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RESUMO 
 

NOBRE, F. S. Atividade lipolítica e biodiversidade de fungos filamentosos 
derivados da Antártica. 2012. 68 f. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) – 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 

Os fungos filamentosos derivados de ambiente antártico têm sido foco de grande 
interesse devido principalmente ao fato de pouco se conhecer sobre a natureza 
biológica e os recursos genéticos associados a esse grupo de micro-organismos. A 
demanda por enzimas industriais, particularmente as de origem microbiana, tem 
crescido incessantemente devido às suas aplicações em uma vasta gama de 
processos. Com a descoberta do potencial biocatalítico das lipases microbianas, 
estas enzimas têm se tornado um grande foco de estudos e utilização em reações 
químicas diversas.  Levando-se em consideração que as lipases ativas em 
temperaturas frias estão amplamente distribuídas em micro-organismos que 
sobrevivem em temperaturas baixas, o isolamento de fungos de ambiente antártico 
pode ser considerado estratégico para obtenção de lipases a baixas temperaturas. 
Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo principal avaliar a produção 
de lipases e a diversidade de fungos filamentosos isolados de amostras do ambiente 
Antártico. Foram recuperados um total de 253 isolados a partir de 10 amostras 
marinhas e quatro terrestres coletadas no continente Antártico. Dos 72 fungos 
lipolíticos selecionados pelo método de triagem de alto desempenho, 68 
apresentaram resultados positivo no teste individual e foram submetidos aos 
experimentos de avaliação da produção de lipase e caracterização da 
biodiversidade. Os dados derivados das análises de seqüenciamento e filogenia 
permitiram identificar os fungos produtores de lipase como pertencentes aos 
gêneros: Geomyces, Penicillium, Cosmospora, Thelebolus, Chaetomium, Hypocrea, 
Antarctomyces, Mortierella e Cadophora. Em adição, alguns isolados de um mesmo 
ribotipo foram afiliados à ordem Mucorales e, outro, revelou ser uma potencial nova 
espécie pertencente ao filo Basidiomycota. O fungo Geomyces pannorum. AL1-1B 
foi selecionado como o melhor produtor de lipase e apresentou aumento significativo 
na atividade desta enzima após a otimização por meio do desenho experimental. O 
pico de produção de lipase (761,68 U/L) foi obtido no 5° dia de cultivo. Os resultados 
do presente estudo evidenciam o potencial biotecnológico do fungo Geomyces 
pannorum AL1-1B na produção de lipase a baixas temperaturas e estimulam novos 
estudos no campo da caracterização enzimática, detecção e caracterização de 
genes que codificam para a produção de lipases, bem como otimização da em 
escala industrial. 
 

Palavras-chave: Antártica. Fungos filamentosos. Lipase. Bioprospecção. 
Temperaturas extremas.



ABSTRACT 
 

NOBRE, F. S. Lipase activity and biodiversity of filamentous fungi derived from 
Antarctica. 2012. 68 p. Masters thesis (Biotechnology) – Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 

Filamentous fungi derived from Antarctic environment have been the focus of great 
interest mainly due to the fact that little is known about the biological nature and 
genetic resources of this group of micro-organisms. The demand for industrial 
enzymes, especially of microbial origin, has grown constantly because of their 
applications in a wide range of processes. With the discovery of the biocatalytic 
potential of microbial lipases, these enzymes have become a major focus of study 
and use in various chemical reactions. Taking into consideration that the cold-active 
lipases are widely distributed in micro-organisms which survive in low temperatures, 
fungal isolation from Antarctic environment can be considered strategic for obtaining 
lipases at low temperatures. In this context, this project aimed to assess the 
production of lipases and diversity of filamentous fungi isolated from samples of the 
Antarctic environment. A total of 253 isolates were retrieved from 10 marine and four 
terrestrial samples collected on the Antarctic continent. Amongst the 72 fungal 
lipolytic strains selected by a high-throughput screening method, 68 presented 
positive results in the individual test and were subjected to the experiments of lipase 
production evaluation and biodiversity characterization. Data derived from 
sequencing and phylogeny allowed the identification of lipase producing fungi as 
representatives of the genera: Geomyces, Penicillium, Cosmospora, Thelebolus, 
Chaetomium, Hypocrea, Antarctomyces, Mortierella and Cadophora. In addition, 
some isolates of the same ribotype were affiliated to the order Mucorales, and 
another one, showed to be a putative new species from phylum Basidiomycota. The 
fungus Geomyces pannorum AL1-1B was selected as the lipase best producer and 
showed an increase in the enzyme activity after optimization by using experimental 
design. Peak production of lipase (761.68 U / L) was obtained in the 5th day of 
cultivation. Results from this study highlight the biotechnological potential of 
Geomyces pannorum AL1-1B for lipase production at low temperatures and stimulate 
further studies in the field of enzymatic characterization, detection and 
characterization of genes encoding lipase production and enzyme optimization on an 
industrial scale. 
 
