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RESUMO 
 

COSTA-SILVA, T.A. Caracterização bioquímica e secagem em “spray dryer” de 
lipases produzidas pelo fungo endofítico Cercospora kikuchii. 2010. 88f. 
Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2010. 
 
Lipases são enzimas que catalisam a hidrólise de triacilgliceróis em ácidos graxos, 
mono e diacilgliceróis e glicerol. Em contraste com as esterases, lipases são 
ativadas apenas quando estão adsorvidas a uma interface óleo-água. Lipases têm 
sido amplamente utilizadas em muitos processos industriais, tais como química 
orgânica, formulações de detergentes e de produtos como cosméticos e 
farmacêuticos. A principal preocupação na produção de enzimas comerciais é a 
proteção da sua estabilidade em solução aquosa. A água facilita ou medeia uma 
variedade de vias de degradação física e química, durante as etapas de purificação, 
transporte e armazenamento. Por conseguinte, formulações sólidas são 
desenvolvidas para alcançar uma vida útil aceitável para essas substâncias. “Spray 
drying” é comumente usado como uma técnica de desidratação na indústria 
farmacêutica para fabricação de produtos em pó diretamente do estado líquido. No 
presente trabalho, a purificação e caracterização bioquímica de lipases produzidas 
pelo fungo endofítico Cercospora kikuchii, bem como os efeitos de adjuvantes no 
processo de secagem destas enzimas foram estudados. A lipase bruta foi purificada 
à homogeneidade através de cromatografia de interação hidrofóbica e gel filtração. A 
lipase foi purificada 5,54 vezes, com rendimento de 9% e a atividade específica de 
223,6 U/mg. O peso molecular da enzima foi estimado em 65,1 kDa por SDS-PAGE 
e 73,5 kDa utilizando cromatografia de gel filtração, indicando que provavelmente 
trata-se de um monômero. A lipase mostrou um pH ótimo em 4,6 e uma temperatura 
ótima de 35°C. Cerca de 80,2% de sua atividade foi mantida após incubação a 40°C 
durante 2 horas. A Vmax e Km foram 10,28 mmol/min/mg de proteína e 0,03240 mM, 
respectivamente, utilizando pNPP como substrato. As lipases presentes no extrato 
bruto e as lipases ligadas ao micélio foram caracterizadas para avaliar o potencial de 
utilização em biocatálise. A lipases no extrato bruto apresentaram atividade máxima 
a 60ºC e pH 6,2, enquanto que as lipases ligadas ao micélio apresentaram atividade 
máxima a 50ºC e pH 5,4. Nos estudos de efeito da temperatura sobre a atividade 
enzimática, as lipases no extrato bruto mantiveram-se estáveis a 50°C, com 85,3% 
de atividade residual após 2 horas de incubação. As lipases ligadas ao micélio 
mantiveram pelo menos 75,1% de atividade residual após 2 horas de incubação a 
80°C. Estes resultados mostram que as lipases de C. kikuchii têm propriedades 
cinéticas e termoestabilidade desejáveis para aplicações em biocatálise. As lipases 
presentes no extrato bruto foram secas em “spray dryer” com diferentes adjuvantes, 
e sua estabilidade foi avaliada. A recuperação da atividade enzimática após a 
secagem, com a adição de 10% de lactose, β-ciclodextrina, maltodextrina, manitol, 
goma arábica, e trealose variou de 63 a 100%. A atividade da enzima foi totalmente 
perdida durante a secagem do extrato bruto na ausência de adjuvantes. A maioria 
dos adjuvantes utilizados manteve pelo menos 50% da atividade enzimática a 5°C e 
40% a 25°C, após 8 meses de armazenagem. As lipases secas com 10% de β-
ciclodextrina mantiveram 72% da atividade a 5°C no mesmo período. A partir destes 
resultados preliminares foi realizada a otimização do processo de secagem 
utilizando β-ciclodextrina, maltodextrina e lactose como adjuvantes. A análise 
estatística dos resultados experimentais permitiu a determinação das condições 



  

ótimas para a retenção da atividade enzimática (RAE), a saber: concentração de 
adjuvantes de secagem de 12,05%, temperatura de entrada do gás de secagem em 
153,6oC e vazão do extrato enzimático alimentado de 9,36 g/min, para β-
ciclodextrina e maltodextrina como adjuvantes. Para lactose, o estudo mostrou que o 
aumento da quantidade de adjuvante de secagem e/ou diminuindo a temperatura do 
gás de entrada tem um efeito positivo sobre a retenção da atividade enzimática do 
produto seco. Após o processo de purificação foi realizada a secagem da enzima 
parcialmente purificada e da lipase pura, com estes três adjuvantes. A manutenção 
da atividade enzimática variou 90,6-100% quando foram utilizadas as condições 
ótimas para cada adjuvante de secagem. Concluindo, as lipases produzidas por C. 
kikuchii podem ser eficientemente secas por “spray dryer”, uma vez que a atividade 
enzimática foi mantida no extrato bruto, na lipase pura e na lipase semi-purificada 
submetidas à secagem. 
 
Palavras-chave: Lipase; Cercospora kikuchii; Caracterização enzimática; “Spray 
dryer”; Estabilização enzimática; Fungo endofítico. 



  

ABSTRACT 
 
COSTA-SILVA, T.A. Biochemical characterization and spray drying of lipases 
produced by the endophytic fungus Cercospora kicuchii. 2010. 88f. Dissertation 
(Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2010. 
 
Lipases are enzymes that catalyze the hydrolysis of triacylglycerols to fatty acids, 
mono and diacylglycerols, and glycerol. In contrast to esterases, lipases are 
activated only when they are adsorbed to an oil–water interface. They have been 
widely used in many industrial processes such as organic chemical, detergent and 
cleaning formulations and in products like cosmetics and pharmaceutical products.  
The main concern in the production of commercial enzymes is to protect their stability 
in aqueous solution. Water facilitates or mediates a variety of physical and chemical 
degradation pathways, active during protein purification, shipping and storage. 
Consequently, dry solid formulations are developed to achieve an acceptable protein 
shelf life. Spray drying is commonly used as a dehydration technique in the 
pharmaceutical industry for making powdery products directly from the liquid. In the 
present work, the purification and biochemical characterization of lipases produced 
by endophytic fungus Cercospora kikuchii as well as the effects of adjuvants on the 
spray drying process of theses enzymes were studied. The crude lipase was purified 
to homogeneity by hydrophobic interaction chromatography and gel filtration. The 
lipase purified was 5.54-fold with 9% recovery and the specific activity was 223.6. 
The molecular mass of the lipase was estimated to be 65.1 kDa using SDS-PAGE 
and 73.5 using gel filtration chromatography, indicating that the lipase is a monomer. 
The lipase demonstrated an optimum pH at 4.6, an optimum temperature of 35°C. 
About 80.2% of its activity was retained after incubation at 40°C for 2 hours. The Vmax 
and Km were 10.28 µmol/min/mg protein and 0.03240 mM, respectively, using pNPP 
as substrate. The lipases present in crude extract and the mycelium-bound lipases 
were characterized in order to evaluate the potential for use in biocatalysis. The 
crude extract showed maximum activity at 60ºC and pH 6.2 while the mycelium-
bound lipases showed maximum activity at 50ºC and pH 5.4. In tests of the 
temperature effect on the enzymatic activity, the lipases in the crude extract was 
stable at 50°C, with 85.3% residual activity after 2 hours of incubation. The 
mycelium-bound lipases maintained at least 75.1% of residual activity after 2 h 
incubation at 80°C. These results show that the lipases of C. kikuchii have kinetic 
properties and stability characteristics suitable to applications in biocatalysis. The 
lipases present in crude extract were spray dried with different adjuvants, and their 
stability was evaluated. The recovery of the enzyme after drying with 10% of lactose, 
β-cyclodextrin, maltodextrin, mannitol, gum arabic, and trehalose ranged from 63% to 
100%; but the enzyme activity was lost in the absence of adjuvants. Most of the 
adjuvants used kept up at least 50% of the enzymatic activity at 5°C and 40% at 
25°C after 8 months. The lipase dried with 10% of β-cyclodextrin retained 72% of 
activity at 5°C. From these preliminary results the optimization of drying process 
using β-cyclodextrin, maltodextrin and lactose as adjuvants was carried out. 
Statistical optimization of the experimental results allowed the determination of the 
processing conditions that maximized the retention of the enzymatic activity (RAE), 
namely: concentration of drying adjuvants of 12.05 %, inlet temperature of the drying 
gas of 153.6oC, and flow rate of the enzymatic extract fed to the dryer of 9.36 g/min, 
for the β-cyclodextrin and maltodextrin as adjuvants. For lactose as adjuvant the 



  

study showed that increasing the amount of drying adjuvant and/or decreasing the 
inlet gas temperature has positive effect on the retention of enzymatic activity of the 
dried product. After the purification process was carried out the drying of the partially 
purified enzyme and pure lipase, using these three adjuvants. The retention of 
enzymatic activity ranged from 90.6 to 100% when was used the optimal conditions 
for each drying adjuvant. Concluding, the lipases produced by C. kikuchii may be 
efficiently spray dried since its activity enzimatic was retained in crude extract, pure 
lipase and in semi-purified lipase after drying.   
 
Keywords:  Lipase; Cercospora kikuchii; Enzyme characterization; Spray drying; 
Enzyme stabilization; Endophytic fungus.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
Atualmente a sociedade vem sendo alertada para a resolução de sérios problemas 

de degradação ambiental e de grandes alterações no clima. Com isso o homem se vê 

obrigado a mudar sua conduta com relação aos processos de produção de bens-

ecoeficiência, tornar-se ciente da necessidade de diminuição do consumo energético, 

nomeadamente carvão e petróleo e de novas posturas com relação aos dogmas 

tradicionais de economia e mercado, para viabilização das demandas acima. Essa 

crescente necessidade de abordagens mais seletivas e menos imediatistas do uso dos 

recursos naturais do planeta, vem pavimentando o caminho para o avanço qualitativo e 

quantitativo dos processos biotecnológicos em contraposição aos processos químicos. 

Estes últimos, tradicionalmente adotados pela engenharia química, utilizam compostos 

químicos muitas vezes tóxicos, como matérias-primas ou insumos da sua cadeia 

produtiva. Dentro deste contexto destaca-se a tecnologia enzimática que é hoje um dos 

campos mais promissores dentro das novas tecnologias para síntese de compostos de 

alto valor agregado (BON et al., 2008). 

A produção de enzimas microbianas envolve processos de fermentação em estado 

líquido ou sólido tendo como agentes microrganismos selvagens ou recombinantes. Estes 

processos viabilizam economicamente a produção de enzimas em quantidades 

industriais. No caso da fermentação em estado líquido, também chamada fermentação 

submersa, o mosto fermentado é centrifugado ou filtrado para a recuperação das enzimas 

presentes no sobrenadante das culturas, ainda que, em alguns casos, a enzima de 

interesse esteja localizada no interior das células microbiana, sendo necessária a sua 

extração. No caso da fermentação em estado sólido, os biocatalisadores são geralmente 

extraídos da massa do substrato fermentado. Estes procedimentos permitem a obtenção 

de preparações com altos níveis da atividade catalítica desejada e os efluentes 

industriais, ricos em biomassa, podem ser utilizados, por exemplo, como fertilizantes. 

Assim, os processos de produção de enzimas são um claro exemplo de atividades 

relacionadas com o desenvolvimento sustentável, em que os procedimentos industriais, 

baseados no uso de recursos naturais, devolvem à natureza, em uma dinâmica cíclica, os 

recursos extraídos. Esta preocupação com as questões ambientais, com a qualidade dos 

produtos e com o consumo de energia vem incentivando vários setores industriais a 

buscar tecnologias mais limpas e eficientes. A utilização de enzimas surgiu como uma 

alternativa para a substituição gradual dos catalisadores químicos pelos biológicos.   



  

O interesse industrial por tecnologias enzimáticas vem aumentando gradativamente 

em vários setores produtivos, como nas indústrias farmacêuticas e alimentícias, incluindo 

setores que utilizam outros solventes que não água como no caso da produção de 

biodiesel. 

 Entre os processos de maior interesse estão as reações de hidrólise, síntese e as 

de interesterificação de lipídeos por meio das lipases. Estas enzimas constituem um dos 

mais importantes grupos de biocatalisadores devido ao seu amplo potencial de aplicação 

biotecnológica. Estas têm sido utilizadas em uma variedade de segmentos 

biotecnológicos, como em indústrias de alimentos, de detergentes, farmacêuticas, 

agroquímica e oleoquímica (KRIEGER et al., 1999, PANDEY et al., 1999, SAXENA et al., 

1999, CABRAL et al., 1998, JAEGER et al., 1994). As lipases podem ser obtidas 

principalmente de glândulas de animais, de sementes, látex e tecidos vegetais, mas as 

aplicadas industrialmente são, em sua maioria, de origem microbiana. Novos genes ainda 

serão identificados assim como lipases com novas e interessantes propriedades. Em 

paralelo, a combinação da otimização das condições de síntese e de reação das lipases 

poderá incrementar sua produção e aplicação industrial. A nova era da biocatálise, 

atualmente amparada pela biosustentabilidade coloca, sem dúvida, as lipases como 

biocatalisadores do futuro e a grande diversidade brasileira, principalmente de 

microrganismos, justifica a busca por novos produtores de enzimas com características 

especiais, que possam ser aplicadas nos segmentos industriais que necessitam dessa 

tecnologia. 

Assim, este trabalho tem como objetivo a purificação e caracterização bioquímica de 

lipases produzidas pelo fungo endofítico Cercospora kikuchii, assim como a secagem 

destas enzimas utilizando o processo de “spray dryer”. Contribui desta maneira, para o 

desenvolvimento do conhecimento em área de importância significativa dentro da 

biotecnologia: a tecnologia enzimática.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1.1.1 Lipase: definição e classificação 

 
Lipases (EC 3.1.1.3) catalisam tanto a hidrólise quanto a síntese de ésteres 

formando glicerol e ácidos graxos de cadeia longa (Figura 1) (JAEGER e REETZ, 1998). 

 

 
       Figura 1. Reação de hidrólise catalisada por lipases.  
 

As esterases (EC 3.1.1.1) muitas vezes são difíceis de diferenciar das lipases, 

porém sua atividade enzimática está restrita à hidrólise de ligações éster em substratos 

solúveis em água (ALVAREZ-MACARIE et al., 1999). Muitos estudos foram realizados na 

tentativa de diferenciar estes dois grupos de enzimas pertencentes à classe das 

hidrolases e ainda assim não conseguiram chegar a uma conclusão definitiva. Uma das 

primeiras tentativas de diferenciação foi fundamentada através das características 

cinéticas dessas enzimas. O mais conhecido fenômeno que surgiu dos estudos de 

cinéticas das reações lipolíticas tornou-se conhecido como ativação interfacial, o qual 

descreve o fato de que a atividade das lipases aumenta em presença de substratos 

insolúveis. Diante disso, ao contrário das esterases, as lipases foram definidas como 

carboxilesterases agindo em substratos emulsificados. A determinação da estrutura 

tridimensional destas enzimas forneceu uma interessante explicação para a ativação 

interfacial: o sítio ativo das lipases seria recoberto por uma “tampa” de natureza 

hidrofóbica, o qual sofreria uma mudança conformacional ao interagir com a interface 

lipídeo/água. Essa mudança conformacional seria necessária para que o sítio ativo da 

enzima fosse exposto e ocorresse assim a atividade lipolítica (BRADY et al., 1990; 

SCHRAG et al., 1991;  SARDA e DESNUELLE, 1958; BRZOZOWSKI et al., 1991). Por 

muitos anos a propriedade de ativação interfacial e a presença da “tampa” na estrutura da 

enzima passaram a ser fatores determinantes para a caracterização de lipases. 



  

Mais recentemente, entretanto, observou-se que a presença da “tampa” não está 

necessariamente correlacionada com a ativação interfacial: lipases como a de 

Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia glumae e Candida antartica B não apresentam a 

ativação interfacial, porém possuem uma tampa cobrindo o sítio ativo (JAEGER e REETZ, 

1998). Outra dificuldade na classificação das lipases utilizando o fenômeno da ativação 

interfacial é que este pode ser influenciado pelas condições experimentais e pelos 

substratos utilizados (FERRATO et al., 1997). 

A definição atual mais aceita é que as lipases são carboxilesterases que hidrolisam 

acilgliceróis de cadeia longa, ou seja, com cadeia acila com mais de 10 átomos de 

carbono e aquelas que apresentam a capacidade de hidrolisar apenas acilgliceróis de 

cadeia com menos de 10 carbonos são classificadas genericamente como esterases 

(JAEGER et al., 1999; JAEGER et al., 1994). 

No presente trabalho o estudo de caracterização bioquímica e secagem em “spray 

dryer” foram focados sobre as triacilglicerol lipases (EC 3.1.1.3), cuja definição clássica 

descreve estas enzimas como glicerol éster hidrolases que atuam sobre ligações éster 

presentes em acilgliceróis, liberando ácidos graxos e glicerol, constituindo uma classe 

especial entre as carboxil éster hidrolases. 

 

1.1.2 Fontes de obtenção 

 

As enzimas lipolíticas provenientes de microrganismos constituem um grupo de 

valiosas enzimas de aplicação biotecnológica, devido principalmente à versatilidade de 

suas propriedades, no que se refere à atuação enzimática e especificidade ao substrato, e 

facilidade de produção em massa, sendo um dos grupos mais utilizados no segmento 

industrial (HASAN et al., 2006). 

As lipases diferem grandemente em sua origem (bacteriana, fúngica, vegetal, 

animal) e propriedades cinéticas. Do ponto de vista econômico e industrial, as lipases 

obtidas de microrganismos (bactérias, leveduras e fungos) são as mais utilizadas, devido 

a sua relativa facilidade de produção e abundância de microrganismos capazes de 

sintetizá-las. Os fungos são destacados porque as enzimas por eles produzidas 

normalmente são extracelulares, o que facilita a sua recuperação do meio de fermentação 

e também porque a maioria dos fungos não é nociva à saúde humana, sendo 

reconhecidos como “GRAS” (Generally Regarded as Save) (JAEGER et al., 1994). 

Fungos de diversos gêneros demonstraram ser bons produtores de lipases e suas 



  

enzimas têm sido estudadas sob o ponto de vista acadêmico e industrial. Por exemplo, 

lipases de Aspergillus niger, A. oryzae, Mucor javanicus, Rhizopus niveus, R. oryzae, 

Penicillium camembertii, P. roqueforti e da levedura Candida rugosa são comercializadas 

atualmente pela Amano (Amano Europe Enzyme Ltd., UK) para processamento de óleos, 

gorduras e queijos, para a determinação de triglicerídeos, como aditivos em preparações 

digestivas e para síntese quiral.  

