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RESUMO 

O solo da Floresta Ombrófila Mista tem sido o foco de poucos estudos sobre sua diversidade 

microbiana. O solo é um habitat que apresenta uma ampla diversidade microbiana. Desta 

forma, pode ser explorado como uma fonte de microrganismos produtores de enzimas de 

interesse industrial. Dentre as diversas enzimas existentes, as lipases (triacilglicerol-acil-

hidrolases E.C.3.1.1.3) são muito utilizadas, em virtude da grande gama de reações que 

podem catalisar, como a hidrólise total ou parcial de triacilgliceróis (TAG), além de reações 

de esterificação, transesterificação e interesterificação de lipídios. Diante disto, o presente 

estudo objetivou isolar diferentes linhagens fúngicas a partir de solo de remanescentes de 

Floresta Ombrófila Mista e avaliar o potencial de produção de lipases pelos fungos isolados. 

A partir da seleção da melhor linhagem produtora, o delineamento Plackett-Burman foi 

empregado, a fim de selecionar as variáveis que mais afetam este processo. Posteriormente, o 

Delineamento Central Composto Rotacional (DCCR) aplicável à Metodologia de Superfície 

de Resposta (RSM) foi empregado, no intuito de se estabelecer as condições ótimas para a 

produção dessas enzimas, utilizando a torta de mamona como substrato. Por fim, as lipases 

produzidas sob condições otimizadas foram bioquimicamente caracterizadas. O isolamento 

dos fungos foi realizado empregando-se a técnica de diluição sucessiva, permitindo a 

obtenção de 65 linhagens fúngicas. A capacidade de produção de lipases foi evidenciada em 

17 das linhagens avaliadas, destacando-se como melhor produtor uma linhagem de 

Trichoderma sp. As variáveis concentração de Tween 80, CaCl2, NH4Cl e extrato de levedura 

foram selecionadas como as que mais afetam o processo de produção de lipases por 

Trichoderma sp. Por esta razão, estas mesmas variáveis foram consideradas no DCCR. Após 

a otimização, os níveis de produção atingidos corresponderam a 60,70 U/mL. Por meio da 

caracterização bioquímica realizada, constatou-se que as lipases de Trichoderma sp. 

apresentam atividade ótima em pH neutro e a 30 °C. Em relação ao efeito de diversos íons e 

substâncias sobre a atividade lipásica, verificou-se que o Na
+2

 na concentração de 0,2 mM 

promoveu a ativação destas enzimas.  Ainda, um efeito ativador foi observado em presença do 

surfactante Triton X-100. Dentre os distintos solventes orgânicos avaliados apenas o tolueno a 

1% ativou as enzimas produzidas. Os resultados obtidos neste trabalho revelam o potencial de 

utilização da torta de mamona como substrato para a produção de lipases. O emprego deste 

resíduo para a produção de enzimas microbianas se mostra bastante interessante, visto que 

tantos benefícios econômicos quanto ambientais poderão ser obtidos a partir de sua utilização. 

Em adição, os estudos de bioprospecção aqui apresentados oferecem novas perspectivas, a 

fim de promover a valorização bem como a exploração racional dos remanescentes de 

Floresta Ombrófila Mista, áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade brasileira.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Bioprospecção, Casca da torta de mamona, Delineamento Central 

Composto Rotacional, Enzimas lipolíticas. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The soil from Araucaria forest had been the focus of few studies about its microbial diversity. 

The soil is a habitat that exhibits a large microbial diversity. Thus, it can be explored as a 

source of microorganisms that produce enzymes of industrial interest. Among of 

variousenzymes existent, the lipases (triacylglycerol-acid-hydrolases E.C.3.1.1.3) are 

extensively used, due to the wide range of reactions that they catalyze, as the total or partial 

hydrolysis of triacylglycerols (TAG), reactions of esterification, transesterification and inter-

esterification of lipids. Therefore, the present study aimed to isolate different fungal strains 

from fragments of Araucaria Forest and evaluate the potential of lipase production by the 

fungi isolated. From the selection of the best producer strain, the Design Plackett-Burman was 

used, in order to select the variables that affect this process. After, the Central Composite 

Rotatable Design (CCRD) applicable to Response Surface Methodology (RSM) was 

employed, in order to establish the best conditions for the lipase production, using the castor 

bean waste as substrate. Finally, the enzyme produced under optimum conditions were 

biochemically characterized. The fungal isolation was conducted using the dilution series 

technique, allowing the achievement of 65 fungal strains. The lipase production capacity was 

verified in 17 of studied strains, in which a Trichoderma strain was the best producer. Tween 

80, CaCl2, NH4Cl and yeast extract were selected as the variables that affect the lipase 

production process by Trichoderma sp. For this reason, these same variables were considered 

in DCCR. Under optimized conditions, the levels of lipases reached 64 U mL
-1

. Through the 

biochemical characterization, it was possible stablished that Trichoderma sp. lipases showed 

optimal activity in neutral pH, at 30 °C. In relation to the effect of various ions and substances 

on the lipase activity, 0.2 mM Na
+2

 activated these enzymes. In addition, an activator effect 

was verified in the presence of Triton X-100 surfactant. Among distinct organics solvents 

evaluated, only 1% toluene presented an activator effect on the produced enzymes. The results 

obtained in this study reveal the potential use of the castor bean waste as substrate for the 

lipase production. The employment of this waste on microbial enzymes production is very 

interesting, since economic and environmental benefits could be obtained from its uses. In 

addition, the screening studies presented here offer news perspectives, in order to promote the 

appreciation as well the rational exploration of Araucaria Forest fragments, priority areas for 

the Brazilian biodiversity conservation. 

Key words: screening, castor bean waste, central composite rotatable design, lipolytic 

enzymes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil representa uma das maiores biodiversidades do planeta, devido a sua vasta 

extensão territorial e por apresentar um clima diversificado por todo seu território. Dentre 

seus principais biomas, a Mata Atlântica tem sido alvo de muitos estudos, sendo 

considerada uma das áreas prioritárias para a conservação da diversidade do país. 

Reconhecida como uma das diferentes regiões fitogeográficas do Estado do Paraná, a 

Floresta Ombrófila Mista (FOM), assim como outros ambientes brasileiros, vem sofrendo 

um processo de fragmentação acentuado e contínuo ao longo dos anos. Neste contexto, a 

exploração racional de seus remanescentes por meio da realização de estudos de 

bioprospecção apresenta-se como uma alternativa interessante, a fim de estimular seu 

manejo sustentável, bem como sua conservação.  

A exploração da biodiversidade como fonte de inovação biotecnológica não é um fato 

novo. A procura de novos organismos, genes, enzimas, compostos e processos para o 

desenvolvimento de tecnologias mais rentáveis e ambientalmente mais favoráveis tem 

estimulado cada vez mais os estudos de bioprospecção. Nos últimos anos, o solo, 

considerado como uma das principais fontes da diversidade microbiana vem sendo cada 

vez mais explorado nos estudos de bioprospecção, os quais são de grande relevância para 

estudos ecológicos e de desenvolvimento tecnológico.   

Os microrganismos constituem um dos maiores reservatórios de biodiversidade da 

Terra, constituído por bactérias, fungos e algas. Contudo, pouco se conhece sobre o rico e 

vasto universo microbiano. Pesquisas indicam que menos de 1% da biodiversidade 

microbiana é conhecida hoje em dia.  

Diante do alto potencial de estudos e pesquisas que estes organismos apresentam, 

pesquisas relacionadas a descobertas de novas linhagens e produtos ou interações das quais 

eles fazem parte são de fundamental importância para a ampliação do conhecimento e de 

sua exploração. Neste sentido, a descoberta de novos microrganismos pode ser 

eficientemente estimulada por meio da exploração de seu potencial produtor de enzimas e 

de outros compostos bioativos. 

Os fungos filamentosos, devido à sua versatilidade, facilidade de cultivo, menor 

propensão à contaminação e por oferecerem menor risco à saúde pública, têm sido alvo de 

inúmeras pesquisas direcionadas à produção de enzimas para aplicação em processos 

industriais. As enzimas produzidas por este grupo de microrganismos possuem como 

vantagem a simplicidade e facilidade no controle do processo; não há necessidade de 
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aclimatação da biomassa e geralmente operam em amplas faixas de pH, temperatura e 

salinidade. A versatilidade dos fungos em desenvolver complexos enzimáticos adaptados a 

diferentes condições tornam importante o conhecimento da diversidade microbiana em 

termos biotecnológicos. 

Dentre as diversas enzimas existentes de interesse industrial, as lipases (triacilglicerol-

acil-hidrolases E.C.3.1.1.3) são muito utilizadas. Este fato se associa por elas catalisarem 

inúmeras reações como, a hidrólise total ou parcial de triacilgliceróis (TAG), fornecendo 

diacilgliceróis (DAG), monoacilgliceróis (MAG), glicerol e ácidos graxos livres, além de 

reações de esterificação, transesterificação e interesterificação de lipídios. Atualmente, as 

lipases apresentam diversas aplicações industriais, envolvendo seu uso nos processos de 

produção de biocombustíveis, nas indústrias de alimentos, farmacêutica, de detergentes, 

entre outras.  

Devido a seu imenso potencial, a descoberta de novas linhagens lipolíticas bem como 

de novas enzimas que apresentem propriedades mais adequadas às aplicações industriais se 

faz necessária. Nesse sentido, o conhecimento quase inexistente da biodiversidade de 

microrganismos em remanescentes de FOM justifica a condução de estudos que tenham 

como objetivo explorar o potencial biotecnológico de microrganismos existentes em áreas 

prioritárias para a conservação da diversidade.   
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Isolar diferentes linhagens fúngicas a partir de solo de remanescentes de FOM e avaliar o 

potencial de produção de lipases pelos fungos isolados. Objetivou-se, ainda, estabelecer as 

melhores condições de cultivo que favorecem a produção dessas enzimas pela melhor 

linhagem produtora, bem como caracterizar bioquimicamente as enzimas produzidas.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

2.2.1 Isolar fungos filamentosos a partir de remanescentes de FOM da região Centro-Sul do 

estado do Paraná; 

2.2.2 Avaliar o potencial de diversas linhagens de fungos filamentosos isolados quanto ao 

potencial de produção de lipases; 

2.2.3 Determinar quais são os fatores que mais influenciam a produção de lipases pela melhor 

linhagem produtora, previamente selecionada, por meio do emprego do Delineamento 

Plackett-Burman; 

2.2.4 Estabelecer os parâmetros ótimos para a produção de lipases pela melhor linhagem 

produtora, utilizando-se a torta de mamona como substrato, por meio do emprego do 

Delineamento Central Composto Rotacional (DCCR) e da Metodologia de Superfície de 

Resposta (RSM); 

2.2.5 Determinar o pH e a temperatura ótimos da atividade enzimática; 

2.2.6 Avaliar o efeito de íons metálicos, de surfactantes, solventes e de outras substâncias 

sobre a atividade das enzimas produzidas. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Biomas Brasileiros e a Floresta Ombrófila Mista 

Em termos de biodiversidade, o Brasil abrange cerca de 15% a 20% do número de 

espécies do planeta (FAPESP, 2008), sendo constituído, essencialmente, por seis biomas 

denominados Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal (Figura 1) 

(DINIZ; FERREIRA, 2000). 

 

 

Figura 1: Biomas Brasileiros. 

Fonte: MMA, (2015). 

  

Dentre estes, a Mata Atlântica tem sido alvo de estudos de biodiversidade, visto que 

este rico bioma compreende um dos maiores reservatórios de biodiversidade do país, sendo 

considerada um hotspot da biodiversidade do planeta (MYERS et al., 2000).  

Em seu estágio inicial, a Mata Atlântica abrangia uma área de 1.315.460 km
2 

(15% do 

território brasileiro), distribuído em 17 estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, 

Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí 

(FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2010). Em virtude do desmatamento contínuo e 
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da ação antrópica ocorrida neste bioma, estima-se que nos dias atuais apenas 7% de sua 

formação original exista (MYERS et al., 2000), constituindo uma área fragmentada ao redor 

da costa brasileira e paisagens isoladas no interior do país.  

A Floresta Ombrófila Mista (FOM), também chamada de Floresta de Araucária, 

constitui uma das principais formações florestais da Mata Atlântica (Figura 2). De acordo 

com o IBGE (2012), a FOM representa um dos mais ricos remanescentes de florestas pluviais 

subtropicais brasileiras. Sua localização ocorre desde o Sul do país (Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Paraná), alcançando o sul dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais 

(CARVALHO, 2012). 

Uma das principais representantes da FOM é a Araucaria angustifolia, uma planta 

arbórea de grande porte, pertencente à família Araucariaceae (Figura 2), conhecida por muitos 

como pinheiro do Paraná (CARVALHO, 2012). 

 

 

Figura 2: Floresta Ombrófila Mista, caracterizada pela presença da A. angustifolia. 

Fonte: Cultura mix.com, 2015. 

  

 Inicialmente, a FOM abrangia a maior parte da cobertura vegetacional do Paraná, 

(cerca de 37% da área do estado). Contudo, atualmente essa área apresenta pouco mais de 

0,8% de sua formação original (FUPEF, 2001). Estudos envolvendo a biodiversidade de 

espécies microbianas existente nesses locais estão se tornando cada vez mais atrativos. Neste 

sentido, por apresentarem uma grande abundância e riqueza de microrganismos, os solos 

florestais vêm se tornando um habitat relevante para estudos de diversidade (CARVALHO, 

2012). Moreira e Siqueira (2009) destacam que a presença de uma grande diversidade de 
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microrganismos é essencial para a preservação de florestas, já que estes são os principais 

responsáveis pela ciclagem de nutrientes.  

 

3.2 O solo como micro-habitat para fungos filamentosos 

 O solo é um ambiente formado por diversos componentes bióticos e abióticos, estando 

sua qualidade associada às suas propriedades físicas, químicas e biológicas. Considerado um 

ambiente complexo, o solo constitui um dos principais reservatórios da diversidade 

microbiana (BUSCOT, 2005; BARETTA, 2010), 

A comunidade de microrganismos do solo participa na decomposição da matéria 

orgânica e ciclagem de seus nutrientes, o que influencia diretamente sua produção primária, 

tornando, assim, estes seres vivos fundamentais para sua manutenção (LEE e LEE, 2013). 

Os microrganismos do solo são influenciados por suas características, como teor de 

matéria orgânica, umidade, pH e disponibilidade de nutrientes (SANTORUFO et al., 2012). 

Correia (2002) destaca que além dessas propriedades, os microrganismos do solo são 

sensíveis às práticas de manejo, aos impactos de origem antrópica, bem como às propriedades 

inerentes do próprio ecossistema, tais como o clima e a vegetação.  

  Dentre os microrganismos que compõem a biomassa do solo, os fungos apresentam 

grande importância para o funcionamento destes ecossistemas, visto que a maioria dos fungos 

que habitam esta região são considerados saprófitas, decompondo a matéria orgânica 

(KASANA et al., 2008).  

