipolítica e a maior atividade 

proteolítica, 2,4 U/mL em 48 h (Figura 21). Utilizando-se os óleo de oliva ou 

girassol, as curvas de atividade de proteases apresentaram um perfil linear

entre 24 e 112 h, de modo semelhante ao observado para na curva de
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atividade de lipases (Figura 20), sugerindo um equilíbrio entre a síntese das 

lipases e sua hidrólise pelas proteases. Entre 112 e 120 h de cultivo, observou- 

se um decréscimo da atividade proteásica em todos os meios de fermentação 

e, correspondentemente, um aumento da atividade lipolítica. Nos cultivos 

contendo óleo de soja e milho, as atividade proteolíticas foram bastante 

próximas, e na presença de glucose, a atividade de proteases foi crescente, 

embora menor que nos meios adicionados de óleos vegetais.

iii) Variação do pH durante a fermentação

Os cultivos realizados com óleo de oliva apresentaram um perfil de pH 

decrescente, de modo semelhante ao observado na experimento anterior (item 

4.1.3.3). Os cultivos com óleo de soja, girassol e milho apresentaram curvas de 

pH com valores próximos e constantes, inclusive com inclinação menor que a 

observada para os cultivos com óleo de oliva (Figura 22). Curvas decrescentes 

de pH são características da assimilação de amônia do meio de cultivo. O perfil 

das curvas de pH obtidas com os óleos de girassol, milho e soja, portanto, 

sugerem menor assimilação desta fonte de nitrogênio.

A fermentação realizada com a adição de glucose apresentou um perfil 

de pH bastante diferenciado em relação aos cultivos com óleos. Observou-se 

queda acentuada do pH entre 48 e 72 h (pH 5,9), provavelmente devido aos 

ácidos gerados como produtos de metabolismo da glucose. Após 72 h, 

observou-se rápido aumento de pH, que poderia estar relacionado ao aumento 

da atividade proteolítica, verificado na Figura 21. Se a glucose tivesse sido 

consumida nas primeiras 48 h, a limitação da fonte de carbono seria suprida

pelo consumo de proteínas degradadas por proteases, o que ocasionaria
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grande liberação de amônia e aumento de pH (Cochrane, 1958). Com 112 h 

de cultivo, o pH do meio foi 6,15, valor próximo do observado para os cultivos 

com óleos vegetais.

Tempo (h)

Figura 22. Efeito de diferentes fontes de carbono na variação de pH do meio de cultivo 
durante fermentação para a produção de lipases por Penicillium aurantiogriseum 
Dierckx IOC 4212. Fontes de carbono: 1% de óleos vegetais - oliva (■), soja (A), 
milho (•), girassol ( ▼ )  - e glucose (♦). Condições de cultivo: 120 rpm, 29 °C.

Os melhores resultados foram observados com a adição de óleo de 

oliva ao meio de cultivo como indutor e fonte de carbono, e por isso, continuou 

a ser utilizado nos experimentos seguintes.

A concentração do indutor no meio de fermentação é citada na 

literatura como um fator de grande influência na síntese de lipases. Assim, 

determinado o melhor indutor, passou-se a estudar a concentração deste no 

meio de cultivo e sua relação com a produção de lipases por P. 

aurantiogriseum.
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4.1.3.6. Efeito da concentração do indutor

Para determinar qual a influência da concentração da fonte de carbono 

na síntese e secreção de lipases, foram realizados cultivos contendo 0,5; 1; 1,5 

e 2% de óleo de oliva, como fonte de carbono, e sulfato de amônio e nitrato de 

potássio, como fontes de nitrogênio (meio AS).

A relação carbono/nitrogênio (C/N) variou conforme mostra a Tabela

11.

Tabela 11. Relação C/N dos meios utilizados para estudo do efeito da concentração 
da fonte de carbono na produção de lipases por Penicillium aurantiogríseum Dierckx 
IOC 4212.

i) Produção de lipases

A concentração da fonte de carbono mostrou exercer forte influência 

na produção de lipase por P. aurantiogríseum, conforme mostra a Figura 23. 

Os resultados demonstraram que com o aumento da concentração de óleo há 

um decréscimo de atividade lipolítica no meio de cultivo. Tomando a atividade 

lipolítica máxima verificada com 1% de óleo de oliva como padrão (13,5 U/mL, 

72 h = 100%), observa-se que, com 0,5% de óleo, obteve-se atividade 100 % 

maior em 51 h de cultivo. Fermentações realizadas com 1,5 e 2 % de óleo 

apresentaram atividades muito inferiores às observadas com menores
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porcentagens de óleo, indicando um efeito inibitório sobre a síntese de lipase 

por P. aurantiogríseum.

Tempo (h)

Figura 23. Efeito da concentração do óleo de oliva na produção de lipases por 
Penicillium aurantiogríseum Dierckx IOC 4212. Concentração de óleo de oliva: 0,5% 
(■); 1,0% (•); 1,5% (A) e 2,0% (T). Meio de cultivo: sais minerais, tampão fosfato pH
7,0,100 mM, óleo de oliva. Condições de cultivo: 120 rpm, 29 °C.

Calculando-se a atividade específica, observou-se que com 0,5 % de

óleo de oliva, obteve-se não só a maior atividade volumétrica, como também a

maior atividade específica, em tomo de 480 U/mg entre 24 e 48 h de cultivo.

Com 1 % de óleo de oliva, a atividade específica máxima foi de 190 U/mg em

51 h de cultivo, e com maiores porcentagens de óleo, a atividade específica

não passou de 37 U/mg.