Keywords: Antarctic. Filamentous fungi. Lipase. Bioprospecting. Extreme 

temperatures. 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

1.1 Biodiversidade nos ecossistemas microbianos da Antártica 

 Os grandes grupos de micro-organismos, incluindo as bactérias, fungos 

filamentosos e leveduras possuem importância fundamental na biosfera por serem 

colonizadores primários de novos habitats e fornecedores de biomassa e energia 

nas cadeias alimentares e por se apresentarem como patógenos e/ou simbiontes de 

plantas e animais. Os micro-organismos influenciam também o balanço respiratório e 

fotossintético em alguns ecossistemas, e a disponibilidade de oxigênio, dióxido de 

carbono, metano e outros gases (HAWKSWORTH, 2004).   

  Inúmeros papéis biológicos essenciais têm sido associados aos micro-

organismos, porém, o conhecimento das relações e evolução de muitos grupos 

taxonômicos microbianos ainda é escasso. 

 Com relação aos fungos, apenas 105 mil espécies (7%) são conhecidas pela 

ciência dentro de uma estimativa de 1,5 a 3 milhões de espécies a serem 

descobertas (HAWKSWORTH, 2004). Dado o baixo número de espécies descritas, 

pode-se notar que mesmo o desenvolvimento de novas técnicas não tem permitido 

avançar rapidamente na caracterização desses micro-organismos. 

Micro-organismos provenientes de ambientes antárticos podem ser 

considerados fontes potenciais de recursos genéticos para aplicação biotecnológica, 

pois por pertencerem a ambientes ainda pouco explorados, podem representar a 

descoberta de novos medicamentos ou novos compostos bioativos. Neste sentido, 

estudos de biodiversidade e bioprospecção de compostos de interesse industrial 

derivados de micro-organismos da Antártica devem ser estimulados.  

O ambiente antártico apresenta uma oportunidade única para a pesquisa 

sobre a biodiversidade e a evolução microbiana. Apesar disso, o tema da 

diversidade biológica na Antártica durante muitos anos esteve relacionado com a 

diversidade de peixes, aves e mamíferos marinhos e poucas vezes os micro-

organismos foram contemplados.   

O avanço das técnicas moleculares tem permitido um grande salto na 

compreensão da filogenia, biodiversidade e evolução dos micro-organismos em 

diversos ecossistemas e amostras ambientais. Entretanto, mesmo com a introdução 



dessas técnicas modernas, o conhecimento atual da diversidade microbiana na 

Antártica representa apenas “a ponta do iceberg” (TINDALL, 2004). 

 Por se tratar de um continente isolado dos demais por correntes 

oceanográficas e pela distância, a Antártica é um ambiente que se caracteriza por 

extremos de clima, habitats e biogeografia. Nos ecossistemas antárticos ocorrem 

grandes variações de temperatura e salinidade, dessecação, escassez de 

nutrientes, alta incidência de radiação ultravioleta alternada com longos períodos de 

ausência de luz, mudanças climáticas acentuadas e descontínuas, além dos ciclos 

de congelamento e degelo, que influenciam a distribuição das massas de água no 

Oceano Austral e geram alterações locais de clima (CLARKE, 2003; VINCENT, 

2000; WYN-WILLIAMS, 1996).  

