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RESUMO 
As lipases (triacilglicerol acil hidrolases, E.C. 3.1.1.3) são utilizadas para inúmeras 
finalidades industriais porém a aplicação destas enzimas em larga escala é limitada 
quanto à sua estabilidade, possibilidade de reutilização e custo.  Fungos 
filamentosos apresentam um potencial estratégico para a produção de lipases e é 
desejável a obtenção de novos isolados providos de características que contribuam 
para a redução das citadas limitações e outras. Neste estudo, 20 cepas de fungos 
filamentosos, isoladas a partir de escuma de caixa de gordura, foram avaliadas 
quanto à atividade lipolítica (AL) e produção de biomassa fúngica (BF) após 120 h 
de fermentação submersa.  A AL variou de 0,13 U.mg-1 de proteína de Rhizomucor 
sp. ECGF18 a 18,06 U.mg-1 de proteína de Penicillium sp. ECGF02 e, a BF variou 
de 7,61 mg.mL-1 do substrato de Cladosporium sp. ECGF19 a 12,68 mg.mL-1 do 
substrato de Rhizomucor sp. ECGF18. Penicillium sp. ECGF02 e Rhizomucor sp. 
ECGF18 foram então avaliados em fermentação em estado sólido, em substrato 
constituído por areia e vermiculita (v/v) acrescido de MM e 10% de óleo de soja, 
quanto à AL, BF e remoção do conteúdo de óleo de soja do substrato (rOS), a cada 
24 h, por 120 h.  A rOS acumulada no período foi de 79,30% para Penicillium sp. 
ECGF02 e 71.50% para Rhizomucor sp. ECGF18. Os resultados obtidos credenciam 
estas duas cepas de fungos filamentosos a testes futuros para sua utilização 
otimizada como biocatalisadores em processos de hidrólise aplicados ao 
saneamento ambiental e ou síntese na produção de biodiesel. 
PALAVRAS-CHAVE:  Fungos produtores de lipases, fermentação submersa, 
fermentação em estado sólido. 
 
GROWTH AND LIPOLITYCAL ACTIVITY OF FUNGI OF GREASE TRAP SKIM IN 

LIQUID AND SOLID-STATE FERMENTATION 
 
 

ABSTRACT 
The lipases (triacylglycerol hydrolase, E.C. 3.1.1.3) are used for many purposes, 
however in large-scale application is limited as to its stability, reusability and cost. 
New strains of lipase-producing fungi present potential for reduction of those 
limitations. Therefore, 20 strains of filamentous fungi isolated from grease trap skim 
were evaluated for lipolytic activity (LA) and biomass production (BF) in submerged 
fermentation (SF) on mineral medium minimum (MM) plus 10 % soybean oil at 30 °C 
and 150 rpm. The LA ranged of 0,13 U mg-1 protein of Rhizomucor sp. ECGF18 at 
the 18,06 U mg-1 protein of Penicillium sp. ECGF02. The FB ranged of 7,61 mg mL-1 
substrate of Cladosporium ECGF19 at the 12,68 mg mL-1 of Rhizomucor sp. 
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ECGF18, in dry weight. Penicillium sp. ECGF02 and Rhizomucor sp. ECGF18 were 
then evaluated in solid state fermentation (SSF) on substrate with sand and 
vermiculite (v/v) plus 10 % soybean oil for LA, FB and decrease of soybean oil (SOr) 
at intervals of 24 h, during 120 h. The rSO accumulated was 79,30 % by Penicillium 
sp. and 71,50 % by Rhizomucor sp.  The results qualify these two fungal strains to 
future tests as lipolytic biocatalysts in hydrolysis processes of environmental 
sanitation or synthesis in the biodiesel production. 
KEYWORDS: Lipase-producing fungi, lipolytic activity, submerged and solid 
fermentation  
 
 

INTRODUÇÃO 
As lipases (EC 3.1.1.3) são enzimas que podem catalisar reações de hidrólise 

parcial ou total de triacilgliceróis em ácidos graxos livres, mono e diacilgliceróis, 
atuando também em reações de esterificação, interesterificação e transesterificação, 
quando em ambiente com restrição de água.   

Assim como para outras enzimas, o mercado industrial de aplicação de 
lipases continua a crescer devido ao desenvolvimento de novas tecnologias, ao uso 
da engenharia genética durante a produção e à emergência de novos campos de 
aplicação. Lipases são aplicáveis a diversos setores, como as indústrias de tecidos, 
detergentes, polpa e papel, gorduras, óleos, tratamento de efluentes (MENDES et 
al., 2005; CAMMAROTA & FREIRE, 2006; ALBERTON et al., 2010), polímeros 
biodegradáveis, fármacos, testes de diagnóstico, cosméticos, chás, aplicações 
médicas, biossensores, couro, alimentos e biodiesel (HASAN et al., 2009; RIBEIRO 
et al., 2011; SINGH & MUKHOPADHYAY, 2012; HAMAA & KONDO, 2013; 
CHRISTOPHER et al., 2014).   

As lipases comerciais são principalmente produzidas por micro-organismos 
como bactérias, leveduras e fungos filamentosos e sua preferência decorre dos 
menores tempos de geração para produção, facilidade de manipulações genéticas, 
aumento de escala e purificação, especificidade e estabilidade (NAGARAJAN, 
2012).  Os fungos são considerados os mais importantes produtores dessas 
enzimas, visto que a maioria apresenta atividade lipolítica extracelular, facilitando a 
extração de proteínas no meio sobrenadante, possibilidade de utilização na forma de 
células integrais imobilizadas ou não (BAN et al., 2001; FUKUDA et al., 2008 e 2009; 
RODRIGUES & FERNANDES-LAFUENTE, 2010; LI & ZONG, 2010; TALUKDER et 
al., 2013; ATHALYE et al., 2013; REINERH et al., 2014; FERRAREZI et al., 2014)     
e têm substratos gordurosos como indutores, como Geotrichum candidum, 
Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, Rhizopus delemear e Penicillium cyclopium, 
entre outros produtores de lipases constitutivamente (COLEN et al., 2006; 
CONTESINI et al., 2010; GRIEBELER et al., 2011; KUMAR et al., 2012).   