Estudando o efeito da concentração de óleo de oliva sobre a produção

de lipases fúngicas, relatou-se que para P. restríctum  (Freire et al., 1997)

porcentagens entre 0,5 e 1% proporcionaram maior atividade (13 U/mL) em

relação a concentrações maiores de azeite. Para P. wortmanii (Costa et

a/., 1999), obteve-se 10 U/mL e 5 U/mL, com 5 % e 1 % de óleo,
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respectivamente. Embora o óleo de oliva funcione como indutor da síntese de 

lipases para alguns microrganismos, o aumento da concentração do azeite no 

meio de cultivo pode inibir a síntese da enzima, conforme mostram os 

resultados do presente trabalho e de estudos com P. citrinum  (Krieger, 1995) e 

P. restrictum  (Freire et al., 1997), por exemplo.

A literatura sugere que a inibição da síntese de lipases por óleo de 

oliva pode estar relacionada a dois fatores. O aumento da concentração de 

óleo no meio de cultivo poderia interferir na transferência de oxigênio para o 

microrganismo, alterando seu metabolismo e, consequentemente, a produção 

de lipases (Cruz et al., 1993). Outro fator a ser considerado é a inibição da 

enzima por ácidos graxos liberados no meio de cultivo (Freire et al., 1997). Há a 

possibilidade também de que o óleo de oliva comercial contenha substâncias 

(antioxidantes, por exemplo), que interfiram na produção de lipase por P. 

aurantiogriseum  de maneira dose-dependente. Todavia, estes efeitos ainda 

não estão apropriadamente caracterizados.

Não deve ser desconsiderado, também, o efeito provocado pela 

variação da relação C/N, uma vez que diferentes concentrações da fonte de 

carbono são adicionadas, mantendo-se constante a concentração da fonte de 

nitrogênio. Os melhores resultados foram obtidos com 0,5 % de óleo e com a 

menor relação C/N (C/N 1,275), o que confirma que menor relação C/N 

favorece a produção de lipase por P. aurantiogriseum.

ii) Produção de proteases

A concentração de óleo de oliva parece influenciar os níveis de 

atividade proteolítica no meio de cultivo, como mostra a Figura 19. Nos cultivos
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com 0,5, 1,5 e 2% de óleo de oliva, o perfil de produção de proteases foi 

crescente, com atividade máxima em 120 h de cultivo, coincidindo com a queda 

da atividade lipolítica observada anteriormente (Figura 24). Com a adição de 1 

% de óleo verificou-se a presença de um faixa linear, tanto no perfil de 

atividade lipolítica (entre 48 e 96 h de cultivo) quanto proteolítica (entre 24 e 96

h), sugerindo um equilíbrio entre a síntese de lipases e sua hidrólise por 

proteases.

Os altos níveis de proteases observados com 0,5 % de azeite podem 

estar relacionados a baixa relação C/N deste meio, ocasionando limitação de 

fonte de carbono, que seria suprida através da liberação de aminoácidos livres 

por proteases e sua utilização como fonte metabólica.

Figura 24. Efeito da concentração de óleo de oliva na produção de proteases por 
Penicillium aurantiogriseum Dierckx IOC 4212. Concentrações de óleo de oliva: 0,5% 
(■); 1,0% (•); 1,5% (A) e 2,0% (▼) . Meio de cultivo: sais minerais, tampão fosfato pH 
7,0,100 mM, óleo de oliva. Condições de cultivo: 120 rpm, 29 °C.
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iii) Variação de pH do meio de cultivo

A porcentagem de óleo adicionado mostrou influenciar na variação de 

pH do meio de cultivo, conforme a Figura 25. Os cultivos com 1, 1,5 e 2 % de 

azeite apresentaram perfis decrescentes de pH, sendo que quanto maior a 

porcentagem de óleo, maior o decréscimo da curva de pH.

No meio contendo 0,5 % de óleo, entretanto, o pH manteve-se 

praticamente constante, e este efeito pode estar relacionado à maior atividade 

de proteases (Figura 24). A fonte de carbono pode ter sido um fator limitante, 

conduzindo à utilização de aminoácidos para a obtenção de energia. Sugere-se 

que a liberação de amônio, proveniente do metabolismo de aminoácidos, tenha 

contrabalançado o decréscimo de pH causado pela captação de NH3, 

proveniente do sulfato de amônio, mantendo o pH do meio em torno de 6,2.

Figura 25. Efeito da concentração de óleo de oliva na variação do pH no meio de 
cultivo durante fermentação para a produção de lipases por Penicillium 
aurantiogríseum Dierckx IOC 4212. Concentrações de óleo de oliva: 0,5% (■); 1,0% 
(•); 1,5% (A) e 2,0% (▼) . Meio de cultivo: sais minerais, tampão fosfato pH 7,0, 100 
mM, e óleo de oliva. Condições de cultivo: 120 rpm, 29 °C.
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As maiores atividades lipolíticas foram observadas com a adição de 0,5 

% de óleo de oliva ao meio de cultivo. Paralelamente com este experimento, 

foram realizados cultivos em diferentes temperaturas, com o objetivo de 

estudar o efeito da temperatura na produção de lipases por P. aurantiogriseum.