 Em um ambiente tão extremo e restritivo, a diversidade de uma maneira geral 

tende a ser menor quanto mais alta as latitudes e, em alguns sistemas, os ciclos 

biogeoquímicos e as cadeias alimentares chegam a ser exclusivamente formadas 

por micro-organismos, como nos solos minerais dos desertos frios e em porções 

mais profundas de gelo glacial (VINCENT, 2000). Dessa forma, os micro-organismos 

têm um papel fundamental no transporte de energia e matéria orgânica e muitas 

vezes constituem a base do funcionamento dos ecossistemas terrestres e aquáticos 

na Antártica (CLARKE, 2003). 

Os ecossistemas existentes na Antártica apresentam uma grande variedade 

de características. Alguns exemplos são os solos minerais, ornitogênicos ou 

aquecidos geotermicamente, como os encontrados na Ilha de Decepção (Ilhas 

Shetland do Sul), gelo glacial, marinho ou de água doce, permafrost, lagos 

continentais de salinidade variada, cobertos perenemente ou sazonalmente por gelo, 

sistemas endolíticos, ecossistemas marinhos (bentônico e pelágico), entre outros. A 

maioria desses ambientes antárticos possui cadeias alimentares de complexidade 

reduzida, servindo como modelos para o estudo de processos microbianos em geral 

e das interações de significado evolutivo sem a influência das plantas e animais 

superiores.  

As comunidades microbianas antárticas são temas de grande interesse por 

estarem sujeitas a longos períodos de isolamento com baixos níveis de perturbação. 

Entretanto, as atividades humanas na região Antártica podem impactar de forma 

irreversível a compreensão dos ecossistemas microbianos.  A partir do final dos 

anos 50, esses habitats ficaram sujeito a maiores alterações devido tanto às 



atividades humanas na Antártica quanto às mudanças climáticas globais (CLARKE, 

2003). 

Pouco é conhecido sobre os níveis de endemicidade dentro dos diversos 

grupos microbianos na Antártica ou mesmo da presença ou adaptações dentro da 

população de espécies invasoras. O Quadro 1 apresenta uma lista de espécies de 

micro-organismos que foram descritos como endêmicos na região antártica. 

 

Quadro 1 - Candidatos a endemismo microbiano: exemplos de espécies que foram 

          apenas descritas e registradas na Antártica  

 

                                                                                                                        (continua) 

Taxa Habitat Referência 

Bactérias 

Antarctobacter* 
heliothermus 

Lago salino, Vestfold 
Hills 

Labrenz et al., 1998 

Clostridium vincentii 
Sedimentos anóxicos, 

McMurdo Ice Shelf 
Mountfort et al., 

1997 

Colwellia spp. Gelo marinho 
Bowman et al., 

1998ª 

Flavobacterium 
gondwanense 

Lago salino, Vestfold 
Hills 

Dobson et al., 1993 

Gelidibacter* algens Gelo marinho 
Bowman et al., 

1997ª 

Halomonas subglaciescola 
Lago salino, Vestfold 

Hills 
Franzmann et al., 

1987 

Methylosphaera* hansonii 
Lago salino, Vestfold 

Hills 
Bowman et al., 

1997b 

Modestobacter* 
multiseptatus 

Solo, Trans-Antarctic 
Mountains 

Mevs et al., 2000 

Nocardiopsis antarcticus Placa de gelo Abyzov, 1993 

Octadecobacter antarcticus Gelo marinho Gosink et al., 1997 

Polaribacter spp. Gelo marinho Gosink et al., 1998 

Polaromonas* vacuolata Gelo marinho Irgens et al., 1996 

Pseudomonas antarctica Ross Island Obata et al., 1999 

Psychroflexus* 
gondwanense 

Gelo marinho 
Bowman et al., 

1998b 

Psychrofexus* torquis Gelo marinho 
Bowman et al., 

1998ª 

Psychromonas* antarcticus 
Sedimentos anóxicos, 

McMurdo Ice Shelf 
Mountfort et al., 

1998 

Psychroserpens* 
burtonensis 

Lago salino 
Bowman et al., 

1997ª 

Shewanella frigidimarina 
Gelo marinho, Prydz 

Bay 
Bowman et al., 

1997c 



                                                                                                                   (conclusão) 