Dentre os fungos, destacam-se aqueles que vivem no interior de plantas, os 

chamados fungos endofíticos, que vêm despertando muito interesse em aplicações 

biotecnológicas (ARNOLD et al., 2000; CANNON e SIMMONS, 2002; STROBEL et al., 

2004). A existência de fungos no interior de tecidos vegetais sadios já é conhecida há 

muito tempo; porém, somente a partir da década de 70, com os estudos de Berstein e 

Carroll (1977) e Carroll e Carroll (1978), nos quais várias espécies de fungos endofíticos 

foram recuperadas de acículas sadias de várias coníferas, ocorreu o despertar para 

estudos com endofíticos. Assim, o interesse em estudar fungos endofíticos vem 

aumentando nos últimos anos, com destaque para a avaliação de seu potencial como 

produtores de metabólitos tanto primários quanto secundários com atividade biológica, 

para aproveitamento em vários segmentos industriais (SCHULZ et al., 2002; STROBEL, 

2002; AZEVEDO et al., 2000; RUBINI et al., 2005; SCHULZ e BOYLE, 2005).  

 É importante ressaltar que não há até o presente momento, nenhum relato de 

produção de lipases feita por fungos endofíticos, mostrando a relevância de se explorar 

esses microrganismos como fontes produtoras de enzimas. A Tabela 1 apresenta os 

principais fungos produtores de lipase. 

 
Tabela 1. Principais fungos produtores de lipases. 

Microrganismo Referência 
Fusarium heterosporum Nagao et al., (1996) 

Fusarium oxysporum Hiol et al., (2000) 
Geotrichum candidum Gulati et al., (1999) 

Geotrichum sp Macedo et al., (1997) 
Neurospora sp. Gulati et al., (1999) 

Neurospora crassa Ruiz et al., (2003) 
Penicillium aurantiogriseum Lima et al., (2004b) 

Penicillium candidum Ruiz et al., (2003) 
Penicillium chrysogenum Ferrer et al., (2000) 
Penicillium coryophilum Baron et al., (2005) 
Penicillium cyclopium Chahinian et al., (2000) 
Rhizopus chinensis Yasuda et al., (1999) 

Rhizopus oryzae Ghamgui et al., (2004) 
  



  

Continuação Tabela 1 
Microrganismo Referência 

Rhizopus oligosporous Dalsenter et al., (2005) 
Rhizopus homothallicus Rodriguez et al., (2006) 

Aspergillus carneus Saxena et al., (2003) 
Aspergillus niger Mahadik, et al., (2002) 

Aspergillus nidullans Mayordomo et al., (2000) 
Mucor hiemalis f. hiemalis Hiol et al., (1999) 

Mucor sp. Mahadik, et al., (2002) 
 

1.1.3 Cercospora kikuchii  

 O fungo utilizado neste trabalho foi o Cercospora kikuchii e sua classificação 

científica esta apresentada na Tabela 2 (MATSUMOTO e TOMOYASU, 1925). Este fungo 

causa a doença denominada mancha púrpura em sementes de soja e penetra no 

tegumento da semente pelo funículo (Figura 2). O patógeno ataca todas as partes da 

planta e pode ser responsável por severas reduções no rendimento e na qualidade da 

semente (ALMEIDA et al., 1997).  

Tabela 2. Classificação científica do fungo Cercospora kikuchii. 

Classificação Científica 
Reino Fungi 
Filo Ascomicota 

Classe Dotideomicetos 
Ordem Capnodiales 
Família Micosphaerellaceae 
Gênero Cercospora 
Espécie C. kikuchii 

Classificação Binominal 
Cercospora kikuchii 

 

A mancha púrpura nas sementes é encontrada em todas as áreas produtoras de 

soja do Brasil, porém este patógeno é mais facilmente encontrado nas regiões mais 

quentes e chuvosas. Temperaturas variando de 22 a 30oC são favoráveis à doença. A 

sobrevivência do fungo se dá em sementes e restos culturais, sendo normalmente 

introduzido em novas áreas por meio das sementes (YORINORI, 1982). O sintoma mais 

evidente é observado nas sementes, que ficam com manchas de coloração roxa bastante 

típica, mas nem todas as sementes com este tipo de sintoma apresentam o fungo e 

sementes aparentemente sadias podem estar contaminadas. Nas folhas, os sintomas 

aparecem a partir do final da granação e são caracterizados por pontuações castanhos-

avermelhadas, que coalescem e formam grandes manchas escuras (HENNING, 2005). 
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Figura 2. Doenças causadas pela infecção do fungo Cercospora kikuchii em soja.            
A) Crestamento foliar e B – C) Mancha púrpura nas sementes (Fonte: GIESLER, 2010). 

Como relatado acima este fungo é isolado na maioria das vezes como um 

fitopatógeno, principalmente de soja. Entretanto, o fungo utilizado neste trabalho foi 

isolado como sendo endofítico da planta Tithonia diversifolia (Figura 3), conhecida 

também como girassol mexicano. Este é o primeiro relato de isolamento desse fungo 

como endofítico e a sua associação com plantas oleaginosas pode explicar a sua 

capacidade de produzir lipases. 

 

 Figura 3. Girassol mexicano, Tithonia diversifolia. Vista parcial da planta e suas flores      
(Fonte: LUSTOSA, 2005).  
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1.1.4 Aplicação de lipases 

 
Recentemente, o interesse em pesquisas com lipases, principalmente de origem 

microbiana, tem crescido devido ao seu grande potencial biotecnológico. Como 

biocatalisadores, as lipases apresentam algumas vantagens importantes sobre os 

catalisadores clássicos industriais. Efetivamente, suas características de especificidade, 

regiosseletividade e enantiosseletividade, permitem a síntese de compostos de alta 

pureza, com um número reduzido de subprodutos e baixa geração de resíduos. Além 

disso, os processos enzimáticos requerem procedimentos mais fáceis e baratos, que 

utilizam temperatura e pressão ambientes, condições que minimizam a degradação de 

compostos lábeis e evitam o uso de compostos químicos com alto potencial poluentes 

(CASTRO-OCHOA et al., 2005; SILVA et al., 2005; VILLENEUVE et al., 2000). 

Conseqüentemente, uma considerável atenção vem sendo dada ao uso das lipases em 

aplicações industriais como destacado a seguir: 

 
Indústria de Alimentos: 

 As lipases microbianas têm sido utilizadas para a obtenção de ácidos graxos livres a 

partir da hidrólise seletiva de óleos e gorduras presentes em diversos alimentos. Os 

ácidos graxos livres podem ou não sofrer modificações químicas e, dependendo do 

tamanho da cadeia carbônica e do grau de insaturação, conferem um peculiar sabor e 

aroma para os alimentos, representando um importante papel nas propriedades físico-

químicas, organolépticas e nutricionais de diversos produtos (JAEGER e REETZ, 1998). A 

literatura reporta a hidrólise do óleo de fígado de bacalhau para a produção de ácidos 

graxos ômega 3 – insaturados, destinados às dietas de grupos clínicos especiais 

(PANDEY et al., 1999). O enriquecimento de óleos com ácidos graxos poliinsaturados, 

como por exemplo, ácido linolênico, confere a estes atividades anti-carcinogênicas e anti-

escleróticas, sendo chamados atualmente de alimentos nutracêuticos (MARTINS, 2007). 

 Indústria Oleoquímica: 

 O uso de lipases para a hidrólise de gorduras em âmbito industrial proporciona 

vantagens como a diminuição de gastos com energia e a minimização da degradação 

térmica dos compostos, quando comparado às vias químicas tradicionais. Estas são 

provavelmente as principais atrações que levam à substituição das tecnologias químicas 

atuais pelas biológicas. As gorduras e os óleos são produzidos em grande escala pelo 



  

mundo, gerando em torno de 60 milhões de toneladas, sendo que mais de 2 milhões são 

utilizadas em processos que consomem uma grande quantidade de energia tais como 

hidrólise, glicerólise e alcoólise (HASAN et al., 2006).  

Indústria de Detergentes: 

  O campo de aplicação das lipases mais importante comercialmente é a indústria de 

detergentes. Aproximadamente 1000 toneladas de lipases são adicionadas a 13 bilhões 

de toneladas de detergentes produzidos a cada ano, competindo com os surfactantes 

normalmente empregados, pela maior eficiência na remoção de manchas, em superfícies 

e em tecidos, pela menor temperatura necessária à lavagem e pela biodegradabilidade 

(MARTINS, 2007; MENDES et al., 2005).  

Tratamento de Efluentes: 

O derramamento de óleo em oceanos e rios e em grandes áreas de terra tem sido 

uma constante nos dias atuais. O despejo do rejeito da indústria de laticínios e indústria 

oleoquímica, principalmente nos leitos fluviais, ocorre de forma criminosa no Brasil, seja 

pela falta de uma legislação mais rígida ou pelo descaso das autoridades competentes. 

As lipases surgem como uma excelente alternativa para o tratamento do rejeito industrial 

composto por material graxo (ALONSO, 2007). 

 Indústria Farmacêutica e Química Fina: 

 As indústrias farmacêuticas e de química fina vêm utilizando cada vez mais as 

lipases em seus processos produtivos. As características de regio, enantio e 

quimiosseletividade das lipases permitem a sua utilização na resolução de misturas 

racêmicas e na remoção seletiva de certos compostos. Além disso, essas enzimas 

apresentam, em geral, excelente estabilidade na presença de solventes orgânicos, nos 

quais os substratos dessas reações são solúveis (BON et al., 2008). 

Recentemente foi evidenciado o esforço da indústria farmacêutica em produzir 

compostos opticamente puros, em detrimento da produção das misturas racêmicas, que 

por sua vez levava a uma série de implicações, como a ocorrência de vários efeitos 

colaterais indesejados. Isto porque a maioria dos fármacos sintetizados possui um ou 

mais centros quirais, e ainda continua a ser comercializada como uma mistura racêmica 

(ALONSO, 2007; XIN et al., 2001; HUTT et al., 1984).  



  

 Usando a estereosseletividade das lipases, ácidos e álcoois racêmicos podem ser 

resolvidos através de reação de esterificação e transesterificação. Esta crescente 

conscientização da importância da quiralidade na atividade biológica tem estimulado a 

busca por métodos de síntese industriais de enantiômeros puros, como antiinflamatórios, 

agentes anti-hipertensivos que inibem as enzimas conversoras de angiostensina e 

bloqueadores de canais de cálcio (TREVISAN, 2004; GHOSH et al., 1996; CARVALHO et 

al., 2005). 

 Na área de química fina, a empresa alemã BASF desenvolveu um processo que 

emprega a lipase da bactéria Burkholderia plantarii imobilizada em poliacrilato, para a 

produção de (R)-feniletilmetoxiamida em uma escala superior a 100 toneladas por ano, 

com rendimentos superiores a 90%. Este composto é um intermediário para a obtenção 

de fármacos e pesticidas (LIESE et al., 2006). Slotema et al. (2003) descreveram um 

processo economicamente viável de produção contínua de oleamida, um agente 

lubrificante, via amidação do ácido oléico com amônia, catalisada pela lipase da levedura 

Candida antarctica em 2-metil-2-butanol. Calculou-se uma produtividade de 4,5 

toneladas/ano de oleamida por quilograma de enzima, indicando uma contribuição da 

enzima no custo do processo de apenas 4%. 

Indústria de Polpa e Papel: 

 O alcatrão, constituído em grande parte por ceras e triglicerídeos, e que causa 

problemas na manufatura de polpa e papel, pode ser removido com o auxílio de lipases. A 

Nippon Paper Industries desenvolveu um método de controle de alcatrão que usa lipase 

de Candida rugosa para hidrolisar até 90% dos triglicerídeos da madeira (SHARMA, 2001; 

BAJPAI, 1996). 

Reações de transesterificação e produção de biodiesel: 

Óleos vegetais (soja, milho, algodão, palma etc.) são considerados uma excelente 

fonte de energia renovável e potencialmente inesgotável. O biodiesel é considerado um 

possível substituto para o diesel convencional, visto que é composto por metil ou etil éster 

que podem ser produzidos a partir de triacilglicerol presentes em óleos vegetais por 

reações de transesterificação com metanol ou etanol (MEHER et al., 2006; LARA et al,. 

2004; VILLENEUVE et al., 2000; SCHUCHARDT et al., 1998).  

É importante ressaltar que muitas das aplicações das lipases citadas anteriormente 

necessitam de estudos mais detalhados e estão em número bastante reduzido em relação 

às possibilidades de utilização destas enzimas no futuro. A sua plena utilização esbarra 



  

na redução dos custos dos processos de produção e purificação, na busca por novas 

cepas produtoras, no melhoramento genético destas cepas, além da mutagênese sítio 

dirigida, ou da modificação química das lipases afim de que produzam maiores 

quantidades destas enzimas em tempos menores e com características desejáveis 

(MARTINS, 2007). 

 
1.1.5 Separação e purificação de lipases  

 

Macromoléculas de uma forma geral e independente da fonte que as originam, 

podem ser extraídas e purificadas por métodos que sofrem adaptações dependendo do 

grau de separação e purificação desejados (SAID e PIETRO, 2010).  

Para desenvolvimento de um protocolo racional de purificação enzimática, algumas 

informações sobre a lipase em questão são altamente desejáveis como a massa molecular 

da enzima e seu ponto isoelétrico. Entretanto, estes dados só estarão disponíveis quando a 

enzima estiver purificada. Um protocolo experimental de purificação é elaborado, em geral, 

por tentativa e erro e com base no que existe na literatura. Como regra geral a maioria dos 

protocolos de purificação de lipase segue as seguintes etapas: nos primeiros passos de 

purificação são utilizadas colunas de grande capacidade de troca e baixo custo. Estão aí 

incluídas as colunas de troca iônica e de interação hidrofóbica. Nas etapas finais de 

purificação em geral são usadas colunas de filtração em gel, que garantem a remoção de 

agregados e produtos de degradação sofrida pelas enzimas ao longo do processo de 

purificação (PALEKAR et al., 2000). Muitas vezes o processo de purificação de uma lipase 

é dificultado pela natureza hidrofóbica dessas enzimas. Como resultado disso ocorre uma 

forte agregação protéica o que acaba dificultando a separação de uma lipase da outra, 

fazendo-se necessário a utilização de mais passos cromatográficos para desagregação das 

enzimas. Essa formação de agregados de alta massa molar é comumente relatada nos 

estudos de purificação de lipases (SNELLMAN et al., 2002; MAQBOOL et al., 2002; LEE et 

al., 2001; IMAMURA e KITAURA, 2000; JINWAL et al., 2003; LITTHAUER et al., 2002; 

NISHIO et al., 1986; BERTON et al., 1997; STUER et al., 1986; GILBERT et al., 1991; 

LESUISSE et al., 1993; RÚA et al., 1997; DÜNHAUPT  et al., 1992; DHARMSTHITI et al., 

1999; LOTRAKUL et al., 1997). A formação de agregados pode ocorrer devido à presença 

de lipídeos ou à característica hidrofóbica (resíduos de aminoácidos hidrofóbicos) que a 

estrutura protéica das lipases apresenta. Outro problema é a alta viscosidade do fluído de 

cultura devido, provavelmente, à presença de lipolissacarídeos. Essas moléculas podem ter 



  

sido excretadas como um complexo enzima-lipolissacarídeo ou secretadas separadamente 

para depois formar uma associação com a enzima através de interações hidrofóbicas. Para 

contornar esse problema da agregação protéica, normalmente são utilizados detergentes 

ou solventes orgânicos. Entretanto esses procedimentos, assim como a aumento do 

número de passos cromatográficos, acabam levando a uma grande perda da atividade 

enzimática. De modo geral, para purificar lipases microbianas, alcançando rendimentos de 

30% e fatores de purificação em torno de 320 vezes, 4 a 5 passos de purificação são 

necessários (GUPTA et al., 2004; SAXENA et al., 2003).  

O grau de purificação necessário de uma preparação enzimática vai depender de 

sua aplicação, assim produtos destinados a usos terapêuticos, por exemplo, são 

obviamente os que requerem maior grau de pureza e, portanto, a complexidade do 

processo de purificação é elevada. Para a utilização de enzimas em outros processos de 

biocatálise, desde que as impurezas presentes no extrato enzimático não interfiram na 

reação catalisada e na utilização do produto final, processos parciais de purificação 

podem ser suficientes (GUPTA et al., 2004; KORNBERG, 1990). 

 
1.1.6 Secagem de enzimas 

  Uma das grandes dificuldades na produção de proteínas para fins comerciais é sua 

baixa estabilidade em soluções aquosas. A água facilita uma série de degradações físicas 

e/ou químicas durante o processo de extração e purificação da proteína. Dessa forma, a 

obtenção de proteínas na forma de pó é uma relevante área de pesquisa. No caso de 

enzimas, a forma desidratada oferece uma série de vantagens, dentre as quais maior 

estabilidade, proporcionando maior prazo de validade para o produto (DE PAZ, 2002). As 

formulações sólidas possuem além de um prazo de validade maior, também maior 

praticidade no manuseio, transporte e estocagem à temperatura ambiente (LIAO et al., 

2003). 

 O processo de secagem em “spray dryer”, também chamado de secagem por 

nebulização, é objeto de grande interesse em diversas áreas de conhecimento como nas 

ciências alimentícias, farmacêuticas e na área química. Com a utilização do “spray dryer” 

é possível a transformação de produtos líquidos e pastosos para a forma de pós secos 

em uma única etapa. Os pós produzidos por “spray dryer” reúnem padrões elevados de 

qualidade com relação à granulometria do produto, umidade final, homogeneidade, 

densidade e forma, sendo que estas características podem ser alteradas por modificações 

nos parâmetros do processo (SOUZA, 2003). Embora envolva uma tecnologia cara que 



  

necessita de altos investimentos em instalações e operações, muitas são as razões pelas 

quais a mesma é muito utilizada. Essas razões incluem a produção de materiais com 

propriedades físicas desejadas, a capacidade de processar diferentes tipos de matérias 

primas e a possibilidade de secagem sobre condições assépticas evitando possíveis 

contaminações durante o processamento (ETZEL, 1996). 