Katz foi o pioneiro nos estudos relacionados à biodiversidade dos fungos presentes nos 

solos brasileiros. Ao estudar a serapilheira de um solo situado na região de Manaus/AM em 

1981, o autor concluiu que uma grande diversidade de espécies estava presente naquele 

ambiente. Silva et al. (2011), isolaram fungos filamentosos do solo de sistemas agroflorestais, 

composto por fruteiras tropicais e arbóreas nativas da Mata Atlântica, e identificaram 5 

gêneros presentes: Aspergillus, Cladosporium, Curvularia, Fusarium e Penicillium.  Moreira 

e Siqueira (2002) mencionam que os gêneros Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, 

Trichoderma, Fusarium, Lecanicillium, Alternaria, Mucor e Pythium são fungos comumente 

isolados no solo.  

De acordo com Souza (2010), o número de estudos referentes à diversidade de fungos 

filamentosos em áreas de Mata Atlântica ainda é reduzido. Dentre estes estudos, podem ser 

destacados os estudos realizados por Grandi e Gusmão (2002), Gusmão e Gandi (1997), 

Welllbaum et al. (1999); Cavalcanti e Milazes (2007), Barbosa et al. (2009) e Souza (2010). 

Apesar destas importantes contribuições, dados sobre a distribuição geográfica, as interações 
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ecológicas e a diversidade de fungos nesse bioma são escassos. Maiores informações sobre a 

diversidade de vários grupos de fungos têm sido disponibilizadas em ambientes terrestres e 

aquáticos em pontos preservados ou menos afetados da Mata Atlântica, como a Reserva 

Biológica de Paranapiacaba (GRANDI e GUSMÃO, 1996), o Parque Estadual da Ilha do 

Cardoso (TRUFEM et al., 1994; TRUFEM, 1995) e a Estação Ecológica Juréia-Itatins 

(GRANDI e ATILLI, 1996; SCHOENLEIN-CRUSIS et al., 2006). Entretanto, a maioria 

destes trabalhos envolve o estudo com grupos específicos de fungos, especialmente os 

micorrízicos arbusculares. Desta forma, evidencia-se a necessidade de realização de trabalhos 

que abranjam a diversidade fúngica nesse ecossistema, considerando-se todos os grupos 

(SOUZA, 2010).  

Ao avaliar a diversidade de fungos provenientes de solo de FOM, Kasana et al. (2008) 

estabeleceram os gêneros Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, Trichoderma, Fusarium e 

Lecanicillium como os mais predominantes.  Estudos similares foram conduzidos por Borges 

et al. (2011), ao analisarem a diversidade de fungos filamentosos em solo de FOM com 

monocultivo de erva-mate. Dentre os gêneros mais frequentemente encontrados, destacaram-

se Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, Trichoderma, Fusarium e Lecanicillium. Já nos estudos 

de Souza (2010), a diversidade de fungos do solo de Mata Atlântica foi avaliada. No 

respectivo estudo, o gênero Trichoderma foi o dominante em todas as áreas avaliadas, seguido 

pelos gêneros Penicillium e Paecilomyces. Os resultados obtidos evidenciaram uma grande 

diversidade de fungos presentes no solo de Mata Atlântica.  

 

3.3 O gênero Trichoderma 

O gênero Trichoderma compreende espécies amplamente distribuídas em diversos 

habitats, como solo, plantas, vegetação em decomposição e em madeiras possuindo 117 

espécies descritas (PANDEY et al., 2005).  

O gênero foi descrito inicialmente por Pers (1794). A forma anamórfica das espécies 

deste gênero pertence à Divisão (informal) Fungos mitospóricos, Subdivisão (informal) 

Hiphomycetes. Já a sua forma teleomórfica pertence à Divisão Ascomycota, 

subdivisão Sordariomycetes, Classe Hypocreomycetidaee, Ordem Hypocreales e Família 

Hypocreaceae.  

Trichoderma sp. produzem conídios hialinos e tem capacidade de produzir 

clamidiósporos em substratos naturais, fato este que os tornam bem-sucedidos na colonização 

de seus habitats. Esse fato também está relacionado à capacidade que estes fungos apresentam 

em secretar seus metabólitos, incluindo antibióticos e enzimas (SCHUSTER e SCHMOLL, 
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2010). Sua principal característica morfológica é a presença de micélio, inicialmente de 

coloração branca e crescimento rápido. Com o crescimento, este torna-se cotonoso e 

compacto com tufos verdes.  Segundo Schuster e Schmoll (2010), Trichoderma spp. 

apresentam uma ampla diversidade de cores (Figura 3), dependendo de sua quantidade de 

conídios e pigmentação, variando de amarelo-esverdeado claro até avermelhado. Contudo, há 

algumas espécies incolores.  

Os conídios são unicelulares, de forma subglobóide, ovóide, elipsoide ou elíptica-

cilíndrica, com textura lisa ou rugosa e coloração hialina. Com relação aos conidióforos, estes 

apresentam-se muito ramificados, solitários ou em tufos compactos geralmente de formato 

cômico ou piramidal. Normalmente são eretos, formando um ângulo reto com a hifa 

vegetativa. As áreas conidiais apresentam-se em forma de faixas concêntricas de coloração 

verde (DOMSCH , et al., 1980).  

A cabeça típica de um conidióforo de Trichoderma sp. está representada na Fig. 3A. 

Observa-se que seus conidióforos são regularmente verticilados e repetidamente ramificados 

em direção à base (Fig. 3B e 3C), formando uma estrutura piramidal. Na Fig. 3D, é possível 

observar a célula conidiogênica e a produção de conídios. Estes, por sua vez, são muito 

semelhantes aos provenientes de Penicillium sp. e Aspergillus sp. Entretanto, os conídios de 

Trichoderma apresentam um pigmento distintivo verde e estão dispostos em grupos, ao invés 

de cadeias. Normalmente, aglomerados de esporos verdes são tipicamente identificados como 

pertencentes ao gênero Trichoderma (GAMS et al., 1998). 

Em meio de cultura as colônias de Trichoderma crescem muito rápidas (SCHUSTER e 

SCHMOLL 2010), apresentando inicialmente uma superfície lisa e quase translúcida, 

tornando-se em seguida flocosas ou compactas. Ainda com relação à coloração, estes mesmos 

autores mencionam que sua pigmentação verde pode ser influenciada pelo pH do meio de 

cultivo.  

Juntamente com Neurospora, Penicillium e Aspergillus, o gênero Trichoderma é um 

dos mais estudados entre os fungos filamentosos devido ao seu grande potencial de aplicação 

do ponto de vista industrial e biotecnológico, as quais são aplicadas nos mais diversos setores, 

incluindo a indústria de detergentes, de tecidos, de ração animal, de polpa e de papel, no 

tratamento de efluentes e na degradação de pesticidas organoclorados (PAQUES e 

MACEDO, 2006; PANDYA et al., 2011).  

Fungos deste gênero exibem um papel importante no controle de doença de plantas, 

uma vez que apresentam a capacidade de produzir uma vasta gama de substâncias antibióticas 

e de compostos que antagonizam o crescimento de outros fungos (ALBERT et al., 2011; 



21 
 

DRUZHININA et al., 2011). Desta forma, podem estimular o crescimento e as respostas de 

defesa das plantas (SAMUELS, 2006; ALBERT et al., 2011).   

 

 

 

 

Figura 3: Aspectos morfológicos de Trichoderma sp. A. Cabeça úmida de conidióforo de 

Trichoderma sp. (bar=3,25µm x 1,5µm) B. Hifa geradora de dois conidióforos. C. 

Conidióforo da célula conidiogênica (c1) e fialídica (c2). D. Conidióforo da célula 

conidiogênica (d1), fialídica (d2) e conídio (bar=0,19µm) (d3). E. Conídio (bar=0,11µm) 

Fonte: GAMS et al., 1998. 

 

A ação de biocontrole dos fungos Trichoderma tem sido descrita contra 

fitopatógenos como Rhizoctonia sp., Pythium sp., Botrytis cinerea e Fusarium sp. Esse 

controle é realizado por meio de interações complexas entre o fungo, o patógeno e a planta. 

Os dois principais mecanismos de ação consistem na atividade direta do Trichoderma contra 

o patógeno por micoparasitismo e na resistência sistêmica induzida na planta. É provável que 

na interação micoparasítica, o hospedeiro envie sinais químicos que são reconhecidos pelo 

Trichoderma, desencadeando assim, a transcrição de genes relacionados ao micoparasitismo 

(ZEILINGER; OMANN, 2007). 
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As espécies de Trichoderma também são conhecidas por produzirem enzimas 

micolíticas como β-1,3-glucanases, β-1,4-endo-glucanases, quitinases e proteases. Estas 

enzimas desempenham um papel importante na degradação de diversos polissacarídeos que 

constituem estruturalmente os agentes patogênicos alvos (HARMAN et al., 1991; 

SAMUELS, 2006; GAJERA et al., 2013).  

Ainda, alguns estudos apontam o gênero como capaz de produzir enzimas lipolíticas, 

como evidenciado para as espécies Trichoderma atroviride (MARQUES et al., 2014), 

Trichoderma viride (KASHMIRI et al., 2006; KAKDE, 2011), Trichoderma harzianum 

(ÚLKER et al., 2011; CUEVO-PARRA et al., 2011; TOSCANO et al., 2013) e Trichoderma 

reesei (RAJESH et al., 2010). Neste caso, sugere-se que as lipases produzidas por 

Trichoderma sp. podem degradar os componentes lipídicos das células microbianas, 

contribuindo para seu potencial antagonístico (SUCIATMIH e RAHMANSYAH, 2014).  

 

3.4 Estudos de Bioprospecção 

 Nos últimos anos, estudos envolvendo a Biotecnologia vêm ganhando cada vez mais 

espaço no mercado industrial. A Biotecnologia apresenta como principal objetivo a busca e 

descoberta de recursos biológicos para serem explorados industrialmente (DUTRA e 

PRESSER, 2005).  

Segundo Dutra e Presser (2005) estudos envolvendo recursos biotecnológicos devem 

primeiramente assegurar de forma consciente e sustentável a utilização de produtos e 

tecnologias que se utilizem do meio ambiente, sem lhe causar prejuízos. Desta maneira, uma 

técnica muito utilizada no ramo da Biotecnologia para se extrair o valor econômico da 

biodiversidade é a bioprospecção.  

A bioprospecção é definida como o método ou forma de localizar a busca sistemática 

por organismos, genes, enzimas, compostos, processos e partes provenientes de seres vivos 

em geral, que possam ter um potencial econômico e, eventualmente, levar ao 

desenvolvimento de um produto (SACARRO JUNIOR, 2011; SANTOS, 2014).  

Em estudos de bioprospecção, objetiva-se avaliar e explorar de forma sustentável a 

diversidade de vida existente em determinado local, buscando por recursos genéticos e 

bioquímicos para fins comerciais. Santos (2014) destaca que, em programas que se utilizam 

do processo da bioprospecção, deve-se levar em consideração a prevenção, preservação, 

equidade distributiva, participação pública, publicidade, controle público e privado e 

compensação do material que está sendo estudado e analisando.  
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Assim, ao realizar-se estudos de bioprospecção, tem-se um conhecimento da 

biodiversidade e seu potencial em fornecer substâncias importantes. Atualmente, um dos 

campos mais promissores dentro da biotecnologia é a tecnologia enzimática 

(JEGANNATHAN, NIELSEN, 2013; LI et al., 2013; TAVANO, 2013). 

Apesar dos microrganismos provenientes da natureza serem ótimos para estudos 

envolvendo a biotecnologia enzimática, Santos (2014) destaca que a maior parte dos 

microrganismos ainda não foi devidamente explorada, sendo que apenas 5% dos fungos e 2% 

das bactérias já tenham sido testados como possíveis produtores de enzimas.  

 Atualmente, o solo vem sendo um ambiente estudado para o isolamento de 

microrganismos com potencial industrial. Soares et al. (2010) destacam que, apesar da 

descoberta e obtenção de novas linhagens de interesse industrial ser uma atividade de grande 

importância, esta apresenta um custo relativamente alto, visto que é uma atividade que exige 

elevado trabalho experimental.  

Assim, apesar deste ponto negativo, percebe-se que o isolamento e identificação de 

novas fontes microbianas se fazem necessários, a fim de garantir o suprimento de novos 

produtos aos mais variados processos industriais. 

 

3.5 Enzimas lipolíticas 

 Atualmente, muitas enzimas são conhecidas e estudadas, sendo provenientes de 

bactérias, leveduras e fungos filamentosos (CASTRO, 2010). As enzimas são proteínas 

bastante ativas e versáteis, consideradas como catalizadores biológicos, capazes de aumentar a 

velocidade das reações bioquímicas. 

As enzimas vêm sendo empregadas em diversos processos industriais desde metade do 

século XIX, visto que apresentam inúmeras vantagens frente à utilização de produtos 

químicos, tais como operarem em condições brandas de temperatura e em valores menos 

extremos de pH (CASTRO, 2010). 

Em razão da busca por processos que apresentem elevados rendimentos e que não 

causem danos ao ambiente, a tecnologia enzimática vem se consolidando cada vez mais como 

uma alternativa eficiente para o mercado industrial. Nie et al. (2012) destacam que a demanda 

mundial de utilização dessas enzimas tem crescido anualmente, sendo que 90% destas são 

atualmente comercializadas por países como os Estados Unidos, alguns países da Europa e 

pelo Japão. 

Dentre as diversas enzimas utilizadas no processo industrial, as lipases têm se tornado 

atrativas neste setor. As lipases (E.C.3.1.1.3) são enzimas que catalisam a hidrólise de 
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gorduras e óleos, liberando ácidos graxos, diacilgliceróis, monoacilgliceróis e glicerol 

(HASAN et al., 2006) (Figura 4).  

 

 

 

Figura 4: Hidrólise típica de um triacilglicerol por lipases. 

Fonte: Adaptado de Castro et al., 2004. 

 

 

 Além de apresentarem a capacidade de catalisar a hidrólise de gorduras e óleos, as 

lipases podem apresentar a capacidade de esterificação, interesterificação, acidólise, alcoólise 

e aminólise (Figura 5) as quais são características especiais para determinadas aplicações 

industriais conduzidas em condições mínimas de água do meio reacional (SHARMA; 

KANWAR, 2014). 

A atividade de esterificação é uma função que as lipases exibem, a qual é capaz de 

reverter o processo de hidrólise, podendo catalisar reações de transesterificação 

(interesterificação, alcóolise e acidólise), síntese de amidas e lactonização (PAQUES e 

MACEDO, 2006; COLLA et al., 2012). De acordo com Almeida (2012), as lipases são 

classificadas como 1,3-específicas, que hidrolisam apenas ésteres na posição 1 ou 3 e lipases 

não-específicas, que hidrolisam os ésteres de ácidos graxos primários, ou seja, na posição 1 ou 

2. Ainda, as lipases tipo-seletivas estão relacionadas com o tamanho da cadeia carbônica do 

triacilglicerol; já as lipases enantiosseletivas têm a capacidade de formar componentes 

enantiômetros específicos.  
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Figura 5 - Tipos de reações catalisadas por lipases. 