 

Taxa Habitat Referência 

Bactérias 

Shewanella gelidimarina 
Gelo marinho, Prydz 

Bay 
Bowman et al., 

1997c 

Sphingobacterium 
antarcticus 

Solo, Schirmacher 
Oasis 

Shivaji et al., 1992 

Fungos 

Cryptococcus antarcticus 
Solo, McMurdo Dry 

Valley 
Vishniac e 

Baharaeen, 1982 

Crytococcus vishniacii 
Solo, McMurdo Dry 

Valley 
Vishniac e 

Baharaeen, 1982 

Friedmanniomyces* 
endolithicus 

Rochas Onofri et al., 1999 

Microalgas 

Eucampia antarctica Oceano austral 
Hasle e Syvertsen, 

1996 

Hemichloris* antarctica 
Rochas, McMurdo Dry 

Valley 
Tschermak-Woess 
e Friedmann, 1984 

Polarella* glacialis McMurdo Sound 
Montresor et al., 

1999 

Pseudopleurochloris* 
antarctica 

Banquisa, Ross Sea Andreoli et al., 1999 

Koliella antarctica Ross Sea Andreoli et al., 1998 

Pyramimonas gelidicola Lago e gelo marinho 
McFadden et al., 

1982 

Thalassiosira antarctica Gelo à deriva 
Hasle e Syvertsen, 

I996 

Thalassiothrix antarctica Oceano Austral 
Hasle e Syvertsen, 

1996 

Protozoa 

Commation spp. Oceano Austral 
Thomasen e 
Larsen, 1993 

Euplotes antarcticus 
Gelo marinho, Weddell 

Sea 
Fenchel e Lee, 

1972 

Kiitoksia kaloista Lago Tong et al., 1997 

Notodendrodes* antarctikos Sedimento, Ross Sea De Laca et al., 1980 

Spiroprorodon glacialis 
Gelo marinho, Weddell 

Sea 
Fenchel e Lee, 

1972 

 

* gêneros, que até o momento, foram registrados apenas na Antártica. 
Fonte: (VINCENT, 2000). 

 

 



Estudos de diversidade microbiana da Antártica são extremamente escassos. 

Em sua maioria cobrem a diversidade de algas em solo e lagos, poucos relatos em 

diversidade envolvendo fungos e rotíferos em lagos ou em solos associados aos 

musgos e liquens. As atividades microbianas foram estudadas através de medidas 

de respirometria e atividades enzimáticas. No entanto, são poucos os relatos sobre o 

isolamento de micro-organismos ou da estrutura de comunidade microbiana de 

bactérias e fungos (PIKUTA et al., 2007). 

Desta forma, o presente projeto pretende avaliar a biodiversidade de fungos 

filamentosos lipolíticos presentes em diferentes amostras provenientes da Antártica 

por meio de isolamento e cultivo. Os resultados derivados deste estudo poderão 

trazer novos conhecimentos sobre as comunidades de fungos que habitam o 

ecossistema antártico. Em adição, os isolados serão utilizados em estudos de 

bioprospecção e serão depositados na Coleção Temática de Micro-organismos da 

Antártica associada à Coleção Brasileira de Micro-organismos de Ambiente e 

Indústria (CBMAI) onde ficará disponível para estudos futuros de exploração dos 

mecanismos de adaptação ao frio destes micro-organismos, busca por compostos 

de interesse biotecnológico, entre outros. 

 

1.2 Taxonomia de fungos filamentosos 

 A identificação e classificação adequada dos fungos é crítica para o estudo de 

compostos com bioatividade. Sem a identificação e preservação adequada dos 

isolados, investigações biotecnológicas tornam-se difíceis, senão impossíveis de 

serem reproduzidas (BUGNI; IRELAND, 2004; DAS et al., 2006). 