A maior utilização de lipases fúngicas está condicionada à diminuição dos 
custos de produção. Estratégias para este fim incluem a utilização de meios de 
cultivo de baixo custo e abundantes como resíduos agroindustriais e, produção em 
fermentação em estado sólido (RIGO et al., 2009 ; KUMAR & KANWAR, 2012, 
SALIHUA et al., 2012), que vem demonstrando ser vantajosa também por facultar 
condições ambientais similares àquelas do habitat natural dos fungos filamentosos, 
embora a fermentação submersa ainda seja tecnicamente mais viável e utilizada 
pela facilidade de recuperação de lipases extracelulares e determinação da 
biomassa por filtração simples ou centrifugação, além do maior controle dos 
parâmetros da fermentação. A FES envolve o crescimento e metabolismo de micro-
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organismos na ausência de água ou próximo à ela, utilizando um substrato sólido 
como suporte e são economicamente importantes para países como o Brasil, que 
produzem grande quantidade de resíduos industriais e biomassa residual, cuja 
utilização para a produção de enzimas, pelo reduzido custo, apresenta-se vantajosa 
em relação ao uso de substratos líquidos, além de maior produção e menor 
demanda de água e energia e fácil aeração do meio (CORADI et al., 2013). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento e a atividade lipolítica de 
fungos filamentosos isolados a partir de escuma de caixa de gordura do Restaurante 
Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo, em processos de 
fermentação submersa e em estado sólido com o óleo comercial de soja como fonte 
exclusiva de carbono, visando seleção de cepas para testes futuros como 
biocatalisadores destinados, principalmente, ao saneamento ambiental e à geração 
de biodiesel de óleos e gorduras residuais. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Os ensaios foram conduzidos no Laboratório de Saneamento – LABSAN, 

vinculado ao Departamento de Engenharia Ambiental do Centro Tecnológico da 
Universidade Federal do Espírito Santo, localizado em Vitória - ES.   

Para garantir condições estéreis de crescimento dos fungos, a água, os meios 
de cultura e/ou substratos, vidrarias e utensílios laboratoriais foram esterilizados em 
autoclave à 121°C durante 20 min., ou estufa de est erilização a 180°C por 2 h, após 
devidamente acondicionados foram mantidos armazenados à temperatura de 5°C, 
em tubos de cultura com o meio BDA (batata-dextrose-ágar).   A recuperação 
ocorreu, sempre que necessária, repicando uma porção da colônia do fungo para o 
centro de placa de Petri com o meio de cultura BDA, seguindo-se incubação a 28°C 
por cinco dias. 

Previamente à utilização nos ensaios experimentais, foram analisados físico-
quimicamente o óleo de soja comercial (OS) e a escuma da caixa de gordura do 
Restaurante Universitário (ECG) quanto aos parâmetros: teor de sólidos voláteis 
(SV), demanda química de oxigênio (DQO), teor de óleos e graxas (O&G) e pH, de 
acordo com o “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” 
(APHA, 2005). Os valores dos parâmetros para o OS foram SV (mg.L-1) = 922110,45, 
DQO (mg.L-1) = 1429001,83, O&G (mg.L-1) = 921936,67 e pH = 6,08, enquanto que 
os relativos à ECG-RU foram SV (mg.L-1) = 756472,75, DQO (mg.L-1) = 922991,29, 
O&G (mg.L-1) = 595478,25 e pH = 5,60.   

Os dados foram analisados estatisticamente através de análise de variância 
univariada (ANOVA) ou teste de T.  As múltiplas comparações de médias foram 
efetuadas com a utilização do Teste de Tukey.  Para todos os casos o nível de 
significância adotado foi P<0,05. As curvas padrão foram estimadas em triplicata 
para cada método analítico.  Todas as análises estatísticas e ou gráficos foram 
efetuadas com o software “Pacote Estatístico para Ciências Sociais” (SPSS for 
Windows 11.5.0, IBM, USA) e Excel (Microsoft Office Home and Student 2013). 

 
Isolamento e identificação dos fungos filamentosos produtores de lipases   

Escuma acumulada superficialmente durante três meses em uma caixa de 
gordura (ECG) do Restaurante Universitário da Universidade Federal do Espírito 
Santo foi utilizada como fonte para o isolamento de fungos filamentosos produtores 
de lipases.  Foram coletadas cinco amostras de 200 mL em diferentes pontos na 
superfície da caixa de gordura, em frascos Erlenmyers de 500 mL, previamente 
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esterilizados.  Para o enriquecimento dos micro-organismos nas amostras foram 
retirados 40 mL de cada uma, que após vertidos em frascos Erlenmyers de 250 mL, 
receberam 50 mL de meio mineral mínimo (MM) e 10 mL de óleo de soja (Liza), 
emulsionado com 0,1% de Tween 80.  O MM utilizado foi constituído por (g.L-1): 
(NH4)2 SO4, 5,0; KH2PO4, 0,9; NaCl, 1,0; MgSO4.7H2O, 0,3; Na2HPO4, 6,2) e teve o 
acréscimo de 1 mL de uma solução de micronutrientes (mg.L-1): FeCl3.6H2O, 2000; 
ZnCl2, 50; CuCl2.2H2O, 30; MnCl2. 2H2O, 500; (NH4)6.Mo7O24 .4H2O, 50; AlCl3, 50; 
CoCl3.6H2O, 2000).  

