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Introdução 

As lipases são enzimas muito utilizadas 

industrialmente como biocatalisadores, no 

processamento de gorduras, aditivos em 

detergentes, nas indústrias de papel e celulose, na 

síntese de fármacos, produtos de química fina, na 

produção de cosméticos e na resolução de misturas 

racêmicas. Além destas aplicações podem ser 

usadas na área clínica, em kits diagnósticos e para 

o tratamento de problemas digestivos, bem como 

para a produção de biodiesel
1
. 

 Devido a grande utilidade dessas enzimas 

e de seu alto valor comercial, este trabalho tem 

como objetivo a separação da lipase, produzida 

pelo fungo Geotrichum candidum, em meio de 

fermentação. A separação será realizada por 

cromatografia em coluna, monitorada por 

cromatografia em camada delgada e teste de 

atividade lipolítica. 

Resultados e Discussão 

As lipases foram obtidas por fermentação 

submersa, utilizando o fungo Geotrichum 

candidum
2,3

.  

 Após a retida das células, do meio de 

fermentação, o caldo resultante foi liofilizado para 

uma pré-concentração do mesmo. A atividade 

lipolítica do caldo antes da liofilização foi de 36,28 

µmol/ml.min, após a liofilização, devido a 

concentração do caldo a atividade aumentou para 

133,24 µmol/ml.min. A atividade da enzima 

produzida foi analisada utilizando o método 

titulométrico, usando como substrato óleo de oliva
4
. 

Para o processo de clarificação do caldo 

foram realizadas precipitações com solventes 

orgânicos (etanol, acetona, n-propanol e 

isopropanol). A solubilidade de uma enzima em 

meio aquoso pode ser reduzida por adição de 

solvente orgânico. O precipitado formado pode ser 

recuperado por centrifugação ou filtração. Nota-se, 

porém, que as enzimas perdem apreciavelmente 

suas atividades. 

Dos quatro solventes testados, a acetona, 

foi o que menos degradou a enzima, fornecendo um 

precipitado gelatinoso de atividade igual a 94,92 

µmol/ml.min enquanto o filtrado apresentou 

atividade de 14,08 µmol/ml.min. 

Tabela 1. Atividades dos filtrados e dos 
precipitados após precipitação das enzimas com 
diferentes solventes. 

 Atividade 

(µmol/ml.min) 

 

 Filtrado Precipitado 

Etanol 28,6 12,84 

Acetona 14,08 94,92 

Isopropanol 12,76 52,24 

n-Propanol 10,8 33,48 

Realizaram-se com os precipitados e 

filtrados obtidos, cromatografia em camada delgada 

(CCD) em sílica gel, como eluente utilizou-se 

metanol/água (8:2); como reveledores foram 

utilizadas a ninidrina e a inspeção sob a luz UV 254 

nm. A análise por CCD foi feita para monitoramento 

das enzimas e para verificar o fator de retenção dos 

compostos presentes no precipitado e no filtrado, 

obtidos de cada extrato, verificou-se também que o 

precipitado originado com adição de acetona, além 

de apresentar maior atividade lipolítica, realizada 

por teste de atividade, apresentou fator de retenção 

diferente dos demais precipitados, indicando a 

possibilidade da presença de mais de uma lipase 

produzida pelo fungo Geotrichum candidum.  

Conclusões 

 Nesta primeira etapa do trabalho verificou-

se que a lipase produzida por Geotrichum candidum 

manteve elevada sua atividade após precipitação 

com acetona, apresentando também diferente fator 

de retenção quando comparada aos demais 

precipitados e filtrados obtidos com os solventes 

testados. Ensaios de eletroforese (SDS-PAGE) 

serão realizados para que se conheça a 

composição de cada precipitado obtido. Em estudos 

posteriores será realizada cromatografia em coluna 

para purificação das enzimas. 
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