4.1.3.7. Efeito da temperatura

Para determinar o efeito da temperatura na síntese e secreção de 

lipases foram realizados cultivos a 26, 29 e 32 °C. Utilizou-se meio de cultivo 

padrão contendo 1 % de óleo de oliva e 12,48 g/L de sulfato de amônio (C/N 

2,55).

i) Produção de lipases

A temperatura mostrou ser um fator preponderante na síntese de 

lipases por P. aurantiogriseum, conforme mostra a Figura 26. Observou-se que 

a 26 e 32 °C a atividade lipolítica foi cerca de 98 e 96%, respectivamente, mais 

baixa do que a atividade obtida a 29 °C, considerando o pico máximo a esta 

temperatura (72 h). Do mesmo modo, a atividade específica foi menor a 26 e 

32 °C, em relação a 29 °C. Desta forma, o controle de temperatura durante a 

fermentação é fator crítico, pois devido à sensibilidade do microrganismo, 

pequenas variações de temperatura podem resultar não só em baixa 

produtividade, como até mesmo anular a síntese da enzima.

A influência da temperatura na síntese de lipases fúngicas tem sido 

pouco citada nos trabalhos que se propõem a estudar a fisiologia da 

biossíntese destas enzimas. A literatura relata que para A. niger, a 

temperatura ótima para síntese de lipases é 24 °C e diferenças de 1 °C, podem
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diminuir consideravelmente a produção da enzima (Ohnishi et al., 1994). Para 

P. citrinum, observou-se, maior atividade lipolítica a 30 °C (Metwally et al., 

1996).

Tempo (h)

Figura 26. Efeito da temperatura na produção de lipases por Penicillium 
auratiogriseum Dierckx IOC 4212. Temperaturas de cultivo: 26 °C (■); 29 °C (#) e 32 
°C (A). Meio de cultivo: sais minerais, 1 % óleo de oliva e tampão fosfato pH 7,0, 100 
mM. Condições de cultivo: 120 rpm.

ii) Produção de proteases

Em relação à síntese de proteases por P. aurantiogríseum, observou- 

se o inverso do perfil delineado para a síntese de lipases. A maior atividade 

proteolítica foi verificada a 32 °C (5 U/mL, 48 h), conforme a Figura 27. Com 

temperatura de 26 °C, observou-se curva crescente de proteases, com máximo 

em tomo de 4 U/mL, em 120 h de cultivo. A 29 °C a atividade proteolítica 

mostrou-se constante e com valores menores do que observado para as outras 

temperaturas.
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Os resultados sugerem, portanto, que as baixas atividades lipolíticas, 

verificadas com temperaturas de 26 e 32 °C, estejam relacionadas a maior 

síntese de proteases, que seriam responsáveis pela hidrólise das lipases no 

meio de cultivo.

Figura 27. Efeito da temperatura na produção de proteases por Penicillium 
aurantiogriseum Dierckx IOC 4212. Temperaturas de cultivo: 26 °C (■); 29 °C (•) e 32 
°C (A). Meio de cultivo: sais minerais, 1 % de óleo de oliva e tampão fosfato pH 7,0, 
100 mM. Condições de cultivo: 120 rpm-

A temperatura na qual foram obtidos os melhores resultados foi 29°C, a 

mesma que estava sendo utilizada desde o início dos experimentos. Os 

resultados também indicaram que variações na temperatura de incubação 

podem ter um efeito prejudicial sobre a produção de lipases por P. 

aurantiogriseum  ou até mesmo inibir completamente a produção da enzima.

0 20 40 60 80 100 120

Tempo (h)
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4.1.4. Determinação da curva de crescimento microbiano

Para determinar o crescimento microbiano foram realizados cultivos 

com meio e condições otimizadas anteriormente. Utilizou-se sulfato de amônio 

(12,48 g/L), como fonte de nitrogênio, e óleo de oliva (1%), como fonte de 

carbono. Utilizou-se 1% de óleo, apesar do melhores resultados com 0,5 %, 

porque pretendia-se seguir a fermentação por tempo mais prolongado e temia- 

se que a fonte de carbono fosse insuficiente. A relação C/N do meio utilizado 

foi de 2,5 e a temperatura de incubação foi 29 °C.

A fase de latência consumiu as primeiras 12 h de fermentação e a fase 

log (exponencial) as 12 h seguintes. A fase estacionária de crescimento foi 

alcançada com 24 h de cultivo (Figura 28). Calculando-se a taxa específica de 

crescimento (p) obteve-se 0,05185 h'1. A literatura relata que a taxa de 

crescimento é proporcional à concentração da fonte de nitrogênio presente no 

meio. Para P. citrinum (Krieger, 1995; Pimentel et al., 1994) observou-se p de 

0,037 h'1 com 0,2 % de extrato de levedura e 0,087 h‘1 com 0,5 %. Para P. 

restríctum  observou-se p de 0,0495 h'1 (Freire, 1997).

O tempo de duplicação também foi calculado, obtendo-se 13,368 h. O 

tempo de duplicação observado para P. aurantiogríseum  encontra-se próximo 

do calculado para P. restríctum  (14 h) (Freire, 1997) mas é diferente do valor 

observado para P. citrinum  (18,73 h) (Krieger, 1995).

Com 24 h de fermentação, já havia alta atividade proteolítica (4 U/mL) 

no sobrenadante da cultura. A atividade de proteases apresentou dois picos, 

um em 48 h (4,5 U/mL) e outro em 96 h (5 U/mL) de cultivo. Observou-se a 

maior atividade lipolítica (5 U/mL) em 72 h de fermentação, entre os dois picos 

de proteases. A atividade lipolítica foi menor do que a observada anteriormente
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provavelmente devido à mudança de escala do experimento, já que, para a 

determinação de biomassa, os cultivos foram realizados em erlenmeyers de 

125 mL. Ainda assim, a curva de atividade da enzima está de acordo com o 

descrito nos itens anteriores, e a atividade máxima de lipases por P. 

aurantiogriseum  ocorre durante a fase estacionária de crescimento deste 

microrganismo.