Este tipo de secagem teve seus primeiros passos na metade do século 18, quando 

foi patenteada a primeira operação de secagem de ovos (1865). Porém, o início de sua 

utilização como processo em nível industrial data da década de 1920. Os primeiros 

produtos de que se tem notícia que foram obtidos, em larga escala, pela secagem por 

nebulização foram o leite e o sabão em pó. A partir de então, seu uso disseminou-se nas 

indústrias em geral, sendo hoje, especialmente aplicado para a secagem em larga escala 

de produtos nas áreas alimentícia e farmacêutica. Sua versatilidade operacional permite 

desde escalas laboratoriais da ordem de mililitros por hora até dezenas de toneladas por 

hora na produção industrial. Além disto, dada sua versatilidade e o pequeno tempo de 

residência dos produtos na câmara de secagem, tornou-se o principal equipamento para a 

secagem de materiais que apresentam sensibilidade ao calor, como alimentos e materiais 

de origem biológica. Dentre estes cabe citar os extratos e produtos oriundos de plantas 

como corantes e de microorganismos como enzimas e proteínas. Outro campo onde a 

secagem por nebulização tem adquirido destaque recentemente é na microencapsulação 

de substâncias. 

Alguns produtos termo-sensíveis requerem atenção especial no projeto e operação 

do equipamento. Por exemplo, enzimas podem sofrer inativação térmica durante o 

processo de secagem, problema que pode ser minimizado pela redução no diâmetro das 

gotas atomizadas, pela utilização de baixos teores de sólidos na solução e baixas 

temperaturas do ar de saída, além do uso de adjuvantes que protegem a estrutura da 

enzima (ETZEL, 1996).  

Como pode ser constatada nas informações contidas nesta seção, lipases são 

enzimas versáteis e largamente utilizadas. Lipases mais seletivas e estáveis têm sido 

produzidas por seleção natural ou por engenharia de proteínas, que melhoram as 

propriedades destas enzimas. Apesar do futuro promissor, o progresso é relativamente 

lento, em razão do custo ainda elevado das lipases e da falta de enzimas com 

propriedades que atendam a várias das possíveis aplicações. A expectativa é que as 

lipases futuramente sejam tão importantes como catalisadores industriais, como são as 

proteases e carboidrases atualmente. 



  

2. OBJETIVOS 
 

Este projeto foi a continuação do trabalho de Iniciação Científica realizada pelo ex-

aluno Marco Antônio Nogueira, bolsista FAPESP (Número do processo: 06/50955-3). Em 

seu estágio de Iniciação Científica o estudante padronizou em nosso laboratório o método 

de avaliação de lipase, selecionou um fungo endofítico produtor e padronizou as 

condições ideais para produção destas enzimas. Sendo assim, o presente trabalho teve 

como objetivo geral: 

 

� Estudar as lipases produzidas pelo fungo endofítico Cercospora kikuchii, utilizando 

óleo de soja como substrato e estabilizar a enzima através do processo de 

secagem por “spray dryer”. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Produzir o extrato enzimático por fermentação submersa; 

• Desenvolver e otimizar um protocolo de purificação, utilizando técnicas 

cromatográficas de interação hidrofóbica e de gel filtração;  

• Caracterizar cinética e bioquimicamente a lipase purificada;  

• Comparar as propriedades bioquímicas das lipases presentes no extrato 

bruto, das lipases ligadas ao micélio com as da enzima extracelular purificada; 

• Secar e caracterizar bioquimicamente após secagem em “spray dryer” tanto a 

lipase presente no extrato bruto quanto a purificada; 

• Otimização dos parâmetros de secagem por “spray dryer” da lipase presente 

no extrato bruto e caracterização bioquímica do produto obtido. 

 

 

 

 

 



  

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

A parte desse trabalho referente à produção, purificação e caracterização das 

lipases foi desenvolvida no Laboratório de Enzimologia Industrial da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto-USP. O processo de secagem em “spray dryer” 

foi realizado no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento em Processos Farmacêuticos 

(LAPROFAR) desta mesma unidade. O esquema geral do desenvolvimento deste 

trabalho esta representado na Figura 4. Foram estudas as lipases contidas no extrato 

bruto (portanto as lipase extracelulares), a lipase purificada do extrato bruto extracelular e 

as lipases ligadas ao micélio. Assim este trabalho dividiu-se em três partes principais: 

Primeira parte: Produção e purificação das lipases; 

Segunda parte: Caracterização das propriedades cinéticas e bioquímicas das lipases 

do extrato bruto, daquela ligada ao micélio e da purificada; 

Terceira parte: Estudo da secagem em “spray dryer” do extrato bruto e da enzima 

pura e semi-purificada, além da caracterização das lipases secas. 

3.1 MICRORGANISMO, MANUTENÇÃO E CONDIÇÕES DE CULTIVO 

 Foi utilizado, no presente trabalho, o fungo endofítico Cercospora kikuchii, isolado da 

planta Tithonia diversifolia, o qual foi gentilmente cedido pela Profa. Dra. Mônica T. Pupo 

(FCFRP-USP) e identificado pela Profa. Dra. Cristina Maria de Souza Mattos do 

Laboratório de Taxonomia e Sistemática de Fungos “Coleção de culturas micoteca URM”, 

Departamento de Micologia do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de 

Pernambuco. 

 A cepa foi mantida por repiques sucessivos em meio inclinado de PDA no 

Laboratório de Enzimologia Industrial sob supervisão da Profa. Dra. Suraia Said. Os 

repiques foram realizados utilizando alça de platina, transferindo pedaços de micélio para 

meio fresco. A cultura foi incubada por sete dias em estufa a 30°C e mantida sob 

refrigeração ou inoculada no meio de cultura para produção da enzima. 

 Frascos Erlenmeyer contendo 50 mL de meio mínimo de Vogel (VOGEL, 1956), 

suplementado com 2% de óleo de soja, como única fonte de carbono, foram inoculados 

com 2 cm2 de micélio do fungo endofítico previamente crescido como descrito acima. As 

culturas foram incubadas a 30°C sob agitação constante (120 rpm) por 6 dias. O micélio 

formado foi removido por filtração a vácuo e a atividade das lipases foi avaliada nos 

filtrados das culturas.  



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema geral de produção, purificação, caracterização e secagem das lipases 
produzidas pelo fungo endofítico Cercospora kikuchii. 
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3.2 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA  

O ensaio para a determinação da atividade enzimática foi realizado de acordo com 

Mayordomo et al., 2000, o qual baseia-se na hidrólise do palmitato de p-nitrofenila (pNPP) 

pela enzima, em meio aquoso contendo como surfactantes a goma arábica e o Triton X-

100 (Figura 5).  

A mistura de reação foi assim constituída: 

 Solução tampão fosfato de sódio 50 mM pH 6,5................................................205 µL 

 Solução de pNPP 1,5 mg/mL emulsificada...........................................................45 µL 

 Mistura enzimática..............................................................................................250 µL    

 

Constituição das soluções: 

     1. Solução tampão fosfato de sódio 50 mM; pH 6,5: 

 Triton X-100 .......................................................................................................200 mg 

 Goma arábica.......................................................................................................50 mg 

 Tampão fosfato de sódio 50 mM pH 6,5..............................................................50 mL 

1.1 Tampão fosfato de sódio 50 mM pH 6,5: 

NaH2PO4 .........................................................................................................5,999 g 

H2Odestilada......................................................................................................1000 mL 

2. Solução de p-NPP 1,5 mg/mL: 

pNPP..................................................................................................................15mg 

2-propanol..........................................................................................................10 mL 

  Antes da adição de 250 µL da enzima a mistura foi pré-aquecida a 40°C. Depois de 

30 minutos de incubação, a reação foi interrompida pela adição de 0,5 mL de solução 

Trisma-base 2% e a densidade óptica foi avaliada em espectrofotômetro a 410 nm. Uma 

unidade (U) de lipase foi definida como a quantidade de enzima que libera um µmol de 

pnitrofenol/minuto nas condições descritas acima. O branco continha os mesmos 

constituintes da mistura de reação, substituindo-se o volume de enzima por enzima 

inativada por fervura. 

 

 



  

 

Figura 5. Reação de hidrólise do palmitato de p-nitrofenila por lipases, com liberação de 
p-nitrofenol e ácido palmítico. 

 

3.3 DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNAS TOTAIS  

 

 Nas frações coletadas, durante as cromatografias, a presença de proteínas foi 

determinada pelo coeficiente de distinção teórica da luz no comprimento de onda de 280 

nm e sua quantificação no filtrado celular ou em cada etapa-chave da purificação, foi 

avaliada pelo método de Bradford (1976), baseada na interação entre Coomassie Brilliant 

Blue G-250 e regiões contendo grupos aromáticos das proteínas, formando um complexo 

colorido que possui máxima absorção de cor na faixa de 595 nm. Albumina bovina (BSA) 

foi usada para confecção da curva padrão. 

 
3.4 DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DAS LIPASES LIGADAS AO 

MICÉLIO  

 

Para determinação da atividade enzimática das lipases ligadas ao micélio, foi 

utilizado o método descrito por Romero et al., (2007), com pequenas modificações. O 

“pellet” de uma fermentação de 6 dias foi coletado por filtração a vácuo e lavado 

exaustivamente com tampão fosfato de sódio 50 mM pH 6,5 até que o filtrado não 

apresentasse mais atividade lipolítica. Em seguida, a 0,01 g de micélio foi adicionado 455 

µL de tampão fosfato de sódio 50 mM pH 6,5 contendo 45 µL da solução de pNPP 1,5 

mg/mL. Após 30 minutos a reação foi interrompida pela adição de 0,5 mL Trisma base 

2%. A mistura de reação foi centrifugada, o precipitado descartado e o sobrenadante foi 

utilizado para determinar a densidade óptica em espectrofotômetro a 410 nm.  Uma 

unidade (U) de lipase foi definida como a quantidade de enzima que libera um µmol de p-

nitrofenol/minuto/mg nas condições expressas acima. O branco continha os mesmos 



  

constituintes da mistura de reação, substituindo-se a massa de micélio por uma amostra 

inativada por fervura (25 min). 

 

3.5 SEPARAÇÃO E PURIFICAÇÃO 

3.5.1 RECUPERAÇÃO, CONCENTRAÇÃO E DIÁLISE DO FLUIDO DE CULTURA  

  
O fluido da cultura foi separado do micélio por filtração a vácuo, através de funil de 

Buchnner acoplado a kitassato e bomba a vácuo. Em seguida, com o intuito de eliminar 

interferentes na etapa de purificação e nas análises enzimáticas, foram utilizados filtros 

Millipore®, com capacidade de retenção de proteínas com massa molecular igual ou 

superior a 0,45 µm. O filtrado foi então dialisado contra tampão fosfato de sódio 50 mM 

pH 6,5  sob agitação constante em câmara fria a 5ºC. O volume de tampão utilizado em 

cada troca foi 25 vezes maior do que o volume do filtrado e foram realizadas 3 trocas. Em 

seguida, o filtrado dialisado, foi concentrado com polietilenoglicol. 

 
3.5.2 CROMATOGRAFIA EM COLUNA DE INTERAÇÃO HIDROFÓBICA  

 
O extrato bruto (8,73 mg de proteína) de uma cultura incubada por 6 dias, após 

diálise e concentração com polietilenoglicol conforme descritos no item 3.5.1, foi aplicado 

em coluna Butyl-Sepharose Fast Flow (2,0 x 30,0 cm), previamente equilibrada com 

tampão fosfato de sódio 50 mM pH 6,5 acrescentado de 1M de sulfato de amônio . O fluxo 

da fase móvel foi de 1,0 mL/mim-1 a 25ºC. As lipases adsorvidas à resina foram eluídas 

com o mesmo tampão diminuindo gradativamente a concentração de (NH4)2SO4. Frações 

de 3,0 mL foram coletadas e mantidas em banho de gelo. A atividade enzimática e o teor 

de proteína foram avaliados em cada amostra.  

 
3.5.3 CROMATOGRAFIA DE GEL FILTRAÇÃO 

 
 As frações coletadas da cromatografia de interação hidrofóbica, foram reunidas e 

concentradas pelo método utilizado no fluido da cultura (item 3.5.1) e 1,5 mL foi aplicado 

em coluna de 1,0 cm x 58 cm empacotada com a resina Sephacryl S-200HR, equilibrada 

com tampão fosfato de sódio 50 mM pH 6,5 contendo 150 mM de NaCl, a 25ºC. A amostra foi 



  

eluída no mesmo tampão de equilíbrio com fluxo de 9,6 mL.h-1 e as frações foram 

coletadas em intervalos de 15 minutos. 

As frações contendo a enzima foram reunidas e concentradas com polietilenoglicol e 

0,2 mL foi novamente aplicado em coluna de Sephacryl S-200HR, equilibrada sob as 

mesmas condições anteriores. A amostra foi eluída no mesmo tampão da coluna descrita 

acima com fluxo de 6,0 mL.h-1 e as frações foram coletadas em intervalos de 10 minutos.  

O perfil de eluição das proteínas foi acompanhado a 280 nm e a atividade lipolítica 

foi determinada nas frações eluídas. 

 
3.5.4 ELETROFORESE EM GEL DE POLIACRILAMIDA COM SDS 

A placa para eletroforese foi preparada com gel de concentração a 4% e de 

separação a 12%. A eletroforese desenvolveu-se em tampão Tris-Glicina SDS 25 mM, pH 

8,3  (LAEMMLI, 1970), à temperatura ambiente e com corrente de 20mA. As amostras 

foram diluídas antes da aplicação no gel na proporção de 1:1 em um sistema tampão 

SDS-descontínuo (HAMES, 1987) sendo constituído por tampão Tris-HCl 62,5 mM, pH 

6,8, 2% de SDS, 5% de 2-mercaptoetanol, 10% de glicerol e 0,002% de azul de 

bromofenol. O gel permaneceu sob corrente constante até a saída do corante. O gel foi 

corado com prata através do método de Blum (1987). As proteínas padrões utilizadas 

foram: fosforilase B (94 kDa), albumina bovina (67 kDa), ovoalbumina (43 kDa), anidrase 

carbônica (30 kDa), inibidor de tripsina de soja (20,1 kDa) e α-lactoalbumina (14,4 kDa). 

 
3.5.5 DETERMINAÇÃO DA MASSA MOLECULAR APARENTE POR FILTRAÇÃO EM 

GEL 

 
A massa molecular da enzima foi estimada por gel filtração utilizando a coluna 

Sephacryl S-200HR como descrito no item 3.5.3. O perfil de eluição foi acompanhado por 

medidas da absorbância a 280 nm para as proteínas padrões e pela atividade da enzima. 

As proteínas β-amilase (200 kDa), álcool desidrogenase (150 KDa), soroalbumina 

bovina (66 kDa), α-lactoalbumina (14,2 kDa) e citocromo C (12,4 kDa) foram utilizadas 

para a padronização da coluna e o azul dextrana para a determinação do volume morto 

(V0). O volume de eluição de cada proteína (Ve) e do azul dextrana (V0) foram medidos e 

a relação Ve/V0 determinada. A massa molecular da enzima foi estimada através da reta 

padrão obtida por inserção em gráfico, dos logaritmos das massas moleculares das 

proteínas padrões contra a razão Ve/V0 de cada uma.  



  

3.5.6 DETERMINAÇÃO DA MASSA MOLECULAR EM SDS-PAGE 

 
 A massa molecular da enzima foi determinado por meio da reta padrão obtida por 

inserção em gráfico, do logaritmo das massas moleculares das proteínas padrões contra 

o fator de retenção (dr/dm) e posterior regressão linear onde dr é distância de retenção do 

soluto (distância percorrida pela proteína) e dm é a distância percorrida pelo solvente. 

Como marcadores as seguintes proteínas foram utilizadas, fosforilase B (94 kDa), 

albumina bovina (67 kDa), ovoalbumina (43 kDa), anidrase carbônica (30 kDa), inibidor de 

tripsina de soja (20,1 kDa) e α-lactoalbumina (14,4 kDa). 

3.6 DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS CINÉTICOS E DE ESTABILIDADE DAS 

LIPASES PRODUZIDAS PELO FUNGO ENDOFÍTICO Cercospora kikuchii. 

As características das lipases contidas no extrato bruto, das lipases ligadas ao 

micélio e da lipase pura foram estudadas. Os ensaios realizados com o extrato bruto e 

com as lipases ligadas ao micélio tiveram como objetivo verificar se estas enzimas 

apresentavam características bioquímicas, que possibilitassem sua aplicação em 

biocatálise que não requer uma purificação total. Após a purificação, alguns dos ensaios 

foram repetidos, agora com a finalidade de conhecer as propriedades bioquímicas da 

enzima pura. Em todos os ensaios as atividades foram determinadas com o método do 

pNPP (palmitato de p-nitrofenila), que está descrito na seção 3.2. 

3.6.1 DETERMINAÇÃO DA TEMPERATURA ÓTIMA E TERMOESTABILIDADE DA 

LIPASE PURIFICADA 

 Para determinação da temperatura ótima, a avaliação da atividade lipolítica foi 

realizada nos intervalos de temperatura de 15 a 60°C. A termoestabilidade foi 

determinada através da incubação prévia da lipase por duas horas nas temperaturas 

entre 40 e 60°C, em seguida procedeu-se a reação enzimática a 35°C. 

3.6.2 DETERMINAÇÃO DO pH ÓTIMO DA LIPASE PURIFICADA 

 

Para determinação do pH ótimo da enzima pura a reação enzimática ocorreu nos 

seguintes valores de pHs: citrato-fosfato (2,2 a 7,8); Tris-HCl (8,2 a 9,0). O estudo foi 

realizado em triplicada. 

 



  

3.6.3 DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS CINÉTICOS – Km e Vmax  

 

 Para a determinação das constantes cinéticas a enzima pura foi incubada com 

diferentes concentrações de pNPP variando entre 0,015 e 0,4 mmol/L, na temperatura e 

pH ótimo de atividade. Os valores de Km e Vmax foram determinados plotando os dados no 

programa Prism5. O substrato utilizado na cinética enzimática foi preparado por diluição. 

3.6.4 EFEITO DA TEMPERATURA NA ATIVIDADE E ESTABILIDADE DAS LIPASES 
DO EXTRATO BRUTO E LIGADAS AO MICÉLIO 

Para determinar o efeito da temperatura sobre a atividade lipolítica das lipases 

presentes no extrato bruto e daquelas ligadas ao micélio, a reação enzimática ocorreu em 

temperaturas entre 15 e 80°C, em tampão fosfato de sódio 50 mM pH 6,5. A estabilidade 

à temperatura foi determinada através da incubação prévia das enzimas em temperaturas 

entre 40 e 80°C. Amostras foram removidas em diferentes tempos de incubação e a 

atividade lipolítica residual foi determinada na temperatura ideal para cada enzima. 

3.6.5 EFEITO DO pH NA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DAS LIPASES DO EXTRATO 
BRUTO E LIGADAS AO MICÉLIO 

 
Para a determinação do melhor pH para hidrólise, as lipases foram incubadas em 

suas respectivas temperaturas ótimas nos seguintes tampões a 50 mM: citrato-fosfato 

(2,2 a 7,8); Tris-HCl (8,2 a 9,0). O estudo foi realizado em triplicada. 