Fonte: (RIBEIRO et al, 2011). 

 

As lipases podem ser de origem animal, vegetal e microbiana, sendo que estas últimas 

apresentam uma série de vantagens em relação às lipases provenientes de plantas e de 

animais. Colla et al (2012) mencionam que este fato está relacionado ao seu baixo custo de 

produção, a possibilidade de produção em larga escala em fermentadores industriais, a 

produção de enzimas com características físico-químicas distintas, geralmente relacionadas ao 

hábitat e fisiologia do microrganismo produtor e a possibilidade de manipulação genética. Já 

Sharma e Kanwar (2014) destacam que as lipases microbianas são vantajosas, visto que estas 

enzimas apresentam versatilidade em relação a sua adaptação às condições ambientais, além 

de catalisarem reações em condições mais elevadas de temperatura, extremos de pH e em 

presença de solventes.  

Segundo Colla et al. (2012) apesar de se conhecer um grande número de 

microrganismo produtores de lipases hoje em dia, este ainda é considerado baixo diante da 

grande diversidade de microrganismos existentes. Estima-se que apenas 0,2% a 0,6% de 

bactérias e 5% de fungos tenham sido descritos em literatura. 
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Em relação à obtenção de enzimas de origem microbiana, Paques e Macedo (2006) 

recomendam que os microrganismos sejam capazes de crescer em substratos de baixo custo, 

que a produção enzimática ocorra em ritmo elevado, constante e em um curto período de 

tempo. Adicionalmente os autores recomendam que os métodos para recuperação das enzimas 

sejam simples e que as preparações enzimáticas obtidas sejam estáveis.  

 

3.6 Isolamento de microrganismos e avaliação de seu potencial lipolítico 

 A fim de se obter novos catalisadores, o isolamento de microrganismos a partir de 

fontes naturais é necessário. Nesse sentido, diversas maneiras e técnicas para se obter o 

isolamento de fungos estão disponíveis. Contudo, alguns passos cruciais devem ser seguidos, 

para que o isolamento seja obtido com êxito (COLLA et al., 2012).  

 O primeiro passo é o desenvolvimento de protocolos eficientes para o isolamento de 

determinados microrganismos, bem como atenção na fonte desse microrganismo. Após a 

obtenção das culturas puras, o rastreamento primário e a análise quantitativa da produção de 

lipases devem ser realizados. Por fim, após a detecção semi-quantitativa dos melhores 

produtores, realiza-se o rastreamento secundário, o qual envolve a análise qualitativa dos 

melhores produtores de lipases, dentre os organismos selecionados (COLLA et al., 2012). 

 Nos últimos anos, muitos estudos envolvendo o isolamento de fungos filamentosos 

produtores de lipases têm sido realizados em todo o mundo. Com relação aos estudos 

realizados em solo, Fregolente et al. (2009) analisaram amostras provenientes do sudoeste do 

Brasil, identificando os gêneros Aspergillus, Fusarium, Geotrichum, Penicillium e Rhizopus 

como principiais representantes dessa região.  

Como mencionado anteriormente, as enzimas apresentam uma alta aplicabilidade no 

setor industrial. Neste sentido, Teng et al. (2009) destacam que diversos métodos de detecção 

de atividade são elaborados a cada ano, a fim de simplificar o processo, bem como possibilitar 

um aumento no rendimento das enzimas produzidas. De acordo com Almeida (2012), os 

métodos são relativamente simples, sendo divididos em quantitativos e qualitativos. 

Os métodos qualitativos, também chamados de indiretos, utilizam um indicador ou 

então exibem uma alteração observável no substrato, devido à hidrólise por parte da enzima. 

Por outro lado, os métodos quantitativos ou diretos utilizam substratos sintéticos, 

possibilitando a quantificação direta do produto final liberado (ALMEIDA, 2012). 

De acordo com Hasan et al. (2009), no método qualitativo, a lipólise é diretamente 

observada pela alteração na aparência do substrato. Assim, diferentes substratos são 

empregados, como a tributirina, a triolina, o tween 20 ou 80 e o azeite de oliva. Estes são 
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homogeneizados em um meio de cultura sólido, vertido em placas de Petri. A produção da 

lipase é então detectada pela zona clara formada ao redor da colônia. A quantificação da 

enzima é determinada por meio da relação linear entre o diâmetro da colônia e o diâmetro do 

halo lipolítico, possibilitando determinar o índice enzimático para aquele microrganismo 

produtor. 

Ainda, nesta técnica, também são utilizados corantes indicadores, sendo que o 

resultado é observado após a mudança de coloração em que o pH do meio reacional é 

alterado, devido à liberação de ácidos graxos. Geralmente, os corantes mais utilizados nesta 

técnica os indicadores Victoria Blue, Spirit Blue, Azul de Nilo, Vermelho de Fenol, 

Rodamina B, entre outros (HASAN et al., 2009). 

Com relação aos métodos quantitativos, Hasan et al. (2009) destacam que existem 

diferentes maneiras de se observar a hidrólise do substrato pela lipase. Um desses métodos é a 

titulometria, em que a liberação de ácidos graxos em decorrência da ação lipolítica é detectada 

pela adição de NaOH e um indicador. Além de constatar a produção de lipases pelo 

microrganismo, essa técnica também é utilizada para avaliar sua capacidade de esterificação. 

  

3.7 Fatores que afetam a produção de lipases 

A fim de compreender o crescimento dos microrganismos, bem como sua produção 

enzimática, é necessário compreender a relação entre a regulação do metabolismo microbiano 

e o ambiente em que a célula microbiana fica exposta. De acordo com Paques e Macedo 

(2006), o microrganismo se adapta ao ambiente, respondendo tanto às condições físicas, 

quanto químicas. 

Normalmente, a produção de lipase é influenciada pela concentração das fontes de 

carbono e nitrogênio, o pH de cultivo, a temperatura e a aeração/agitação (COLIN et al., 

2010; SHARMA et al., 2001). Treichel et al. (2010) destacam que para a produção de lipase 

ser bem-sucedida é necessário a escolha de um microrganismo e substratos adequados. Ainda, 

deve incluir a manipulação das variáveis que afetam a produção em escala de laboratório, a 

escolha da configuração do biorreator, o desenvolvimento e a validação de modelos 

matemáticos como ferramentas para escalonamento, controle do processo e otimização.  

Em relação ao meio de cultivo para a produção de lipases, além das fontes de carbono 

e de nitrogênio, vitaminas, sais orgânicos e demais indutores devem ser disponibilizados. 

Nesse sentido, Dalmau et al. (2000) descrevem que a presença de substratos lipídicos e de 

seus metabólitos como ácidos graxos pode estimular a produção de lipases.  
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3.7.1 Fontes de Carbono e o potencial de utilização da torta de mamona para a produção de 

lipases 

A maioria dos microrganismos utilizam glicose como fonte de carbono. No entanto, 

outras fontes podem servir para este fim. De acordo com Fickers et al. (2011), as fontes de 

carbono atuam tanto como fonte de energia, como também indutoras. Em relação às fontes 

indutoras de lipases, podem ser de origem vegetal ou animal, constituída de triacilgliceróis, 

ácidos graxos e ésteres hidrolisáveis, entre outras fontes menos convencionais 

(DOMÍNGUEZ et al., 2003). 

A escolha da fonte de carbono para a produção de lipases depende de fatores 

importantes, como a porcentagem de ésteres de ácidos graxos de cadeia longa, disponibilidade 

e custo. Diversos estudos demonstram a utilização do azeite de oliva, óleo de soja, óleo de 

girassol, óleo de palma, óleo de milho, entre outros na produção de lipases por 

microrganismos distintos (TAN et al., 2004; TENG et al., 2009).  

 Apesar de sua importância, um dos fatores determinantes do uso em larga escala de 

lipases é seu alto custo de produção. Estudos recentes vêm determinando alguns aspectos 

capazes de tornar o processo de produção mais viável economicamente, como, por exemplo, a 

utilização de resíduos agroindustriais no processo de indução de enzimas lipolíticas. 

Atualmente, essas matérias-primas de baixo custo tornaram-se uma alternativa interessante 

para a produção de enzimas e em outras aplicações, como a obtenção de outros produtos de 

interesse biotecnológico (SÁNCHEZ, et al., 1999).  

As tortas residuais são usadas como substratos para a fermentação em estado sólido ou 

como suplemento do meio de produção, em termos de fonte carbono e nitrogênio, visto que 

possuem quantidades consideráveis de proteína (RAMACHANDRAN et al., 2007). Dentre as 

tortas residuais disponíveis, destacam-se as provenientes da indústria do biodiesel, como soja, 

cártamo, girassol, canola, mamona, entre outros (ALMEIDA, 2012).  

A mamoneira (Ricinus communis L.) é uma oleaginosa que apresenta uma grande 

importância econômica e social (Figura 6). Sua origem até então não é muito bem esclarecida. 

Alguns trabalhos relatam que esta planta teve origem na Ásia, outros que ela teria se 

originado na África, enquanto que alguns autores a mencionam como planta nativa da 

América (BELTRÃO e LIMA, 2007). 

No Brasil, a mamona foi introduzida durante a colonização portuguesa, sendo 

denominada como mamoneira, rícino, carrapateira, enxerida, bafureira, baga e palma-cristi. 

Hoje em dia, esta planta é encontrada em várias regiões do Brasil, sendo amplamente utilizada 

no setor industrial. 
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Figura 6: Mamoneira ornamental.  

Fonte: Benefícios naturais, 2015.  

 

A partir da industrialização da semente da mamona, o óleo e a torta são obtidos. 

Santos et al. (2007) destacam que o primeiro é o principal produto extraído da mamona, sendo 

utilizado para fins tanto medicinais, quanto industriais. Já a segunda apresenta a capacidade 

de restaurar terras esgotadas, sendo utilizada como adubo orgânico. 

No processamento industrial das sementes de mamona, para cada tonelada de óleo 

extraída, obtém-se 1,2 toneladas de torta. Além de apresentar um rico teor de proteínas, a torta 

de mamona também apresenta elevadas concentrações de fibras e gorduras. A composição 

centesimal deste resíduo está apresentada na Tabela 1.  

Verifica-se que 32,04% correspondem a proteína bruta, enquanto que 9,32% 

correspondem ao extrato etéreo (SANTOS et al., 2015). Neste sentido, a torta de mamona 

apresenta-se como uma fonte de carbono interessante, a fim de promover o crescimento dos 

microrganismos, bem como a síntese e liberação de enzimas lipolíticas. 
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Tabela 1: Composição química centesimal da torta de mamona.  

Parâmetro 

 

Composição 

(%) 

Matéria seca 90,80 

Proteína bruta 32,04 

Extrato etéreo 9,32 

Fibra bruta 40,55 

Fibra em detergente neutro 46,00 

Umidade 5,69 

Cálcio 0,6 

Fósforo 0,9 

Energia bruta (kcal/kg) 4748 

 

Fonte: Santos et al., 2015. 

 

3.7.2 Fontes de Nitrogênio  

 O nitrogênio é um importante elemento constituinte de proteínas, ácidos nucléicos e 

vários outros compostos celulares, o que o torna um composto de grande importância na 

síntese de enzimas, visto que auxiliam no crescimento celular e na formação de aminoácidos 

(TAN et al., 2004).  

O nitrogênio é um elemento encontrado na natureza tanto na forma orgânica quanto 

inorgânica, sendo utilizado na produção de lipases. Nesse sentido, Tan et al. (2004) destacam 

que a fonte de nitrogênio é um dos fatores que exercem influência significativa sobre a 

produção de enzimas lipolíticas. Dentre as fontes de nitrogênio orgânico, podem ser citadas a 

peptona, triptona e extrato de levedura (SHARMA et al. 2001; COLLA et al. 2012). Estes, por 

sua vez, tem proporcionado a obtenção dos maiores rendimentos. Já os sais de amônia, nitrito 

e nitrato podem ser utilizados como fontes de nitrogênio inorgânico. A seleção da fonte de 

nitrogênio mais adequada depende do microrganismo usado e da associação com outros 

nutrientes disponibilizados no meio de cultura.  
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 Nos estudos conduzidos por Ginalska e colaboradores (2004), os autores constataram 

altos níveis de produção de lipases por Geotrichium, utilizando fontes de nitrogênio 

orgânicas.  

Ao analisarem diversas fontes de nitrogênio orgânica e inorgânica como peptona, 

extrato de levedura, extrato de carne, extrato de malte, ureia, malte, sulfato de amônio e 

nitrato de amônio sobre a produção de lipases por, Shiazi et al (1998) estabeleceram o extrato 

de levedura como a melhor fonte de nitrogênio.  

Neste sentido, Becker et al.(1997) destacam que as fontes de nitrogênio 

disponibilizadas no meio de cultura fornecem, em sua totalidade ou em grande parte, todas as 

vitaminas necessárias para o metabolismo do microrganismo, auxiliando assim na produção 

de lipases. 

 

3.7.3 pH e temperatura  

 O pH está diretamente relacionado com o crescimento microbiano, podendo afetar o 

crescimento de forma indireta pelo seu efeito na disponibilidade de nutrientes, ou diretamente 

pela sua ação nas superfícies celulares. O metabolismo do fungo altera o pH, seja pela 

absorção de ânion ou cátion ou pela produção de ácidos orgânicos ou amônia. (TAN et al., 

2004). 

Embora cada microrganismo apresente um pH ótimo para seu crescimento, Pinheiro 

(2006) destaca que este pH, muitas vezes não é o mesmo para a produção de lipases. Em 

relação à produção de lipases, o pH é um dos parâmetros mais estudados. A mudança de pH 

observada durante o crescimento de um organismo também afeta a estabilidade do produto no 

meio. Segundo Prior et al. (1992), o intervalo de pH ideal para o crescimento microbiano e 

aquele para a formação do produto podem diferir consideravelmente. 

Além do pH, a temperatura também afeta o crescimento microbiano, como o tempo de 

adaptação, a taxa especifica de crescimento e as reações enzimáticas. Os fungos, em sua 

maioria são mesofilicos, ou seja, apresentam faixa ótima para seu crescimento entre 25 a 40 

ºC. Contudo, alguns toleram temperaturas próximas ao congelamento da água enquanto outros 

são capazes de tolerar temperaturas superiores a 40 ºC (HASAN et al., 2006).  

O crescimento microbiano é um processo exotérmico e o calor gerado deve ser 

dissipado, visto que temperaturas elevadas não são favoráveis aos microrganismos (HASAN 

et al., 2006). De acordo com Colla et al. (2012), um aumento na energia requerida para a 

manutenção do microrganismo é observado em altas e baixas temperaturas, o que resulta em 

uma diminuição da formação de produtos.  
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3.7.4 Tipos de fermentação 

Para obtenção de enzimas microbianas dois tipos de processos fermentativos são 

empregados, a fermentação em estado sólido (FES) e a fermentação submersa (FSm). Na FES 

um substrato sólido para o crescimento microbiano é utilizado. Nesta, o crescimento 

microbiano ocorre na ausência de água livre e a formação de produtos ocorre na superfície 

dos substratos. Em contrapartida, a FSm ocorre em meio com presença de água livre 

(CHAMPE et al., 2009).  