 Historicamente os fungos são identificados e classificados primariamente a 

partir de caracteres morfológicos. Entretanto, atualmente, os micologistas empregam 

um diferente número de técnicas para auxiliar na identificação e sistemática. A 

morfologia ainda tem um importante papel na taxonomia, porém o uso de dados 

moleculares tem se tornado mais comum (BUGNI; IRELAND, 2004). 

 As fases sexuadas e assexuadas são precisamente a base da taxonomia e 

nomenclatura dos fungos (GUARRO et al., 1999). Estudos morfológicos que utilizam 

identificação baseada em caracteres sexuais (taxonomia convencional) podem 

apresentar dificuldades para serem realizados devido a vários motivos: a inabilidade 

de alguns fungos de crescer e esporular em meios de cultura; diferentes taxas de 



esporulação; presença de formas desconhecidas do ciclo de vida e limitações na 

distinção de espécies com morfologias semelhantes (PANG ; MITCHELL, 2005). 

 As técnicas moleculares caracterizam os ácidos nucléicos presentes em todos 

os estágios do ciclo de vida do fungo, e desta forma não estão passíveis a muitos 

dos problemas associados com as técnicas baseadas em análises macro e 

microscópicas (DAS et al., 2006). Uma das técnicas moleculares mais empregadas 

na identificação e no estudo filogenético de fungos é o sequenciamento do DNA do 

operon ribossomal (Figura 1). Os genes DNAr18S e 28S e as regiões ITS (Internal 

Transcribed Spacer) e IGS (Internal Gene Spacer) estão entre as regiões do operon 

ribossomal mais estudadas em fungos. Visto que as regiões ITS são 

consideravelmente divergentes entre si e variam entre as espécies de um mesmo 

gênero, as mesmas têm grande utilidade na taxonomia (BUGNI & IRELAND, 2004).  

 

Figura 1 - Esquema representando o operon ribossomal dos fungos. 

 

 

 

 

 

1.3 Bioprospecção de produtos de interesse biotecnológico por fungos da 

Antártica 

 A exploração da biodiversidade Antártica como fonte de potenciais agentes 

quimioterapêuticos, agroquímicos ou para obtenção de produtos biotecnológicos, é 

extremamente promissora, pois a escassez de conhecimento sobre a microbiota 

antártica pode propiciar a descoberta de novas espécies e novos compostos 

bioativos (FELLER; GERDAY, 2003). Ambientes extremos como o da Antártica, 

podem derivar micro-organismos psicrofílicos de importância biotecnológica em 

diversos setores socioeconômicos, pois os micro-organismos adaptados ao frio são 

fontes potenciais de enzimas com atividade em baixas e médias temperaturas 

(JOSEPH et al., 2007). 

 Estes micro-organismos produzem enzimas capazes de suportar altos níveis 

de stress ambiental causado pelas baixas temperaturas que os cercam, como a 

redução das velocidades reacionais e o aumento da viscosidade do meio. Essa 



adaptação dos micro-organismos é conseguida através de uma redução na energia 

de ativação de cada reação química catalisada por uma determinada enzima, 

levando a uma eficiência catalítica, que possivelmente é originada de um aumento 

na flexibilidade de uma determinada região da enzima, ou de sua estrutura total. 

 Esta flexibilidade é responsável pela fraca estabilidade térmica das enzimas 

adaptadas ao frio (FELLER; GERDAY, 2003; GERDAY et al., 1997). Neste sentido, 

trabalhos desenvolvidos nos ecossistemas antárticos objetivando a bioprospecção 

de metabólitos de possível aplicação industrial, farmacêutica e biotecnológica devem 

ser estimulados. 

 O conhecimento da diversidade fúngica e o potencial biotecnológico destes 

micro-organismos são de extrema relevância, e estratégico para o conhecimento da 

dinâmica dos ecossistemas antárticos e para a obtenção de substâncias bioativas.  