Tempo (h)

Figura 28. Cinética de crescimento microbiano durante cultivo para produção de lipase 
por Penicillium aurantiogriseum Dierckx IOC 4212. Biomassa (■); atividade lipolítica 
( ▲ )  e atividade proteolítica (•). Meio de cultivo: sais minerais, 1% de óleo de oliva e 
tampão fosfato pH 7,0,100 mM. Condições de cultivo: 120 rpm, 29 °C.

A concentração de amônia no meio de cultivo foi acompanhada. A 

massa de sulfato de amônio (12,48 g/L) adicionada ao meio de cultivo 

correspondeu a 3,59 mg/mL de amônia livre (Figura 29). Medindo-se a amônia 

presente na solução salina, determinou-se 3,14 mg/mL, concentração próxima 

à adicionada. Observou-se um decréscimo da concentração de amônia até 84 

h de fermentação, provavelmente devido à sua utilização pelo microrganismo. 

Acompanhando o decréscimo de amônia, o pH do meio apresentou curva
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decrescente até 84 h, confirmando o efeito já descrito e que relaciona consumo 

de amônia e diminuição de pH. Após 84 h de cultivo há aumento de pH e de 

amônia. Este efeito pode ser conseqüência da depleção do óleo de oliva e da 

utilização de aminoácidos como fonte energética, o que levaria a liberação e 

acúmulo de amônia no meio de cultivo, aumentando o pH (Cochrane, 1958).

Figura 29. Determinação de amônia e pH em cultivo para a produção de lipase por 
Penicillium aurantiogriseum Dierckx IOC 4212. Amônia ( ■)  e pH (A).Meio de cultivo: 
sais minerais, 1% de óleo de oliva e tampão fosfato pH 7,0, 100 mM. Condições de 
cultivo: 120 rpm, 29 °C.
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4.2 OBTENÇÃO DO EXTRATO ENZIMÁTICO 

4.2.1. Introdução

Após serem definidas as condições de produção da enzima pelo fungo 

P. aurantiogríseum, foram realizados cultivos com o objetivo de obter um 

volume de extrato bruto suficiente para os estudos de caracterização cinética e 

ensaios de estabilidade. O extrato bruto produzido foi concentrado através de 

precipitação com sulfato de amônio e o rendimento do processo está 

apresentado no item 4.2.2.

O método de precipitação de proteínas pela adição de sulfato de 

amônio (salting out) é um dos métodos mais citados na literatura por ser 

simples, eficiente e de baixo custo. Na concentração de saturação, o sulfato de 

amônio confere à solução uma molaridade suficientemente alta para causar a 

precipitação da maioria das proteínas. Além disso, é amplamente utilizado em 

altas molaridades (>1,5 M) como agente de preservação de proteínas em 

solução (Englard e Steifer, 1990; Scopes, 1982).

Diversos estudos sobre purificação de lipases citam a saturação a 80 

% de sulfato de amônio como primeira etapa no processo de purificação 

(Gama, 2000; Hiol et al., 2000; Oishi, 1999; Krieger et al., 1997a, Krieger ef al., 

1999, Macedo, 1997; Krieger, 1995)

4.2.2. Precipitação com sulfato de amônio

O rendimento da precipitação do extrato bruto é apresentado na Tabela

12. Os resultados indicam 94,35 % de recuperação total de proteínas. Na 

fração precipitada, obteve-se recuperação de 53 % de atividade lipolítica e
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42,26 % de proteínas, o que é relativamente baixo, e deverá ser otimizado. O 

fator de purificação também foi baixo (1,25), indicando a necessidade de 

otimização do método.

O porcentagem de atividade recuperada no precipitado aproxima-se 

dos valores mais baixos citados em trabalhos que utilizaram a precipitação com 

80 % de sulfato de amônio como primeiro passo de purificação. Macedo 

(1997), obteve 64% de recuperação em estudos com lipase de Geotríchum sp 

e Gama (2000), 55% de recuperação para lipase de P. restríctum. Melhores 

resultados são citados por Krieger (1995), 75 % de recuperação para lipase de 

P. citrinum  e por Oishi e colaboradores (1999), 97 % de recuperação para 

fosfolipase B de K. lactis.

O baixo rendimento (53 %) observado pode estar relacionado à 

presença de lipídeos residuais no extrato bruto e ao aumento do estado de 

agregação, com conseqüente perda de atividade (Krieger, 1995 e Gama, 

2000), uma vez que após a diálise observou-se a formação de fração insolúvel.

Apesar da baixa recuperação obtida, optou-se por realizar os 

experimentos de caracterização cinética com o extrato bruto concentrado, pela 

maior atividade lipolítica na fração precipitada em relação ao extrato bruto, 

aumentando a sensibilidade dos ensaios de atividade. Além disso, a presença 

de sulfato de amônio é citada na literatura como fator de estabilização de 

enzimas durante seu armazenamento, diminuição de proteólise e prevenção da 

contaminação bacteriana (Scopes, 1982).
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Tabela 12. Concentração do extrato bruto por precipitação com sulfato de amônio.