 
3.7 PROCESSO DE SECAGEM DO EXTRATO BRUTO, DA ENZIMA SEMI-
PURIFICADA E DA LIPASE PURA 
 
3.7.1 “SPRAY DRYER” 

 

A solução enzimática tanto do extrato bruto, da lipase semi-purificada e da enzima 

pura, foi submetida à secagem em “spray dryer” através da adição de diferentes 

adjuvantes, com 0,1 % de Tween 20: maltodextrina DE20, maltodextrina DE10, manitol, 

goma arábica, trealose, sacarose, β-ciclodextrina e lactose. 

A operação teve início com a alimentação e aquecimento do gás de secagem. 

Atingida a temperatura desejada, iniciou-se a alimentação da solução enzimática 

contendo os adjuvantes de secagem, a uma vazão pré-fixada do ar de atomização. Uma 

vez a solução enzimática na câmara de secagem, foram efetuadas as medidas, em 

intervalos regulares, da temperatura de saída do gás, Tgs, para se obter o instante em que 



  

o processo entra em regime permanente (em torno de 10 minutos). Em seguida, iniciou-se 

então a retirada de amostra do produto seco durante aproximadamente 40 minutos. Essas 

amostras foram utilizadas para as análises físico-químicas do produto da secagem 

(determinação da umidade, distribuição granulométrica, morfologia e da atividade 

enzimática residual das amostras secas). 

O “spray drying” utilizado no projeto (SD 05 fabricado pela LAB-PLANT, Reino 

Unido) está apresentado na Figura 6 e sua câmara de secagem possui diâmetro de 215 

mm e altura de 500 mm. Os principais componentes do sistema são:  

 
- Sistema de alimentação de suspensão, que é composto por uma bomba peristáltica, e 
um atomizador de duplo fluido à ar comprimido; 
 
- Sistema de alimentação do ar de secagem, constituído por um compressor e filtro de ar; 
 
- Sistema de controle de temperatura do gás de secagem e, 
 
- Sistema coletor do produto seco (ciclone). 
 

 

 
3.7.2 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE SECAGEM EM “SPRAY DRYER” E 

CARACTERIZAÇÃO DA ENZIMA SECA 

3.7.2.1 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA APÓS A SECAGEM  

O ensaio de atividade enzimática após a secagem em “spray dryer” foi realizado 

como descrito no item 3.2 com pequena modificação: para obtenção da solução 

enzimática, dissolveu-se 0,1 g de enzima seca em 1 mL de tampão fosfato 50 mM pH 6,5. 

Em seguida procedeu-se a avaliação da atividade enzimática.  

Figura 6. Equipamento “spray dryer” utilizado: 1- 

reservatório, 2- bomba peristáltica, 3- sistema de 

atomização, 4- câmara de secagem, 5- ciclone, 6- coletor 

do produto seco, 7- painel de controle. 



  

 3.7.2.2 DETERMINAÇÃO DA UMIDADE RESIDUAL (BASE SECA) 

 
A umidade no produto seco foi medida pelo método da estufa (utilizando uma estufa 

de convecção forçada, à temperatura de 102 ± 1°C, até atingir massa constante) 

colocando-se uma massa determinada do produto em uma placa de Petri, verificando-se 

o teor de umidade através da seguinte relação: 

 

   100
sec

sec x
M

MM
X

a

aúmido

p

−
=                                                                          (1) 

onde: 

Múmido  = massa do material úmido adicionado à Placa de Petri (g); 

Mseca =  massa do material após secagem em estufa até massa constante (g) 

Xp = umidade do produto em base seca (g.H2O/g.material seco). 

 

 Os resultados foram obtidos a partir dos valores médios de três determinações.  

 
 
3.7.2.3 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 
 

A distribuição granulométrica da amostra foi determinada dispersando-se uma 

quantidade de pó sob uma lâmina de vidro e obtendo-se imagens com a ajuda de um 

microscópio óptico (Olympus® - modelo BX60MIV). As fotos obtidas foram analisadas por 

um sistema de análise de imagens utilizando na contagem das partículas o diâmetro 

médio que se refere ao comprimento médio dos diâmetros medidos em intervalos de dois 

graus e passando através do centro da partícula (IMAGE PRO-PLUS®, 2009). 

 

3.7.2.4 ANÁLISE DAS PARTICULAS POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE 

VARREDURA (MEV) 

 

 A morfologia das partículas foi observada através de microscopia eletrônica de 

varredura. As amostras foram dispostas sobre um suporte e cobertas com um filme de 

ouro. As fotomicrografias foram realizadas com um aumento de 1000 e 15000 vezes. 

 

 

 

 



  

3.7.2.5 RECUPERAÇÃO DO PRODUTO  

 

 A taxa de recuperação do produto ou o rendimento do processo foi calculado através 

de percentual entre a massa de pó total coletada e a massa de sólidos alimentada no 

equipamento (SOUZA, 2003).  

 
3.8 OTIMIZAÇÃO DOS ENSAIOS DE SECAGEM  

 

 Com base nas informações obtidas nos ensaios preliminares de secagem descritos 

no item 3.7.1, selecionou-se lactose, maltodextrina DE10 e β-ciclodextrina como os 

adjuvantes de secagem que conferiram os melhores resultados no que se refere à 

retenção da atividade enzimática. Os experimentos de secagem seguiram um 

planejamento do tipo composto central feito para cada adjuvante de secagem (EXC) 

utilizado. Para otimização dos ensaios de secagem foram selecionadas as variáveis que 

mostraram maior influência no desempenho do secador e nas características do produto 

seco obtido, sendo a vazão de alimentação do extrato (Ws), a porcentagem de adjuvante 

utilizada (ADJ) e da temperatura de entrada do gás de secagem (Tge), conforme 

representado na Tabela 3. A codificação dos níveis das variáveis independentes para o 

planejamento (composto central) foi feito seguindo as seguintes equações: 
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Tabela 3. Variáveis analisadas no planejamento experimental. 

 

 

Variáveis - 1.682 - 1 0 1 1.682 

Ws (g/min) 2,63 4,0 6,0 8,0 9,36 

ADJ (%) 1,95 4,0 7,0 10,0 12,05 

Tge (
oC) 86,4 100,0 120,0 140,0 153,6 



  

Os ensaios foram delineados através de um planejamento composto central (16 

combinações). O planejamento dos experimentos foi gerado com o auxílio do programa 

Statistica® para Windows versão 8.0 (2007). A caracterização do produto seco foi 

realizada através da avaliação da atividade enzimática residual, da umidade residual 

(base seca) e da recuperação do produto. 

 
3.9 AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE APÓS SECAGEM EM “SPRAY DRYER” 

 
 Após a secagem do extrato bruto, na presença de diferentes adjuvantes, foi avaliada 

a estabilidade enzimática no pó obtido. O ensaio de atividade enzimática foi realizado 

conforme o item 3.7.2.1. 

 
3.10 REAGENTES 

 
Os principais reagentes utilizados no presente trabalho, assim como a sua 

procedência e grau de pureza, estão citados na Tabela 4. 

 
Tabela 4. Procedência e grau de pureza dos reagentes utilizados no trabalho. 
Reagente Marca Grau de Pureza 
Acetona Merck  P.A 
Álcool Isopropílico Cinética Química  P.A 
Acrilamida Sigma  Para eletroforese 
Albumina Bovina (BSA) Sigma  99% 
Azul de Bromofenol Sigma Para eletroforese 
Bis-Acrilamida Sigma Para eletroforese 
Dodecilsulfato de sódio (SDS) Sigma Para eletroforese 
Etanol Cinética Química   P.A 
Glicerol Merck  P.A 
Goma Arábica Synth  P.A 
Hidróxido de Sódio Synth  P.A 
Mercaptoetanol Sigma Para eletroforese 
Nitrato de Prata Reagem  P.A 
Palmitato de p-nitrofenila Sigma  P.A 
Óleo de soja Marca comercial Grau alimentício 
Persulfato de Amônio Synth  Para eletroforese 
Temed Sigma Para eletroforese 
Tris  Merck P.A 
Triton X-100 Sigma Para biol. molecular 
Lactose Sigma ≥ 99,5% 
β-ciclodextrina Sigma ≥ 97,0% 
Sacarose Synth  P.A 
Maltodextrina DE10 Corn Products Brasil Grau alimentício  
Maltodextrina DE20 Corn Products Brasil Grau alimentício 
Tiosulfato de Sódio Penta Hidratado Reagem  P.A 



  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 SEPARAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE UMA DAS LIPASES DE Cercospora kikuchii 
 

 Nessa etapa do projeto, grande parte do trabalho experimental foi concentrada na 

busca das melhores técnicas cromatográficas para isolar e purificar as lipases. Dessa 

forma, diferentes colunas cromatográficas foram testadas. Dentre as colunas inicialmente 

utilizadas estão as de troca iônica: DEAE-Sepharose Fast Flow e CM-Sepharose Fast 

Flow. Entretanto devido à natureza hidrofóbica da maioria das lipases, estas colunas não 

foram efetivas na separação e purificação destas enzimas uma vez que a atividade 

específica, o índice de purificação e o rendimento foram extremamente baixos. Assim, 

decidiu-se por colunas de interação hidrofóbica, seguida de coluna de gel filtração. 

Apresenta-se a seguir o detalhamento dos protocolos experimentais que permitiram isolar 

e purificar uma das lipases produzidas pelo fungo endofítico C. kikuchii. 

 

Coluna de Interação Hidrofóbica: 

 
O extrato bruto (15 mL) dialisado e concentrado, contendo 8,73 mg de proteína, foi 

aplicado em coluna Butyl-Sepharose Fast Flow com fluxo de 1 mL/min. Este tipo de 

cromatografia tem sido extensivamente utilizada na purificação de lipases, principalmente 

devido ao forte caráter hidrofóbico destas enzimas que seria responsável pela formação 

dos agregados enzimáticos. Dos grupamentos utilizados neste tipo de cromatografia, 

grupos butila, fenila e octila são os mais frequentemente empregados (SAXENA et al., 

2003). 

O perfil da cromatografia do extrato bruto na coluna de Butyl-Sepharose Fast Flow, 

esta representado na Figura 7. A eluição das proteínas adsorvidas foi realizada pela passagem 

inicial de tampão de equilíbrio (fosfato de sódio 50 mM pH 6,5) com a diminuição gradual 

da concentração de sulfato de amônio (1M e 500 mM), seguido pela passagem somente 

do tampão de equilíbrio e por fim passagem de água destilada. A cromatografia 

apresentou 4 Pools de atividade lipolítica, com destaque para o Pool IV que apresentou 

maior atividade específica e rendimento. O resumo do processo de separação e 

purificação em coluna de Interação Hidrofóbica esta representado na Tabela 5. 
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Tabela 5. Resumo do processo de purificação: Butyl-Sepharose Fast Flow 

Amostra U/Total Ativ. Específica U/mg  Proteína Total (mg) Ip Rendimento % 
Extrato bruto 352,5 40,35 8,73 1 100,0 

  Butyl-Sepharose    
Pool I 34,00 11,44 2,97 0,30 9,64 
Pool II 26,00 104,0 0,25 2.57 7,37 
Pool III 6,250 15,24 0,41 0,37 1,77 
Pool IV 282,00 188,0 1,50 4,65 80,0 

                 Ip: Índice de purificação 

 
 1ª CROMATOGRAFIA DE GEL FILTRAÇÃO: 

 O Pool IV (frações entre 150-250) eluído durante a passagem de água destilada na 

coluna de interação hidrofóbica foi concentrado com polietilenoglicol e aplicado em uma 

coluna de gel filtração. A coluna de Sephacryl S-200HR foi pré-equilibrada com tampão 

fosfato de sódio 50 mM pH 6,5 acrescentado de 150 mM de NaCl, com um fluxo de 9,6 

mL.h-1. As frações foram coletadas em intervalos de 15 minutos. A cromatografia de gel 

filtração baseia-se na separação de proteínas de acordo com a massa molar e tem sido 

utilizada para a purificação de muitas lipases microbianas (SAXENA et al., 2003). 

Trabalhos anteriores mostraram que muitas vezes lipases formam agregados de alta 

Figura 7. Perfil de separação cromatográfica da lipase produzida por C. kikuchii – Interação 
Hidrofóbica. O fluido da cultura dialisado e concentrado foi aplicado em coluna Butyl-Sepharose 
Fast Flow (2,0 x 30 cm). Frações de 3,0 mL foram coletadas e analisadas em A280 (linha vermelha) 
e atividade enzimática (linha azul). Frações de 1-50: tampão com 1M de (NH4)2SO4; 50-100: 
tampão com 500 mM de (NH4)2SO4; 100-150: tampão fosfato de sódio 50 mM pH 6,5; 150-250: 
água destilada. 



  

massa molar, que eluem no volume morto da coluna de gel filtração, o que facilita a 

purificação posterior (KRIEGER et al., 1999) 

O perfil cromatográfico desta primeira coluna de gel filtração revelou dois picos de 

proteína e somente um deles apresentou atividade lipolítica (Figura 8).  
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2ª CROMATOGRAFIA DE GEL FILTRAÇÃO: 

As frações contendo atividade lipolítica obtidas da 1ª coluna de gel filtração foram 

reunidas, concentradas com polietilenoglicol e novamente aplicadas na coluna de 

Sephacryl S-200HR, equilibrada sob as mesmas condições. A amostra foi eluída no 

mesmo tampão de equilíbrio da coluna descrito acima com fluxo de 6,0 mL.h-1 e as 

frações foram coletadas em intervalos de 10 minutos.  O perfil cromatográfico desta 

segunda coluna de gel filtração revelou um único pico de proteína que coincidia com um 

pico apresentando atividade enzimática (Figura 9).  

 

Figura 8. Perfil de separação cromatográfica da lipase produzida por C. kikuchii - 1ª Coluna de gel 
filtração. O Pool IV obtido da coluna de interação hidrofóbica foi concentrado e aplicado em coluna 
Sephacryl S-200HR (2,0 x 30 cm) pré-equilibrada com 50 mM de tampão fosfato de sódio pH 6,5 
com 150 mM de NaCl. Frações de 2,0 mL foram coletadas e analisadas em A280 (linha vermelha) e 
atividade enzimática (linha azul).  
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O resumo do processo final de purificação assim como o perfil eletroforético dos Pools obtidos pelas 
três colunas estão representados respectivamente na Tabela 6 e na Figura 10. 

 

Tabela 6. Resumo do processo final de purificação de uma lipase produzida por C. kikuchii. 

Amostra U/Total Ativ. Específica Proteína Total (mg) Ip Rendimento % 

Extrato bruto 352,5 40,35 8,73 1 100,0 
Interação 

Hidrofóbica 
Pool IV 

 
282,0 

 
188,0 

 
1,50 

 
4,65 

 
80,0 

1ª Gel Filtração 
Pool I 

94,0 375,0 0,25 9,31 26,6 

2ª Gel Filtração 
Pool II 

31,3 223,6 0,14 5,54 9,0 

                 Ip: Índice de purificação 

 

 

 

 

Figura 9. Perfil de separação cromatográfica da lipase produzida por C. kikuchii – 2a Coluna de gel 
filtração. O Pool I obtido da 1ª coluna de gel filtração foi concentrado e aplicado numa 2ª coluna 
Sephacryl S-200HR (2,0 x 30 cm) pré-equilibrada com 50 mM de tampão fosfato de sódio pH 6,5 
com 150 mM de NaCl. Frações de 1,0 mL foram coletadas e analisadas em A280 (linha vermelha) e 
atividade enzimática (linha azul).  



  

 

 

 

 

 

 

 
A maioria das aplicações comerciais não exige preparações homogêneas de 

lipases, no entanto, um certo grau de pureza permite um uso mais eficiente. Além da 

purificação enzimática permitir a determinação da sequência primária de 

aminoácidos, esta é fundamental para o estudo da estrutura tridimensional. Os 

estudos de raios-X de lipases puras permitiram o estabelecimento de relações 

estrutura-função e contribuíram para um melhor entendimento dos mecanismos de 

ação cinética na hidrólise, síntese e intercâmbio de grupo de ésteres (GHOSH et al., 

1996; TAIPA et al., 1992). Além disso, as preparações de lipases purificadas são 

necessárias nas indústrias que empregam enzimas para a produção biocatalítica de 

química fina, produtos farmacêuticos e cosméticos. 

Protocolos de purificação disponíveis na literatura são importantes para 

consulta quando se tenta purificar qualquer novo tipo de preparação enzimática.  Na 

maioria das vezes, uma única etapa cromatográfica não é suficiente para obter o 

Figura 10. Perfil eletroforético em gel de poliacrilamida em condições desnaturantes do filtrado 
da cultura, do Pool IV obtido da Coluna Butyl-Sepharose Fast Flow e Pool I e II das Colunas de 
Gel Filtração. Coluna 1: Pool II 2ª coluna de gel filtração (30 µg); 2: Pool I 1ª coluna de gel 
filtração (48 µg); 3: Pool IV Butyl-Sepharose Fast Flow (77 µg); 4: fluido de cultura, dialisado e 
concentrado (137µg); 5: padrões de massa molecular: fosfolipase B (94 kDa), albumina bovina 
(67 kDa), ovalbumina (43 kDa), anidrase carbônica (30 kDa), inibidor de tripsina de soja (20,1 
kDa) e α-lactoalbumina (14,4 kDa). 
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nível necessário de pureza, assim, uma combinação de passos cromatográficos é 

necessária. Cromatografia de troca iônica é o método cromatográfico mais comum, 

usado em 67% dos sistemas de purificação analisados e em 29% destes é utilizada 

mais de uma vez. De acordo com Saxena (2003) gel filtração é o segundo método 

de purificação empregado, utilizado em 60% dos sistemas de purificação seguida 

pela cromatografia de interação hidrofóbica (18%). Apesar da cromatografia de gel 

filtração possuir uma menor capacidade de interação, ela é muito utilizada nas 

etapas de polimento final dos protocolos de purificação. Com técnicas de afinidade 

(incluindo a cromatografia de interação hidrofóbica), o fator de purificação obtido 

varia 2 a10 (SAXENA, 2003). 