Os frascos com as amostras enriquecidas foram mantidos sob agitação de 
120 rpm em agitador orbital (Benchtop Shaker Incubator NT 712, Novatécnica) a 
30°C por 96 h. Após a incubação, alíquotas de 1 mL do meio enriquecido foram 
misturadas, em placas de Petri com 90 mm de diâmetro, ao meio utilizado para o 
isolamento dos fungos, que foi o MM mais 10% de óleo comercial de soja (Liza)  e 
0,1% de Tween 80, então denominado meio MMOS, acrescido de 1,7% de ágar e 
suplementado, após autoclavagem e resfriamento até aproximadamente 40°C, com 
50 ppm de estreptomicina e 50 ppm de cloranfenicol. Até o final do período de 
incubação a 28°C por cinco dias (DBO – Biotec BT424 ) as colônias de fungos 
filamentosos desenvolvidas na superfície do meio de cultura foram individualmente 
isoladas por sucessivas transferências para novas placas de Petri com o mesmo 
meio de cultura e condições de incubação.  As cepas isoladas foram então 
transferidas para tubos de ensaio com o meio de cultura BDA (batata-dextrose-ágar) 
inclinado e mantidas armazenadas a 5°C.   

Para o crescimento das cepas, visando sua caracterização morfológica 
macroscópica com o objetivo de   enquadrá-los ao nível de gênero, foram utilizadas 
placas de Petri com o meio BDA. Por sua vez o crescimento, visando a 
caracterização morfológica microscópica, ocorreu sobre quadrados (1 cm²) do 
mesmo meio de cultura, colocados no centro de lâminas de vidro para microscopia, 
inoculados nas quatro laterais e cobertos com lamínulas. As lâminas assim 
preparadas foram colocadas no interior de placas de Petri, sobre disco umedecido de 
papel de filtro, e estas incubadas. A identificação e o enquadramento das cepas 
fúngicas ocorreu ao nível de gênero taxonômico, a partir da observação e análise 
das colônias desenvolvidas em placas de Petri e das estruturas microscópicas 
exibidas nas microculturas, após 96 h de crescimento a 28°C, através de 
comparação com as descrições de BARNET & HUNTER (1998). 

 
Seleção de fungos filamentosos produtores de lipase s em fermentação 
submersa  

As 20 cepas de fungos filamentosos obtidas na etapa anterior foram avaliadas 
quanto à atividade lipolítica (AL) e produção de biomassa fúngica (BF) em 
fermentação submersa (FS).  Os experimentos foram conduzidos com a utilização 
de triplicata de frascos Erlenmyers de 125 mL, contendo 50 mL do meio de cultura 
MM esterilizado, acrescentado de 10% de óleo de soja e 0,1% de Tween 80 (v/v). 
Em cada frasco o meio foi inoculado com um mL de suspensão aquosa do fungo na 
concentração de 107 esporos.mL-1, procedendo-se na sequência a incubação por 
120 h em agitador orbital à 30°C e 150 rpm. 

Decorrido o tempo de incubação, o conteúdo dos frascos foi filtrado a vácuo e 
três alíquotas de um mL da fração líquida foram transferidas para tubos Eppendorf 
esterilizados, que foram centrifugados a 15000 g por 20 min a 4°C (Hettich Mikro 
22R, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Tuttlingen).  Os sobrenadantes 
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resultantes foram avaliados quanto à atividade lipolítica utilizando o p-nitrophenyl 
palmitate (pNPP, Sigma) como substrato conforme WINKLER & STUCKMANN 
(1979) e ROWE & HOWARD (2002).  Amostras de 0,1 mL do sobrenadante foram 
misturadas com 0,9 mL de solução do substrato com a seguinte composição: 3 mg 
de pNPP dissolvido em um mL de propanol, diluído em nove mL de tampão Tris–HCl 
50 mM e pH 8.0 contendo 40 mg de Triton X-100 e 10 mg de goma arábica.  Após 
30 minutos de incubação a 37°C, foi medida a absorb ância por espectrofotometria 
(Ultrospec 1000, Pharmacia Biotech) a 410 nm, contra um controle sem enzima.  
Uma unidade de atividade lipolítica (U) foi definida como a quantidade de enzima 
para liberar 1 mol de p-nitrophenol.min-1.  As medidas de proteínas foram 
conduzidas com a utilização do método de Bradford usando o soro de albumina 
bovina como padrão, conforme BRADFORD (1976). 

Para a quantificação, por gravimetria, a biomassa produzida pelos fungos em 
fermentação submersa foi separada dos sobrenadantes por filtração das culturas 
com papel de filtro Whatman nº 1, seguindo-se sua lavagem com acetona e 
sucessivas lavagens em água com qualidade milli-Q. Transferidas para papéis de 
filtro previamente secos à 80°C e pesados, procedeu -se a sua secagem à esta 
temperatura até peso constante e então a pesagem.  A biomassa seca foi obtida pela 
diferença entre as pesagens dos papéis, sem e com a presença das biomassas. 

Foram selecionadas nesta etapa, dentre as 20 avaliadas, as duas cepas 
fúngicas que foram avaliadas na etapa subsequente, uma delas pelo maior valor 
apresentado de AL e a outra em função da maior BF, determinados com 120 h de 
crescimento em condições de FS. 