 Durante a produção de lipases, alguns fatores devem ser levados no sentido de 

propiciar ao microrganismo o ambiente mais favorável possível para a realização do processo, 

Dentre estes fatores, o ambiente físico do meio (sólido ou líquido) é um dos fatores de grande 

importância, visto que a condição ótima é variável, de acordo com cada tipo de 

microrganismo (SHARMA et al., 2001; LI e ZONG, 2010).    

Na literatura, a maioria dos estudos referentes a produção de lipases empregam a 

fermentação submersa (FSm). Ao avaliar a produção de lipases em FSm por uma cepa de 

Penicillium restrictum, Colla et al. (2012) obtiveram níveis elevados de lipases. Já em 2004, 

nos estudos realizados por Tan e colaboradores, a produção de lipases por fermentação 

submersa em frascos agitados por Penicillium camembertii foi otimizada. Estes autores 

obtiveram bons níveis de lipases, por meio da suplementação do meio de cultura com fontes 

de nitrogênio, fontes de carbono e sais minerais diversos.  

Visto que países como o Brasil possuem uma ampla disponibilidade de biomassa e de 

resíduos agroindustriais, a utilização efetiva destes substratos torna-se cada vez necessária. 

Entretanto, mesmo diante da enorme riqueza de substratos potencialmente exploráveis pela 

biotecnologia, poucos estudos pilotos ou mesmo em escala industrial têm sido conduzidos 

(DAMASO et al., 2008).  

Por meio da Tabela 2, pode-se observar os diferentes resíduos agroindustriais 

empregados nos últimos anos nos processos de produção de lipases fúngicas, tanto em 

fermentação submersa (FSm), quanto em fermentação em estado sólido (FES).   
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Tabela 2: Tipo de fermentação utilizando resíduos agroindustriais. 

 

Resíduo 

Agroindustrial 

Fungos 

Filamentosos 

Tipo de 

Fermentação 

Referência 

Farelo de trigo Aspergillus niger FES Sekhar Rao et al., 

2005 

Farelo de trigo Aspergillus flavipes FES Valera et al., 2005 

Resíduo de Uva Manascus 

purpureus 

FSm Silveira et al., 2008 

Torta de óleo de 

coco 

Tolypocladium 

inflatum 

FES Suvase et al., 2009 

Farelo de soja, 

farinha semente 

algodão 

Acremonium 

chrysoginum 

FSm Lee et al., 2010 

Onde: FES = Fermentação em Estado Sólido e FSm = Fermentação Submersa 

 

3.8 Aplicações industriais das lipases 

A fim de serem utilizadas na indústria, as propriedades bioquímicas das enzimas 

microbianas devem ser conhecidas, especialmente as industrialmente relevantes, tais como 

peso molecular, ponto isoelétrico (pI), pH e temperatura ótimos e estabilidade. Em relação às 

lipases, o estabelecimento do efeito de íons metálicos, de surfactantes e de solventes 

orgânicos sobre a atividade destas enzimas também é de particular importância (ALMEIDA, 

2012).  

O número de enzimas empregadas no setor industrial vem aumentando nos últimos 

anos, especialmente nos setores de alimentos, detergentes e fármacos. Segundo Hasan et al. 

(2009), este fato relaciona-se a versatilidade das lipases microbianas de promover um grande 

número de reações em temperatura ambiente ou moderada, bem como sob pressões 

moderadas.   

Na indústria de detergentes, as enzimas lipolíticas promovem a hidrólise de óleos e 

gorduras, aumentando a capacidade de limpeza desses produtos. Nesse caso, a enzima deve 

atuar em condições de lavagens, devendo ser termoestável e capaz de permanecer ativa em 

meio alcalino (pH de 10 a 11), bem como em temperaturas de 30 °C a 60 °C (HASAN et al., 

2010). Além disso, deve apresentar uma baixa especificidade pelo substrato e ser estável em 
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presença de outros compostos constituintes dos detergentes, como benzeno, sulfonatos e 

proteases (COLLA et al., 2012). 

Hasan et al. (2012) mencionam que as lipases também têm sido utilizadas no 

tratamento de efluentes, uma vez que apresentam facilidade de manipulação e não oferecem 

riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Em águas residuárias de indústrias de 

processamento de alimentos como laticínios, abatedouros e cervejarias, a presença de óleos e 

gorduras ocasionam sérios problemas em todas as etapas do tratamento de seus efluentes.  

As lipases também são utilizadas na indústria alimentícia, promovendo, por exemplo, 

a hidrólise da gordura do leite, auxiliando na maturação de queijos e na formação de 

manteiga. Quando empregadas no processo de panificação, as lipases auxiliam na obtenção de 

flavonóides, os quais conferem durabilidade aos alimentos (SHARMA et al., 2010). 

Pesquisas atuais vêm sugerindo a aplicação de lipases na produção de biodiesel,  visto 

que apresenta um menor custo em sua produção (MESSIAS et al., 2009). Neste sentido, 

percebe-se que cada vez mais as lipases têm se tornando alvo de pesquisas no setor industrial, 

visto as suas inúmeras possibilidades de aplicações industriais e biotecnológicas.  

O setor de aplicação industrial que abrange a maior parte de aplicação de lipases são 

os detergentes, tanto de uso doméstico, quanto os de uso industrial. Estudos indicam que, 

aproximadamente, 1000 toneladas de lipases são adicionadas em cerca de 13 bilhões de 

toneladas de detergentes produzidos a cada ano (COLLA et al., 2012). 

 

3.9 Ferramentas estatísticas empregadas nos processos de produção de lipases 

3.9.1 Delineamento Plackett-Burman 

A produção e a otimização da produção de enzimas fúngicas é realizada pelo 

monitoramento dos fatores que influenciam essa produção individualmente (SHARMA e 

KANWAR, 2014). Neste sentido, o planejamento fatorial tem sido empregado, no intuito de 

se estabelecer quais variáveis, assim como quais de suas interações são significativas em 

determinado processo. 

O planejamento fatorial permite que várias variáveis ou fatores em diferentes níveis 

sejam analisados simultaneamente. Sharma e Kanwar (2014) destacam que, com a realização 

de um planejamento fatorial, é possível identificar o efeito de cada fator sobre uma variável 

resposta (ou variável dependente), bem como o efeito da interação desses fatores sobre a 

variável resposta, minimizando o número de tratamentos a serem realizados num 

experimento.  
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Na elaboração de um planejamento fatorial, primeiramente realiza-se a identificação 

dos fatores ou variáveis independentes que interferem no processo em estudo, ou seja, os 

fatores responsáveis pela maior variação da resposta em estudo. Em seguida, determina-se os 

níveis dos tratamentos que serão realizados (RODRIGUES; IEMA, 2005). Por fim, o último 

passo é determinar o melhor modelo experimental a ser empregado, o qual irá estabelecer 

como esses experimentos deverão ser conduzidos, incluindo a forma como os fatores serão 

associados. 

 Ao avaliar um grande número de fatores com o objetivo de identificar quais deles são 

importantes para um determinado processo, deve-se empregar um delineamento que seja 

capaz de testar o maior número de efeitos desses fatores, envolvendo o menor número 

possível de experimentos. Considerando-se os delineamentos com essa finalidade, destaca-se 

a utilização do delineamento Plackett-Burman (MATEUS; BARBIN; CONAGIN, 2001). 

 Experimentos que empregam este tipo de delineamento são chamados de “experimentos 

de filtragem” ou “screening experiments”. Por meio de sua execução, é possível determinar as 

variáveis que são importantes na análise, bem como desconsiderar as que não têm influência 

na resposta que se pretende estudar. 

 Após seleção das variáveis que tenham influência nas respostas, emprega-se os 

delineamentos mais detalhados que permitirão a otimização do processo, como o 

Delineamento Composto Central (DCC). 

 

3.9.2 Delineamento Composto Central (DCC) e a Metodologia de Superfície de Resposta 

(MSR)  

 Nos últimos anos, as tecnologias de produção enzimática vêm sendo assistidas por um 

conjunto de técnicas matemáticas e estatísticas. Uma dessas técnicas é a Metodologia de 

Superfície de Resposta (MSR) (AMIN et al., 2011). Desenvolvido por Box e Wilson em 

1951, esta técnica buscava inicialmente determinar respostas mais aproximadas do ótimo em 

ensaios químicos. Estes mesmos autores destacam que esta metodologia se constitui de 

técnicas estatísticas que se ajustam ao modelo empírico de dados experimentais, utilizando 

funções polinomiais lineares ou quadráticas para descrever o sistema estudado e, 

consequentemente, modelar as condições experimentais até a sua otimização. 

Após realizado os procedimentos de triagem, por meio do emprego da MSR é possível 

estabelecer a relação entre a resposta e os fatores analisados, sendo permitido prever esse 

resultado, bem como determinar condições ideais para que os fatores resultem no máximo ou 

no mínimo da resposta esperada (KHURI e MUKHOPADHYAY, 2010). 
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Assim, pode-se dizer que a fundamentação da MSR está baseada na relação entre uma 

resposta de interesse (y) que é a variável dependente, e os fatores associados, os quais são as 

variáveis independentes (x1, x2, . . . , xn), sendo que ambas são aproximadas pelo modelo 

polinomial (equação 1) (KHURI e MUKHOPADHYAY, 2010): 

 

y = f'(x)β+ε (1) 

 

y= resposta esperada; 

f(x)=função vetorial das variáveis independentes; 

β= um vetor de p coeficientes de constantes desconhecidas referido para os parâmetros; 

ε= erro experimental aleatório. 

O modelo mais simples de MSR baseia-se numa função linear (2) onde k é o número 

de variáveis, 0 é o termo constante, i são os parâmetros lineares; xi representa as variáveis e ε 

é o residual associado ao experimento (equação 2): 

(2) 

 

Para avaliar respostas que contenham curvatura é usado o modelo de segunda ordem, o 

qual contém todos os componentes lineares, associados aos componentes quadráticos nos 

seguintes termos: 

               (3) 

 

O Delineamento Composto Central é o delineamento de segunda ordem mais 

conhecido. Ele foi proposto por Box e Wilson, (1951) sendo composto por três partes: cúbica 

(fatorial), axial (α) e central. Um DCC com duas (Figura 7A) e três variáveis (Figura 7B) está 

especificado logo abaixo. Para um DCC com k fatores, a equação k²+2k+1 é o resultado entre 

os níveis dos fatores estudados. 

Nos estudos de otimização de lipases, o uso da técnica estatística MSR é muito 

comum (SHARMA; KANWAR, 2014). Neste sentido, diante das inúmeras vantagens 

apresentadas por este modelo, o setor industrial, nos últimos anos, cada vez mais tem aplicado 

essas técnicas em seus processos. Almeida (2012) destaca que está técnica tem sido 
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amplamente aplicada em pesquisas relacionadas à produção enzimática, no intuito de elevar 

sua produtividade. 

 

 

 

Figura 7 - Visualização gráfica de um planejamento composto central para q = 2 fatores 

(A) ; q = 3 fatores (B)  . 

Fonte: WITEK-KROWIAK et al., 2014. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Área de estudo  

 Para a realização do presente trabalho, foram selecionadas duas áreas representativas 

de Floresta Ombrófila Mista (FOM) localizada na região Centro-Sul do Paraná. As 

respectivas áreas se distinguem especialmente por seus estados de preservação. Ambas são 

remanescentes de florestas nativas com predomínio de Araucária, constituídas também por 

diversas espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas, em condição clímax. As áreas amostradas 

foram georeferenciadas, conforme segue:  

 

 

Figura 8: Área A - (25°17'46.73"S e 51°26'20.71"O), propriedade particular de pessoa 

física (Chácara Eldorado), localizada em área rural de Guarapuava-Paraná. 

 

 

Figura 9: Área B - (25°34'07.4"S e 52°02'43.1"W), Parque dos Votorões, localizado no 

município de Candói-Paraná. 
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4.2 Esquema experimental 

 Devido à homogeneidade das áreas selecionadas, sem variabilidade visível, o princípio 

da casualização e da repetição foi utilizado. Nas áreas de estudo, uma parcela de 0,3 hectares 

foi demarcada, onde 10 árvores de A. angustifolia foram selecionadas, em um delineamento 

inteiramente casualizado. As amostras de solo foram coletadas entre 1 m e 2 m de distância do 

tronco de cada árvore selecionada. 

 

4.3 Amostragem e processamento das amostras 

 Na área de amostragem, 10 amostras de solo (aproximadamente 200 g cada) foram 

coletadas, sendo cada amostra recolhida em três pontos distintos em torno de cada árvore, 

selecionados ao acaso, na profundidade de 0-20 cm. Para a coleta das amostras foi utilizado 

um trado, sendo que este foi lavado e posteriormente desinfetado superficialmente com álcool 

70% após cada amostragem. As amostras foram conservadas a 4 °C, em caixas de isopor 

durante o transporte e armazenadas sob esta temperatura no Laboratório de Microbiologia 

Aplicada da UNICENTRO durante todo o processamento. Para o isolamento das linhagens 

fúngicas, as amostras provenientes do ponto coletado em torno de cada árvore foram 

homogeneizadas, formando amostras compostas, totalizando 10 repetições para cada área. 

 

4.4 Isolamento das linhagens fúngicas  

 Para o isolamento dos fungos, as amostras de solo foram submetidas à técnica de 

diluição sucessiva (CLARK, 1965). Para tal, 1,0 g de solo foi suspenso em 9,0 mL de água 

destilada estéril (diluição 10
-1

). Desta diluição, 1,0 mL foi adicionado a 9,0 mL de água 

destilada estéril (diluição 10
-2

). Posteriormente, 1mL da diluição 10
-2

 foi adicionado a 9,0 mL 

de água destilada estéril (diluição 10
-3

) da qual 1,0mL foi semeado em Ágar Sabouraud 

adicionado de cloranfenicol (100 mg L
-1

), contido em placas de Petri, em duas réplicas. As 

placas permaneceram incubadas a 28°C e o crescimento fúngico foi acompanhado por sete a 

dez dias. Constatado o crescimento de colônias fúngicas, as colônias morfologicamente 

distintas foram selecionadas e transferidas para uma nova placa de ágar Saboraud, a fim de 

confirmar a pureza da cultura. Os isolados foram preservados em óleo mineral e estocados a 

4°C, para posterior identificação. 
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4.5 Obtenção das preparações enzimáticas para avaliação qualitativa da produção de 

lipases e para os estudos de otimização 

 Os conídios dos fungos foram suspensos em água destilada esterilizada, filtrados para 

remoção de fragmentos de hifas e as suspensões obtidas foram ajustadas para 10
7
 esporos mL

-

1
. Um volume de 1,0 mL dessa suspensão foi inoculado em 25 mL de meio líquido contidos 

em frascos Erlenmeyer de 125 mL, suplementado com diferentes concentrações da torta de 

mamona, de acordo com o planejamento experimental. 

