
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A dificuldade de tratamento dos resíduos gerados no processo de tran-
sesterificação alcalina na produção de Biodiesel tem chamado atenção de 
pesquisas para o desenvolvimento de processos que utilizam catalisadores 
enzimáticos nesta reação. Dessa forma a lipase proveniente, principalmente, 
de fungos filamentosos, neste caso de Rhizopus Oryzae, apresenta-se como 
um atrativo catalisador que possibilita a obtenção de produtos com maior 
grau de pureza e a fácil recuperação do glicerol.

[1] [4] 

 O cultivo de Rhizopus Oryzae em meio de cultura adequado fornece bio-
massa com potencial catalítico para a produção de Biodiesel. O meio de cul-
tura utilizado para o crescimento do fungo Rhizopus Oryzae é um meio pobre 
em nutrientes e tem como única fonte de carbono o óleo de oliva. Desse mo-
do, o microrganismo é estimulado a sintetizar mais lípases a fim de degradar 
esta fonte de carbono.

[2] [6] 

 No intuito de proporcionar um maior consumo desta fonte de carbono e 
possibilitar uma maior produção de biomassa de Rhizopus Oryzae com po-
tencial catalítico, o meio de cultura é submetido a emulsificação antes de ser 
inoculado com o fungo. A emulsificação do meio de cultura disponibiliza uma 
maior superfície na interfase meio de cultura aquoso e óleo vegetal.

[3] [5] 

 

OBJETIVO 

 

 O objetivo deste estudo é determinar o tempo ótimo de emulsificação pa-
ra aumentar a disponibilidade da fonte de carbono no meio de cultura possi-
bilitando uma fase de crescimento microbiano mais expressiva e consequen-
temente maior obtenção de biomassa de Rhizopus Oryzae. 

 

 

METODOLOGIA 

 

 O meio de cultura selecionado para o crescimento do fungo Rhizopus 
Oryzae é um meio líquido sintético constituído de 30g/L de óleo de oliva; 70g/
L de peptona; 1g/L de NaNO3; 1g/L de KH2PO4; 0,5g/L de MgSO4.7H2O. 

 Antes dos meios de cultura serem inoculados com o fungo Rhizopus Ory-
zae, os mesmos são submetidos a emulsificação em um shaker sob agitação 
de 130rpm. Sendo avaliados os tempos de emulsificação em 4h, 8h, 16h e 
24h. Os meios de cultura inoculados com Rhizopus Oryzae são incubados no 
shaker por 144h a 35°C e agitação de 130rpm. 

 Após a incubação dos meios de cultura, realiza-se a filtração e secagem 
da biomassa. No processo de filtração utiliza-se um funil de Büchner conec-
tado a um frasco Kitassato  contendo papel filtro, o qual é previamente seca-
do em estufa por 24h a 60°C. Todo o conteúdo do meio de cultura é despeja-
do sobre o papel filtro e a biomassa é lavada com hexano. Assim, a biomas-
sa retida no papel filtro é secada em estufa por 48h a 60°C, e posteriormente 
pesada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 Os resultados obtidos com os tempos de emulsificação de 4h, 8h, 16h e 
24h estão relacionados na tabela a seguir:   

 

 

Tabela 1 — Biomassas obtidas com 4h,8h,16h e 24h de emulsificação. 

 

  

 A comparação  dos resultados obtidos com 4h e 8h de emulsificação in-
dica que o tempo de emulsificação interfere na produção de biomassa. Po-
rém os resultados obtidos com 16h e 24h de emulsificação não estão de a-
cordo com o esperado. Como a superfície na interfase óleo vegetal e meio 
de cultura aquoso é maior nos meios de cultura submetidos a períodos 
mais longos de emulsificação, possivelmente seja necessário que o perío-
do de incubação dos meios inoculados seja intensificado, permitindo que o 
óleo contido no meio de cultura possa ser totalmente consumido pelo fun-
go. 

 

 

 

PERSPECTIVAS 

 

 A emulsificação dos meios de cultura representa um melhor aproveita-
mento da fonte de carbono pelo microrganismo. Os experimentos indicam 
que os meios de cultura com maior tempo de emulsificação possivelmente 
necessitam do aumento no tempo de incubação dos meios de cultura ino-
culados. Sendo assim, pretende-se avançar nos estudos  e experimentos 
que visem estimar o tempo médio de incubação  essencial  para o consu-
mo do óleo vegetal. 
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Figura 1— Biomassa seca de Rhizopus Oryzae obtida com 4h de emulsificação. 
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