 
Seleção de fungos filamentosos produtores de lipase s em fermentação em 
estado sólido 

Nesta etapa foram avaliadas a AL, a BF e a remoção do óleo de soja (rOS) do 
substrato de cultivo das cepas Penicillium sp. ECGF02 e Rhizomucor sp. ECGF18 
(selecionadas na etapa anterior respectivamente pela maior AL e maior BF), em 
intervalos de 24 h, ao longo de 120 h, em condições de fermentação em estado 
sólido (FES).   

O substrato de cultivo utilizado foi preparado a partir da mistura de 50% de 
areia e 50% de vermiculita (v/v) previamente lavados e secos em estufa a 100°C até 
peso constante. Quarenta (40) g da mistura foram adicionados a frascos Erlenmyers 
de vidro de 250 mL tampados com algodão hidrofóbico, contendo 40 g de uma 
mistura na proporção de (v/v), previamente lavada, seca em estufa a 100°C até peso 
constante.  À mistura de areia e vermiculita adicionou-se meio mineral mínimo (MM) 
em volume suficiente para atingir 50% da capacidade de campo. Procedeu-se a 
autoclavagem dos frascos contendo o substrato a 121 °C por 20 min, com posterior 
ajuste do pH do meio em 4,5 através da adição de uma solução de H2SO4 1,5 mol/L. 
Adicionou-se ao substrato 10% de óleo de soja comercial (Liza) como fonte exclusiva 
de carbono e indutor para a produção de lipases. O substrato em cada frasco foi 
inoculado com 1 mL de suspensão dos fungos na concentração de 107 esporos.mL-1 
e os frascos foram incubados sob condições estáticas a 30°C por 120 h.  Foi 
utilizada triplicata de frascos para cada parâmetro avaliado, para cada tempo de 
avaliação: 0 h (tempo inicial), 24, 48, 72, 96 e 120 h de incubação. 

Para extração da enzima do meio fermentado procedeu-se conforme 
ALBERTON et al. (2010) com modificações. De cada frasco foram retiradas 10 g do 
meio fermentado e transferidas para outro frasco Erlenmyer de 250 mL.  Em seguida, 
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adicionou-se 100 mL de uma solução de NaCl a 2% e submeteu-se à agitação por 1 
h e 200 rpm, à 30°C, após a qual a suspensão foi fi ltrada em gaze, utilizando 
pressão manual para obtenção do extrato enzimático. A partir disto, para 
quantificação da AL, procedeu-se conforme descrito na etapa anterior. 

O conteúdo de óleo de soja no substrato foi quantificado conforme o método 
de extração contínua em aparelho tipo Soxhlet, segundo o “Standard Methods for 
the Examination of Water and Wastewater” (APHA, 2005), baseado na quantificação 
gravimétrica do material extraído com hexano.  As amostras analisadas foram de um 
(1) g, coletadas às 0 (data da instalação do experimento), 24, 48, 72, 96 e 120 h, 
ocasiões em que foram acidificadas com HCl para pH 2,0 e armazenadas em freezer 
à -25°C, até serem utilizadas nas análises. Os resu ltados foram expressos em mg 
de OS.g-1 do substrato de cultivo, submetido à temperatura de 80°C até peso 
constante. 

A BF foi quantificada indiretamente através da determinação do teor de 
ergosterol detectado nos substratos de fermentação, utilizando o método de 
cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), conforme MONTGOMERY et al. 
(2000) com modificações. Para a extração do ergosterol das amostras foi utilizado 1 
g do substrato em um tubo de ensaio, ao qual adicionou-se 5 mL de metanol e 
procedeu-se a agitação em vortex, durante 1 minuto. Após repouso por 10 minutos, 
os sobrenadantes foram transferidos para eppendorfs de 1,5 mL e estes 
centrifugados por 10 minutos a 10.000 rpm e 22°C.  Os sobrenadantes foram então 
filtrados em papel de filtro com porosidade de 0,22 µ e armazenados em frascos tipo 
“vials”, que foram mantidos em freezer à - 25°C até  a sua utilização, que ocorreu no 
máximo em 30 dias. 

Para as análises foi utilizado cromatógrafo Shimadzu com sistema binário de 
solventes, modelo LC – 20 AD/T, equipado com coluna C18, 100 x 2,1 mm, acoplada 
a um filtro com porosidade de 0,5 x 0,004 µm. A fase móvel foi isocrática com 
metanol (grau HPLC) e água (qualidade Milli-Q) na razão 95:5 (v/v), filtrados e 
desgaseificados por 15 minutos, com a vazão de 0,5 mL.min-1.  O tempo de corrida 
durou aproximadamente 7 minutos e a identificação bem como integração do pico de 
ergosterol foi por comparação de tempos de retenção do padrão e da amostra, 
utilizando o software LC solution, sendo a pureza verificada através dos espectros 
de absorbância obtidos no início, ápice e término do pico, cuja leitura ocorreu a 282 
nm. Para a construção da curva padrão (padronização externa), que foi linear, 
passou pela origem e cobriu a faixa de concentração das amostras, utilizou-se 
ergosterol com pureza mínima de 95% e 7 pontos de leitura, cujas concentrações 
variaram de 5,0 a 500 ug.mL-1.    