 Após o crescimento em meio líquido, por períodos de incubação também 

especificados pelo planejamento experimental, as culturas foram filtradas a vácuo. Desta 

forma, foi obtido um filtrado do meio de cultivo, livre de células e micélio, o qual foi 

utilizado como uma preparação de enzimas extracelulares. 

 

4.6 Bioprospecção de fungos produtores de lipases: análise qualitativa empregando-se o 

teste em placa 

 A fim de avaliar qualitativamente o potencial das linhagens fúngicas isoladas em 

produzir lipases, as linhagens fúngicas foram inoculadas em placas de Petri contendo ágar 

Sabouraud suplementadas com Tween 80 a 1% e com o corante vermelho de fenol a 0,009% 

(SINGH et al., 2006). Posteriormente, as placas foram incubadas a 28 °C, por cinco dias. A 

atividade lipásica foi constatada pela mudança de coloração de vermelho para amarelo-limão.  

 

4.7 Bioprospecção de fungos produtores de lipases: análise quantitativa, empregando-se 

a fermentação submersa e a torta de mamona como substrato 

 As linhagens potencialmente produtoras de lipases pelo teste em placa foram avaliadas 

quanto ao seu potencial de produção de lipases, em fermentação submersa, empregando-se a 

torta de mamona como única fonte de carbono. Para tal, conídios (10
7
 esporos mL

-1
) foram 

inoculados em 25 mL de meio líquido de Vogel, suplementados com torta de mamona a 1%. 

Os cultivos foram conduzidos a 28 °C, por três dias, a 100 rpm. Após este período, as 

colônias fúngicas foram filtradas e o extrato bruto utilizado como fonte de lipases. 

 

4.8 Determinação da atividade lipásica 

 A atividade lipásica foi determinada por meio da incubação do filtrado de cultura em 

meio tamponado com substrato de p-nitrofenil palmitato 0,5 mM, solubilizado em DMSO em 

tampão fosfato 50 mM pH 7,0 na presença de Triton X-100 a 0,5%. A mistura de reação foi 

incubada a 37 °C. Em intervalos de tempos preestabelecidos, a reação foi interrompida pela 
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adição de 2 mL de uma solução saturada de tetraborato de sódio, sendo a leitura realizada em 

espectrofotômetro a 405 nm. Uma unidade de atividade enzimática foi definida como a 

quantidade de enzima capaz de liberar um micromol de p-nitrofenol por ml, por minuto de 

reação, nas condições de ensaio. Todos os ensaios foram conduzidos em triplicata, utilizando- 

se brancos apropriados. 

 

4.9 Seleção das variáveis que mais afetam a produção de lipases por Trichoderma sp., 

empregando-se o Delineamento Plackett-Burman 

 No intuito de selecionar quais são as variáveis mais significativas no processo de 

produção de lipases pela linhagem Trichoderma sp., o delineamento Plackett-Burman foi 

empregado. Concentração de substrato, agitação, pH, extrato de levedura, peptona, CaCl2, 

NH4Cl e Tween 80 foram as variáveis independentes avaliadas. As oito variáveis foram 

investigadas em 12 ensaios, sendo cada uma delas representada em dois níveis codificados 

como superior (+1) e inferior (-1) (Tabela 3). Os experimentos foram realizados de acordo 

com a matriz gerada pelo software Statistica 8.0, conforme especificações apresentadas na 

Tabela 4. A torta de mamona foi empregada como substrato em todas as corridas, as quais 

foram conduzidas a 28 °C, por três dias.  

 

Tabela 3: Variáveis e níveis estudados no delineamento experimental Plackett-Burman  

para a produção de lipases por Trichoderma sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável Unidade Nível 

 (-1) (+1) 

Agitação (rpm) 100  180  

Potencial hidrogeniônico  3,0 7,0 

Concentração do substrato (%) 0,5 3,5 

Extrato de levedura (%) 0,1 0,5 

Peptona (%) 0,1 0,5 

CaCl2 (%) 0,05 0,25 

NH4Cl (%) 0,05 0,25 

Tween 80 (%) 0,1 0,5 
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Tabela 4: Matriz do Delineamento Plackett-Burman para as oito variáveis 

experimentais avaliadas no processo de produção de lipases pelo fungo Trichoderma sp. 

 

 

Após realizada esta triagem inicial, as variáveis que tiveram efeito significativo no 

Delineamento Plackett-Burman foram selecionadas para o emprego no segundo delineamento, 

o DCCR. 

 

4.10 Otimização da produção de lipases pelo fungo Trichoderma sp., empregando-se o 

DCCR e a MSR 

A Metodologia de Superfície de Resposta (MSR) realizada por meio do Delineamento 

Central Composto Rotacional foi conduzida, com o objetivo de estabelecer as condições 

ótimas para produção de lipases por Trichoderma sp., bem como verificar as interações entre 

concentração e os nutrientes testados. 

Este delineamento produz resultados mais completos, passíveis de serem 

representados por um modelo matemático com mais precisão do que o delineamento anterior, 

por utilizar mais níveis e testar um maior número de combinações entre os fatores.  

Para a otimização da produção de lipases, o DCC 2
4 

fatorial foi empregado, 

considerando-se como variáveis independentes os fatores considerados significativos no 

Delineamento Plackett-Burman, a saber: extrato de levedura, CaCl2, NH4Cl e Tween 80, 

resultando em 29 combinações de tratamentos, sendo cinco amostras no ponto central. A 

corrida número 30 foi utilizada como validação interna para o modelo quadrático gerado. 

 

Agitação pH Concentração 

do substrato 

Extrato 

levedura 

Peptona CaCl2 NH4Cl Tween80 

1 1,00000 -1,00000 1,00000 -1,00000 -1,00000 -1,00000 1,00000 1,00000 

2 1,00000 1,00000 -1,00000 1,00000 -1,00000 -1,00000 -1,00000 1,00000 

3 -1,00000 1,00000 1,00000 -1,00000 1,00000 -1,00000 -1,00000 -1,00000 

4 1,00000 -1,00000 1,00000 1,00000 -1,00000 1,00000 -1,00000 -1,00000 

5 1,00000 1,00000 -1,00000 1,00000 1,00000 -1,00000 1,00000 -1,00000 

6 1,00000 1,00000 1,00000 -1,00000 1,00000 1,00000 -1,00000 1,00000 

7 -1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 -1,00000 1,00000 1,00000 -1,00000 

8 -1,00000 -1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 -1,00000 1,00000 1,00000 

9 -1,00000 -1,00000 -1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 -1,00000 1,00000 

10 1,00000 -1,00000 -1,00000 -1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 -1,00000 

11 -1,00000 1,00000 -1,00000 -1,00000 -1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

12 -1,00000 -1,00000 -1,00000 -1,00000 -1,00000 -1,00000 -1,00000 -1,00000 
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Para o sistema com quatro fatores, o modelo é dado pela seguinte equação polinomial 

de segunda ordem (4): 

 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 +  𝛽4𝑥4 + 𝛽11𝑥1
2 + 𝛽22𝑥2

2 + 𝛽33𝑥3
2 +  𝛽44𝑥4

2 +

𝛽12𝑥1𝑥2 + 𝛽13𝑥1𝑥3 + 𝛽14𝑥1𝑥4 + 𝛽23𝑥2𝑥3 + 𝛽24𝑥2𝑥4 + 𝛽34𝑥3𝑥4 + 𝜀          (4) 

 

Onde Y é a resposta prevista; β0 representa a interseção; β1, β2, β3e β4 são os 

coeficientes lineares, β11, β22, β33eβ44 são os coeficientes quadráticos; β12, β13, β14β23β24 eβ34 

são os coeficientes de interação e x1, x2, x3 e x4, são as variáveis independentes extrato de 

levedura, CaCl2, NH4Cl e Tween 80, respectivamente. O termo ε representa o erro 

experimental. 

Os valores codificados dos planejamentos de otimização foram calculados de acordo 

com a equação de regressão: 

𝑥𝑖 =
𝑋𝑖 − 𝑋0

∆𝑋𝑖
          (5) 

Onde xi é o valor codificado, Xi é o valor real, X0 é o valor real no ponto central e ∆Xi 

é o valor de mudança de passo. 

A análise de variância (ANOVA) e as superfícies de resposta para os experimentos de 

otimização foram gerados pelo programa Statistica versão 8.0 (StatSoft, USA). 

 

4.11 Caracterização Enzimática: Efeito da temperatura e do pH  

 Para determinar a temperatura ótima das enzimas produzidas, a atividade enzimática 

foi avaliada em uma faixa de temperatura de 20 °C a 60 °C, em intervalos de 5 °C. O pH 

ótimo das atividades enzimáticas foi avaliado em tampão McIlvaine na faixa de pH de 3,0 a 

8,0, em intervalos de 0,5 unidades, em temperatura ótima previamente estabelecida. 

 

4.12 Efeito de íons metálicos e de outras substâncias sobre as atividades enzimáticas 

 O efeito de alguns íons metálicos e outras substâncias (-mercaptoetanol, MnSO4, 

ZnSO4, HgCl2, EDTA, MnCl2, CuSO4, citrato de sódio, MgSO4, NaCl, NH4Cl, CaCl2 e SDS) 

sobre a atividade das enzimas produzidas foi verificado, nas concentrações de 2 mM e 10 

mM. Controles foram desenvolvidos, na ausência dos íons e substâncias avaliados. Todas as 

reações enzimáticas foram conduzidas nas condições ótimas previamente estabelecidas. 
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4.13 Estabilidade de solventes e surfactantes sobre as atividades enzimáticas 

 A estabilidade das lipases de Trichoderma sp. frente a alguns solventes na 

concentração de 1% e 10% (1-propanol, acetona, butanol, hexano, etanol, metanol, octano, 

tolueno e xilol) e surfactantes (Tween 80, CTAB, Triton X-100 e SDS)  nas concentrações de 

0,1 M e 0,5 M foi avaliada. Para os controles, as reações enzimáticas foram conduzidas, na 

ausência dos solventes e surfactantes avaliados. Todas as reações enzimáticas foram 

conduzidas nas condições ótimas previamente estabelecidas.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1Bioprospecção de fungos produtores de lipases: análise qualitativa  

 Neste estudo, 65 linhagens fúngicas foram isoladas das duas áreas de remanescentes de 

FOM avaliadas. Dentre estas, 40 (61,54%) foram isoladas a partir do solo da área A, enquanto 

que 25 (38,46%) foram isoladas a partir do solo da área B. Isto pode ser devido ao fato de que 

a área A é uma propriedade privada, apresentando menor interferência da ação antrópica, 

quando comparada à área B, a qual é uma área de visitação pública. Assim, a maior ação 

antrópica sobre a área B pode ter ocasionado em um número menor de linhagens fúngicas 

isoladas, visto que o impacto de ações antrópicas pode causar alterações quantitativas na 

comunidade de fungos do solo (GOBERNA et al., 2012).  

 Nos estudos conduzidos por Nie et al. (2012), os autores destacam que a microbiota 

presente no solo de uma cobertura vegetal nativa é significativamente maior em relação a de 

uma área reflorestada. Contudo, as condições climáticas também é um fator que pode 

influenciar a composição das comunidades fúngicas presentes no solo (FRAGA et al., 2012).  

 Posteriormente ao isolamento das linhagens fúngicas, realizou-se o teste de produção de 

lipases em placa (Figura 10), no qual foram evidenciadas as linhagens mais promissoras em 

relação à produção de lipases.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Teste de detecção em placa da atividade lipásica dos fungos isolados de 

remanescentes de FOM. 

 Neste caso, uma solução de vermelho fenol é utilizada como um indicador de pH, onde 

sua cor exibe uma gradual transição do amarelo ao vermelho na faixa de pH entre 6,6 e 8,0. 

Devido a hidrólise dos lipídeos por ação das lipases, uma acidificação do meio de cultura é 
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constatada pela alteração da coloração deste indicador, o qual apresenta-se amarelado. Desta 

forma, quanto maior o potencial de produção de uma linhagem fúngica, maior será o 

predomínio da cor amarelada no meio.  

 Teng et al. (2009) destacam ainda que a atividade lipásica pode ser detectada em meio 

sólido contendo o substrato específico. Neste caso, um halo ao redor da colônia é formado, 

em decorrência da reação dos ácidos graxos liberados com os corantes.   

 Dos 65 fungos filamentosos inicialmente isolados, 17 mostraram-se bons produtores de 

lipases (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Potencial de produção de lipase apresentado pelas linhagens isoladas no teste 

de produção em placa. 

 

Linhagem fúngica Local de coleta Potencial de produção 

de lipases * 

CH14 Área A +++ 

CH6 Área A +++ 

CA24 Área B +++ 

CA10 Área B ++ 

CH3 Área A ++ 

CA9 Área B ++ 

CH2 Área A ++ 

CH10 Área A ++ 

CH15 Área A ++ 

CA4 Área B + 

CH39 Área A + 

CA2 Área B + 

CH13 Área A + 

CA20 Área B + 

CH5 Área A + 

CH12 Área A + 

CH9 Área A + 

CH1 Área A - 

CH4 Área A - 
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CH7 Área A - 

CH8 Área A - 

CH11 Área A - 

CH16 Área A - 

CH17 Área A - 

CH18 Área A - 

CH19 Área A - 

CH20 Área A - 

CH21 Área A - 

CH22 Área A - 

CH23 Área A - 

CH24 Área A - 

CH25 Área A - 

CH26 Área A - 

CH27 Área A - 

CH28 Área A - 

CH29 Área A - 

CH20 Área A - 

CH31 Área A - 

CH32 Área A - 

CH33 Área A - 

CH34 Área A - 

CH35 Área A - 

CH36 Área A - 

CH37 Área A - 

CH38 Área A - 

CH40 Área A - 

CA1 Área B - 

CA3 Área B - 

CA5 Área B - 

CA6 Área B - 

CA7 Área B - 

CA8 Área B - 
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CA11 Área B - 

CA12 Área B - 

CA13 Área B - 

CA14 Área B - 

CA15 Área B - 

CA16 Área B - 

CA17 Área B - 

CA18 Área B - 

CA19 Área B - 

CA21 Área B - 

CA22 Área B - 

CA23 Área B - 

CA25 Área B - 

*O potencial de produção de lipases foi determinado, de acordo com a alteração de cor do indicador vermelho de 

fenol: +++: ótimo produtor; ++: bom produtor; + fraco produtor; - não produtor.  

 

Observa-se por meio da Tabela 5 que o maior número de linhagens produtoras de 

lipases foi isolado do solo da área A, correspondendo a 11 das 17 linhagens que tiveram a 

produção de lipases evidenciada. Dentre os melhores produtores, dois foram isolados da área 

A e um da área B. Como mencionado anteriormente, a área A é um remanescente de FOM 

com maior nível de preservação, quando comparada com a área B. Este fato pode justificar os 

resultados aqui evidenciados.  