O fungo leveduriforme alcalofílico Candida antártica isolado de sedimentos do Lago 

Vanda apresenta grande potencial de exploração, como demonstrado por Raguenes 

et al. (1997). 

 A exploração de produtos a partir de organismos antárticos teve início nos 

projetos científicos focados em estudos de biodiversidade. São escassas as 

propostas voltadas diretamente para a bioprospecção e poucos são os produtos 

explorados comercialmente (FELLER; GERDAY, 2003). Um dos maiores problemas 

relacionados à exploração comercial de novos compostos pelas indústrias deve-se 

ao fato da ausência de conhecimento básico sobre os micro-organismos isolados. 

Assim, para que a indústria possa explorar com maior segurança e sem maiores 

prejuízos deveria haver um amplo investimento em pesquisa sobre as propriedades 

metabólicas e genéticas dos organismos alvo (FELLER; GERDAY, 2003).  

 O Brasil vem estimulando as atividades de pesquisas na Antártica objetivando 

geração de conhecimento e utilização dos organismos que habitam esses 

ecossistemas. O estabelecimento de um programa de prospecção biotecnológica de 

organismos marinhos e terrestres na região antártica, visando identificação de 

moléculas e material genético com potencial econômico foi uma diretriz prioritária do 

Plano de Ação (2007-2010) do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). A 

descoberta de novos produtos a partir de micro-organismos psicrofílicos tais como 

as glicoproteínas anticongelantes e enzimas tolerantes ao frio, novos antibióticos e 

antitumorais, agentes antioxidantes, entre outros, pode alavancar o desenvolvimento 

biotecnológico e movimentar a bioeconomia em diversos setores.   



1.3.1 Propriedades, produção e aplicações das lipases 

 Lipases são enzimas hidrolíticas pertencentes ao grupo das serinas (E.C. 

3.1.1.3) que agem em meios orgânico-aquosos, catalisando a clivagem de ligações 

do tipo éster em triglicerídeos, produzindo glicerol e ácidos graxos livres. Entretanto, 

em meios com pouca disponibilidade de água, as lipases têm a capacidade de 

catalisar reações de esterificação, interesterificação e transesterificação de 

glicerídeos e fosfoglicerídeos, bem como de uma variedade de ligações do tipo éster 

não glicerídicas, sendo assim biocatalisadores bastante versáteis. 

  As características únicas das lipases incluem a especificidade de substrato, 

estereoespecificidade, regioespecificidade e a habilidade de catalisar reações 

heterogêneas na interface de sistemas solúveis e insolúveis em água (CAVALCANTI 

et al., 2005; CHOI et al., 2003; FERRER et al., 2000; HOUDE et al., 2004; JOSEPH 

et al., 2007; MAIA et al., 1999; SAVITHA et al., 2007). 

 Fungos filamentosos, especialmente os pertencentes aos gêneros Rhizopus, 

Mucor, Geotrichum, Aspergillus, Fusarium e Penicillium, são amplamente utilizados 

como fonte de lipases (FERRER et al., 2000; SAVITHA et al., 2007). As lipases 

fúngicas são preferidas por serem geralmente excretadas no meio extracelular, o 

que facilita a sua extração dos meios de fermentação, além de apresentarem maior 

estabilidade a variações de temperatura e pH e de serem ativas em solventes 

orgânicos (MAIA et al., 1999; SAXENA et al., 1999). 

 A demanda por enzimas industriais, particularmente as de origem microbiana, 

tem crescido incessantemente devido as suas aplicações em uma vasta gama de 

processos. Com a descoberta do potencial biocatalítico das lipases microbianas nas 

últimas duas décadas, estas enzimas têm se tornado um grande foco de estudos e 

utilização em reações químicas diversas. As lipases utilizadas industrialmente são 

geralmente pertencentes a uma classe especial de esterases que agem em 

gorduras e óleos, e os hidrolisam primariamente em glicerídeos e ácidos graxos, 

para então catalisar a hidrólise total em glicerol e ácidos graxos (CAVALCANTI et al., 

2005; SAXENA et al., 1999). 