Para aferir o conteúdo de ergosterol presente na biomassa pura de 
Penicillium sp. ECG02 e Rhizomucor sp. ECGF18, os fungos foram cultivados em 
frascos Erlenmyers de 250 mL com MMOS por 30 dias, em shaker à 30°C e 150 
rpm.  Aos 10, 20 e 30 dias foram coletadas suas biomassas através de filtragem, 
seguindo-se sua lavagem com acetona e sucessivas lavagens em água com 
qualidade milli-Q.  Transferidas para papéis de filtro previamente secos à 80°C, e 
pesados, procedeu-se a sua secagem à esta temperatura até peso constante e 
então a pesagem.  A biomassa seca foi obtida pela diferença entre as pesagens dos 
papéis, sem e com a presença das biomassas.  Amostras de 1 g de biomassa seca 
foram congeladas com a utilização de nitrogênio líquido e trituradas em almofariz, 
que em seguida foram acrescidos de 5 mL de metanol e o material coletado e 
transferido para tubos de cultura.  Procedeu-se em seguida conforme anteriormente 
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descrito para o preparo do material para as análises cromatográficas.  Em função 
das razões ergosterol-biomassa seca obtidas para os dois isolados nas datas de 
coleta, chegou-se aos valores de biomassa fúngica.  Após a conversão, baseada na 
média (n = 3), os valores do conteúdo de ergosterol em mg.g -1 de biomassa fúngica 
seca para Penicillium sp. ECGF02 foram de 1,28 (10 dias), 1,57 (20 dias) e 1,49 (30 
dias), e para Rhizomucor sp. ECGF18 foram de 1,55 (10 dias), 1,52 (20 dias) e 1,54 
(30 dias).  Os resultados finais foram expressos em mg de BF.g-1 do substrato de 
cultivo submetido à temperatura de 80°C até peso co nstante. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Existem dois tipos básicos de lipase microbiana, quanto à sua forma de 

obtenção: a lipase extracelular, que é secretada para o meio líquido e, a lipase 
intracelular, também chamada lipase de célula integral, que permanece no interior 
da célula ou ligada à sua membrana ou parede celular (FUKUDA et al., 2008 e 2009; 
TALUKDER et al., 2013), sendo esta de menor custo para utilização em escala real 
que a primeira. 

O isolamento e a seleção de fungos bons produtores de lipases para futura 
utilização na hidrólise de efluentes oleosos domésticos e industriais e, na síntese de 
ésteres de ácidos graxos (biodiesel) a partir de óleos e gorduras residuais (OGR), 
em função dos elevados custos destas enzimas puras no mercado, mobilizaram a 
realização deste estudo. Fungos filamentosos são fontes preferenciais de lipases 
para utilização comercial porque estas são facilmente extraídas dos processos de 
fermentação e porque estes micro-organismos são considerados seguros e fáceis de 
manipulação, em adição ao potencial crescente dos mesmos quanto à utilização 
para as citadas finalidades, na forma de células integrais e ou biomassa catalítica 
livre ou imobilizada, conforme relatos de ALBERTON et al. (2010) e ANDRADE et al. 
(2012).  

Das diversas colônias microbianas obtidas a partir das amostras de escuma 
de caixa de gordura do Restaurante Universitário da UFES, enriquecidas com o MM 
e 10% de óleo de soja, pode-se isolar e obter 20 cepas puras de diferentes  fungos 
filamentosos (Tabela 1), através das passagens sucessivas pelo meio MMOS 
acrescido de antibióticos bacterianos, cuja identificação se deu ao nível de gênero 
em função da caracterização das estruturas macroscópicas apresentadas pelas 
colônias no meio BDA em placas de Petri e, das estruturas microscópicas 
observadas nas microculturas, no mesmo meio de cultura em lâminas 
microscópicas, e comparação com as descrições de BARNETT & HUNTER (1998). 

Os 20 isolados foram mantidos no meio BDA a 4°C, mu ltiplicados no mesmo e 
utilizados para avaliação quanto à atividade lipolítica (AL) e produção de biomassa 
fúngica (BF), o que ocorreu após 120 h de fermentação submersa (FS) no meio 
MMOS, a 30°C e agitação de 150 rpm.  Os resultados são exibidos na Tabela 1.   

Em fermentação submersa a AL, quantificada no sobrenadante dos cultivos, 
variou de 0,13 ± 0,03 U.mg-1 de proteína da cepa Rhizomucor sp. ECGF18 a 18,06 ± 
0,36 U.mg-1 de proteína da cepa Penicillium sp. ECGF02 e, a BF variou de 7,61 ± 
0,15 mg.mL-1 do MMOS da cepa Cladosporium sp. ECGF19 a 12,68 ± 0,15 mg.mL-1 
do MMOS da cepa Rhizomucor sp. ECGF18.  No geral, diferenças estatisticamente 
significativas para AL e BF foram observadas entre várias cepas pertencentes a 
diferentes gêneros taxonômicos e também entre cepas de um mesmo gênero 
(Tabela 1). 
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O fungo Penicillium sp. ECGF02 destacou-se por apresentar AL de 18,06 ± 
0,36 U.mg-1 de proteína com a BF de 10,19 ± 0,13 mg.mL-1 do MMOS, diferindo 
muito quanto à AL de Penicillium sp. ECGF13 de 2,56 ± 0,05 U.mg-1 de proteína e 
BF de 8,77 ± 0,12 mg.mL-1 do MMOS e de Penicillium sp. ECGF20 com AL de 2,74 ± 
0,17 U.mg-1 de proteína e BF de 10,12 ± 0,16 mg.mL-1 do MMOS (Tabela 1). 
Utilizando metodologia semelhante de quantificação, porém com tempo superior de 
incubação, BARON et al. (2005) verificaram AL de 11,82 ± 1,35 U.mg-1 para 
Penicillium coryophilum IOC 4211, após 144 h de incubação a 29°C e agitaçã o de 
120 rpm.  Utilizando metodologia distinta de quantificação e com a AL expressa 
volumetricamente a partir do cultivo em meio líquido composto por 1,0% de óleo de 
oliva, 2,0% de peptona, 0,1% de extrato de levedura e 0,5% de NaCl, CARVALHO et 
al. (2005) obtiveram para P. restrictum AL de 13,0 U.mL-1 com BF de 14,2 mg.mL-1 e 
para P. solitum AL de 10,5 U.mL-1 e BF de 6,56 mg.mL-1 do meio. 