Desta forma, sugere-se que em remanescentes de FOM com maior nível de 

preservação, pode-se encontrar não somente uma maior diversidade de linhagens fúngicas, 

bem como um maior número de fungos com potencial de produção de lipases. No entanto, a 

fim de confirmar esta hipótese, a comparação com um maior número de fragmentos se faz 

necessária. Ten et al. (2004) destacam que o teste qualitativo auxilia na escolha das cepas que 

produzem a enzima de interesse, e dentre os que produzem os maiores halos, poderão ser 

encontrados aqueles que produzem as maiores quantidades de enzima. 

Dentre as 17 linhagens, a que melhor se destacou na produção de lipases foi a 

linhagem CH14, posteriormente identificada como Trichoderma sp. Gajera et al. (2013) já 

haviam relatado em seus estudos que, em amostras analisadas de solo, Trichoderma é um dos 

gêneros comumente encontrado, visto que estes são altamente bem-sucedidos na colonização 

de seus habitats. 
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Nos estudos de bioprospecção de fungos lipolíticos conduzidos por Li et al. (2014), 22 

linhagens de fungos filamentosos e nove leveduriformes foram isoladas, a partir de amostras 

de sedimentos marinhos da costa Sul da China. A atividade lipásica foi evidenciada em 84% 

dos isolados, destacando-se a produção exibida por Cladosporium sp., Rhodosporidium sp. e 

Candida sp.  Colen et al. (2006) isolaram 59 linhagens fúngicas a partir de amostras de solo 

da Savana brasileira, empregando técnicas de enriquecimento. Dentre estas, 29 linhagens 

foram selecionadas nos testes de detecção da atividade lipolítica em placa, destacando-se uma 

linhagem de Colletotrichum gloesporioides como a melhor produtora. A partir de 24 

linhagens fúngicas isoladas de amostras de solo e de farelo de soja, Griebeler et al. (2011) 

constataram que cinco foram hábeis em produzir lipases, sendo estes pertencentes aos gêneros 

Penicillium e Aspergillus. Ao adotar diferentes estratégias em seus estudos de bioprospecção 

de microrganismos lipolíticos em solos contaminados com óleo nas principais cidades da 

Índia, Gopinath et al. (2005) revelaram as seguintes espécies como potenciais candidatos para 

a produção de lipases: Absidia corymbifera, Aspergillus fumigatus, Aspergillus japonicus, 

Aspergillus nidulans, Aspergillus terreus, Cunninghamella verticillata, Curylaria pallescens, 

Fusarium oxysporum, Geotrichum candidum, Mucor racemosus, Penicillium citrinum, 

Penicillium frequentans, Rhizopus stolonifer e T. viride.  

Diante do grande número de linhagens fúngicas que apresentaram potencial para a 

produção de lipases no presente estudo, sugere-se que a FOM do Centro-Sul do Paraná seja 

uma fonte promissora para a seleção e o isolamento de fungos filamentosos para fins 

biotecnológicos. 

 

5.2 Bioprospecção de fungos produtores de lipases: análise quantitativa 

As 10 linhagens previamente selecionadas como melhores produtoras de lipases foram 

empregadas nos experimentos de avaliação quantitativa da produção dessas enzimas. Com o 

intuito de induzir a produção de lipases por estas linhagens fúngicas, a torta de mamona foi 

empregada como substrato. A mamona é uma planta com grande importância econômica e 

social, fato este que lhe confere inúmeras aplicações no setor industrial (COSTA et al., 2009).  

Por meio da análise da Tabela 6, verifica-se que os maiores níveis de produção de 

lipases foram produzidos pela linhagem CH14 (Trichoderma sp.), isolada da área A. Ainda, 

bons níveis de produção foram evidenciados em relação às linhagens CA9 (3,41 U mL
-1

) e 

pela linhagem CA10 (3,29 U mL
-1

), ambas isoladas da área B.  

O emprego de meios de baixo custo é importante para a viabilidade econômica da 

produção de lipases. Estes, ao mesmo tempo, não devem afetar negativamente sua 
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produtividade (COSTA et al., 2009). Desta forma, o uso da casca de torta de mamona para a 

produção de lipases por Trichoderma sp. é bastante interessante, visto que sua utilização pode 

não apenas agregar valor a este resíduo, bem como diminuir substancialmente os custos de 

produção dessas enzimas. 

 

Tabela 6: Avaliação quantitativa de lipases produzidas pelas linhagens isoladas de 

remanescentes de FOM, empregando-se a torta de mamona como substrato. 

 

Linhagem fúngica Local de coleta Atividade lipásica 

 (U mL
-1

) 

CH14 Área A 3,42 ± 0,6 

CA9 Área B 3,41 ± 0,66 

CA10 Área B 3,29 ± 0,71 

CH2 Área A 3,28 ± 0,54 

CH6 Área A 3,06 ± 0,49 

CH15 Área A 3,00 ± 0,28 

CA24 Área B 2,96 ± 0,44 

CH6 Área A 2,94 ± 0,43 

CH10 Área A 2,57 ± 0,23 

CA4 Área B 2,28 ± 0,1 

 

5.3 Seleção de variáveis que afetam a produção de lipases por Trichoderma sp. 

empregando-se delineamento Plackett-Burman 

Um dos processos mais utilizados no setor industrial para produção de enzimas fúngicas 

é por meio da Fermentação Submersa (FSm) (COLLA et al., 2012), sendo a produção de 

lipases influenciada por diversos fatores como pH, temperatura, disponibilidade de água, 

agitação, entre outros fatores (DAMASO et al., 2008). 

O delineamento Plackett-Burman é um tipo de experimento que permite selecionar as 

variáveis que são importantes na análise, desconsiderando-se as que não têm influência na 

resposta que se pretende estudar (MATEUS; BARBIN; CONAGIN, 2001).  

As respostas obtidas para os diferentes experimentos conduzidos por meio do emprego 

do delineamento Plackett-Burman encontram-se dispostas na Tabela 7. Por meio de sua 

análise, observa-se que os maiores níveis de atividade lipásica foram verificados para os 
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ensaios 3 (23,78 U ml-1) e 11 (23,68 U mL-1), após 72 horas de fermentação, em meio agitado a 100 

rpm, a 28 ºC. 

 

Tabela 7: Matriz de dados codificados para as variáveis estudadas no delineamento 

Plackett-Burman PB 12, tendo como resposta a produção de lipases pelo fungo 

Trichoderma sp.  

 

Ensaios 

 

                      Níveis das variáveis                 

Resposta 

Agitação pH [S]  Ext. lev Peptona CaCl2 NH4Cl Tween 80 Atividade 

lipásica 

 (U mL-1) 

1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 2,74 ± 0,13 

2 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 12,85 ± 1,73 

3 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 23,78 ± 1,78 

4 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 0,21 ± 0,012 

5 1 1 -1 1 1 -1 1 1 12,97 ± 1,77 

6 1 1 1 -1 1 1 -1 1 17,79 ± 1,03 

7 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 15,41 ± 0,97 

8 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 0,98 ± 0,06 

9 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 13,76 ± 0,88 

10 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 15,41 ± 1,01 

11 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 23,68 ± 1,54 

12 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 20,11 ± 1,73 

 

O efeito das variáveis estudadas no delineamento Plackett-Burman sobre a produção 

de lipases por Trichoderma sp. pode ser verificado na Tabela 8. Verifica-se que as principais 

variáveis que exerceram influência significativa sobre este processo a 95% de confiança 

foram extrato de levedura, CaCl2, Tween 80 e NH4Cl.  

Dentre estes, o maior efeito sobre a produção de lipases foi ocasionado pelo CaCl2, 

seguido pelo NH4Cl. As variáveis peptona, pH, agitação e concentração do substrato não 

exerceram influência no bioprocesso em estudo.  
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Tabela 8: Resultados estatísticos e efeitos das variáveis estudadas para o planejamento 

Plackett-Burman. 

 

Variáveis Efeitos p-valor 

Extrato de levedura -5,9600 0,022284 

CaCl2 8,8800 0,005696 

Tween 80 -6,3100 0,018515 

NH4Cl -7,8866 0,008679 

Peptona 1,6133 0,382175 

pH 2,1366 0,263732 

Concentração do substrato -2,8866 0,154096 

Agitação -2,1324 0,122598 

As variáveis em negrito apresentaram efeito significativo sobre a produção de lipases a 95% de confiança;  

p-valor= valor estatístico da probabilidade. 

 

A produção de lipases microbianas é influenciada pela composição do meio de cultura 

e por fatores físico-químicos como temperatura, pH e oxigênio dissolvido (TREICHEL et al., 

2010).  Estes mesmos autores mencionam que, para um bom crescimento das culturas 

microbianas, alguns componentes devem ser disponibilizados no meio de cultura, tais como 

açúcares, óleos, bem como componentes complexos como peptona, extrato de levedura, 

extrato de malte, ou resíduos agroindustriais.  Assim, nota-se que os dados aqui obtidos 

corroboram com o proposto por estes autores, visto que o extrato de levedura foi selecionado 

como uma das variáveis que influenciam a produção de lipases por Trichoderma sp.  

O extrato de levedura é uma das fontes de nitrogênio que mais contribuem para a 

produção elevada de lipases por diferentes microrganismos. Além desta função, Ebrahimpour 

et al. (2011) destacam que o extrato de levedura adicionado ao meio de cultura fornece 

vitaminas e elementos-traço fundamentais para o crescimento microbiano, o qual, 

consequentemente, resulta em níveis mais elevados de lipases produzidos.  

O extrato de levedura também apresentou efeitos positivos na produção de lipases por 

Rhizopus arrhizus, no trabalho desenvolvido por Thakar et al. (2005). Nos estudos realizados 

por Almeida (2012), o extrato de levedura também foi a melhor fonte de nitrogênio para a 

produção de lipases por Candida viswanathii.  Além da adição de extrato de levedura, a 
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adição de outros indutores no meio de cultura como Tweens pode propiciar um aumento nos 

níveis de lipases obtidos.  

Para Treichel et al. (2010), o fator que mais influência os níveis de atividade lipásica 

produzidos é a fonte de carbono, visto que as lipases são enzimas induzíveis, geralmente 

produzidas em presença de uma fonte de lipídios como óleos e outros compostos indutores 

como Tweens. Kademi et al. (2004) em seus estudos, ao analisar a utilização de goma arábica 

para emulsificar o meio de cultura contendo óleo de oliva observaram que a adição de Tween 

e Triton X-100 resultou em um aumento da produção de lipases, pelo fato destes últimos 

melhorarem a disponibilidade do substrato.  O Tween 80 foi o emulsificante adicionado que 

promoveu a obtenção de maiores níveis de lipases. O Tween 80 ou polisorbato 80 

(C64H124O26) é um surfactante não-iônico utilizado para emulsificar óleo em água. É 

bastante conhecido e disponível comercialmente (FICKERS et al., 2004).  

Ao avaliar a produção de lipases por fungos isolados a partir de resíduos ricos em 

óleos e gorduras, o nível de lipases produzidos por Botryosphaeria ribis e Aspergillus sp. foi 

favorecido quando o Tween 80 foi acrescido nos meios de fermentação (MESSIAS et al., 

2009). Este fato reforça a hipótese de que a presença de surfactantes no meio de cultura 

aumenta a atividade enzimática. Mais especificamente, o Tween 80 estimula a biossíntese da 

enzima, aumentando a permeabilidade celular.  

Na literatura é bem estabelecido que os surfactantes facilitam o contato entre a enzima 

e o substrato, alterando assim a estrutura conformacional da lipase, promovendo, por fim, um 

aumento de sua atividade catalítica (MESSIAS et al., 2009).  

Wolski (2008) em seu estudo comparativo da produção de lipases por fermentação 

submersa utilizando Penicillium sp. constatou que as variáveis extrato de levedura e CaCl2 

também influenciaram a produção de lipases a 28 ºC em meio agitado, corroborando com os 

dados obtidos neste estudo. Ao avaliar a produção de lipases por Aureobasidium pullollans, 

Liu et al. (2006) verificaram que a adição de CaCl2 também resultou em um aumento dos 

níveis de lipases produzidas por este microrganismo. O CaCl2 frequentemente estimula a 

atividade lipásica, provavelmente pela remoção de produtos da hidrólise, através da 

formulação de complexos insolúveis de sais de cálcio e ácidos graxos ou mesmo pela 

estabilização estrutural da enzima (SILVA, 2009). 

Assim, diversos autores reportaram na literatura o efeito benéfico da suplementação 

dos meios fermentativos com o CaCl2, nos processos de produção de lipases microbianas 

(NAWANI e KAUR, 2007). 
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De acordo com os resultados aqui apresentados, o NH4Cl também proporcionou um 

aumento da produção de lipases por Trichoderma sp. A adição deste mesmo sal também 

apresentou efeitos significativos sobre a produção de lipases em FSm por diferentes cepas de 

microrganismos isolados a partir de efluentes de laticínios (ROVEDA et al., 2010). De forma 

semelhante, Volpato (2009) constataram que este sal influenciou positivamente a produção de 

lipases por Staphylococcus warneri. Segundo Castiglioni (2015), este sal é um composto de 

grande importância para o metabolismo dos microrganismos, e, dependendo de sua 

concentração, o mesmo pode favorecer ou mesmo inibir determinadas rotas metabólicas. 

 

5.4 Otimização da produção de lipases por Trichoderma sp. empregando-se o DCCR e a 

metodologia de superfície de resposta 

Após realizada esta triagem inicial, as variáveis que tiveram efeito significativo no 

delineamento Plackett-Burman foram selecionadas para um segundo delineamento, o DCCR. 

Este segundo delineamento teve por objetivo verificar qual o nível das variáveis que 

proporcionaria os melhores resultados para a variável-resposta, ou seja, o ponto ótimo para a 

produção enzimática.  

Para este segundo delineamento, os níveis de concentração dos nutrientes foram 

definidos conforme a tendência de aumento ou diminuição que as variáveis apresentaram no 

primeiro teste. Os valores reais e codificados, bem como os resultados obtidos no 

planejamento experimental estão apresentados na Tabela 9.  

 

Tabela 9: Matriz de dados do DCCR e a resposta obtida referente aos níveis de lipases 

produzidos por Trichoderma sp. 