* Determinações realizadas após diálise
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4.3. CARACTERIZAÇÃO CINÉTICA DO EXTRATO ENZIMÁTICO 

4.3.1. Introdução

As aplicações industriais das lipases são determinadas por suas 

características cinéticas. Para ser incorporada em detergentes, por exemplo, é 

desejável que a enzima tenha atividade máxima em pH alcalino. Para ser 

empregada em reações sintéticas, permanecer ativa em meio de solvente 

orgânico é pré-requisito importante. A termoestabilidade também é uma 

característica requerida, uma vez que processos industriais geralmente estão 

relacionados à temperaturas elevadas. Estes exemplos ilustram a importância 

de conhecer as características da enzima produzida pelo fungo P. 

aurantiogríseum e assim identificar possíveis aplicações desta enzima, antes 

mesmo de realizar-se a sua purificação.

Os ensaios de caracterização cinética foram realizados com o extrato 

bruto precipitado com sulfato de amônio a 80 % e as determinações de 

atividade lipolítica foram realizadas com o método do pNPP, com exceção do 

experimento descrito no item 4.3.7., no qual o método titulométrico também foi 

empregado para comparação dos dados de atividade.

4.3.2. Efeito da Concentração de Proteínas

A determinação do efeito da concentração de proteínas na dosagem da 

atividade lipolítica foi realizada com concentrações de proteína de 0,58 a 15,4 

pg/ mL de solução reacional (Figura 30).
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Proteínas (|jg/mL)

Figura 30. Efeito da concentração de proteínas na atividade lipolítica do extrato 
enzimático bruto concentrado. Concentração de proteínas entre 0,58 a 15,4 pg/mL de 
solução reacional. Condições do ensaio: tampão fosfato pH 8,0, 50 mM, 37°C, 0,03 
mg/mL de pNPP.

Observou-se uma relação linear entre a concentração de proteínas e a 

atividade lipolítica até 7,5 pg de proteína (R = 0,98772), a partir da qual a 

atividade passa a aumentar de modo menos significativo, sugerindo 

concentração saturante de enzima em relação a massa de substrato. Para a 

realização dos experimentos de cinética, utilizou-se 2,96 pg de proteína por ser 

uma concentração situada dentro da faixa de linearidade.

4.3.3. Efeito do pH na Atividade Lipolítica

Para a determinação do pH ótimo para a atividade enzimática, os 

ensaios de atividade foram realizados em diversos valores de pH na presença 

do substrato pNPP, a 37 °C. Foram utilizados os tampões: glicina-HCI pH 2,2 e 

3; citrato pH 3 a 6; citrato-fosfato pH 3 a 7; fosfato pH 7 e 8; Tris-HCI pH 8 e 9 

e glicina -  NaOH pH 9 e 10, todos 50 mM.
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Os resultados indicaram que o pH ótimo para a atividade enzimática é 

pH 8,0, conforme mostra a Figura 31. Observou-se que a atividade é 

dependente não só do valor do pH, mas também do tipo de tampão utilizado. A 

utilização de tampões fosfato parece ter um efeito ativador sobre a enzima, já 

que maiores atividades foram observadas com tampão fosfato em relação aos 

tampões citrato-fosfato ou Tris-HCI, nos mesmos valores de pH. Além disso, no 

pH 6, não foi verificada atividade em tampão citrato, mas somente com tampão 

citrato-fosfato. O efeito do tampão fosfato sobre a atividade de lipases está de 

acordo com o que já foi descrito na literatura (Krieger, 1995). Não foi observada 

atividade lipolítica em pH abaixo de 6,0.

pH

Figura 31. Efeito do pH na atividade lipolítica do extrato enzimático bruto concentrado. 
Condições do ensaio: 37 °C; tampões citrato-fosfato pH 6 e 7(B), fosfato pH 7 e 8 ( • ) , 
Tris-HCI pH 8 e 9 (A) e glicina -  NaOH pH 9 e 10 (▼) , todos 50 mM; concentração de 
proteína: 2,96 pg/mL, 0,03 mg/mL de pNPP.
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Para lipases produzidas por fungos do gênero Penicillium, a literatura 

relata valores de pH ótimo neutros ou levemente básicos. Para lipase de P. 

citrinum  (Krieger, 1995; Pimentel et al., 1997; Metwally et al., 1996), P. 

wortmanii (Costa eta l., 1999) e P. roqueforti (Petrovic et al., 1990; Mase et al., 

1995) a literatura cita pH ótimo entre 6,0 e 8,0. Para lipases de A. niger, pH 

ótimo entre 6,5 e 7,0 (Hatzinikolaou et al., 1996). As lipases de R. oryzae e R. 

rhizopodiformis (Razak et al., 1997) apresentaram pH ótimo de 6,0. Para o 

gênero Geotrichum, as lipases apresentaram pH ótimo entre 6,0 e 9,0 (Macedo 

etal., 1997; Sugihara eta l., 1990).

4.3.4. Efeito da Temperatura na Atividade Lipolítica

Para a determinação da temperatura ótima para a atividade da lipase 

de P. aurantiogriseum frente ao pNPP, os ensaios de atividade foram 

realizados em temperaturas entre 10 e 70 °C.

Observou-se valores crescentes de atividade até a temperatura de 37 

°C, como mostra a Figura 32. Entre 37 e 70 °C foram observados os maiores 

valores de atividade, indicando que a temperatura ótima da enzima está nesta 

região. Entre 50 e 70 °C, observou-se ativação da enzima e a atividade mais 

alta foi obtida a 60 °C. Apesar da alta atividade observada a 70 °C, o 

experimento não prosseguiu com temperaturas superiores porque o 

equipamento utilizado não permitia o uso acima de 70 °C.
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Tempo (h)

Figura 32. Efeito da temperatura na atividade do extrato enzimático bruto 
concentrado. Condições do ensaio: 10-75 °C, tampão fosfato pH 8,0, 50 mM, 
concentração de proteína: 2,96 pg/mL, 0,03 mg/mL de pNPP.