 
TABELA 1  Gênero taxonômico, atividade lipolítica (AL) e peso da biomassa (BF) 

seca de fungos isolados de escuma de caixa de gordura (ECGF) do 
Restaurante Universitário da UFES, cultivados em fermentação 
submersa (FS) no MMOS, por 120 h à 30°C e 150 rpm 

Isolado Gênero taxonômico 
AL* 

(U.mg-1 proteína) 
BF* 

(mg.mL-1 substrato) 
ECGF02 Penicillium 18,06 ± 0,36 a 10,19 ± 0,13 cdef 
ECGF09 Geotrichum 14,25 ± 0,31 b 9,23 ± 0,18 h 
ECGF01 Beauveria 9,13 ± 0,23 c 9,62 ± 0,14 g 
ECGF19 Cladosporium 6,10 ± 0,22 d 7,61 ± 0,15 j 
ECGF15 Cladosporium 4,85 ± 0,16 e 7,82 ± 0,13 j 
ECGF03 Colletotrichum 3,79 ± 0,07 f 9,71± 0,16 g  
ECGF20 Penicillium  2,74 ± 0,17 g 10,12 ± 0,16 ef 
ECGF13 Penicillium 2,56 ± 0,05 g 8,77 ± 0,12 i 
ECGF12 Colletotrichum 2,49 ± 0,25 g 9,05 ± 0,18 hi 
ECGF16 Colletotrichum 2,36 ± 0,39 g 9,02 ± 0,13 hi 
ECGF11 Aspergillus 1,53 ± 0,25 h 10,45 ± 0,11 cde 
ECGF14 Botrytis 1,44 ± 0,11 h 11,89 ± 0,10 b 
ECGF17 Geotrichum 0,51± 0,10 i 9,07 ± 0,15 hi 
ECGF05 Beauveria 0,47± 0,01 i 10,74 ± 0,19 c 
ECGF04 Fusarium 0,39 ± 0,04 i 10,27 ± 0,12 cde 
ECGF10 Fusarium 0,28 ± 0,08 i 10,25 ± 0,80 cde 
ECGF06 Rhizomucor 0,25 ± 0,01 i 9,91 ± 0,12 fg 
ECGF07 Verticillium 0,18± 0,01 i 10,50 ± 0,15 cd 
ECGF08 Aspergillus 0,18 ± 0,05 i 9,87 ± 0,21 fg 
ECGF18 Rhizomucor 0,13 ± 0,03 i 12,68 ± 0,15 a 
*Médias (n = 4) seguidas por letras iguais não apresentam diferença significativa 
pelo Teste de Tukey (p = 0,05) 

 
Ressalta-se, quanto às comparações entre resultados de trabalhos em que se 

avalia a atividade lipolítica e o crescimento de biomassa microbiana, que além dos 
diferentes potenciais constitutivos para a produção de lipases e crescimento ,entre e 
dentro de uma mesma espécie, fatores não constitutivos como a composição dos 
meios de cultivo, temperatura, pH e agitação, dentre outros, como também formas 
de quantificação, influenciam os resultados experimentais, dificultando-as, conforme 
revisto por TURKI (2013).   
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Independente de comparações, em ensaios para a avaliação da produção de 
enzimas por espécies de Penicillium, muitas delas têm sido consideradas pelos 
autores como boas produtoras de lipases extracelulares, tais como P. citrinum, P. 
cyclopium, P. simplicissimum, P. caseicolum, P. restrictum, P. expansum, P. 
corylophilum, P. chrysogenum, P. roqueforti, P. camembertii e P. crustosum, P. 
abeanum, dentre outras (LIMA et al., 2004; CARVALHO et al., 2005; BARON et al., 
2005; RIGO et al., 2009; LI & ZONG, 2010; KUMAR et al., 2012; RIGO et al., 2012), 
corroborando estes resultados em relação, principalmente, ao Penicillium sp. 
ECGF02.   Já o gênero Rhizomucor, representado principalmente pela espécie R. 
mihei, destaca-se como produtor de lipases, sendo a lipase extracelular produzida 
por esta espécie uma das mais comercializadas atualmente e, a primeira cuja 
estrutura foi relatada, tendo sua interface de ativação muito bem elucidada e base 
para estudos de modelagem enzimática.  RODRIGUES & FERNANDO-LAFUENTE 
(2010) publicaram extensa revisão acerca dos principais usos da LRM (lipase de 
Rhizomucor mihei), características e alguns dos aspectos mais relevantes da mesma 
na transformação de óleos e gorduras (hidrólise de glicerídeos, transesterificação, 
esterificação, acidólise e interesterificação). 

Os resultados obtidos em condições de FS sugeriram que a atividade lipolítica 
apresentada por Rhizomucor sp. ECGF18 foi, em grande parte, de natureza 
intracelular, devendo-se à produção de lipases ligadas à membrana e ou parede 
celular, que facultou o maior valor de BF em FS (12,68 ± 0,15 mg.mL-1) cujo 
substrato de crescimento conteve, além da fração mineral (MM), 10% de óleo de 
soja (OS) como fonte exclusiva de carbono e agente indutor da produção de lipases, 
superando de forma estatisticamente significativa a produção das 19 outras cepas 
fúngicas analisadas (Tabela 1).  Tal crescimento, em detrimento de haver 
apresentado o menor valor para AL (0,13 ± 0,03 U.mg-1 de proteína) extracelular 
dentre todas elas. 