Substratos típicos para a produção de lipases são: óleo vegetal, gordura de 

origem animal, óleo de peixes, azeite de oliva, gordura do leite e alguns 

triacilglicerídeos sintéticos como a trioleína. Entre as características desejáveis que 

as lipases comerciais precisam apresentar estão à tolerância a pH alcalino e a 



termoestabilidade. A maioria das lipases reportadas até o momento são ativas em 

pH neutro (SAVITHA et al., 2007). 

 As lipases podem ser utilizadas em diversos setores industriais: a) Indústria 

alimentícia e de bebidas, onde são aplicadas para melhorar o sabor, aroma e 

aparência de alimentos, prolongar a conservação e até mesmo reduzir o teor de 

gorduras (CAVALCANTI et al., 2005; CHOI et al., 2003); b) Indústria química e 

farmacêutica, onde atuam como catalisadores de reações para obtenção de 

compostos e lipídeos específicos, na síntese de surfactantes, além da utilização 

como auxiliar em medicamentos para dietas (FERRER et al., 2000; HOUDE et al., 

2004); c) Indústrias papeleiras e de couros, onde são utilizadas como catalisadores 

de reações de hidrólise (JOSEPH et al., 2007); d) Indústria de produtos de limpeza, 

onde atuam como coadjuvante em detergentes e sabões em pó (MAIA et al., 1999); 

e) Indústria de cosméticos, onde são utilizadas como emulsificante e agente 

umidificante; (SAVITHA et al., 2007; SAXENA et al., 1999). 

 Outra importante aplicação para as lipases de origem microbiana, e mais 

especificamente as de origem fúngica, está relacionada com a biodegradação de 

hidrocarbonetos, visto que estes, devido à dominância de produtos derivados de 

petróleo no mercado, constituem importantes fontes de contaminação de 

ecossistemas (ADEKUNLE; ADEBAMBO, 2007). Os inevitáveis derramamentos de 

petróleo decorrentes de operações de rotina e de forma acidental mantêm 

atualmente um grande interesse das pesquisas nessa área. A atenção tem sido 

voltada para os ecossistemas marinhos, pois estes são os maiores receptores de 

hidrocarbonetos poluentes (ATLAS, 1981; LEAHY; COLWELL, 1990). De acordo 

com Adekunle e Adebambo (2007) os fungos são mais eficientes na degradação de 

petróleo quando comparados com as bactérias utilizadas em técnicas tradicionais de 

biorremediação.  

Levando-se em consideração que as lipases ativas em temperaturas frias 

estão amplamente distribuídas em micro-organismos que sobrevivem em 

temperaturas próximas a 5 °C (JOSEPH et al., 2007), o isolamento de fungos de 

ambiente antártico marinho com atividade lipolítica poderá representar uma 

vantagem biológica para a utilização em biorremediação de ambientes impactados 

com hidrocarbonetos do petróleo e em regiões de águas frias. Em adição, lipases 

ativas em baixas temperaturas oferecem novas oportunidades de exploração 

biotecnológica devido à alta atividade catalítica em baixas e médias temperaturas e 



alto nível de flexibilidade (JOSEPH et al., 2007). Lipases psicrófilas normalmente 

possuem grande flexibilidade de sua estrutura, o que permite sua aplicação em 

sistemas com baixo conteúdo de água, comportamento diferente pode ser 

apresentado pelas enzimas mesófilas ou termófilas, devido à rigidez de suas 

propriedades catalíticas (JOSEPH et al., 2008). 

Seguem abaixo listados alguns exemplos de setores onde as lipases 

produzidas a baixas e médias temperaturas podem ser aplicadas (MARGESIN et al., 

2008, 2010 ):  

a) indústria de detergentes e sabão em pó → remoção de manchas e sujeiras 

com redução de custo relacionado ao aquecimento da água de lavagem;  

b) indústria de alimentos → aceleração da produção de queijos de 

amadurecimento lento que requerem temperaturas e umidade baixas; 

modificação de grupos sulfidrila livres no processo de produção de farinha 

(30-35° C);  

c) setor ambiental → biorremediação de ambientes ou processos a baixas 

temperaturas.  

