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BIOPROSPECÇÃO DE NOVAS CELULASES DE FUNGOS 
PROVENIENTES DE SOLO DA FLORESTA AMAZÔNICA E 

OTIMIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO SOBRE CELULIGNINA DE 
BAGAÇO DE CANA 

Resumo de Dissertação de Mestrado apresenta ao programa de Pós-
Graduação em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos da Escola 

de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro – Brasil 

 
Paulo Iiboshi Hargreaves 

 
O solo brasileiro é fonte de inestimáveis riquezas, flora e fauna que ainda 
esperam ser descritas, assim como uma fonte inesgotável de potencial 
biotecnológico, guardado por microrganismos nesse ecossistema e solos, os 
quais são ricos em material vegetal em decomposição. A celulose é a estrutura 
polissacarídica mais abundante em paredes celulares de plantas, sendo assim a 
fonte de energia que mais se acumula no planeta, em forma de tecidos mortos 
ou como resíduos agroindustriais. A degradação microbiana da celulose é o 
mais importante processo de decomposição desses detritos vegetais. Tendo 
conhecimento sobre essas atividades, é possivel utilizar esse potencial em 
beneficio da tecnologia, para além de produzir enzimas, utilizar os produtos 
dessa reação. O objetivo deste trabalho foi a bioprospecção de fungos 
filamentosos com potencial de produção de celulases com aplicação na 
hidrólise de material lignocelulósico. Após isolamento inicial de quinze fungos 
em meio contendo apenas o carboximetil celulose (CMC) como substrato, foi 
realizado ensaio cup plate para seleção dos isolados com maior atividade, com 
halos de degradação alcançando 1,4 a 1,6 cm de raio. Cinco destes foram 
avaliados quanto à produção de celulases em diferentes substratos: CMC, 
celulose cristalina e celulignina de bagaço de cana. Sendo selecionado a 
celulignina e o isolado S47, posteriomente identificado como semelhante a 
Coniochaeta lignaria, documentado como potencial produtor de celulases em 
condições contendo inibidores como furfural e compostos fenólicos. A 
otimização da produção foi realizada tendo como ferramenta o planejamento 
experimental e condições próximas as ideais (pH = 6,0, temperatura = 35 ºC, 
substrato 7,5 g/L e 10% de inóculo v/v), sendo reproduzida em biorretador 
agitado mecanicamente a 150 RPM e aerado a 0,5 vvm, com produção de 
atividade FPásica de 0,484 UI/mL, CMCásica de 1,517 UI/mL, β-
glucosidásica de 0,56613 UI/mL e a um teor protéico de 150 mg/L. Após 
concentração do extrato bruto filtrado cerca de 20 vezes, em rotavapor foram 
alcançadas atividades FPásica de 3,357 UI/mL, CMCásica de 23,364 UI/mL, 
β-glucosidásica de 3,4328 UI/mL e teor proteico de 3,483 g/L. 
 



 
 

vii 
 

BIOPROSPECTION OF NEW CELLULASES OF AMAZON 
FOREST SOIL FUNGI AND ITS PRODUCTION OPTIMIZATION 

ON SUGAR CANE BAGASSE CELULIGNIN 

 
Abstract of the M. Sc. Dissertation presented to the graduate program on 
Technology of Chemical and Biochemical Process of the Chemical High 