Os altos valores de atividade lipolítica entre as temperaturas de 50 e 

70°C, observados para a enzima de P. aurantiogriseum, diferenciam-se dos 

valores encontrados para outras lipases produzidas por fungos do gênero 

Penicillium, para as quais observou-se temperatura ótima entre 25 e 45 °C. A 

temperatura ótima para as lipases de P. roqueforti (Mase et al., 1995 e Petrovic 

et al., 1990) e para a de P. citrinum  (Pimentel et al., 1997) foi de 25 °C. 

Temperatura ótima entre 34 e 37 °C foram observadas para as isoformas A e B 

de P. restrictum  (Gama, 2000) e para a lipase de P. citrinum (Krieger, 1995). 

Temperatura ótima mais alta (45 °C) foi observada para a lipase C de P. 

restrictum  (Gama, 2000) e para a de P. wortmanii (Costa et al., 1999).
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Os valores de temperatura ótima para lipases fúngicas variam de 

acordo com o microrganismo e com o substrato utilizado na reação enzimática. 

De modo geral, a temperatura ótima varia entre 25 e 60 °C (Krieger, 1995).

A temperatura ótima de 45 °C parece ser comum, tendo sido observada 

para lipases de R. oryzae e R. rhizopodiformis (Razak et al., 1997), T. 

lanuginosus (Ogundero, 1987), P. burtonii (Sugihara et al., 1995), e Geotrichum 

sp (Macedo eta l., 1997). Para lipase de A. niger (Hatzinikolaou et al., 1996), a 

temperatura ótima foi de 25 °C. As lipases de K. lactis (Oishi et al., 1999) e G. 

candidum (Sugihara at al., 1990) apresentaram temperatura ótima entre 30 e 

40 °C. Os valores de temperatura ótima mais elevados foram observados para 

a lipase de Candida lipolytica (Pereira-Meirelles et al., 1997), 55 °C e de 

Rhizomucor miehei (Uvarani eta l., 1998), 65°C.

4.3.5. Efeito da Concentração do Substrato

O efeito da concentração do substrato foi estudado determinando-se a 

atividade do extrato enzimático concentrado em presença de concentrações 

crescentes de pNPP. A lipase de P. aurantiogríseum  apresentou um 

comportamento cinético michaeliano, como pode ser observado na Figura 33.

Os valores de Kmap e de velocidade máxima foram calculados pelo 

curva de Linewaever-Burk (Segel, 1982). Os valores de Kmap e Vmáx.ap. 

obtidos foram 2,78 mM e 189,03 pmol.min‘1.mL'1, a 50 °C e 1,142 mM e 90,66 

pmol.min‘1.mL'1 , a 37 °C, respectivamente. Para a hidrólise do pNPP, a 

literatura relata Kmap de 5,46 mM, a 37 °C, para lipase de P. citrinum  (Krieger, 

1995; Pimentel et al., 1994). Os resultados indicam que a enzima de P. 

aurantiogríseum possui maior afinidade pelo pNPP do que a de P.citrinum  

citada.
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pNPP (mM)

pNPP (mM)

Figura 33. Efeito da concentração do substrato na atividade lipolítica do extrato bruto 
concentrado. Condições de ensaio: tampão fosfato pH 8,0, 50 mM, 2,96 pg/mL de 
proteínas, 0,1 a 10 mM de pNPP. A) Curva de Km a 50 °C; B) Curva de Linewaever- 
Burk da curva a 50 °C; C) Curva de Km a 37 °C; D) Curva de Linewaever-Burk da 
curva a 37 °C .
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4.3.6. Estudos de Estabilidade da Enzima

4.3.6.1. Estabilidade à temperatura

Para verificar a estabilidade da enzima em diferentes temperaturas, o 

extrato bruto concentrado foi pré-incubado a 0, 4, 28, 37, 45, 50 e 60 °C, sem a 

adição de substrato, e a atividade lipolítica foi acompanhada pela retirada de 

amostras em determinados tempos.

Os resultados mostram que a enzima não apresenta estabilidade a 

altas temperaturas (Figura 34). Considerando 30 minutos de incubação e a 

atividade do extrato sem ser incubado, observou-se 32 % de atividade residual 

após incubação a 50 °C, 45 % a 45 °C e 77 % a 37 °C. A lipase de P. 

aurantiogriseum  permaneceu com 100 % de atividade após 4 horas de 

incubação a 28 °C.

Os resultados observado para a estabilidade da lipase à temperatura 

de 50 °C parece contradizer o que foi observado no estudo do efeito da 

temperatura na atividade. Considerando a temperatura de 50 °C, verificou-se 

que, com 1 minuto de incubação, a enzima apresentava apenas 85 % da 

atividade medida a 37 °C e sem incubação. Entretanto, incubando a enzima em 

presença de pNPP, e acompanhando-se a hidrólise do substrato por 1 minuto, 

observou-se atividade de 105 % em relação a atividade determinada a 37 °C 

(Figura 32). O efeito observado sugere, portanto, que a lipase de P. 

aurantiogriseum  tem maior estabilidade na presença do substrato, conforme 

também foi observado para a lipase de Pichia burtonii (Sugihara et al., 1995)

O comportamento da lipase a 0 e 4 °C foi semelhante nas duas 

condições. A enzima apresentou decaimento de atividade nos primeiros 20 dias
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de armazenamento, apresentando 50 e 70 % da atividade inicial, para as 

amostras armazenadas a 0 e 4 °C, respectivamente. Após este período, sofreu 

uma ativação, sendo esta mais acentuada na amostra armazenada a 4 °C. 