 

Corridas Extrato de 

levedura (%) 

CaCl2 

(%) 

NH4Cl 

(%) 

Tween 80 

(%) 

Atividade 

lipásica 

(U mL
-1

) 

1 0,1325 (-1) 0,07 (-1) 0,07 (-1) 0,07 (-1) 0,00 ± 0,00 

2 0,1325 (-1) 0,07 (-1) 0,07 (-1) 0,19 (1) 14,48 ± 1,47 

3 0,1325 (-1) 0,07 (-1) 0,19 (1) 0,07 (-1) 1,48 ± 0,08 

4 0,1325 (-1) 0,07 (-1) 0,19 (1) 0,19 (1) 1,56 ±0,10 

5 0,1325 (-1) 0,19 (1) 0,07 (-1) 0,07 (-1) 0,30 ± 0,03 

6 0,1325 (-1) 0,19 (1) 0,07 (-1) 0,19 (1) 8,44 ± 0,40 
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7 0,1325 (-1) 0,19 (1) 0,19 (1) 0,07 (-1) 1,36 ± 0,02 

8 0,1325 (-1) 0,19 (1) 0,19 (1) 0,19 (1) 60,70 ± 4,82 

9 0,3775 (1) 0,07 (-1) 0,07 (-1) 0,07 (-1) 0,00 ± 0,00 

10 0,3775 (1) 0,07 (-1) 0,07 (-1) 0,19 (1) 6,07 ± 0,29 

11 0,3775 (1) 0,07 (-1) 0,19 (1) 0,07 (-1) 19,28 ± 1,57 

12 0,3775 (1) 0,07 (-1) 0,19 (1) 0,19 (1) 24,93 ± 1,06 

13 0,3775 (1) 0,19 (1) 0,07 (-1) 0,07 (-1) 4,93 ± 0,47 

14 0,3775 (1) 0,19 (1) 0,07 (-1) 0,19 (1) 0,25 ± 0,02 

15 0,3775 (1) 0,19 (1) 0,19 (1) 0,07 (-1) 1,48 ± 0,13 

16 0,3775 (1) 0,19 (1) 0,19 (1) 0,19 (1) 0,21 ± 0,02 

17 0,01 (-2) 0,13 (0) 0,13 (0) 0,13 (0) 18,17 ± 0,67 

18 0,5 (2) 0,13 (0) 0,13 (0) 0,13 (0) 10,10 ± 0,17 

19 0,2550 (0) 0,01 (-2) 0,13 (0) 0,13 (0) 0,30 ± 0,01 

20 0,2550 (0) 0,25 (2) 0,13 (0) 0,13 (0) 0,40 ± 0,02 

21 0,2550 (0) 0,13 (0) 0,01 (-2) 0,13 (0) 0,517 ± 0,01 

22 0,2550 (0) 0,13 (0) 0,25 (2) 0,13 (0) 2,24 ± 0,02 

23 0,2550 (0) 0,13 (0) 0,13 (0) 0,01 (-2) 0,00 ± 0,00 

24 0,2550 (0) 0,13 (0) 0,13 (0) 0,25 (2) 0,32 ± 0,00 

25 0,2550 (0) 0,13 (0) 0,13 (0) 0,13 (0) 52,76 ± 0,39 

26 0,2550 (0) 0,13 (0) 0,13 (0) 0,13 (0) 51,24 ± 0,65 

27 0,2550 (0) 0,13 (0) 0,13 (0) 0,13 (0) 51,63 ± 0,60 

28 0,2550 (0) 0,13 (0) 0,13 (0) 0,13 (0) 50,86 ± 0,28 

29 0,2550 (0) 0,13 (0) 0,13 (0) 0,13 (0) 49,36 ± 0,36 

30* 0,1325 (-1) 0,19 (1) 0,19 (1) 0,19 (1) 62,58 ± 4,36 

* Valores referentes à validação interna.  

Neste experimento, 24 tratamentos distintos foram empregados, acrescidos de 5 

repetições do ponto central.  

A análise de variância (ANOVA) para os modelos gerados está resumida na Tabela 10. 

O modelo da atividade lipásica foi significativo (p<0,05). Considerando-se o teste F, o 

modelo foi preditivo, pois o valor de F calculado foi maior do que o valor de F tabelado 

(13,75 vezes). O coeficiente de determinação R
2
 de 0,830 indica que 83% da variabilidade dos 

dados podem ser explicadas por este modelo, valores considerados altos ao se considerar 

experimentos biológicos. 



56 
 

Tabela 10: Análise de variância (ANOVA), coeficientes de regressão de lipases 

produzida por Trichoderma sp., e os valores de R² e F-valor. 

 

 Produção de lipases por Trichoderma sp.  

Termos SQ Gl MQ F F tab F/Ftab R² 

M 
17846,57 9 1982,95 25,179 1,831 13,751 0,830 

R 
4950,11 41 120,73 

   
 

T 
22796,69 50 

    
 

Termos Coeficientes p-valor  

Média/Intercepto 51,1720 0,000000  

Extrato de levedura -3,9434 0,074690  

Extrato de levedura
2
 -16,8216 0,000000  

CaCl2 0,8397 0,701288  

CaCl
2
 -23,7142 0,000000  

NH4Cl 6,6654 0,003136  

NH4Cl
 2

 -23,2005 0,000000  

Tween 80 7,3723 0,001169  

Tween 80
2
 -23,8090 0,000000  

Extrato de levedura x CaCl2 -12,0860 0,000023  

Extrato de levedura x NH4Cl -0,9034 0,736128  

Extrato de levedura x Tween 80 -9,5334 0,000640  

CaCl2 x NH4Cl 2,8917 0,282479  

CaCl2 x Tween 80 4,4050 0,103386  

NH4Cl x Tween 80 4,9726 0,066667  

 M = modelo; R = resíduo; T = Total; SQ: soma dos quadrados; MQ: média dos quadrados; Gl: grau de liberdade; 

 F: F calculado; F tab: F tabelado 5%. Os valores em negrito são estatisticamente significativos. 
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Os dados obtidos foram analisados por regressão linear múltipla e o modelo 

matemático que representa a atividade lipásica foi expresso pela equação 3, levando-se em 

consideração somente os termos significativos: 

 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎 (
𝑈

𝑚𝐿
)= 51,1720 – 16,82el² - 23,71CaCl2² + 6,66NH4Cl – 23,20 NH4Cl2 

+ 7,37Tween80 – 23,8Tween80² - 12,08elxCaCl2 – 9,53elxTween80          (6) 

 

Onde: el é o extrato de levedura. 

 

Na Tabela 10, os coeficientes de regressão também podem ser observados, onde o p-

valor indica a significância dos coeficientes. A mesma pode também ser verificada no 

diagrama de Pareto, construído com o objetivo de verificar o efeito de cada variável 

independente estudada na resposta, representado na Figura 11. Aqui, os resultados são 

interpretados com base nas estimativas de como cada fator experimental afeta a resposta. A 

análise estatística fornece estimativas desses efeitos. O efeito de cada fator é a diferença no 

valor da resposta associado com a passagem do nível inferior para o superior.  

Quando um fator é significativo, este causa um grande efeito, assim o processo 

apresentará resultados significativamente melhores para um dos níveis avaliados. Quando um 

fator não é importante para o processo, grandes alterações não são verificadas, sendo o fator 

então associado a um pequeno efeito (HAALAND et al., 1989). Assim, quanto menor o p-

valor, maior a significância do coeficiente de variação correspondente.  

Segundo Faller et al. (2003), este tipo de análise é importante para compreender como 

o processo biológico em questão funciona ao nível de sistema, e como um fator individual 

interage de modo dinâmico com outro. 

Observa-se por meio da Figura 11 que as variáveis quadráticas extrato de levedura, 

Tween 80, CaCl2 e NH4Cl foram significativas. Com relação as variáveis lineares apenas 

Tween 80 e NH4Cl foram significativas. As interações extrato de levedura e CaCl2, bem como 

extrato de levedura e Tween 80 também afetaram significativamente a produção de lipases 

por Trichoderma sp. Dentre todos os fatores analisados, verifica-se que o Tween 80 e o CaCl2 

são os fatores que mais exercem efeito sobre a produção de lipases. No caso, todos os termos 

significativos agem como fatores limitantes para produção de lipases pela linhagem fúngica 

em estudo. 
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Tween 80 (L)
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NH4Cl (Q)

CaCl2 (Q)

Tween 80 (Q)

Figura 11: Diagrama de Pareto demonstrando as variáveis significativas na produção de 

lipases por Trichoderma sp.  

Baseando-se no modelo experimental DCCR, os valores codificados permitiram a 

simulação de dados da produção de lipases pelo fungo Trichoderma sp., como evidenciado na 

Figura 12. Por meio de sua análise, verifica-se que, à medida que a concentração do Tween 

80, NH4Cl 0,25% e CaCl2 aumentam e do extrato de levedura diminui, a produção de lipases 

por Trichoderma sp. é favorecida. Ao avaliar a constituição dos meios de cultura empregados, 

verifica-se que duas fontes de nitrogênio foram disponibilizadas: o extrato de levedura e o 

NH4Cl. Sugere-se, neste caso, que o fungo esteja preferencialmente utilizando o NH4Cl, por 

ser uma fonte de nitrogênio mais facilmente metabolizável que o extrato de levedura. Apesar 

da adição deste último fator influenciar significativamente a produção de lipases por 

Trichoderma sp., este foi requerido em menores concentrações.  
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Figura 12: Superfície de resposta para a produção de lipases por Trichoderma sp.  
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O fato de o extrato de levedura atuar não somente como uma fonte de nitrogênio, mas 

também de vitaminas e de elementos traço fundamentais para o crescimento microbiano 

(EBRAHIMPOUR et al., 2011), pode justificar seu efeito significativo.  

Ainda, a adição de maiores concentrações de Tween 80 pode auxiliar na emulsificação 

de uma maior quantidade de lipídios presentes na torta de mamona, tornando-os mais 

acessíveis ao fungo. Como resultado, a produção de biomassa microbiana e de lipases é 

elevada. Outra hipótese que justifica a elevação da atividade lipásica diante de maiores 

concentrações do Tween 80 é o fato de que este pode estar sendo utilizado pelo fungo como 

uma fonte de carbono alternativa (LI et al., 2004), visto que a concentração da torta de 

mamona não apresentou efeito significativo sobre a produção de lipases (Tabela 8). Por fim, 

um aumento da concentração de Ca
+2

 resulta em uma maior produtividade enzimática. Apesar 

de pouca informação estar disponível em relação ao papel dos íons Ca
+2

 em fungos, estudos 

têm demonstrado que a manutenção das concentrações basais citosólicas de Ca
+2

 é essencial, 

para que as funções celulares normais sejam mantidas (BOUMAAZA et al., 2015).  

As condições de cultivo que apresentaram maior produção de lipases por Trichoderma 

sp. quando cultivado em casca de torta de mamona foram extrato de levedura 0,5%, Tween 80 

0,5%, NH4Cl 0,25% e CaCl2 0,05% (corrida 8 – Tabela 9).  

Os níveis de produção de lipases obtidos no presente trabalho sob condições 

otimizadas empregando-se a casca de torta de mamona como substrato corresponderam a 

60,70 U mL
-1

.  Desta forma, constata-se que o DCCR e a MSR mostraram-se metodologias 

adequadas para a otimização do processo de produção de lipases por Trichoderma sp. 

Os resultados aqui obtidos evidenciam que a torta de mamona é um substrato 

interessante para ser empregado como fonte de carbono para a produção de lipases 

microbianas. Nesse sentido, apenas Godoy et al. (2011) reportaram o emprego deste resíduo 

nos processos de produção de lipases por Penicillium simplicissimum, empregando-se a FES. 

No respectivo estudo, a fim de maximizar a sua produção, os delineamentos Plackett-Burman 

seguido pelo DCCR também foram conduzidos, obtendo-se uma produção correspondente a 

155,0 U g
-1

, após 96 horas de fermentação.  

Devido aos processos de desenvolvimento de produção de biodiesel a partir da 

mamona pela Petrobrás, obtém-se como resultado uma torta residual, tóxica e alcalina 

(GODOY et al., 2011). Desta forma, o emprego deste resíduo rico em compostos tóxicos e 

alergênicos nos processos de produção enzimáticos é uma alternativa promissora, pois além 

de conferir um destino viável a este resíduo, é ambientalmente favorável. 
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No presente estudo, a produção de lipases por Trichoderma sp. demandou, além do 

emprego da torta de mamona, a suplementação do meio de fermentação com extrato de 

levedura, CaCl2 e NH4Cl, a fim de que níveis consideráveis de enzima fossem obtidos. Apesar 

desta suplementação, considera-se que o bioprocesso desenvolvido neste estudo seja 

economicamente viável. Em sua maioria, os estudos de produção de lipases microbianas 

empregam substratos consideravelmente mais dispendiosos, como o azeite de oliva e outros 

óleos vegetais. Mesmo quando substratos alternativos são empregados, a suplementação dos 

meios de cultura com surfactantes (Tween 20, Tween 80, Triton X-100), fontes de nitrogênio 

(extrato de levedura, peptona, NH4Cl, NH4NO3), bem como outras substâncias é reportada 

(TREICHEL et al., 2010).  

Além da torta da mamona, outros substratos têm sido investigados para serem 

empregados nos processos de produção de lipases. A produção de lipases por P. 

simplicissimum usando torta de soja como substrato foi avaliada por Vargas (2004). A maior 

produção enzimática (30 U/g) foi verificada após 80 horas de fermentação, a 27,5 ºC. Uma 

vez que a torta de soja é rica em nutrientes, a adição de fontes suplementares de carbono e 

nitrogênio para aumentar a produção de lipases não foi necessária. 

Ao avaliar o potencial dos resíduos agroindustriais torta de mamona, torta de babaçu, 

sementes de abóbora, casca de abacate e borra de café para a obtenção de lipases por 

Aspergillus niger, Dantas e Aquino (2009) obtiveram bons níveis de produção (24,6 U g
-1

) 

quando a torta de babaçu foi empregada como substrato. Contudo, estes mesmos autores 

destacaram que os resíduos sementes de abóbora, cascas de abacate, torta de mamona e borra 

de café também apresentaram potencial como indutores de lipases microbianas. 

No presente estudo, a validação dos resultados foi conduzida sob condições 

otimizadas, em triplicata (corrida 8). Nota-se que os resultados experimentais obtidos na 

validação (62 U mL
-1

) se aproximam dos resultados obtidos sobre as condições inicialmente 

otimizadas (60,70 U mL
-1

), validando, desta forma, o modelo utilizado. 

 

5.5 Caracterização enzimática: Efeito da temperatura e do pH das lipases em diferentes 

valores de temperatura e de pH 

 A caracterização de lipases produzidas por microrganismos é uma etapa crucial, uma 

vez que pode determinar o segmento industrial em que a enzima estudada poderá ser aplicada 

(HASAN et al., 2009; LI e ZHONG et al., 2010). 
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 Assim, a temperatura e o pH ótimos de atuação das lipases produzidas por 

Trichoderma sp. foram estabelecidos. Por meio da Figura 13 e 14, verifica-se que as lipases 

apresentaram uma atividade ótima entre 30-35 °C e em pH 7,0 respectivamente. 
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Figura 13: Efeito da temperatura sobre a atividade das lipases produzidas por 

Trichoderma sp.  
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Figura 14: Efeito do pH sobre a atividade das lipases produzidas por Trichoderma sp.  