Os procedimentos habituais de purificação de lipases são, por vezes, 

trabalhosos e demorados, resultando em baixa produtividade final. Algumas novas 

tecnologias de purificação de lipases têm sido recentemente aplicadas, as quais 

incluem processos de membrana, imunopurificação, coluna cromatográfica de fase 

estacionária e sistemas aquosos de duas fases (PALEKAR et al., 2000). Na Tabela 

7 estão representadas as características de lipases fúngicas purificadas por 

diferentes métodos cromatográficos. Analisando essa tabela, verifica-se que os 

parâmetros utilizados para avaliar a eficiência de um processo de purificação, como 

recuperação, índice de purificação e atividade especifica, apresentam valores muito 

distintos. Isso acontece mesmo quando se analisa uma mesma espécie de 

microrganismo. Uma das razões é a diversidade dos métodos cromatográficos, dos 

meios de cultura, das espécies e do conteúdo dos extratos brutos produzidos, que 

podem interferir de forma significativa no resultado final da purificação. No caso do 

protocolo de purificação de uma das lipases do fungo C. kikuchii, apesar do 

rendimento ter sido relativamente baixo, o fator de purificação e principalmente a 

atividade especifica (223,6 U/mg) foram muito satisfatórios. Se considerarmos uma 

aplicação industrial da lipase que não exija uma purificação total, a utilização da 

coluna de interação hidrofóbica torna-se ainda mais interessante uma vez que o 

Pool IV apresentou ótimos resultados para recuperação (80%) e para atividade 

especifica (188,0 U/mg). 

 

 

 

 



  

Tabela 7. Características e métodos para purificação de várias lipases fúngicas.   
Microrganismo Principais 

Cromatografias 
Rec 
% 

AE 
U/mg 

Ip M.M 
(kDa) 

Referência 

Rhizopus oryzae Sephadex G-100 64 189 160 65 Razak et al.,(1997) 

Rhizopus 
arrhizus 

gel filtração; 
Sephadex G-100 

42 25 720 67 Chattopadhyay et 
al., (1999) 

Rhizopus 
chinensis 

DEAE-Sepharose; 
gel filtração 

27 146 25 28,4 Yasuda et al., 
(1999) 

Rhizopus oryzae Sephadex G-75 22 8800 126 32 Hiol et al., (2000) 

Rhizopus oryzae Sephadex G-100 11 11,1 9,7 40 Razak et al., (1997) 

Penicillium 
simplicissimum 

Phenyl Sepharose; 20 15 88 56 Sztajer et al., 
(1992) 

Penicillium 
chrysogenum 

Phenyl Sepharose;  44 4,6 30 40 Ferrer et al., (2000) 

Penicillium 
cyclopium 

Sephadex G-75; 
DEAE-Sephadex 

30 1000 590 37 Chahinian et al., 
2000 

Cunninghamella 
verticullata 

Interação 
hidrofóbica 

33 44 18,9 60 Gopinath et al., 
(2002) 

Rhizomucor 
miehei 

Interação 
hidrofóbica 

32 21 42 36 Wu et al., 1996 

N. crassa Sephadex G-100 23 44 8,6 54 Kundu et al., (1987) 

Aspergillus niger Sephadex G-75; 
DEAE-Sepharose 

34 1,8 600 35 Sugihara et al., 
(1988) 

Aspergillus 
oryzae 

Interação 
hidrofóbica 

41 1180 48 41 Toida et al., (1995) 

Aspergillus 
terreus 

Gel filtração; Q-
Sepharose 

28 250 11 41 Yadav et al., (1998) 

Penicillium 
abeanum 

Interação 
hidrofóbica 

12 3,7 200 28 Sugihara et al., 
(1996) 

Botrytis cinerea Octyl-Sepharose; 
Sephacryl S-200 

21 25 31 60 Commenil et al., 
(1995) 

Geotrichum 
candidum 

Troca iônica; 
Sephacryl S-200 

62 74 35 61 Veeraragavan et 
al., (1990) 

Fusarium 
globulosum 

Octyl-Sepharose 
 

31 110 29 73 Saxena, (2003) 

Humicola 
lanuginosa 

Sephadex G-75; 
DEAE-Sepharose 

15 3,0 150 39 Omar et al., (1987) 

Pythium ultimum DEAE-Sepharose; 
Sephacryl S-200 

22 42 66 71 Mozaffar e Weete, 
(1993) 

Cercospora 
kikuchii 

Butyl-sepharose; 
Sephacryl S-200HR 

9 223,6 5,54 65,1/73,5 Costa-Silva (2010) 

   Rec: recuperação; AE: atividade específica; Ip: índice de purificação; M.M: Massa molecular. 
 

 



  

4.2 DETERMINAÇÃO DA MASSA MOLECULAR POR FILTRAÇÃO EM GEL E SDS-
PAGE 
 
 A massa molecular da lipase pura foi estimada através de SDS-PAGE e por 

cromatografia de gel filtração Sephacril S-200HR. Plotou-se os valores do logaritmo da 

massa molar dos padrões utilizados versus os valores dos fatores de retenção da 

migração relativa de cada padrão e da enzima. Assim, a análise de regressão linear 

permitiu estimar a massa molar da lipase pura em 65,1 kDa (Figura 11). Utilizando a 

cromatografia de gel filtração o peso molecular foi estimado em 73,5 kDa (Figura 12). Uma 

diferença em torno de 10%, dos valores do peso molecular obtidos com o uso desses dois 

métodos, é aceitável. Neste caso, a diferença ficou em torno do valor aceito, o que pode 

indicar que a lipase purificada trata-se de um monômero. O massa molecular da lipase do 

fungo Botrytis cinerea foi estimado em 60 e 72 kDa, utilizando respectivamente SDS-

PAGE e coluna de gel filtração, indicando que também se tratava de um monômero 

(COMMÉNIL et al., 1995). Ocorrência diferente foi relatada para o fungo Pythium ultimum 

em que a massa molecular da lipase foi estimada em 270 kDa utilizando Sephacryl S−200 

e em 68 kDa com SDS-PAGE, indicando que se tratava de um tetrâmero (MOZAFFAR e 

WEETE, 1993). Como apresentado na Tabela 7, a massa molar de lipases fúngicas variam 

em torno de 28,4 a 76 kDa, podendo no entanto, encontrar citações que extrapolam esses 

valores. Assim, os valores encontrados para a massa molar da lipase pura, nos dois 

métodos utilizados, estão dentro do que normalmente é reportado na literatura científica.  
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Figura 11. Estimativa da massa molecular relativa da lipase pura de Cercospora kikuchii por 
eletroforese em gel de poliacrilamida.  
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4.3 DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS CINÉTICOS E DE ESTABILIDADE: 

EXTRATO BRUTO, LIPASES LIGADAS AO MICÉLIO E LIPASE PURA  

 
4.3.1 CARACTERIZAÇÃO BIOQUIMICA E CINÉTICA DA LIPASE PURA 

 
Após a purificação, a lipase de C. kikuchii foi estudada quanto às suas 

características cinéticas e de estabilidade. Foram determinados os efeitos do pH e 

da temperatura na atividade, estabilidade frente à temperatura, além do efeito da 

concentração do substrato na atividade lipolítica.  

 
4.3.1.1 TEMPERATURA ÓTIMA E TERMOESTABILIDADE 

 
Para determinar a temperatura ótima na atividade enzimática da lipase pura, a 

hidrólise do pNPP foi acompanhada em temperaturas entre 15 e 60°C (Figura 13). 

Nas condições experimentais utilizadas, a atividade máxima foi obtida na 

temperatura de 35°C.  

Com relação à termoestabilidade, a lipase purificada apresentou maior 

estabilidade a 40°C e nesta temperatura manteve 80,2% de sua atividade inicial 

após 2 horas de incubação. Entretanto a enzima ainda reteve 74,3 e 68,5% de sua 

atividade após 2 horas de incubação nas temperaturas de 45 e 50°C (Figura 14).  

Figura 12. Estimativa da massa molecular relativa da lipase pura de Cercospora kikuchii 
por filtração em gel Sephacril S-200HR. 
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Várias lipases são reportadas como termoestáveis, característica importante 

no desenvolvimento de processos que visam a reutilização das enzimas. Fungos 

termofílicos podem ser fontes potenciais para produzir enzimas termotolerantes. Em 

estudo realizado por Burkert et al. (2004), com lipase obtida de Geotrichum 

candidum NRRL-Y552, a estabilidade foi reduzida quando a temperatura era 

elevada a níveis superiores a 30oC. Temperaturas de estabilidade maiores foram 

Figura 13. Efeito da temperatura sobre a atividade da lipase purificada de Cercospora 
kikuchii. Condições do ensaio: 15 - 60°C, tampão fosfatode sódio 50 mM pH 6,5, 
concentração de proteína: 7,0 mg/mL, pNPP 0,135 mg/mL. Ensaios realizados em triplicata. 

Figura 14. Estabilidade frente à temperatura da lipase purificada de C. kikuchii. Atividade 
residual após incubação a 40, 45, 50 e 60°C. Condições de ensaio: 35oC, tampão fosfato 
de sódio 50 mM pH 6,5, pNPP 0,135 mg/mL. Ensaios realizados em triplicata. 
 



  

relatadas para lipase produzida por Rhizopus homothallicus que apresentou tempo 

de meia vida (t1/2 =0,72 h) a 50°C e para lipase de Aspergillus niger 40oC foi a 

temperatura na qual esta apresentou maior estabilidade (DIAZ et al., 2006; KAMINI 

et al., 1998). A lipase purificada de Aspergillus carneus, demonstrou maior 

estabilidade entre as temperaturas de 30-50°C (SAXENA et al., 2003). Considerando 

esta faixa, pode-se citar a estabilidade térmica obtida para enzima de Candida 

rugosa e de uma mistura de isoenzimas comerciais (Sigma), a 30°C (CASA et al., 

2006). Na Tabela 8 pode-se visualizar os distintos valores de temperatura e pH 

ótimos obtidos para lipases fúngicas purificadas e produzidas em diferentes 

condições de fermentação. Uma comparação com os resultados encontrados na 

literatura no que se refere à termoestabilidade, a lipase purificada de C. kikuchii 

apresentou valores de atividade residual acima do que normalmente é encontrado 

para lipases purificadas nas temperaturas de 40 a 50°C. Nestas temperaturas os 

valores de atividade residual variaram de 80 a 68,5% após duas horas de incubação. 

 
Tabela 8. Características bioquímicas de lipases fúngicas purificadas e 
produzidas em diferentes condições de fermentação. 
Microrganismo Temp. (°C) pH Termoestabilidade  Referência 
Penicillium 
aurantiogriseum 

 
60 

 
6 - 8 

 
80%/1h - 28°C 

 
Lima et al., (2004a) 

Penicillium sp. 45 7 - 9 93%/1h - 60°C Prazeres et al., (2006) 
Aspergillus 
cerneous 

 
37 

 
9 

 
55%/0,16h - 70°C 

 
Saxena et al., (2003) 

Rhizopus 
homothallicus 

 
38 

 
8 

 
t1/2=40min - 50°C 

 
Diaz et al., (2006) 

Antrodia 
cinnamomea 

 
60 

 
11 

 
50%/1h - 40°C 

 
Shu et al., (2006) 

Antrodia 
cinnamomea 

45  9 80%/24h - 25°C Shu et al., (2006) 

Penicillium 
verrucosum 

42 8,5 nd Menoncin et al., (2008) 

Aureobasidium 
pullulans 

30 8,5 nd Liu et al., (2008) 

Mucor miehei 30 7 nd Huge-Jensen et al., 
(1987) 

Aspergillus 
terreus 

50 10 60%/1h - 45°C Yadav et al., (1998) 

Penicillium 
abeanum 

30 8 70%/1h - 35°C Sugihara et al., (1996) 

Penicillium 
chrysogenum 

45 8 nd Ferrer et al., (2000) 

Aspergillus niger 45 7 98,7%/30min - 60°C Shu et al., (2006b) 

Cercospora 
kikuchii 

35 4,6 80,2%/2h - 40°C Costa-Silva (2010) 

nd: não determinado 



  

4.3.1.2 DETERMINAÇÃO DO pH ÓTIMO DA LIPASE PURA  

 
A determinação do pH ótimo na atividade da lipase purificada de C. kikuchii foi 

estudada na faixa de 2,2 a 9,0 (Figura 15). A enzima foi ativa em uma ampla faixa de 

pH, sendo que a atividade máxima foi obtida no pH 4,6 (38,7 U/mL). Entretanto, 

mesmo em valores extremos como em pH 9,0, detectou-se 50% da atividade dosada 

em pH 4,6. Analisando o valor de pH ótimo obtido neste trabalho, pode-se constatar 

que este difere normalmente dos valores indicados na literatura para outras lipases 

fúngicas. Estas últimas normalmente são mais ativas em pH que variam do neutro 

ao alcalino (Tabela 8). Neste caso em que o pH ótimo foi mais ácido do que 

normalmente é relatado, faz com que a lipase purificada de C. kikuchii se torne uma 

alternativa viável para processos catalíticos que exijam valores de pH abaixo da 

neutralidade.  
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Figura 15. Efeito do pH na atividade enzimática da lipase purificada de C. kikuchii. 
Tampões utilizados nos ensaios na concentração de 50 mM: Mc Ilvaine pH – 2,2 a 7,8; 
Tris-HCl pH- 7,8 a 9. Ensaio de atividade: 35oC, 7,0 mg/mL de proteína, pNPP 0,135 
mg/mL. Ensaios realizados em triplicata. 
 



  

4.3.1.3. DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS CINÉTICOS – Km e Vmax 

 
O efeito da concentração de substrato sobre a atividade enzimática foi 

realizado mantendo-se a concentração de enzima e variando-se a concentração de 

pNPP entre 0,015 e 0,4 mmol/L. Observou-se que a atividade aumenta de acordo 

com o aumento da concentração do substrato de maneira linear (Figura 16). Para 

tentar descrever o comportamento cinético da lipase pura de C. Kikuchii, os dados 

foram analisados segundo a equação de Michaelis-Menten (V0 = Vmax.[S] / KM + [S]). 

Esta equação é representada graficamente plotando-se V0 (velocidade inicial) contra 

S (concentração de substrato) e descreve uma hipérbole retangular (Figura 16). 

Assim o valor de Km e Vmax para a enzima pura utilizando pNPP como substrato foi 

estimado em 0,03240 mM e 10,28 µmol/min/mg de proteína, respectivamente. A 

comparação dos parâmetros cinéticos aqui estudados com outros da literatura é 

dificultada uma vez que há uma grande variedade de substratos utilizados. No 

entanto, Shu et al., (2006b) relataram valores de km e Vmax para o fungo Aspergillus 

niger, utilizando pNPP, em 7,37 mmol/L e 25,91 µmol/min/mg respectivamente. 
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Figura 16. Efeito da concentração do substrato na atividade da lipase purificada de C. 
kikuchii. Condições de ensaio: 35 °C, concentração de proteínas: 7,0 µg/mL, 
concentração de pNPP: 0,015-0,4 mmol/L, tampão Mc Ilvaine pH 4,6. Ensaios realizados 
em triplicata. 



  

4.3.2 DETERMINAÇÃO DA MELHOR TEMPERATURA E TERMOESTABILIDADE 

DAS LIPASES PRESENTES NO EXTRATO BRUTO 

 
A Figura 17 mostra o efeito da temperatura, em uma faixa entre 15 e 80oC, na 

atividade enzimática do extrato bruto de C. kikuchii. As maiores atividades foram 

obtidas na faixa de 40°C (47,4 U/mL) a 65°C (35,7 U/mL), com atividade máxima a 

60°C (54,5 U/mL). 

Para determinar a estabilidade térmica, o extrato bruto foi incubado nas 

temperaturas de 50 a 80°C. As atividades residuais estão mostradas na Figura 18. 

Observa-se que as lipases presentes no extrato bruto de C. kikuchii apresentaram 

uma excelente termoestabilidade. Os valores das atividades residuais variaram de 

46,0% (80°C) a 85,3% (50°C) após 2 horas de incubação na ausência de substrato. 
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Figura 17. Efeito da temperatura na atividade lipolítica do extrato bruto de C. kikuchii. 
Condições do ensaio: temperatura entre 15 e 80°C, tampão fosfato de sódio 50 mM pH 6,5, 
concentração de proteína: 0,6 mg/mL e pNPP 0,135 mg/mL. Ensaios realizados em 
triplicata.  
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7.2.2.1 EFEITO DO pH NA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DO EXTRATO BRUTO  

 

 Os resultados obtidos para a melhor temperatura de atividade enzimática e 

para a termoestabilidade das lipases contidas no extrato bruto tornam essas 

enzimas interessantes para uma aplicação industrial que utiliza altas temperaturas. 

Um exemplo é a indústria oleoquímica e a de detergente. Nesta última, pode-se 

utilizar temperaturas em torno de 60°C o que aperfeiçoa o processo de remoção das 

manchas. No que se refere às lipases fúngicas, aquelas termoestáveis são ainda 

mais difíceis de encontrar. Exemplo são as lipases de Penicillium aurantiogriseum, 

Aspergillus niger e Fusarium heterosporum que mostraram alta atividade em 

temperaturas em torno de 50°C (LIMA et al., 2004b; SHIMADA et al., 1993; 

NAMBOODIRI et al., 2000).  Na temperatura de 60°C, a lipase de Humicula 

lanuginosa manteve 100% da atividade após 20 h de incubação, a de Aspergillus 

niger 80% após 90 minutos, enquanto que a de Aspergillus terreus manteve 100% 

após 24 h (OMAR et al.,1987; YADAV et al., 1998; VAN HEERDEN et al., 2002). 

Outros exemplos de extratos brutos contendo lipases com suas características 

bioquímicas estão apresentados na Tabela 9. 

 

 

Figura 18. Estabilidade à temperatura da atividade lipolítica do extrato bruto de C. kikuchii. 
Atividade residual após incubação nas temperaturas de 50, 60, 70 e 80 oC. Condições de 
ensaio: temperatura de 60 oC, tampão fosfato do sódio 50 mM pH 6,5, concentração de 
proteínas: 0,6 mg/mL e pNPP 0,135 mg/mL. Ensaios realizados em triplicata. 



  

Tabela 9. Características bioquímicas de lipases fúngicas presentes no extrato 
bruto produzidas em diferentes condições de fermentação. 

Microrganismo Temperatura (°C) pH Termoestabilidade  Referência 
Aspergillus niger 37 4-10 80%/1h - 50°C Kamini et al. (1998) 
Aspergillus niger 35 7-10 100%/1h - 40°C Romero et al. (2007) 
Aspergillus niger 45 5-7 100%/1h - 50°C Mahadik et al. (2002) 
Aspergillus niger 40 7 80%/24h - 25°C Mahadik et al. (2002) 
Penicillium sp. 42 4 T1/2=76h - 25°C Wolski et al. (2009) 
Penicillium 
verrucosum 

44 7 nd Kempka et al. (2008) 

Penicillium sp. 37 5,5 nd Wolski et al. (2009) 
Antrodia 
cinnamomea 

45 8 nd Shu et al. (2006) 

A. cinnamomea 60 7-12 57%/1h - 80°C Lin e Ko (2005) 
Geotrichum sp. 50 7 75%/1h - 60°C Ginalska et al. (2004) 
C. kikuchii 60 6,2 85,3%/2h - 50°C Costa-Silva (2010) 
 
4.3.2.1 EFEITO DO pH NA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DAS LIPASES PRESENTES 
NO EXTRATO BRUTO 
 

Como pode ser constatado na Tabela 9, apesar da possibilidade de atuação 

em uma ampla faixa de pH, a maioria das lipases fúngicas presentes em extratos 

brutos apresentam maior atividade lipolítica em valores próximos ao neutro. Esta 

característica também foi constatada nas lipases presentes no extrato bruto 

produzido por C. Kikuchii (Figura 19). Foram verificadas altas atividades no intervalo 

de pH entre 3,8 (38,9 U/mL) e 7,0 (31,5 U/mL), com atividade máxima em pH 6,2 

(51,6 U/mL). Em valores extremos de pH (pH 2,2) ainda detectou-se atividade 

lipolítica (17,5 U/mL).  