Entre 40 e 50 dias a atividade das amostras permaneceu sem alterações 

significativas.

A literatura relata que lipases fúngicas, de modo geral, não são 

estáveis em temperaturas acima de 40 °C, estando assim a lipase de P. 

aurantiogriseum  de acordo com o que já foi descrito. São citadas na literatura, 

entretanto, alguns exemplos de lipases termoestáveis, como a lipase de P. 

wortmanii (Costa et al., 1999), que apresentou 90 e 55% de atividade residual a 

45 e 50 °C, respectivamente, após 60 minutos de incubação.

Tempo (min)

Figura 34. Estabilidade à temperatura do extrato lipolítico bruto concentrado. O extrato 
enzimático foi incubado a 28 °C (■), 37 °C (•), 45 °C (A) e 50 °C (▼) . Condições de 
ensaio: 37 °C, tampão fosfato pH 8,0, 50 mM, concentração de proteína: 2,96 pg/mL, 
0,03 mg/mL.
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4.3.6.2. Estabilidade ao pH

Para verificar a estabilidade da lipase em diferentes valores de pH, o 

extrato bruto foi diluído nos seguintes tampões: glicina-HCI pH 2,2-3;citrato pH 

3-6; citrato-fosfato pH 3-7; fosfato pH 6-8; Tris-HCI pH 8-9 e glicina-NaOH pH 

9-10, todos 50 mM. O extrato bruto em presença do tampão foi incubado por 1 

hora a 28 °C, visto que nesta temperatura a enzima apresentou maior 

estabilidade, como foi demonstrado no item 4.3.6.1.

PH

Figura 35. Estabilidade ao pH do extrato lipolítico bruto concentrado. O extrato bruto 
foi incubado por 1 hora a 28 °C em presença de diferentes tampões: glicina-HCI pH 2,2 
e 3 (■), citrato pH 3 a 6 (•), citrato-fosfato pH 3 a 7 (A), fosfato pH 6 a 8 ( ▼) , Tris-HCI 
pH 8 e 9 ( ♦)  e glicina-NaOH pH 9 e 10 (+), todos 50 mM. Condições de ensaio: 37 °C, 
tampão fosfato pH 8,0, 50 mM, concentração de proteína: 2,96 pg/mL, 0,03 mg/mL de 
pNPP.

Os resultados indicam que a atividade lipolítica do extrato bruto 

concentrado é estável em uma faixa de pH entre 5 e 9 (Figura 35). Nos valores 

de pH 6, 7 e 8, observou-se ativação da enzima, em relação ao extrato sem 

incubação. Em pH 5, a enzima apresentou 80 % de atividade residual, e em pH
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9, permaneceu com 100 % de atividade. Como já havia sido observado no 

estudo do efeito do pH na atividade, o tipo de tampão utilizado, em um mesmo 

valor de pH e força iônica, influencia na estabilidade da enzima. Observou-se 

que em pH 6, o tampão citrato apresenta um efeito ativador, bem como em pH 

8, o tampão Tris-HCI.

A atividade lipolítica do extrato concentrado apresentou um 

comportamento, em relação a estabilidade ao pH, diferente do que é reportado 

em literatura. Lipases fúngicas, de modo geral, são mais estáveis em valores 

de pH entre 4 e 7 e pouco estáveis em pH alcalino. É o que foi observado, por 

exemplo para lipases de A. niger (Hatzinikolaou et al., 1996), R. oryzae e R. 

rhizopodiformis (Razak eta l., 1997), P. roqueforti IAM 7268 (Mase eta l., 1995), 

P. burtonii (Sugihara et al., 1995), P. citrinum  (Krieger, 1995), G. candidum 

(Sugihara et al., 1990) e para as lipases A e B de P. restrictum  (Gama, 2000).

4.3.7. Atividade lipolítica frente a diferentes substratos

As lipases podem ser definidas como hidrolases, cujo substrato 

preferencial são os ácidos graxos de cadeia longa, e também como qualquer 

esterase capaz de hidrolisar ésteres de ácido oleico (Brockman, 1984). Esta 

definição, entretanto, tem se revelado muito restrita, porque estas enzimas têm 

capacidade de hidrolisar uma variedade ácidos carboxílicos e não somente os 

acilgliceróis (Malcata et al., 1992). As lipases são ativadas pela presença de 

interfaces promovidas pela formação de emulsões aquosas com substratos de 

cadeia longa, e a catálise ocorre preferencialmente na interface lipídeo/óleo 

(Egloff et al., 1995; Jaeger et al., 1994; Martinele e Hult, 1994; Verger, 1980; 

Vergere Haas, 1976).
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O emprego de pNPP como substrato para a atividade de lipases já foi 

questionado por diversos autores porque não seria um substrato específico 

para lipases, podendo ser hidrolisado por esterases. Entretanto, trabalhos 

recentes têm empregado substratos sintéticos de cadeia longa, como o pNPP, 

para caracterizar atividade de lipases, e substratos sintéticos de cadeia curta, 

como pNPC (p-nitrofenilcaprilato), para caracterizar atividade esterásica, sendo 

as duas atividades diferenciadas, portanto, apenas pelo tamanho da cadeia de 

ácido graxo, mesmo não se tratando de acilgliceróis (Wilhelm et al., in press: 

Kademi et al., 2000). Baseando-se nestes autores, as atividades verificadas 

com o método do pNPP neste trabalho, poderiam classificar a enzima 

produzida por P. aurantiogriseum como lipase “verdadeira”. Ainda assim, foram 

realizados ensaios com triacilgliceróis, com o intuito, não de verificar a 

especificidade da enzima, pois os substratos têm estruturas muito diferentes e 

não comparáveis, mas de observar a capacidade desta de hidrolisar 

triacilgliceróis em interface lipídeo/água, e deste modo confirmar que se trata 

de uma lipase “verdadeira”.