1.3.2 Influência do meio na produção de enzimas 

 As numerosas variáveis que envolvem o processo de obtenção da enzima 

vão desde a composição do meio (fonte de carbono, fonte de nitrogênio, sais e 

indutores) até às condições operacionais como pH, temperatura, agitação e aeração 

(BURKERT et al., 2003). Isto ocorre, segundo Borzani et al. (2001), devido à 

estrutura e a forma do sítio ativo da enzima e podem ser afetadas por quaisquer 

agentes capazes de provocar mudanças conformacionais na estrutura protéica. 

1.3.2.1 Influência do pH  

 Entre os parâmetros físicos-químicos, o pH do meio de crescimento 

desempenha uma função importante por induzir mudanças morfológicas no 

organismo e também para a secreção enzimática. A mudança de pH observada 

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

meio. Em processos com fungos, a capacidade tamponante de alguns constituintes 

do meio, em certos casos, elimina a necessidade de controle do pH (GUPTA et al., 

2004). 



1.3.2.2 Influência da temperatura 

 Temperaturas mais altas levam à desnaturação da enzima, causando a perda 

da estrutura nativa das enzimas por alterarem as ligações químicas que mantêm sua 

estrutura tridimensional. A desnaturação é causada pelo rompimento das ligações 

de hidrogênio, que são bastante termolábeis, desencadeando uma cascata de 

alterações estruturais. Para os micro-organismos mesófilos, a temperatura que 

provoca a desnaturação naturalmente varia para a cadeia proteica, mas, geralmente, 

está pouco acima da sua temperatura ótima (BORZANI et al., 2001). Entretanto, as 

enzimas psicrófilas são inativadas a temperaturas maiores do que a temperatura 

ótima para a catálise (FELLER; GERDAY, 2003). 

1.3.2.3 Fonte de carbono  

 Numerosas fontes de carbono podem ser citadas para o cultivo de micro-

organismos para a produção de enzimas, dentre elas, fontes sintéticas (glicose, 

maltose, glicerol) e fontes naturais (bagaço de cana, farelo de aveia, farelo de trigo, 

óleo de soja, óleo de pescado, óleo de oliva, óleo de girassol) (GOMBERT et al., 

1999). As fontes de carbono parecem ser essenciais para a obtenção de um alto 

rendimento de lipases, no entanto alguns autores alcançaram bons rendimentos na 

ausência de gorduras e óleos, sendo estes substituídos por glicose e ácido oléico 

(SHARMA, 2001). 

1.3.2.4 Fonte de nitrogênio 

 Segundo Becker et al. (1997), as fontes de nitrogênio já presentes no meio de 

cultura (dependendo dos compostos inseridos no meio) contêm algumas, senão 

todas as vitaminas necessárias para o metabolismo do micro-organismo. Porém, 

existem casos onde alguma vitamina ou uma suplementação é necessária para o 

crescimento celular. 

 

 

 

 



2 CONCLUSÕES  

 A metodologia utilizada para o isolamento de fungos filamentosos a partir de 

amostras marinhas e terrestres da Antártica foi aplicada com sucesso, visto que 

foram recuperados 253 isolados; 

 a metodologia de triagem de alto desempenho utilizada proporcionou rápida 

triagem dos fungos lipolíticos, permitindo nas etapas subsequentes a seleção do 

isolado Geomyces sp. AL1-1B como o melhor produtor de lipases; 

 o planejamento experimental e sua análise estatística mostraram ser uma 

ferramenta eficiente e importante para os estudos de avaliação de diferentes 

fatores na produção de lipases, agregando confiabilidade aos resultados. A 

aplicação do planejamento experimental resultou em condições de cultivo 

otimizadas; 

 Os resultados do presente estudo evidenciam o potencial biotecnológico dos 

fungos da Antártica para a produção de lipases a baixas temperaturas, em 

especial o Geomyces pannorum AL1-1B  
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