0 2 4 6 8 10
0

10

20

30

40

50

60

pH

A
ti

vi
d

ad
e 

E
nz

im
át

ic
a 

(U
/m

L
)

 
 
 

Figura 19. Efeito do pH na atividade lipolítica do extrato bruto de C. kikuchii. Condições de 
ensaio: 60°C, 0,6 mg/mL de proteína, 0,135 mg/mL de pNPP. Tampões utilizados nos ensaios 
50 mM: Mc Ilvaine pH – 2,2 a 7,8; Tris-HCl pH- 7,8 a 9,0. Ensaios realizados em triplicata. 
 



  

4.3.3 EFEITO DA TEMPERATURA SOBRE A ATIVIDADE E TERMOESTABILIDADE DAS 
LIPASES LIGADAS AO MICÉLIO 

 

Para determinar a melhor temperatura de reação para as lipases ligadas ao micélio, o 

ensaio enzimático foi realizado em temperaturas que variaram de 15 a 80°C (Figura 20). Nas 

condições experimentais utilizadas, essas lipases apresentaram uma grande capacidade de 

atuação em uma ampla faixa de temperatura. Alta atividade enzimática foi obtida entre 30 

(4940 U/mg) e 70°C (4770 U/mg) com atividade máxima em 50°C (7060 U/mg). Com relação 

ao estudo da termoestabilidade, as lipases ligadas ao micélio mantiveram pelo menos 75,1% 

de atividade residual após 2 horas de incubação a 80°C (Figura 21).  
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Figura 20. Efeito da temperatura na atividade lipolítica das lipases ligadas ao micélio de C. 
kikuchii. Condições do ensaio: temperatura entre 15 e 80°C, tampão fosfato de sódio 50 mM pH 
6,5,  pNPP 0,135 mg/mL e 0,01 g de micélio seco. Ensaios realizados em triplicata.  

Figura 21. Estabilidade à temperatura da atividade lipolítica das lipases ligadas ao micélio de C. 
kikuchii. Atividade residual após incubação nas temperaturas de 50, 60, 70 e 80 oC. Condições de 
ensaio: temperatura de 50 oC, tampão fosfato de sódio 50 mM pH 6,5,  pNPP 0,135 mg/mL e 0,01 g 
de micélio seco. Ensaios realizados em triplicata. 



  

A utilização de lipase imobilizada como catalisador industrial tem sido 

amplamente estudada e revisada (MACRAE e HAMMOND, 1983; MACRAE, 1983;  

GANDHI, 1997, HAYES, 2006). No entanto, uma pertinente revisão da literatura 

mostra que há relativamente poucas pesquisas relacionadas às lipases naturalmente 

imobilizadas, ou seja, aquelas associadas ao micélio ou paredes celulares. 

Entretanto o interesse pelo uso de lipases naturalmente imobilizadas está cada vez 

mais evidente, porque a biomassa pode ser diretamente utilizada. Esta imobilização 

natural ao micélio permite a eliminação de procedimentos complexos de isolamento, 

purificação e imobilização, que muitas vezes resulta na perda da atividade 

(ROMERO et al., 2007). Além disso, a estrutura celular pode agir como matriz 

natural capaz de proteger as enzimas de uma possível ação negativa dos agentes 

externos, proporcionando um efeito análogo ao exercido pela matriz comum usada 

para imobilização de enzimas. Além disso, a enzima livre pode apresentar baixa 

recuperação e rendimento após a imobilização química ou física em comparação 

com a imobilização natural (MUSTRANTA et al., 1993). 

Tendo em conta as inúmeras vantagens oferecidas pelas enzimas 

naturalmente imobilizadas, o estudo sobre a modificação de lipídios explorando essa 

propriedade ganhou maior atenção. Lipases ligadas ao micélio de Aspergillus flavus 

foram utilizadas para modificar diversos óleos vegetais através de acidólise, 

enquanto que as produzidas por Rhizomucor miehei foram usadas para 

transesterificação de óleo de palma (LIEW et al., 2001; LONG et al., 1997). Outros 

estudos sobre enzimas ligadas a micélio relatados na literatura incluem aqueles de 

Rhizopus oryzae (RAZAK et al., 1999), R. rhizopodiformis (BASRI et al., 1997), 

Mucor circinelloides (ANTCZAK et al., 2002; SZCZESNA-ANTCZAK et al., 2004) e 

Aspergillus niger (YU e LI, 2006).  

A atividade e a estabilidade em altas temperaturas das lipases de C. kikuchii 

aumentam o potencial dessas enzimas para aplicação em biocatálise. Um destaque 

maior pode ser dado tanto para as lipases presentes no extrato bruto como para 

aquelas ligadas ao micélio. O extrato bruto apresentou atividade lipolítica máxima a 

uma temperatura de 60°C e uma excelente termoestabilidade em altas temperaturas 

devido à retenção de mais de 55% da atividade após 2 horas de incubação a 70°C. 

O caso das lipases ligadas ao micélio é ainda mais interessante uma vez que estas 

apresentaram atividade máxima a uma temperatura de 50°C e apresentou uma 

atividade lipolítica residual de 75,1% após 2 horas de incubação a uma temperatura 



  

de 80°C. Resultados semelhantes foram relatados para lipases ligadas ao micélio de 

Rhizopus oryzae que apresentou maior atividade em temperatura de 60°C e 95,6% 

de atividade residual após duas horas de incubação nessa mesma temperatura 

(TORRES et al., 2007). Em outro estudo, Razak et al. (1999) mostraram que a 

temperatura ideal para a atividade da lipase ligada ao micélio de R. oryzae foi de 

37°C. A 50°C, manteve mais de 90% de sua atividade inicial após 30 minutos, mas a 

70°C, apenas 10% da atividade inicial foi detectada. 

Como mencionado anteriormente, a elevada atividade lipolítica e 

termoestabilidade em altas temperaturas pode estar relacionada ao fato da lipase 

estar imobilizada no micélio. Isso confere uma diminuição na possível deformação 

estrutural ocasionada por fatores de estresse, que no caso é a temperatura elevada. 

Foi demonstrado que quando as lipases do fungo Aspergillus flavus estavam ligadas 

no micélio apresentavam atividade máxima na temperatura de 55°C (LONG et al., 

2000). No momento em que estas lipases eram extraídas do micélio a temperatura 

ideal passava para 35°C, evidenciando o efeito protetor da imobilização natural 

dessas enzimas ao micélio. 

 

4.3.3.1 EFEITO DO pH SOBRE A ATIVIDADE DAS LIPASES LIGADAS AO 

MICÉLIO DO FUNGO ENDOFÍTICO Cercospora kikuchii 

 

O efeito do pH sobre a hidrólise do pNPP pelas lipases ligadas ao micélio de 

C. kikuchii foi investigado no valores de pH entre 2,2 e 9,0. Mais uma vez essa 

lipases naturalmente imobilizadas apresentaram um grande potencial de atuação em 

todos os valores de pH testados (Figura 22). Foram verificadas altas atividades no 

intervalo de pH entre 3,0 (5260 U/mg) e 7,0 (5170 U/mg), com atividade máxima em 

pH 5,4 (6950 U/mg). Valores de pH ácidos também foram os ideais para máxima 

atividade enzimática das lipases ligadas ao micélio dos fungos R. oryzae (pH 4) e 

Aspergillus niger MYA 135 (pH 3) (ROMERO et al,. 2007; TORRES et al., 2007). 
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Considerando que as características bioquímicas de uma lipase podem variar 

grandemente na natureza, e até mesmo entre aquelas produzidas pelo mesmo 

microrganismo, foram feitos experimentos de caracterização da atividade lipolítica 

das lipases presentes no extrato bruto, daquelas ligadas ao micélio e da lipase 

purificada produzidas pelo fungo endofítico C. kikuchii, a fim de avaliar o potencial de 

aplicação destas enzimas em biocatálise. 

 A caracterização bioquímica das enzimas torna-se importante por fornecer 

dados para compreender a atuação e as eventuais alterações ocorridas, além de 

fornecer informações que devem ser consideradas no momento da aplicação da 

enzima na produção de novos compostos biotecnológicos. O potencial de produção 

de ésteres com lipases microbianas, sem aplicação preliminar de processos de 

purificação, vem sendo pesquisado para uso em reações biocatalíticas como a 

síntese do etil oleato (RUIZ et al., 2004), com possibilidade de aplicação para 

produção sustentável de produtos como o biodiesel de óleos vegetais. Contudo, as 

lipases devem ser selecionadas para cada aplicação, sendo que estas podem ser 

baseadas na especificidade do substrato, bem como, temperatura e pH de atividade 

e estabilidade (CARVALHO et al., 2008). 

Figura 22. Efeito do pH na atividade lipolítica das lipases ligadas ao micélio de C. kikuchii. 
Condições de ensaio: 50 °C, 0,01 g de micelio, 0,135 mg/mL de pNPP. Tampões utilizados 
nos ensaios na concentração de 50 mM: Mc Ilvaine pH – 2,2 a 7,8; Tris-HCl pH- 7,8 a 9,0. 
Ensaios realizados em triplicata. 
 



  

Quanto à avaliação da estabilidade de enzimas microbianas, muitos 

resultados são encontrados na literatura, embora a comparação profunda destes 

torna-se difícil já que diferentes métodos fermentativos, meios e microrganismos são 

empregados, assim como, diferentes sistemas e graus de purificação. A estabilidade 

frente a diferentes faixas de pH, normalmente é realizada em torno da neutralidade, 

mas também em valores de pH extremos (pH 2,0 e 12). O que se observa é que 

realmente a estabilidade destas enzimas varia entre os gêneros, as espécies e até 

entre isoformas produzidas por uma mesma cepa (LIMA et al., 2004c).  

Entre as lipases fúngicas, a ocorrência das termoestáveis são ainda mais 

raras. Pesquisas relatam que a estabilidade térmica da enzima pode estar 

relacionada com sua estrutura, e pode ser influenciada por fatores como, pH e íons 

metálicos, por exemplo. Alguns autores indicam que a estabilidade térmica de uma 

enzima pode ainda ser melhorada na presença de alguns cátions como Ca2+, Na+, 

entre outros (SHARMA et al., 2001). Em alguns casos, a estabilidade térmica de 

muitas lipases pode ser aumentada através do uso de técnicas de imobilização da 

enzima, (SHARMA et al., 2001). No caso das lipases ligadas ao micélio existe a 

vantagem das mesmas já estarem imobilizadas de forma natural nas células 

fúngicas. Esta propriedade as tornam mais resistentes às mudanças 

conformacionais que eventualmente poderiam causar perdas de atividade 

enzimática e consequentemente aumentam o potencial de aplicação destas enzimas 

no contexto da tecnologia enzimática. Os resultados aqui encontrados para a 

influência do pH na atividade das lipases produzidas por C. kikuchii, ou seja, 

atividade lipolítica numa faixa relativamente ampla de pH (3,0 a 8,0), também são 

desejáveis em biocatálise e somam-se às boas características frente às 

temperaturas apresentadas por essas enzimas. A literatura reporta que o pH neutro 

é geralmente definido como ótimo para atividade lipolítica (BENJAMIN e PANDEY, 

2000), bem como a temperatura de aproximadamente 37ºC, temperatura 

semelhante no caso da lipase purificada neste estudo (BURKERT et al., 2004; 

FREIRE et al., 1997; BENJAMIN e PANDEY, 2000). 

Um ponto relevante, e por isso dever ser ressaltado, é a versatilidade dos 

microrganismos na produção de enzimas. Diante das diferentes propriedades 

bioquímicas e cinéticas das enzimas contidas no extrato bruto, das ligadas ao 

micélio e da purificada, pode-se inferir que se tratam de lipases diferentes. Uma 

possível razão para a capacidade de síntese de diferentes lipases pelo mesmo 



  

microrganismo é o fato de que este está sujeito a agentes abióticos extremamente 

diversificados, o que o estimula a produzir enzimas que atendam essas exigências 

ambientais. Portanto, a diversidade microbiana e o seu potencial genético são 

fatores que impulsionam a busca por substâncias com alto valor agregado, como é o 

caso das enzimas.  

 

4.4 SECAGEM DA SOLUÇÃO ENZIMÁTICA EM “SPRAY DRYER” 

 
Esta etapa do trabalho subdividiu-se em três partes principais: 

 
Primeira parte: Estudo da viabilidade do uso de diferentes adjuvantes durante o 

processo de secagem do extrato bruto em “spray dryer”. 

 
Segunda parte: Seleção dos melhores adjuvantes e otimização dos processos de 

secagem utilizando planejamento fatorial seguido da análise em superfície de 

resposta; Estudo da estabilidade da enzima seca no período de estocagem em 

diferentes temperaturas de armazenamento. 

 
Terceira parte: Secagem da lipase purificada nas condições otimizadas.  

 
4.4.1 ESTUDO DA VIABILIDADE DE SECAGEM EM “SPRAY DRYER” DO 
EXTRATO BRUTO NA PRESENÇA DE DIFERENTES ADJUVANTES 
 
 Diferentes adjuvantes nas concentrações de 2, 6 e 10% com 0,1% de Tween 

20: maltodextrina DE20, maltodextrina DE10, manitol, goma arábica, trealose, 

sacarose, β-ciclodextrina e lactose foram testados. A avaliação da viabilidade da 

secagem em “spray dryer” da lipase em estudo, com a adição de diferentes 

adjuvantes, foi realizada através de ensaios da atividade enzimática residual após a 

secagem.  

Como podem ser analisados pela Tabela 10, quase todos os adjuvantes 

utilizados mostraram-se viáveis para a secagem da lipase quando utilizados na 

presença de 0,1% de Tween. A presença do Tween é importante porque esta 

substância ajuda na mobilidade do pó durante o processo, fazendo com que haja 

menor tempo de secagem além de uma maior recuperação do produto. Dentre as 

concentrações de adjuvantes testadas, a mais adequada foi a de 10% em todos os 

casos e os adjuvantes que se mostraram mais promissores foram os carboidratos 



  

maltodextrina DE10, β-ciclodextrina e lactose, pois mantiveram os maiores valores 

de atividade residual. Assim estes adjuvantes foram selecionados para a otimização 

das condições de secagem. 

 

Tabela 10. Atividade lipolítica residual após secagem em “spray dryer” 
utilizando diferentes adjuvantes. 

Adjuvante Concentração (%) Atividade residual (%) 
Maltodextrina DE10 10  50,00  

   
Manitol 10  12,00  

   
Manitol + Maldextrina 1910 10  6,10 

   
Sacarose + 0,1% Tween 10  0,00  

   
Maltodextrina DE10 + 0,1% Tween 10  91,00 

 6  32,90  
 2  9,60  
   

Lactose + 0,1% Tween 10  100,0  
 6  61,20 
 2  19,70 
   

Maltodextrina DE20 + 0,1% Tween 10  90,50 
 6  34,20 
 2 6,70 
   

Manitol + 0,1% Tween 10  87,80 
 6  45,00 
 2  13,50 
   

Goma arábica + 0,1% Tween 10  87,10 
 6  38,50 
 2  7,70 
   

Trealose + 0,1% Tween 10  63,30 
 6  33,80 
 2  10,90 
   

β-ciclodextrina + 0,1 % Tween 10  92,4  
 6  51,2 
 2  11,5 
   

Sem Adjuvante - 0,00  
 

  



  

   4.4.2 OTIMIZAÇÃO DOS ENSAIOS DE SECAGEM 

 

O planejamento fatorial é uma ferramenta estatística muito utilizada em 

trabalhos experimentais que visam à otimização de processos. Consiste na 

realização de um estudo sobre um fenômeno, que possua muitas variáveis que 

precisam ser analisadas de maneira organizada. Com isso pode-se delinear um 

caminho que conduza ao objetivo planejado utilizando-se de um número mínimo de 

experimentos. Por esta técnica é possível constatar quais são as variáveis que 

exercem maior influência no processo, o efeito individual de cada uma delas e as 

interações que estas variáveis possuem entre si. Quando rigorosamente aplicado, o 

método possibilita avaliar os erros experimentais e a modelagem matemática dos 

resultados experimentais em função das variáveis significantes.  

Os ensaios foram delineados através de um planejamento composto central 

(16 combinações) para cada tipo de adjuvante usado: lactose, maltodextrina e β-

ciclodextrina. As variáveis estudadas foram temperatura de entrada do gás de 

secagem (Tge: 86,4 a 153,6ºC), a vazão de alimentação da solução no “spray dryer” 

(Ws: 2,63 a 9,36 g/min) e a concentração de adjuvantes adicionada ao extrato bruto 

(ADJ: 1,95 a 12,05%). Os níveis máximos e mínimos das variáveis estudadas foram 

selecionados de acordo com os resultados obtidos na seção 4.4.1. O desempenho 

do “spray dryer”, assim como as propriedades da enzima seca, foram avaliados do 

acordo com a taxa de recuperação do produto, da umidade e morfologia das 

partículas secas e principalmente através da atividade residual obtida após o 

processo de secagem. 

A Tabela 11 apresenta os parâmetros operacionais e os resultados obtidos 

para os ensaios de secagem em “spray dryer” do extrato bruto utilizando a lactose, 

maltodextrina DE10 e β-ciclodextrina como adjuvantes de secagem. 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

Resultados experimentais   
Parâmetros operacionais 

 
Lactose Maltodextrina DE10 β-Ciclodextrina 

 
Exp. 