 Em função desses resultados as cepas Penicillium sp. ECGF02 (maior valor 
para AL) e Rhizomucor sp. ECGF18 (maior valor para BF) dentre as 20 cepas de 
fungos filamentosos isoladas a partir da escuma de caixa de gordura do RU-UFES, 
foram escolhidas e, na sequência, avaliadas em condições de fermentação em 
estado sólido (FES) quanto à AL, BF e remoção do conteúdo de óleo de soja (rOS) 
do substrato, em intervalos de 24 h, durante 120 h de incubação, cujos resultados 
encontram expressos graficamente na Figura 1 e numericamente sintetizados na 
Tabela 2. 

Os resultados obtidos em condições de FES para os fungos Penicillium sp. 
ECGF02 e Rhizomucor sp. ECGF18, tanto para AL como para BF (Tabela 2), foram 
superiores àqueles em condições de FS (Tabela 1), em avaliação com 120 h de 
crescimento.   Estes resultados assemelham-se aos relatados por autores como 
RIGO et al. (2009 e 2012) e ALBERTON et al. (2010), que observaram maiores 
produções de lipases por fungos filamentosos em FES do que em FS, podendo isto 
dever-se, dentre outras causas, à maior aproximação da FES às condições físicas 
do habitat natural destes micro-organismos.  Tal constatação, entende-se, justifica a 
utilização da FES como forma de cultivo, constituindo sua utilização importante 
etapa complementar à FS para a seleção de fungos filamentosos com elevado 
potencial de produção de lipases. 
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FIGURA 1 Atividade lipolítica (AL), biomassa fúngica (BF) e conteúdo de óleo de 
soja (OS) no substrato de cultivo de Penicillium sp. ECGF02 e 
Rhizomucor ECGF18, em fermentação em estado sólido (FES) por 120 h 
à 30°C. 

 
A rOS do substrato de cultivo, quantificada através de metodología de ampla 

utilização mundial na área de saneamento ambiental para determinação do conteúdo 
de óleos e graxas em águas residuais, lodos e residuos sólidos, constituiu-se neste 
trabalho em ferramenta metodológica para estimar, de forma indireta, a capacidade 
hidrolítica das duas cepas avaliadas em FES.  Por tratar-se o óleo de soja do único 
componente oleoso do substrato utilizado e fonte exclusiva de carbono para o 
crescimento fúngico, pode-se inferir através de sua remoção (consumo) o potencial 
e o perfil de atividade lipolítica implicada em sua transformação para a produção de 
biomassa pelas cepas em crescimento. A rOS acumulada durante 120 h chegou 
para Penicillium sp. ECGF02 a 79,30 % e para Rhizomucor sp. ECGF18 a 71,50%, 
diferença pequena se considerada somente AL extracelular detectada para ambos 
(Figura 1 e Tabela 2), e permite interpretação semelhante àquela que foi dada para 
os resultados obtidos em FS, na qual atribuiu-se à produção, indiretamente 
estimada, de lipases intracelulares expressiva responsabilidade no perfil lipolítico 
apresentado pela cepa Rhizomucor sp. ECGF18.   

Os resultados das análises de correlação e de regressão linear entre AL, BF e 
rOS, resultantes do crescimento de Penicillium sp. ECGF02 e Rhizomucor sp. 
ECGF18 em condições de FES, são apresentados na Tabela 3.  A relação linear foi 
ausente, fraca ou, no máximo, média, quando os parâmetros correlacionados foram 
AL e BF ou AL e rOS, considerando os dois fungos.  Tais resultados podem ser 
atribuídos às oscilações de crescimento e decréscimo de AL, apresentadas ao longo 
das 120 h de avaliação, cujos picos de crescimento foram para Penicillium sp. 
ECGF02 de 34,11 ± 0,62 e para Rhizomucor sp. ECGF18 de 5,81± 0,25 U.mg-1 de 
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proteína,   observados com 48 h de incubação (Figura 1) e, também, ao fato de os 
valores obtidos de AL, em função da metodologia utilizada para quantificação, 
expressarem, de forma direta, somente a atividade lipolítica extracelular e não a 
intracelular.  Linearidade satisfatória somente foi verificada com as correlações entre 
os parâmetros BF e rOS, sendo para o Penicillium sp. ECGF02 (R= 0.81) e 
Rhizomucor sp. ECGF18 (R = 0,90), portanto positivas e fortes para ambos, com 
superioridade estatisticamente significativa do segundo.  

 
TABELA 2   Atividade lipolítica (AL), produção de biomassa fúngica (BF), redução do 

conteúdo de óleo de soja (OS) do substrato e, pH determinados a partir 
dos cultivos dos fungos Penicillium sp. ECGF02 e Rhizomucor sp. 
ECGF18, com 120 h de fermentação em estado sólido (FES) 

Parâmetros  ECGF02 ECGF18 
AL  

(U.mg-1 proteína) 
 23,89 ± 0,43 2,80 ± 0,03 

 
BF*  

(mg.g-1 substrato seco) 
 

 10,07 ± 0,41 16,83 ± 1,67 

rOS  
(%)  79,30 ± 0,43 71,50 ± 0,32 

pH   4,9 ± 0,05 4,4 ± 0,06 

  * Valores obtidos a partir de conversão da média dos valores em mg de ergosterol.g-1 de 
biomassa fúngica seca para ECGF02: 1,28 (10 dias), 1,57 (20 dias) e 1,49 (30 dias) e, 
para ECGF18: 1,55 (10 dias), 1,52 (20 dias) e 1,54 (30 dias) 

