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Resumo: Lipases (EC 3.1.1.3) fazem parte de um grupo de enzimas que catalisam a hidrólise e síntese de 
triacilgliceróis na interface óleo-água. Estas enzimas apresentam estabilidade em diversos solventes orgânicos, 
podendo ser utilizadas como biocatalizadores em vários processos antes realizados apenas por catalisadores 
químicos, indicando a sua possível utilização na síntese do biodiesel. Este trabalho tem como objetivo a 
produção de lipase de Staphylococcus caseolyticus EX17. Inicialmente foram realizados experimentos para 
selecionar um microrganismo produtor de lipase com a característica de utilizar glicerol como substrato. Com o 
microrganismo selecionado utilizou-se a seleção de variáveis através do delineamento experimental de Placket 
Burman (P-B). A otimização das condições de cultivo foi realizada utilizando um delineamento composto central 
rotacional (DCCR). Nas condições otimizadas foi testada a utilização de glicerol residual como substrato, e 
também a estabilidade da enzima em solventes orgânicos, metanol, etanol e η-hexano. Até o presente momento 
foi selecionada uma cepa produtora de lipase, S. caseolyticus EX17. As condições ótimas de cultivo 
determinadas foram: 36 °C; pH 8,1; 30 g/L de glicerol; 3,0 g/L de óleo de oliva e 2,5 g/L de óleo de soja. Este 
estudo demonstrou que é possível a utilização de glicerol residual, um abundante e barato subproduto da síntese 
de biodiesel, na produção de lipase por S. caseolyticus EX17. A enzima produzida mostrou-se estável nos 
solventes orgânicos testados.  

 