Tge 

(ºC) 
ADJ 
(%) 

Ws 
(g/min) 

Tgs 

(°C) 

REC 

(%) 

RAE 

(%) 

XP 

(%) 

Tgs 

(°C) 

REC 

(%) 

RAE 

(%) 

XP 

(%) 

Tgs 

(°C) 

REC 

(%) 

RAE 

(%) 

XP 

(%) 

1 100 4 4 68,7 65,0 43,0 5,40 68,05 58,70 37,30 5,52 70,0 66,0 39,3 4,52 

2 100 4 8 60,0 64,2 35,3 11,40 59,40 61,37 38,36 7,65 60,4 50,9 40,6 6,65 

3 100 10 4 69,4 64,7 98,6 6,00 68,00 60,16 77,69 5,12 66,7 49,2 92,0 4,92 

4 100 10 8 63,8 64,0 67,3 7,10 59,00 54,82 95,90 4,70 59,0 55,6 97,9 7,12 

5 140 4 4 97,1 62,5 24,1 5,70 93,00 54,80 37,32 2,86 84,0 54,7 39,8 2,25 

6 140 4 8 86,3 65,6 24,3 4,60 82,00 58,69 39,00 4,37 85,0 65,0 41,0 2,12 

7 140 10 2,63 95,3 65,1 68,8 5,50 94,00 64,32 95,90 3,09 84,5 65,5 88,0 2,13 

8 140 10 8 85,0 66,6 72,6 6,90 84,70 52,69 100,0 2,87 83,0 78,6 90,0 2,05 

9 86,4 7 6 57,3 58,5 47,1 6,80 53,00 57,69 71,00 3,63 63,4 53,5 73,0 4,26 

10 153,6 7 6 97,8 86,5 40,0 5,80 94,00 55,73 73,85 3,07 93,5 70,6 71,5 1,69 

11 120 1,95 6 79,5 54,8 11,1 6,70 77,50 51,28 6,05 2,74 76,5 60,0 23,0 3,07 

12 120 12,05 6 78,5 58,4 85,6 5,40 79,00 63,11 100,0 1,31 75,5 61,2 95,0 3,25 

13 120 7 2,63 87,5 66,7 44,0 5,10 82,50 82,46 71,00 4,92 85,4 57,1 71,0 2,31 

14 120 7 9,36 68,8 89,1 47,0 6,70 67,00 67,55 70,37 5,08 65,5 51,7 70,8 5,15 

15 (C) 120 7 6 78,5 60,0 53,5 4,50 77,50 61,92 65,41 5,10 77,0 58,8 65,3 3,41 

16 (C) 120 7 6 85,0 59,6 52,4 6,00 78,00 73,00 65,00 4,60 78,5 57,7 65,0 3,34 

Exp.: experimento; Tge: temperature de entrada; ADJ: Adjuvante; Ws: vazão de alimentação; Tgs: temperatura de saída; REC: recuperação; RAE: 
retenção da atividade enzimática; XP: umidade. 

Tabela 11. Parâmetros operacionais e resultados obtidos para os ensaios de secagem em “spray dryer” do extrato 
bruto de C. kikuchii utilizando lactose, maltodextrina DE10 e β-ciclodextrina como adjuvantes. 
 



  

Lactose como adjuvante:  

Os resultados para a atividade enzimática residual apresentada na Tabela 11 

foram submetidos a uma análise de variância (Tabela 12) visando identificar os 

parâmetros de processo que apresentam significância estatística. Com essa análise foi 

identificado que somente a concentração de adjuvante e a temperatura do gás de 

secagem apresentaram efeito significativo sobre a retenção da atividade enzimática. 

Uma equação relacionando a retenção da atividade enzimática com os parâmetros do 

processo foi obtida por análise de regressão não linear. A tabela 13 apresenta a 

equação obtida a qual apresenta um R2 de 0,927.  A Figura 23 mostra a superfície de 

resposta gerada pela Equação 5 (Tabela 13) em função da retenção da atividade 

enzimática após o processo de secagem. Como esperado, a retenção da atividade 

enzimática aumenta proporcionalmente com o aumento na proporção de lactose 

adicionada à solução alimentada no secador. Também houve uma pequena tendência 

da redução da atividade enzimática com o aumento da temperatura de entrada do gás 

de secagem (Tge). 

 

Tabela 12. Análise de variância realizada para os resultados de retenção da atividade 
enzimática. 

Variáveis Soma dos quadrados Graus de liberdade Quadrado médio FCALC 

Tge 169,227 2 84,614 0,994 

Tge (L) 323,717 1 323,717 3,803*** 

Tge(Q) 14,737 1 14,737 0,173 

ADJ 3426,345 2 1713,173 20,126* 

ADJ(L) 6850,917 1 6850,917 80,485* 

ADJ(Q) 1,774 1 1,774 0,021 

Ws 34,294 2 17,147 0,201 

Ws(L) 65,614 1 65,614 0,771 

Ws(Q) 2,973 1 2,973 0,035 

Interações     

Tge (L) ADJ (L) 3,538 1 3,538 0,042 

Tge (L) Ws (L) 231,770 1 231,770 2,723 

ADJ (L) Ws (L) 49,700 1 49,700 0,584 

Erro 510,723 6 85,121  

Total 8062,564 15   

*o termo é significante  (α = 0,01); *** o termo é significante  (α = 0,1); L = efeito linear; Q = efeito 
quadrático 

 

 



  

 Tabela 13. Equação modelada para os resultados experimentais da retenção da 
atividade enzimática. 

Equação (5) R2 

SgeSgeAE WTaWaTaADJaR ⋅⋅+⋅+⋅+⋅+= 233210 a                  

1346,0a ;242,17  ;051,1;463,7a ;354,131 233210 =−=−=== aaa  

 

0,927 

 

 
 

Figura 23. Superfície de resposta obtida para retenção da atividade enzimática em função 
da proporção de adjuvante e da temperatura do ar de secagem. 
 

Também foi realizada uma análise de variância para os resultados 

experimentais da recuperação e umidade do produto seco, apresentados 

respectivamente nas Tabelas 14 e 15. 

 
Tabela 14. Análise de variância realizada para os resultados da recuperação do 
produto seco. 

Variável Soma dos quadrados Graus de liberdade Quadrado médio FCALC 
Tge 280,527 2 140,263 2,930 

Tge (L) 175,893 1 175,893 3,674*** 

Tge(Q) 104,634 1 104,634 2,186 

ADJ 53,555 2 26,777 0,559 

ADJ(L) 6,139 1 6,139 0,128 

ADJ(Q) 47,416 1 47,416 0,990 

Ws 379,169 2 189,584 3,960** 

Ws(L) 122,657 1 122,657 2,562 

Ws(Q) 256,512 1 256,512 5,358** 

Erro 430,876 9 47,875  

Total 1292,321 15   
  ** termo é significante (α = 0,05); *** termo é significante (α = 0,01); L = efeito linear; Q = efeito     
quadrático 



  

Tabela 15. Análise de variância realizada para os resultados de umidade do 
produto seco. 

Variável  Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrad
o médio   

FCALC 

Tge 7,911 2 3,956 2,234 

Tge (L) 5,722 1 5,722 3,232 

Tge(Q) 2,189 1 2,189 1,236 

ADJ 2,510 2 1,255 0,709 

ADJ(L) 1,164 1 1,164 0,657 

ADJ(Q) 1,346 1 1,346 0,760 

Ws 8,715 2 4,358 2,461 

Ws(L) 7,655 1 7,655 4,323*** 

Ws(Q) 1,060 1 1,060 0,599 

Interações     

Tge (L) ADJ (L) 4,191 1 4,191 2,367 

Tge (L) Ws (L) 5,797 1 5,797 3,274 

ADJ (L) Ws (L) 0,702 1 0,702 0,397 

Erro 10,624 6 1,771  

Total 38,463 15   

  *** termo é significante (αααα = 0,01); L = efeito linear; Q = efeito quadrático 

 

A análise de variância para os resultados experimentais da recuperação do 

produto, incluindo efeito linear e quadrático e a interação de dois fatores não 

evidenciou efeitos significativos das varáveis estudadas. A umidade residual (Xp) é 

um bom indicador da qualidade do produto. Em geral, é aceitável que o conteúdo de 

umidade seja menor que 5% para que o risco de crescimento microbiano e 

degradações químicas sejam diminuídos. O conteúdo de umidade foi determinado 

pelo método de estufa, mantida a 102ºC, colocando-se uma massa determinada do 

produto em uma placa de Petri e verificando sua massa periodicamente até 

obtenção de valor constante. A análise de variância feita para os resultados 

experimentais referentes à umidade não evidenciou efeitos significativos das 

variáveis estudadas. Entretanto, houve uma tendência de aumento da umidade com 

o aumento da vazão de alimentação do extrato ao “spray dryer”. 

A Figura 24 mostra um gráfico da umidade (Xp) em função da temperatura de 

saída do gás de secagem. Pode ser observado que a umidade tende a diminuir com o 

aumento da temperatura do gás de saída.  
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Figura 24. Conteúdo de umidade (Xp) em função da temperatura do gás de saída 
(Tgs). 

 

Maltodextrina DE10 e β-ciclodextrina como adjuvantes: 

Retenção da atividade enzimática  

 
 Uma vez que os resultados de otimização da secagem do extrato bruto 

utilizando maltodextrina DE10 e β-ciclodextrina como adjuvantes apresentaram perfis 

semelhantes, a discussão dos mesmos foi feita de forma conjunta. 

 Uma análise de variância foi feita para os resultados experimentais 

apresentados na Tabela 11 visando identificar as variáveis que apresentavam 

significância estatística (Statistica 8.0 software (StatSoft Inc., 2007). Análise de 

regressão foi aplicada aos resultados experimentais da retenção da atividade 

enzimática. Primeiramente, um modelo contendo todos os efeitos lineares e 

quadráticos, assim como os fatores de interação entre as variáveis foi testado. A 

Tabela 16 mostra os resultados dos coeficientes do modelo, seu desvio padrão e o p-

valor usados como instrumentos para checar a significância de cada coeficiente. 

O modelo ajustado apresentou um coeficiente de correlação, R2, superior a 

0,98, e mostrou uma relação F de 93,87, 40 vezes superior ao valor listado para 

nível alfa de 0,05, suficiente para justificar a adequação do modelo. No entanto, o 

modelo incluiu diversos parâmetros, não apresentando significância estatística e 

valor F para a falta de ajuste mostrou-se significativo. Então, decidiu-se apenas 



  

incluir no modelo de regressão, os termos que apresentam significância estatística 

ao nível alfa menor ou igual a 0,10, e repetir o procedimento de ajuste. 

   

Tabela 16. Parâmetros de regressão, desvio padrão e p-valor para RAE. 
Ternos Estimativa Erro padrão  p-valor 

Intercepto 65,257 1,970 0,000+ 

Tge,L 0,521 0,756 0,499 
ADJL 25,767 0,756 0,000+ 

WsL 1,247 0,756 0,117 
EXCL 0,595 0,699 0,405 
Tge,Q 2,339 0,918 0,020++ 

ADJQ -3,432 0,918 0,002+ 

Ws,Q 1,793 0,918 0,067++ 

Tge,L x ADJL 0,553 0,988 0,583 
ADJL x Ws,L 1,561 0,988 0,132 
Tge,L x Ws,L -1,093 0,988 0,283 
Ws,L x EXCL -0,510 0,756 0,509 
ADJL x EXCL -1,729 0,756 0,035* 

Tge,L x EXCL -1,512 0,756 0,061++ 

+ termo é significante a 0,01; *termo é significante a 0,05; ++ termo é significante a 
0,10; L = efeito linear; Q = quadrático. 
 

A seguinte equação foi ajustada aos dados experimentais: 

 

(6)                                                                                                                    T1.511          

729.1793.1339.2432.3767.25257.65  
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Equação (6) é válida no seguinte intervalo (variáveis decodificadas): 

1,95% ≤ ADJ ≤ 12,05% 

86,4oC ≤  Tge ≤ 153,6 oC 

2,63 g/min ≤ Ws ≤ 9,36 g/min 

EXC= -1 para Maltodextrina, e +1 para β-Ciclodextrina (variável categórica) 

 

A Tabela 17 apresenta a análise de variância realizada para o modelo 

ajustado aos dados experimentais de retenção da atividade enzimática. Esta Tabela 

mostra que o modelo ajustado apresenta uma razão F de 191,233, 78,0 vezes maior 

que o valor tabelado para um nível de significância de 0,05 (F6,25 = 2,49). A relação F 

entre a falta de ajuste (1,925) foi menor que o valor tabelado (F9,16 = 2,54), portanto 

não significativa. Além disso, o modelo é capaz de prever a variação de 97,9 de 



  

dados contra um máximo de 99,0 e apresentou distribuição dos residuos normal e 

independente. Estes resultados são fortes indicativos da robustez do modelo para 

previsão dos resultados experimentais da RAE. Analisando a Equação 6, pode-se 

observar que o coeficiente do parâmetro quadrático de Wsc, é positivo, o que implica 

que valores máximos de recuperação da atividade enzimática são obtidas nos 

pontos localizados nas extremidades, respectivamente (-1,682) e (+1,682), para este 

parâmetro (variáveis codificadas). 

 

Tabela 17. Análise de variância realizada para a Equação 6, ajustada para os 
dados experimentais da recuperação da atividade enzimática RAE. 

Fonte de variação Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p 

Modelo 18930,683 6 3155,114 191,233 <0,01 
Resíduo 412,469 25 16,499   

Falta de ajuste 214,436 9 23,826 1,925 0,12 
Erro puro  198,033 16 12,377   

Total 19343,152 31   
% de variância explicada 97,9    
% máxima de variância 
explicada 99,0     

 

A Figura 24 apresenta retenção da atividade enzimática como uma função da 

proporção do adjuvante de secagem adicionado ao extrato bruto (ADJ), e da 

temperatura de entrada do gás de secagem (Tge), para a maltodextrina DE10 e β-

ciclodextrina. O parâmetro Wsc foi fixado em 1,682. Em geral, o uso de maltodextina 

apresenta pequeno aumento na retenção da atividade se comparado ao uso de β-

ciclodextrina. Porém, esse excipiente é significativamente mais barato do que a β-

ciclodextrina, justificando a sua utilização para a manutenção da atividade da 

enzima. Para ambos os excipientes testados, a análise da Equação 6 e Figura 25 

apresenta as seguintes condições otimizadas: ADJ de 12,05%; Tge 153,6oC, e Ws de 

9,36 g/min. 



  

 

Figura 25. Retenção da atividade enzimática em função da proporção de adjuvantes 
utilizados (ADJ) e da temperatura do gás de entrada (Tge), para os adjuvantes 
maltodextrina (MD) e β-ciclodextrina (β-CD). 
 
 

Em relatos de estabilização de proteínas, Carpenter and Crowe (1984) 

sugeriram que certos carboidratos podem protegê-las devido à formação de ligações 

de hidrogênio com o produto seco (enzima) servindo, portanto, como um substituinte 

da água quando a hidratação da proteína é removida. Outros autores têm proposto 

que o mecanismo da proteção protéica por vários adjuvantes esta relacionada com a 

formação vítrea no estado sólido. Em outras palavras é a imobilização da proteína e 

adjuvante em um sólido, resultando na proteção contra a degradação química e 

conformacional da proteína devido ao fato de que as taxas de difusão, e portanto de 

reações, estão baixas. Outro efeito adicional da adição de um adjuvante é o efeito de 

“diluição”, o qual reduz a possibilidade das moléculas protéicas interagirem umas 

com as outras formando agregados, os quais podem ocorrer também no estado 

sólido. No caso das lipases, em que muitas vezes a presença desses agregados é 

relatada devido à natureza hidrofóbica dessas enzimas, a utilização de agentes que 

impeça essa formação se torna ainda mais interessante. Entretanto, não é fácil 

distinguir qual dos três efeitos é mais importante ou quais são significativos. 

 

 

 

 



  

Recuperação da enzima seca, REC 

 
A eficiência da produção do pó pelo “spray dryer” foi avaliada através da 

determinação da recuperação da enzima seca, REC. Os dados experimentais da 

recuperação do produto e conteúdo de umidade foram analisados individualmente 

para cada adjuvante utilizado, pois a análise conjunta não apresentou resultados 

satisfatórios. Para o produto contendo maltodextrina DE10 como adjuvante de 

secagem, os resultados da análise de variância mostraram que os efeitos 

quadráticos das variáveis Tge, e ADJ foram significativos. Portanto, considerando 

estas variáveis, os valores máximos de recuperação do pó são obtidas no ponto 

central. Para a β-ciclodextrina, os resultados estatísticos da análise de variância 

indicaram que foram significativos os efeitos lineares dos parâmetros Tge e também 

das interações entre os efeitos linerares de Tge x ADJ, e Tgex Ws (p ≤ 0,05). Efeitos 

positivos desses parâmetros foram evidenciados, levando à conclusão de que a 

maior recuperação é obtida em valores superiores da matriz experimental. A Figura 

26 mostra a superfície de resposta da recuperação de produtos em função da 

concentração de adjuvante (ADJ) e temperatura de entrada do gás de secagem 

(Tge), para os dois carboidratos usados, sendo a variável Ws fixada em 9,36 g/min. 

Na condição otimizada para a recuperação da atividade enzimática, RAE, espera-se 

que a taxa de produção da enzima seca fique em 36% e aproximadamente 100%, 

respectivamente para maltodextrina DE10 e β-ciclodextrina, confirmando uma 

melhor produção do pó através do uso da β-ciclodextrina. 

A baixa recuperação observada para maltodextrina DE10 pode ser 

relacionada às propriedades físico-químicas do produto e também ao fato de que o 

sistema coletor do pó (ciclone) utilizado no “spray dryer” é de escala laboratorial. 

Este problema poderia ser resolvido durante o processo de “scaling-up”, pela 

escolha de um sistema coletor mais eficiente assim como o uso de filtros e 

precipitação eletrostática. 

 



  

 

 

Figura 26. REC em função da porcentagem de adjuvantes usados (ADJ) e da temperatura de 
entrada do gás de secagem (Tge), para os dois tipos de adjuvantes, sendo a variável Ws 
fixada em 9,36 g/min. 

 

 

Temperatura de saída do gás de secagem, Tgs: 

 

A temperatura do gás de saída, Tgs, é um importante parâmetro de secagem, 

afetando tanto a eficiência energética do secador e o conteúdo de umidade do 

produto. A análise de regressão foi realizada para os resultados experimentais de 

Tgs. Um modelo contendo os efeitos lineares, quadráticos e a interação dos fatores 

foi primeiramente avaliado. O modelo resultante apresentou um R2 superior a 0,96, e 

foi estatisticamente significativo. No entanto, o modelo contém vários termos não 

significativos. Assim, um novo modelo, incluindo apenas os termos que 

apresentaram significância (alfa ≤ 0,10) foi proposto e a análise de regressão foi 

repetida, resultando na Equação (7): 

 

    (7)           T36,122,496,1077,75 Cge,,, EXCWTT CsCgegs ⋅⋅−⋅−⋅+=  

Equação 3 apresentou um R2 superior a 0,95, e apresentou um F de 191,786, 

64 vezes superior ao valor tabelado de F3,28 = 2,95. O modelo também apresentou 

uma distribuição residual aleatória, e pode ser útil para descrever os resultados 

experimentais da temperatura de saída do gás de secagem. Os efeitos descritos 

pela Equação 7 são fisicamente esperados, pois o aumento da temperatura de 



  

entrada corresponde a um aumento do calor introduzido no sistema. A diminuição do 

fluxo de alimentação da composição enzimática reduz a quantidade de líquido a ser 

evaporado pelo gás de secagem (Figura 27). Em geral, Tgs tende a ser ligeiramente 

superior ao produto preparado com maltodextrina. 