 
Ênfase vem sendo dada a estudos sobre a produção e a aplicação de lipases 

intracelulares produzidas por fungos como Rhizopus oryzae (BAN et al., 2001; 
ATHALYE et al., 2013), Rhizopus microsporus (ALBERTON et al., 2010), Mucor 
circinelloides (ANDRADE et al., 2012 e 2014), Thermomucor indicae (FERRAREZI et 
al., 2014) dentre outros, sobre os quais abrangentes revisões vêm sendo publicadas, 
quanto às suas aplicações como biocatilizadores, na forma de células integrais ou 
biomassa lipolítica, com amplo potencial para utilização em processos industriais, 
saneamento e produção de bioenergía (FUKUDA et al., 2008 e 2009).  Como 
exemplo, com o objetivo de hidrólise de um efluente sanitário oleoso de uma 
indústria de laticinios, com nível de óleos e graxas acima de 1300 mg.L-¹, 
ALBERTON et al. (2010) testaram um fermentado sólido contendo lipases de 
Rhizopus microsporus e, verificaram que o mesmo reduziu este nível para abaixo de 
300 mg.L-¹ após 72 h à 35°C.  Por outro lado, visan do a geração de biodiesel a partir 
da etanólise do óleo de babassu, ANDRADE et al. (2012) selecionaram o fungo 
Mucor circinelloides URM 4182 como o biocatalisador de celula integral com maior 
potencial para ser utilizado no processo, com rendimento de 83,22% no processo de 
conversão. 
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TABELA 3  Correlações e coeficientes de regressão linear para os valores obtidos de 

atividade lipolítica (AL), biomassa fúngica (BF) e  redução do conteúdo 
de óleo de soja (rOS) do substrato de cultivo de Penicillium sp. ECGF02 
e Rhizomucor sp. ECGF18, no processo de fermentação em estado 
sólido (FES) durante 120 h à 30°C 

Correlação e Coeficientes de Regressão Linear 
Interações 

         ECGF02 ECGF18 

AL x BF 

Correlação = 0,1313 
Y = 0,04109X + 5,4279 
R² = 0,01725 
Valor p = 0,64083 

Correlação = 0,3351 
Y = - 1,27831X + 14,4042 
R² = 0,11228 
Valor p = 0,22213 

AL x rOS 

Correlação = 0,542807 
Y = 1,85664X + 12,6804 
R² = 0,29464 
Valor p = 0,03654 

Correlação = 0,08288 
Y = - 1,6991X + 60,241 
R² = 0,00687 
Valor p = 0,76897 

BF x rOS 

Correlação = 0,81253 
Y = 8,8829X + 0,48021 
R² = 0,66021 
Valor p = 0,00023 

Correlação = 0,901646 
Y = 4,84411X + 7,5517 
R² = 0,812967 
Valor p = 0,0000044 

 
Normalmente as enzimas de uso industrial são produzidas na presença de 

indutores.  No caso de lipases, a presença de triglicerídeos, surfactantes, óleos 
vegetais, resíduos oleosos industriais ou seus produtos de hidrólise no meio de 
cultura, apresentam capacidade indutora conforme MARTINS et al. (2008), COLA et 
al. (2010) e TURKI (2013).  Neste trabalho, o óleo de soja cumpriu as funções de 
única fonte de carbono nos substratos de cultivo utilizados e indutor da produção de 
lipases pelos fungos filamentosos, tendo sido utilizado na concentração de 10% para 
FS e FES.  Tal concentração permite uma maior pressão de seleção de cepas 
produtoras de lipases e difere das relatadas pela maioria dos autores, que utilizam 
concentrações oleosas inferiores, geralmente 1 ou 2 %, sendo por eles consideradas 
suficientes como indutoras da enzima, tendo visto que se utilizam de outras fontes 
de carbono incluídas nos meios de cultura utilizados para o crescimento dos fungos.   

A utilização da mistura de areia e vermiculita visando a simulação do solo 
natural, de forma simplificada, mostrou-se conveniente como substrato para as 
condições de FES adotadas nesta pesquisa.  Por tratarem-se de minerais inertes, 
não foram considerados como fonte de nutrientes para os fungos avaliados, 
permitindo, portanto, que o crescimento e a atividade lipolítica dos mesmos 
estivessem associados, além do seu potencial intrínseco ou constitutivo, com fatores 
não constitutivos simples, melhor definidos quanto à uniformidade e composição 
nutricional e de baixo custo, que entende-se que  contribui para a facilitação de 
reprodução dos experimentos e confiabilidade dos resultados através deles obtidos. 

 
CONCLUSÕES 

Micro-organismos apresentam elevado potencial para a produção de lipases, 
comumente comercializadas puras, livres ou imobilizadas, e consideradas de custo 
elevado e, por isso, com aplicação limitada em processos como hidrólise no 
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tratamento de efluentes sanitários domésticos e industriais e, síntese de ésteres de 
ácidos graxos (biodiesel) a partir de óleos e gorduras residuais (OGR). A utilização 
de lipases de fungos filamentosos na forma de células integrais ou biomassa, com 
elevada atividade lipolítica intracelular, constitui uma opção tecnológica atraente 
para estes processos, economicamente vantajosa porque não necessariamente 
requer purificação ou posterior imobilização, por exemplo.  Portanto, à luz dos 
resultados obtidos neste trabalho, os fungos Penicillium sp. ECGF02 e Rhizomucor 
sp. ECGF18, de um total de 20 isolados de fungos filamentosos obtidos de escuma 
de caixa de gordura do Restaurante Universitário da UFES, destacaram-se para 
serem avaliados em diferentes substratos residuais quanto à otimização de 
parâmetros para produção de lipases extra e intracelulares e, adequação reacional 
aos citados processos. 
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