 

Resultados semelhantes também foram obtidos por Ülker e colaboradores (2011), ao 

estudarem as lipases produzidas por T. harzianum, as quais apresentaram atividade ótima a 40 
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°C. Alguns trabalhos, como os realizados por Burkert (2004) e Pandey (2005) reportam que a 

temperatura ótima para a atividade lipásica encontra-se na faixa de 37 ºC. Mateos-Diaz et al. 

(2006) reportaram que a atividade máxima das lipases produzidas por R. homothallicus em 

FSm foi constatada entre 30 e 40 ºC. Esse fato é normalmente verificado para as lipases 

fúngicas, como as provenientes de Cryptococcus sp., A. pullulans, Rhizopus miehei e 

Yarrowia lipolytica (KAMINI et al., 2000).  

As lipases ativas em temperaturas baixas estão despertando interesse devido às suas 

aplicações nas indústrias farmacêuticas, de síntese de produtos de química fina, de alimentos, 

de produtos domésticos e aplicações ambientais, visto que esta característica é desejável para 

a produção de substâncias relativamente instáveis ou mesmo lábeis em temperaturas mais 

elevadas (ÜLKER et al., 2011).  

Segundo Burkert (2004) o pH neutro é normalmente definido como ótimo para a 

atividade lipásica. Dados na literatura reportam que a maioria das lipases produzidas por 

Trichoderma sp. não suportam valores de pH acima de 7,5 e temperatura acima de 45 ºC. 

Nestes casos, mudanças extremas de pH podem alterar a estrutura da enzima devido a uma 

repulsão de cargas, enquanto que elevadas temperaturas podem promover a desnaturação das 

lipases, corroborando, assim, com os dados obtidos no presente trabalho. Dados semelhantes 

foram encontrados para as lipases produzidas por P. restrictum e Penicillium citrinum, as 

quais exibiram sua temperatura ótima de atuação a 30 ºC e seu pH ótimo na faixa de 7,0 a 7,5 

(CARVALHO et al., 2005). 

 

5.6 Efeito de íons metálicos e de outras substâncias sobre as atividades enzimáticas 

Dados na literatura evidenciam que algumas lipases são dependentes de alguns íons 

metálicos ou de outras substâncias ativadoras. Normalmente, diferentes concentrações são 

utilizadas, visto que a interação entre o sítio catalítico da enzima com seu respectivo substrato 

pode ser influenciada por alguns íons e suas respectivas concentrações, resultando em um 

aumento da formação do produto da hidrólise, ou mesmo em sua diminuição (GUPTA et al., 

2011). O efeito de alguns íons nas concentrações de 2 mM e 10 mM sobre a atividade lipásica 

foi verificado. 

Por meio da Tabela 11, verifica-se que as lipases de Trichoderma sp. foram ativadas 

na presença de Na
+
 a 2 mM (136,22%) e 10 mM (116,04%). Uma ligeira ativação também foi 

evidenciada na presença de Zn
+2

, quando a concentração de 10 mM foi utilizada. Nos estudos 

de Almeida (2012) o Na
+
 também ativou as lipases de C. viswanathii, na concentração de 10 

mM (110.4%). Normalmente, as lipases fúngicas podem ser ativadas por meio da adição dos 
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íons Mg
+2

, Ca
+2

, NH4
+
 no meio reacional (MATEOS DÍAZ et Al., 2006; 

SUPAKDAMRONGKUL et al., 2010). Contrariamente, as lipases de Trichoderma sp. foram 

inibidas pelo Mg
+2

. Alguns dos íons testados causaram diminuição da atividade lipolítica, o 

que os caracteriza como íons inibidores J 

 

Tabela 11: Efeito de íons metálicos e de outras substâncias por Trichoderma sp. em 

diferentes concentrações a 2 mM e 10 mM.  

 

Substâncias 
Concentração 

2 mM 10 mM 

Controle 100,00 % ± 12,22 100,00 % ± 12,22 

-Mercaptoetanol 18,67 % ± 3,19 13,84 % ± 1,66 

MnSO4 0 0 

ZnSO4 38,39 % ± 1,98 108,02 % ± 4,97 

HgCl2 0 0 

EDTA 9,22 % ± 1,23 0 

MnCl2 33,33 % ± 2,63 36,12 % ±  5,15 

CuSO4 19,29 % ± 2,65 31,57 % ± 4,34 

Citrato de Sódio 34,37 % ± 1,87 10,64% ± 2,84 

MgSO4 48,33 % ± 5,37 56,89 % ± 3,96 

NaCl 136,22 %  ± 2,70 116,04 %  ± 3,60 

NH4Cl 19,88 %  ± 0 26,03% ± 3,08 

CaCl2 34,72 % ± 4,39 0 

 

Os demais íons e substâncias avaliadas promoveram a inibição das lipases de 

Trichoderma sp., sendo que o Mn
+2

 e o Hg
+2 

foram capazes de inativar completamente a 

enzima, em ambas as concentrações avaliadas. A inibição da lipase por Hg
2+ 

sugere a 

presença de grupos tiol dos resíduos de cisteína em locais ativos da enzima ou em torno deles. 

O EDTA também promoveu uma inibição total da enzima, especialmente na concentração 10 

mM.  A redução da atividade em presença do agente quelante EDTA sugere que cátions 

bivalentes são necessários para a ação enzimática.  

De acordo com Hasan et al. (2009), a ativação ou inibição das lipases frente aos íons 

pode ser justificada pelo fato de que tais íons geralmente formam complexos com os ácidos 
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graxos, alterando sua solubilidade e comportamento nas interfaces. No entanto, Hasan (2010) 

destaca que a influência dos íons metálicos na atividade lipolítica depende da origem de cada 

lipase. 

Os dados referentes à inibição ou ativação por íons metálicos na atividade de enzimas 

industrialmente interessantes são de fundamental importância, pois permitem que sejam 

selecionadas previamente certas condições para o processo, evitando prejuízos futuros, 

especialmente quando a produção e utilização dos extratos enzimáticos passam da escala 

laboratorial para a escala industrial. 

 

5.7 Efeito de surfactantes sobre as lipases de Trichoderma sp. 

Os surfactantes podem aumentar a produção de lipases durante o processo 

fermentativo por promover a emulsificação do substrato, aumentar a acessibilidade de 

substratos, alterar a permeabilidade da célula ou ainda por serem utilizados como fontes de 

carbono (ALMEIDA, 2012). O efeito de diferentes surfactantes sobre a atividade lipásica está 

apresentado na Tabela 12.   

Dentre todos os detergentes avaliados, observa-se que as lipases de Trichoderma 

mantiveram-se estáveis em presença apenas do surfactante Triton X-100, na concentração de 

0,5 M (104,5%).   

Nos estudos conduzidos por Santos (2010), ao avaliar a influência das condições de 

cultivo sobre a produção de lipase extracelular visando a obtenção de biodiesel, os autores 

observaram que o surfactante Triton X-100 foi capaz de promover aumentos significativos na 

produção dessas enzimas. Mateos Diaz et al. (2007) sugerem que o Triton X-100 não só induz 

um aumento geral na atividade específica da lipase de R. homothallicus, mas também afeta 

sua especificidade de comprimento da cadeia. Para Delorme et al. (2011), os surfactantes têm 

efeitos significativos sobre as conformações das lipases, influenciando diretamente sua 

atividade, promovendo sua ativação ou mesmo sua inibição. Singh et al. (2006) afirmam que 

por apresentar a capacidade de reduzir a superfície e a tensão superficial dos fluídos que não 

apresentam afinidade com a água, os surfactantes podem aumentar a solubilidade, mobilidade, 

disponibilidade, e subsequente degradação de compostos orgânicos hidrofóbicos ou 

insolúveis. 
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Tabela 12: Efeito de diferentes surfactantes sobre a atividade lipásica de Trichoderma 

sp. 

Surfactante 
Concentração 

0,1 M 0,5M 

Controle 100,00 % ± 12,22 100,00 % ± 12,22 

Tween 80 16,36 %  ± 1,87 64,56 % ± 2,71 

CTAB 45,34 % ± 4,73 64,56 % ± 2,71 

Triton X-100 42,49 % ±2,09 104,5 % ± 6,36 

SDS 32,53 % ± 2,07 27,47 % ± 1,62 

 

Como mencionado anteriormente, as lipases de Trichoderma sp. não foram estáveis na 

presença dos demais surfactantes avaliados. Similarmente, as lipases produzidas por F. 

oxysporum foram instáveis em presença do Tween 80, nos estudos conduzidos por Prazeres et 

al. (2006). Ao avaliar os efeitos dos surfactantes e emulsificantes na produção de lipases, 

Almeida (2012) também obteve resultados semelhantes ao reportado no presente estudo, visto 

que o Tween 80 na concentração de 1% também promoveu uma redução na atividade das 

lipases provenientes de C. viswanathii, constatando-se uma atividade residual de 32%.  

A instabilidade das lipases frente a um surfactante iônico, tal como SDS, pode ser 

devida à formação de complexos com a proteína em solução, a qual altera a estabilidade 

conformacional e a hidrofobicidade de superfície da proteína. Além disso, o desdobramento 

parcial ou completo da estrutura terciária da proteína pode ser afetado, devido à interação 

hidrofóbica adicional (DELORME et al., 2011).  

Atualmente, um dos mais importantes campos comerciais de aplicação das lipases é o 

da indústria de detergentes (WANG et al., 2012). O emprego de lipases nos processos de 

lavagem e de desengorduramento permite o emprego de baixas temperaturas e de pequenas 

quantidades de surfactantes, reduzindo o descarte destes compostos no ambiente (HASAN et 

al., 2006). Desta forma, lipases ativas sobre essas condições são preferenciais (UMEHARA et 

al., 2006). Por estas razões, a estabilidade das lipases de Trichoderma sp. em presença do 

Triton X-100 aliada à sua atuação em baixas temperaturas as tornam favoráveis para serem 

empregadas como aditivos em formulações de detergentes (NOVAK et al., 1990; WANG et 

al., 2012).  
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5.8 Estabilidade das lipases de Trichoderma sp. frente a diferentes solventes 

Dentre os solventes avaliados, evidencia-se a estabilidade das lipases de Trichoderma 

sp. frente ao tolueno, etanol, metanol, octano e xilol, quando as concentrações de 1% foram 

empregadas (Tabela 13). Entretanto, as enzimas tiveram sua atividade diminuída frente a estes 

compostos em concentrações superiores, equivalentes a 10%. O aumento da atividade 

enzimática frente a estes solventes pode ser atribuído à desagregação das lipases, algumas 

alterações estruturais nestas enzimas (mantendo sua conformação ativa) ou mesmo 

modificação na interface óleo-água, a qual facilita a ação enzimática (AHMED et al., 2011). 

A atividade enzimática em solventes orgânicos depende do conteúdo de água. Em seus 

estudos, Prazeres et al. (2006) destacam que em presença de solventes hidrofóbicos, uma 

menor quantidade de água é necessária para alcançar a atividade máxima, quando comparada 

ao emprego de solventes hidrofílicos, no qual o conteúdo de água requerido é maior. 

Contrariamente aos resultados aqui apresentados, as lipases de Rhizopus sp. foram 

inibidas em presença de etanol e 1-propanol, exibindo menos que 40% de sua atividade inicial 

em presença destes solventes, enquanto que a acetona exibiu um efeito ativador sobre estas 

enzimas (HERNANDÉZ-RODRIGUES et al., 2009). Com relação a inibição das lipases 

perante alguns solventes, este fato pode estar associado à mudanças reversíveis na estrutura da 

proteína ou mesmo à inativação irreversível, devido à incubação prolongada da enzima 

(AHMES, 2001). 

De forma semelhante ao presente estudo, as lipases de Rhizopus sp. foram ativadas 

pelo tolueno (2,0 vezes) (HERNANDÉZ-RODRIGUES et al., 2013), assim como as lipases 

estudadas por Aragão et al. (2009) e por Souza et al., (2014). As investigadas por estes 

últimos autores, provenientes de A. japonicus, também foram ativadas pelo metanol.    

A inibição verificada frente ao etanol (10%) deve-se ao fato de que, por ser um 

solvente polar, o etanol é capaz de remover a água de solvatação da estrutura enzimática, 

promovendo uma desestabilização da enzima, a qual resulta na diminuição de sua atividade 

(ARAGÃO, 2009).  
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Tabela 13: Estabilidade das lipases de Trichoderma sp. frente a diferentes solventes 

orgânicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concentração 

Solventes 1% 10% 

Controle 100,00 %  ± 12,2 100,00 %  ± 12,2 

1-Propanol 55,55 %  ± 3,25 103,14 %  ± 14,51 

Acetona 56,3%  ± 9,04 66,51 %  ± 6,68 

Butanol 50,59 %  ± 4,32 66,33 %  ± 11,05 

Hexano 75,97 %  ± 12,51 35,58 %  ± 2,73 

Etanol 121,46 %  ± 11,26 32,27 %  ± 5,8 

Metanol 120,09 %  ± 9,62 108,1 %  ± 3,85 

Octano 136,42 %  ± 8,75 55,55 %  ± 2,92 

Tolueno 154,65 %  ± 16,9 81,34 %  ± 12,71 

Xilol 107,35 %  ± 17,7 113,2 %  ± 15,55 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nos últimos anos, o uso de microrganismos como recurso biotecnológico para a 

produção de enzimas industriais tem aumentado significativamente, estimulando ainda mais a 

condução de estudos nesta área.  

Dentre 65 linhagens isoladas a partir de solos de remanescentes de FOM, 17 

apresentaram a capacidade de produzir lipases. Dentre estes, uma linhagem de Trichoderma 

sp. apresentou-se como a mais promissora, tanto na avaliação qualitativa, quando na 

quantitativa. Nesta última, elevados níveis de lipases foram evidenciados, empregando-se a 

torta de mamona como substrato. Por meio do emprego do Delineamento Placket-Burman, as 

concentrações de Tween 80, CaCl2, NH4Cl e extrato de levedura foram selecionadas como as 

variáveis que afetam significativamente o processo de produção de lipases por Trichoderma 

sp. Por esta razão, estas últimas foram consideradas como as variáveis independentes no 

DCCR.  

As melhores condições estabelecidas para a produção de lipases pela respectiva 

linhagem foram extrato de levedura 0,5%, Tween 80 0,5%, NH4Cl 0,25% e CaCl2 0,05%, 

correspondendo a uma produção de 60,7 UmL
-1

.  

As lipases produzidas por Trichoderma sp. apresentaram propriedades industrialmente 

interessantes, como atuação em baixas temperaturas e em pH neutro, bem como sua 

estabilidade em presença do surfactante Triton X-100. Tais características permitem sua 

utilização como aditivos em detergentes.  

O emprego da casca de torta de mamona na produção de lipases mostra-se bastante 

promissor, visto que tanto ganhos ambientais quanto econômicos poderão ser obtidos a partir 

de sua utilização.  

Por fim, os resultados obtidos no presente estudo oferecem novas perspectivas, a fim 

de promover a valorização, bem como a exploração racional dos remanescentes de FOM, 

áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade brasileira.  
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