 
Figura 27. Tgs em função da vazão de alimentação (Ws) e da temperatura do gás de entrada 
(Tge), para ambos adjuvantes, sendo o parâmetro ADJ fixado em 1,682. 

 

A secagem pode ser simplesmente definida como a perda de solvente, que 

normalmente é a água, e esse processo resulta em uma substancial redução da 

atividade da enzima, indicando exposição das macromoléculas a estresses diversos, 

como mostrado na Figura 28 (LEE, 2002). Após a atomização, a proteína entra em 

contato com o ar de secagem aquecido. As proteínas podem desnaturar com 

mudanças estruturais sob estresse térmico e perder as suas atividades. Este 

estresse térmico gera uma mudança estrutural irreversível, que está envolvida na 

desnaturação térmica das proteínas (LEE, 2002; YOSHII et al., 2008). Os 

mecanismos de degradação de proteínas no estado sólido podem ser divididos em 

duas categorias: químicos e físicos. Degradação química envolve a modificação 

covalente da estrutura primária através de ruptura ou formação de uma ligação. 

Degradação física refere-se a mudanças na estrutura de ordem superior (secundária 

e superior) por meio de desnaturação e precipitação ou agregação não-covalente 

(MILLQVIST-FUREBY et al., 1999). 

No entanto, considerando o processo de secagem mais detalhadamente, a 

inativação térmica da proteína parece menos danosa. As partículas de pó seco 

ficarão em contato com uma temperatura bem abaixo da temperatura de entrada do 



  

ar de secagem durante o processo. Enquanto as gotículas de água evaporam, um 

efeito de resfriamento será alcançado, o que impede que a temperatura de secagem 

do material seja muito elevada (NAMALDI et al., 2006). Este estágio de secagem é 

chamado de período de secagem constante, no qual a evaporação da umidade 

ocorre mais ou menos a uma taxa constante. Somente nos últimos estágios de 

secagem, quando o teor de água do material de secagem torna-se baixo, a 

temperatura das partículas poderá elevar-se, mas ainda permanece abaixo da 

temperatura do ar que sai do secador (normalmente 15-20ºC mais baixa). Além 

disso, o tempo de secagem é da ordem de milissegundos, e geralmente o tempo de 

permanência total no secador é da ordem de segundos 

(ANANDHARAMAKRISHNAN et al., 2007; MASTERS, 1991). A partir desses 

argumentos juntamente com os resultados de retenção da atividade enzimática aqui 

apresentados, pode-se inferir que o processo de secagem em “spray dryer” de 

materiais termossensíveis, como é o caso de enzimas,  e plenamente viável.  

 

Figura 28. Possíveis fatores de estresse para uma proteína durante a secagem em 
spray drying (Fonte: LEE, 2002). 
 

Teor de umidade do produto, XP: 

A análise estatística realizada para todos os resultados do teor de umidade do 

produto mostrou efeitos significativos da temperatura de entrada do gás de 

secagem, Tge, e vazão de alimentação do extrato para o “spray dryer”, Ws. Como 

esperado, o produto aumenta a umidade com o incremento na Ws e/ou redução na 

Tge. 



  

A Figura 29 mostra as superfícies de resposta do teor de umidade do produto 

em função da temperatura de entrada do gás de secagem (Tge) e a vazão de 

alimentação do extrato enzimático injetado no secador (Ws), para ambos os 

adjuvantes utilizados, sendo a variável ADJ fixada em 12,05%. Como pode ser 

observado nas superfícies de resposta, para as condições otimizadas para a 

recuperação da atividade enzimática, RAE (ADJ: 12,05%; Tge: 153.6oC; Ws: 9,36 

g/min) os produtos secos apresentaram teor de umidade menor que 2,5%. Em geral, 

os baixos valores de umidade (e também de atividade de água) são excelentes para 

a estabilidade dos produtos.  

A utilização da água como um indicador de qualidade é de interesse 

particular, uma vez que esta é um fator determinante tanto a integridade da matriz 

sólida e nas interações proteína-adjuvante (LINDERS et al., 1996). É bem 

documentado que produtos farmacêuticos na forma sólida tendem a absorver 

quantidades significativas de água na presença de uma alta porcentagem de 

umidade relativa. A presença de água pode acelerar os fenômenos de degradação 

no estado sólido, como desaminação, oxidação entre outras (TZANNIS et al., 1999). 

Para proteínas, em especial, a água pode influir em uma matriz complexa de 

movimentos, que vão desde o movimento oscilatório e rotacional de cada um dos 

grupos de aminoácidos a movimentos segmentares e flutuações internas que 

aumentam sua mobilidade e dinâmica, diminuindo assim a sua estabilidade 

conformacional (TZANNIS et al., 1999). Além disso, a água adsorvida pode ter um 

tremendo impacto sobre as propriedades físicas do material processado. Neste 

caso, absorção de água perturba a matriz sólida, reduz a sua temperatura de 

transição vítrea, pode induzir a cristalização do adjuvante e alterar a sua morfologia 

e propriedades físico-químicas, fenômenos esses que podem diminuir a estabilidade 

do produto (LINDERS et al., 1996). 



  

 
Figura 29. Superfície de resposta do conteúdo de umidade em função da temperatura de gás 
de entrada (Tge) e a vazão de alimentação da solução enzimática no “spray dryer” (Ws), para 
ambos os adjuvantes utilizados, sendo a variável ADJ fixada em 12,05%. 

 

4.4.3 MORFOLOGIA DAS PARTÍCULAS  
 

A análise morfológica das partículas foi realizada através de microscopia eletrônica 

de varredura em um microscópio eletrônico modelo EVO-50, Zeiss, Cambridge - UK. 

Essas análises foram realizadas para o pó obtido nos ensaios do planejamento composto 

central que apresentaram os maiores valores de atividade residual: lactose - ensaio: 3; 

maltodextrina DE10 - ensaio: 8; β-ciclodextrina - ensaio: 4. 

Embora os valores de retenção da atividade enzimática tenham sido similares, 

através da Figura 30  pode-se constatar que os pós obtidos apresentaram morfologias 

totalmente distintas. A superfície da partícula quando se utilizou maltodextrina DE10 

apresentou-se na forma de sulcos, dando um aspecto murcho às esferas. No caso da β-

ciclodextrina as partículas não apresentaram formato definido, sendo que houve uma 

maior predominância de partículas irregulares e em forma de lascas. Já no caso da 

lactose as partículas apresentaram uma superfície bem definida na forma de esferas. De 

acordo com Landström, et al., (2000), essas diferenças nas estruturas externas das 

partículas podem ser atribuídas à natureza dos adjuvantes utilizados. Por exemplo, a 

adição de proteínas pode aumentar a porosidade e também modificar a flexibilidade da 

superfície, da resistência mecânica e da evaporação da água ligada às proteínas. Outro 

fator com potencial para influencia na superfície das partículas é o comportamento 

hidrodinâmico das gotículas liquidas, uma vez que sob atomização estas gotículas estão 

sujeitas às turbulências e movimentações internas (MAA e HSU, 1997).   



  

 

Figura 30. Fotomicrografias do extrato bruto do fungo endofítico C. kikuchii: (A) lactose (ensaio 3);  (B) β-ciclodextrina (ensaio 4)  e (C) 
maltodextrina (ensaio 8). 

A 

B 

C 



  

4.4.4 AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE ENZIMÁTICA APÓS SECAGEM DO EXTRATO 

BRUTO EM “SPRAY DRYER” 

 

Os resultados do estudo da estabilidade enzimática após a secagem do extrato bruto 

encontram-se na Figura 31. Os melhores resultados foram obtidos quando o pó contendo 

as lipases, foi estocado durante 8 meses a 5°C, na seguinte sequência de atividade 

residual: β-ciclodextrina (70,0 %), goma arabica (67,1 %),  trealose (65,8 %), lactose (60,0 

%), maltodextrina DE10 (53,2 %), maltodextrina DE20 (46,6 %) e manitol (41,6 %). A 

utilização de carboidratos como carreadores favorece um aumento na estabilidade de 

enzimas, especialmente após utilização do processo de “spray dryer”.          

Adjuvantes como lactose, β-ciclodextrina e trealose mostraram uma grande 

viabilidade na estabilização de enzimas em vários estudos, principalmente devido a uma 

forma amorfa facilmente atingível que supostamente aumenta a preservação da atividade 

em varias enzimas após secagem (ALLOE et al., 2007; MILLQVIST-FUREBY et al., 1999; 

DE PAZ et al., 2002). Belghith et al., (2001) relataram a estabilização de celulases 

utilizando maltodextrina como adjuvante. Segundo estes autores a atividade desta 

enzimas permaneceu praticamente constante durante um período de 8 meses, estocada a 

uma temperatura de 4oC. Outro estudo que relatou o efeito protetor dos adjuvantes contra 

a perda de atividade enzimática de uma protease alcalina foi relatado por Namaldi et al. 

(2006). Neste estudo o uso de maltodextrina reteve 82% da atividade enzimática quando 

a protease foi estocada por 6 meses a uma temperatura de 70oC. O efeito protetor ficou 

ainda mais evidente quando a enzima foi seca na ausência de adjuvante e reteve 50% da 

atividade quando estocada durante o mesmo período a uma temperatura de 50oC. 
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Figura 31. Estabilidade de lipases presentes no extrato bruto na presença dos seguintes adjuvantes: goma arábica, trealose, β-ciclodextrina, 
lactose, manitol, maltodextrina DE10 e maltodextrina DE20 – durante estocagem em diferentes temperaturas: 5, 25 e 40 °C. 
 



4.4.5 SECAGEM DA LIPASE PURIFICADA E SEMI-PURIFICADA EM “SPRAY 
DRYER”  

 
Após o processo de purificação as lipases purificada (Pool II - 2ª Coluna de Gel 

Filtração) e semi-purificada (Pool IV – Coluna de Interação Hidrofóbica) foram 

submetidas ao processo de secagem em “spray dryer”. Para a enzima pura os 

adjuvantes utilizados foram maltodextrina DE10, lactose e β-ciclodextrina. Já para o 

Pool IV somente a maltodextrina DE10 foi utilzada como adjuvante. As condições de 

secagem foram aquelas obtidas durante o processo de otimização, as quais 

apresentaram os maiores valores de retenção da atividade lipolítica do extrato bruto. Os 

resultados da secagem da enzima pura esta representado na Tabela 18. Embora a 

porcentagem de recuperação do produto seco tenha sido menor do que no extrato 

bruto, a atividade residual da lipase pura na presença dos três adjuvantes foi 

extremamente alta (90,6 a 96,7%). No caso do Pool IV a retenção da atividade 

enzimática utilizando maltodextrina DE10 foi total. Estes resultados corroboram mais 

uma vez para viabilidade de secar a lipase produzida pelo fungo endofítico C. Kikuchii 

através de “spray dryer” na presença de adjuvantes.  

 
Tabela 18. Resultado da secagem da lipase pura e semi-purificada produzida pelo 
fungo endofítico Cercospora kikuchii através de “spray dryer”. 
 

ADJ + 0,1% 
Tween 80 

Porcentagem 
% 

Ws 

g/min 
Tge 
ºC 

Atividade 
residual % 

Rec 
% 

Xp % Aw Tgs ºC 

Lipase Purificada (Pool II - 2ª Coluna de Gel Filtração) 
Lactose 12,05 4,0 100,0 96,7 33,0 7,0 0,3 50,5 

Maltodextrina  12,05 9,36 153,6 93,2 35,5 3,2 0,3 61,5 
β-Ciclodextrina 12,05 9,36 153,6 90,6 42,5 10,4 0,3 67,3 

Lipase Semi-Purificada (Pool IV – Coluna de Interação Hidrofóbica) 
Maltodextrina  12,05 9,36 153,6 100,00 50,2 3,1 0,3 78,3 
ADJ - Adjuvante; Tge - Temperatura de entrada; Tgs - Temperatura de saída; Rec - Recuperação; 
Aw - Atividade de água; Xp - Umidade. 

 

A atividade de água (Aw) é uma relação existente entre a pressão de vapor de 

um produto dado em relação com a pressão do vapor de água pura à mesma 

temperatura e varia de 0 a 1. Dependendo do valor da Aw, o produto pode permitir 

que microorganismos se desenvolvam (ver Tabela 19), o que acarreta na 

contaminação do produto e ate mesmo na produção de toxinas. Assim, a Aw 

adequada é um parâmetro importante para garantir um maior tempo de prateleira do 

produto. Um dos motivos que justifica a secagem do extrato enzimático é a 

diminuição da Aw, e assim diminuir a contaminação microbiológica do mesmo. Pode-



  

se ver na Tabela 18, que os valores da Aw foram baixos (media de 0,3) para os três 

tipos de adjuvantes, o que está de acordo com o esperado. A Aw também pode 

interferir no perfil granulométrico de certos produtos, dependendo das características 

físico-químicas dos mesmos. A umidade relativa de um produto também é uma 

característica importante principalmente quando se leva em consideração o período 

de estoque do mesmo. Normalmente, produtos que contem substâncias protéicas, 

tornam-se mais estáveis quando possuem baixo teor de umidade apresentando, 

portanto, uma vida útil maior.  

Tabela 19. Valores mínimos de atividade de água (Aw) para o crescimento e 
produção de toxinas por diferentes patógenos.  

Microrganismo Aw para crescimento Aw para produção de toxinas 
Clostridium botulinum (tipo E) 0,95-0,97 0,97 
Clostridium botulinum (tipo A) 0,93-0,95 0,94-0,95 

Clostridium perfringens 0,93-0,95  
Salmonella SP. 0,93-0,95  

Staphylococcus aureus 0,86 0,87-0,90 (enterotoxina A) 
P. veridicatum 0,83 0,83-0,86 (ocartoxina A) 
A. parasiticus 0,82 0,87 

Peniciliumm cyclopium 0,81-0,85 0,87-0,90 (ocratoxina) 
A. flavus 0,78-0,80 0,83-0,87 (aflatoxina) 

A. ochraceus 0,77-0,83 0,83-0,87 (ocratoxina A) 
Bactérias halofílicas 0,75  
Bolores xerofílicos 0,65  
Fungos osmofílicos 0,60  

Fonte: adaptado de BEAUCHAT, (1981). 

 

4.4.5.1 DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA DA LIPASE PURA ESECA  

  

A distribuição granulométrica da enzima purificada e seca em “spray dryer” foi 

obtida segundo o procedimento apresentado no item 3.7.2.3. A partir da imagens 

obtidas para amostras do produto e utilizando um “software” analisador de imagens 

(Image Pro-Plus®) foi possível determinar a distribuição granulométrica e seu 

diâmetro médio.  

A Figura 32 apresenta os resultados de distribuição granulométrica para a 

lipase pura seca com lactose, maltodextrina DE10 e β-ciclodextrina. Através da 

análise da Figura 32 pode-se observar que a lipase pura e seca apresentou uma 

ampla distribuição granulométrica na presença dos três tipos diferentes de 

carboidratos.  
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Figura 32. Resultados obtidos da distribuição granulométrica acumulativa para a lipase pura 
de C. kikuchii seca em “spray dryer”: A – β-ciclodextrina; B – lactose; C – maltodextrina 
DE10.  

A 

B 

C 



  

5. CONCLUSÕES  

 

A partir das condições experimentais utilizadas nesse trabalho, pode-se concluir: 

 

� Com a utilização de colunas de Interação Hidrofóbica seguida de coluna de 

filtração em gel, foi possível purificar uma das lipases do extrato bruto 

produzido pelo fungo endofítico Cercospora kikuchii, com índice de 

purificação de 5,54 e recuperação de 9 % da atividade. 

 

� A análise eletroforética por SDS-PAGE da fração purificada resultou em uma 

banda de proteína com peso molecular de 65,1 kDa, enquanto que o peso 

molecular da enzima estimada por gel filtração revelou uma massa molecular 

de 73,5 kDa. 

 

� A enzima pura apresentou temperatura ótima de 35°C, pH ótimo de 5,4 e foi 

estável a 40°C, uma vez que 80,2% de sua atividade foi mantida após 2 horas 

de incubação. 

 

� O valor de Km e Vmax para a enzima pura utilizando pNPP como substrato foi 

estimado em 0,03240 mM e 10,28 µmol/min/mg de proteína, respectivamente. 

 

� As atividades enzimáticas máximas do extrato bruto e das lipases ligadas ao 

micélio foram obtidas respectivamente nas temperaturas de 60 e 50°C. 

 

� As lipases no extrato bruto mantiveram-se estáveis a 50°C, com 85,3% de 

atividade residual após 2 horas de incubação e as ligadas ao micélio 

mantiveram pelo menos 75,1% de atividade residual a 80°C, no mesmo 

tempo de incubação. 

 

� Com relação ao efeito do pH, as atividades enzimáticas máximas do extrato 

bruto e das lipases ligadas ao micélio foram obtidas respectivamente nos pH 

4,6 e 6,2. 

 



  

� A maioria dos adjuvantes utilizados na presença de 0,1% de Tween mostram-

se eficientes para a secagem do extrato bruto devido à elevada recuperação 

da atividade enzimática que variou de 63,3 a 100%. 

 

� O aumento da concentração de lactose no extrato bruto e a diminuição da 

temperatura de entrada do gás de secagem têm um efeito positivo na 

retenção da atividade lipolítica.  

 

� Utilizando-se a maltodextrina DE10 e β-ciclodextrina como adjuvantes no 

processo de otmização da secagem da lipase por “spray dryer”, obteve-se a 

seguinte condição ótima de secagem: concentração de adjuvante de 12,05%, 

temperatura de entrada do gás de secagem de 153,6oC e vazão do extrato 

alimentado no secador de 9,36 g/min. 

 

� Nas condições ótimas de secagem da lipase pura, usando lactose, 

maltodextrina DE10 e β-ciclodextrina como adjuvantes obtiveram-se 

respectivamente os seguintes valores de atividade residual: 96,7, 93,2 e 

90,6%. 

 

� Na secagem da enzima semi-purificada, utilizando maltodextrina DE10 com 

adjuvante, obteve-se 100% de retenção da atividade enzimática. 

 

� Vários adjuvantes mostram-se eficientes na preservação da atividade lipolítica 

após oito meses de estocagem, com destaque para a β-ciclodextrina que 

resultou em uma atividade residual de 70%, dependente das condições de 

secagem. 
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