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RESUMO
ANDRADE, G. S. S. Produção de Biodiesel a partir de Óleos Vegetais usando Células
Íntegras Imobilizadas de Fungos Filamentosos com Elevada Atividade Lipolítica
(Glicerol Éster Hidrolase – E.C.3.1.1.3). 2012, 158f. Tese (Doutorado em Ciências) Escola
de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena/ SP, 2012.
O objetivo deste trabalho foi contribuir no desenvolvimento de técnicas para obtenção de
biocatalisadores imobilizados de baixo custo e alto poder catalítico para ser empregado na
síntese de biodiesel a partir de óleos vegetais pela rota etílica. Baseia-se na utilização de
células íntegras de fungos filamentosos com elevada atividade lipolítica (glicerol éster
hidrolase – E.C. 3.1.1.3) imobilizadas em suporte adequado. O trabalho experimental foi
desenvolvido em diferentes etapas e iniciado pela triagem de linhagens de fungos adquiridas
de banco de cultura nacional, com habilidade de produzir lipase intracelular em cultivo
submerso. Mediante a avaliação da atividade lipolítica do micélio, foram selecionadas as
linhagens dos fungos: Rhizopus oryzae (3231 e 4692), Mucor circinelloides (4140 e 4182) e
Penicillium citrinum (4216) e efetuados testes de imobilização por adsorção física (in situ e
extra-situ) da biomassa produzida, utilizando os seguintes suportes: espuma de poliuretano,
Celite e polihidroxibutirato. Nas condições testadas, o melhor desempenho foi alcançado pela
matriz de poliuretano que permitiu a retenção de elevada concentração de biomassa celular
para todas as linhagens selecionadas, exceto para fungo de P.citrinum (4216). Testes
adicionais de imobilização da biomassa celular na espuma de poliuretano foram efetuados,
complementando desta forma, as propriedades físicas e morfológicas desse suporte e do
sistema imobilizado. Os resultados indicaram que espumas de poliuretano cortadas em cubos
de 6 mm foram mais adequadas para promover completa adsorção da biomassa celular
produzida pelos fungos selecionados, em especial do fungo M. circinelloides 4182, que
apresentou elevado poder catalítico na reação de transesterificação. Em virtude desse fato, as
condições de cultivo dessa linhagem foram estudadas, mediante variação das fontes de
carbono e nitrogênio, aeração e inóculo. O biocatalisador obtido nas melhores condições
(atividade lipolítica= 65 U/g) foi utilizado na etanólise do óleo de babaçu e o processo foi
otimizado por meio de um delineamento fatorial, avaliando-se a influência da temperatura (33
– 47 C) e da razão molar entre óleo de babaçu e etanol (1:4,8 – 1:13,2) no rendimento de
transesterificação. As condições otimizadas preditas pelo planejamento fatorial foram:
temperatura de 35°C e razão molar etanol/óleo de 6:1, obtendo-se rendimento de 90,5%
empregando 20% m/m de biocatalisador e terc-butanol como solvente. A estabilidade
operacional do biocatalisador foi avaliada em reator operando em regime de bateladas
consecutivas e em regime contínuo. Resultados satisfatórios foram obtidos em ambos os
sistemas, entretanto o sistema contínuo evitou a dessorção do micélio do suporte, revelando
tempo de meia-vida do biocatalisador superior a 20 dias. Finalmente, a influência de óleos
vegetais contendo diferentes composições em ácidos graxos (andiroba, macaúba, pinhão
manso e palma) foi avaliada na reação de etanólise, sendo constatado a preferência do
biocatalisador na transesterificação de ácidos graxos de cadeia média, presentes nos óleos de
babaçu e macaúba. De forma geral, os resultados obtidos foram promissores e demonstraram
a potencialidade de células íntegras de fungos filamentosos imobilizadas na síntese de
biodiesel, com destaque para o desempenho obtido pelo fungo Mucor circinelloides 4182.
Palavras chaves: células íntegras, imobilização, óleos vegetais, biodiesel.

ABSTRACT
ANDRADE, G. S. S. Biodiesel production from vegetable oils using immobilized whole
cells with high lipase activity (Glycerol Ester Hydrolase – E.C. 3.1.1.3) 2012, 158f. Thesis
(Doctor of Science) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, 2012.
The objective of this work was contributed in developing techniques to obtain immobilized
biocatalysts with low cost and high catalytic activity to be applied in the biodiesel synthesis
by ethanol route. It is based on the utilization of filamentous fungi whole cells with high
lipase activity (glycerol ester hydrolase – E.C.3.1.1.3) immobilized in suitable support. The
experimental work was developed in different ways and started by screening fungi strains
acquired from National Culture Collection which has the ability to produce intracellular lipase
in submerse cultivation. Through lipase activity the fungi strains: Rhizopus oryzae (3231 and
4692), Mucor circinelloides (4140 e 4182) and Penicillium citrinum (4216) were selected.
Tests to evaluate the biomass immobilization by physical adsorption (in situ and extra-situ)
using the supports: polyurethane foam, Celite and polyhidroxybutyrate were carried out. The
best performance was attained by polyurethane matrix that allowed attain high biomass
concentration for all strain fungi, except for P. citrinum (4216). Additional tests were
performed to complement the physical and morphological properties of support and
immobilized system. Results indicated that polyurethane foam cut in cubes 6-mm were
suitable to provide full adsorption of biomass from all selected fungi strains, specially strain
of M. circinelloides 4182 displayed high catalytic activity in the transesterification reaction.
Consequently, cultivation conditions of this strain were studied, evaluating the carbon and
nitrogen sources, aeration and inoculum level. The biocatalyst obtained under the best
conditions (lipase activity = 65 U/g) was used in the ethanolysis of babassu oil and the
process was optimized by experimental design. The influence of temperature (33 – 47 C) and
ethanol to oil molar ratio (4.8:1 – 13.2:1) were investigated in the transesterification yield.
Under the optimized conditions (35°C and oil to ethanol molar ratio 6:1) transesterification
yield of 90.5% was obtained employing 20% wt. of biocatalyst and tert-butanol as solvent.
The biocatalyst operational stability was assessed under consecutive batch runs and
continuous system. Satisfactory results were attained in both systems, however, the
continuous system avoided cells desorption from support, revealing biocatalyst half life
higher than 20 days. Finally, the influence of vegetable oils with different fatty acid
compositions (babassu, andiroba, macauba, Jatropha, palm) was studied in the ethanolysis
reaction, being evidenced the specificity of the biocatalyst to transesterify medium chain fatty
acids as presented in babassu and macauba oils. The results obtained were promise and
demonstrated the potential of filamentous fungi whole cells immobilized as biocatalysts in the
biodiesel synthesis, with prominence to the performance of Mucor circinelloides 4182 strain.
Key words: whole cells, immobilization, vegetable oils, biodiesel.
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