A Tabela 13 apresenta os resultados obtidos utilizando-se pNPP, 

trioleína e tributirina como substratos para a atividade enzimática. Os ensaios 

com trioleína e tributirina foram realizados pelo método titulométrico, conforme 

descrito no item 3.5.2.1.

Pode-se observar que houve a hidrólise dos três substratos, indicando 

que a enzima produzida pelo fungo P. aurantiogriseum pode atuar tanto em 

substratos sintéticos, quanto em triacilgliceróis, caracterizando uma lipase 

“verdadeira”.
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Tabela 13. Estudo comparativo da atividade lipolítica do extrato bruto concentrado 
frente a diferentes substratos*

* Método do pNPP: condições de ensaio: 37 °C, tampão fosfato pH 8,0, 50 mM, 0,003 mg/mL 
de pNPP, 0,296 pg/0,1 mL de proteína. Método titulométrico: condições de ensaio: 37 °C, 20 
min. de incubação, 2,96 pg/mL proteínas, 0,2 g/mL de trioleína ou tributirina.

Apesar de ter sido observada maior atividade lipolítica utilizando-se 

tributirina, em relação à trioleína, como substrato para a enzima, não é possível 

afirmar que a lipase de P. aurantiogriseum  seja mais específica por 

triacilgliceróis de cadeia curta, pois os ensaios não foram realizados de forma a 

garantir a mesma área interfacial, fator importante, uma vez que a velocidade 

da reação lipolítica depende da área interfacial da emulsão, conforme proposto 

originalmente por Benzonana e Desnuelle (1965). Conseqüentemente, 

dependerá também do tipo de substrato, o qual por sua vez, definirá as 

características da emulsão. Devido à complexidade da catálise em sistemas 

heterogêneos, os mecanismos de atuação das lipases, bem como, a sua 

caracterização cinética, ainda não estão bem esclarecidos, sendo a atividade 

lipolítica freqüentemente relacionada às características qualitativas e 

quantitativas da interface (Verger, 1980; Kierkels eta l., 1990 e 1994).
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5. Conclusões

Os resultados descritos neste trabalho permitiram que fossem

apresentadas as seguintes conclusões:

■ Foi isolada uma cepa do gênero Penicillium  produtora de lipases. O 

microrganismo foi caracterizado morfologicamente como Penicillium  

aurantiogriseum Dierckx e depositado na Fiocruz-RJ com o código IOC 

4212.

■ Otimização da composição do meio de cultivo:

- A adição de sais minerais ao meio de cultivo favorece a produção de 

lipases por P. aurantiogriseum ;

- O tamponamento inicial do meio de cultivo com tampão fosfato pH 

7,0 100 mM resultou em atividade lipolítica três vezes maior em 

relação ao meio não tamponado;

- Com a adição de fontes inorgânicas de nitrogênio, sulfato de amônio 

e nitrato de potássio, obteve-se atividade máxima de 13 U/mL, valor 

até doze vezes maior do que o obtido com a adição de fontes 

orgânicas;

- As melhores relações C/N foram 2,5 e 5, com quais obteve-se 

atividade específica de 103 e 113 U/mg, respectivamente.

- A atividade lipolítica em P. aurantiogriseum  mostrou ser induzida e o 

melhor indutor foi o óleo de oliva, em uma concentração de 0,5 %;

A melhor temperatura para a produção de lipases por P. 

aurantiogriseum  foi de 29 °C;

■ A caracterização cinética do extrato enzimático revelou pH ótimo de 8,0, 

faixa de temperatura ótima para atividade entre 37 e 60 °C, estabilidade 

entre pH 6 e 9 e relativamente estável a temperatura observando-se 100 %
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de atividade após 30 minutos de incubação a 28 °C, 77 % a 37 °C, 45 % a 

45 °C e 37 % a 50 °C.

O extrato enzimático bruto apresentou um comportamento cinético similar 

ao modelo clássico de Michaelis-Menten com o substrato pNPP. A 50 °C, o 

Kmap calculado foi de 2,78 mM e a Vmáxap. foi de 189, 03 pmol.min‘1.mL'1. A 

37 °C, calculou-se 1,142 mM e 90,66 pmol.min'1.mL‘1, para Kmape VmáXaP, 

respectivamente.
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6. Perspectivas futuras

Os resultados obtidos no presente trabalho permitiram esclarecer

questões básicas sobre a produção de lipases pelo fungo P. aurantiogríseum.

Entretanto, algumas ainda permanecem por esclarecer e servirão de ponto de

partida para a continuação deste projeto, conforme se segue:

■ Investigação de questões relativas à fermentação, como:

- Estudo da influência da velocidade de agitação sobre a produção de 

lipases;

- Estudo e otimização da produção da enzima em biorreatores.

■ Otimização da precipitação do extrato bruto com sulfato de amônio e por 

solventes orgânicos;

■ Purificação das enzimas empregando técnicas cromatográficas clássicas de 

purificação de proteínas e também de técnicas inovadoras, como a extração 

líquido-líquido com micelas invertidas;

■ Caracterização bioquímica e cinética das enzimas produzidas, esta última 

em reações de hidrólise e também de síntese em meio de solvente 

orgânico;

■ Aplicação da enzima em biocatálise em sistemas não-convencionais.
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