School of Federation University of Rio de Janeiro – Brazil 
 

Paulo Iiboshi Hargreaves 

The Brazilian soil is a source of uncountable richness, flora and fauna, to be 
yet described, also as source of abundant biotechnological potential, 
maintained by microorganism from this ecosystem and soil which is rich on 
organic decomposing material. Cellulose is the most abundant component on 
plant cell walls, being the most abundant renewable source of energy, mainly 
as agro-industrial residues. The microbial activities on cellulose are the most 
important process on this residual biomass. Having knowledge about those 
activities, this potential can be taken in benefit of technology, producing 
enzymes and products from these biological processes. The aim of this study 
was the bioprospection of filamentous fungi with potential to produce 
cellulases with application for lignocellulosic substrates hydrolysis. After initial 
isolation of fifteen fungi on CMC medium, cup plate assay was carried out for 
selection of higher activity isolates, the degradation halos reach 1,4-1,6 cm 
radius, which five of them were evaluated for cellulose activity with different 
substrates, CMC, cristaline cellulose and sugar cane bagace cellulignin. Being 
selected the cellulignin and S47 isolate, posteriorly identified as Coniochaeta 
lignaria related, documented as potential cellulose producer under inhibitor 
presence as furfural and fenolic compounds. The production optimization 
was carried through experimental design, getting next conditions as ideals (pH 
= 6,0, temperature = 35 ºC, substrate 7,5 g/L and 10% of  inoculum v/v), 
being reproduced in STR bioreactor at 150 RPM and 0,5 vvm of air injection, 
reaching activity production of 0,484 UI/mL FPasic, 1,517 UI/mL CMCasic, 
0,56613 UI/mL β-glucosidasic and 150 mg/L of protein, and after 20 fold 
concentration in rotavapor, 3,357 UI/mL FPasic activity, 23,364 UI/mL 
CMCasic, 3,4328 UI/mL β-glucosidasic and 3,483 g/L protein concentration 
were reached. 
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Capítulo 1 

1. Introdução 

Com o inevitável esgotamento das fontes de abastecimento de petróleo 

e a crescente preocupação internacional, associados ao impacto ambiental 

resultante da queima dos combustíveis fósseis, o interesse em investimentos 

em fontes alternativas de energia, preferencialmente renováveis e não 

derivadas do petróleo, tem aumentado. 

Dentre os biocombustíveis, as pesquisas científicas tendem a escolher o 

etanol como um provável substituto das atuais fontes utilizadas, visto que, em 

sua primeira etapa histórica, consistia na fermentação de açúcares 

prontamente disponíveis, como no caso do caldo de cana-de-açúcar, assim 

como em outras vertentes utilizando hidrolisados de amido. 

O Brasil, importante produtor de etanol, terá importante papel na 

comercialização deste produto para os países da Europa e outros países como 

Japão e Estados Unidos, pois estas potências econômicas tem seguido o 

modelo brasileiro que utiliza a mistura da gasolina com pequenas frações de 

etanol, com o propósito de diminuir as taxas de emissões de gases poluentes 

que contribuem para o efeito estufa e diminuição do valor de comercialização. 

Já os Estados Unidos, mesmo sendo grandes produtores de etanol, a 

sua tecnologia, que é baseada na fermentação de amido de milho, vem sendo 

criticada por utilizar como fonte um produto alimentício pressionando, assim, 

a alta nos mercados, por receber forte subsídio governamental. 

No caso do Brasil e dos Estados Unidos (tabela 1.1), líderes na 

produção de etanol, existe uma grande pressão, além de grandes 

oportunidades a serem aproveitadas, uma vez que os seus principais resíduos 
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podem ser utilizados para produção do etanol, neste caso, o bioetanol oriundo 

de biomassa vegetal. 

Tabela 1.1. Grandes produtores de Etanol (milhões de litros). (Reneable Fuel 
Association, 2007) 

País 2007 2006 2005 
Estados Unidos 24.564 18.376 16.139 
Brasil 18.974 16.998 15.999 
China   1.837 3.849 3.800 
Índia  196 1.900 1.699 

 

Com essa visão, estudos para o aproveitamento de biomassa vegetal 

vêm sendo realizados há mais de vinte anos, buscando novas alternativas 

físico-químicas para hidrólise desta matéria-prima. Devido ao grau de impacto 

sobre esse material complexo, o processo produzia, além dos açúcares, 

diversos compostos químicos tóxicos tais como, furfural e hidroximetil 

furfural, inviabilizando o subseqüente processo de fermentação. 

Nota-se que para uso em fermentação, o produto a ser fermentado 

deve ter baixa toxicidade, portanto, pesquisas a respeito de novas formas de 

tratamento deveriam ser realizadas. O enfoque das pesquisas volta-se para as 

enzimas, que podem agir sobre determinadas estruturas das fibras 

lignocelulósicas, liberando açúcares. A utilização de enzimas combinadas a 

uma pré-hidrólise menos severa resultaria na liberação de açúcares com menos 

impurezas, este processo poderia ser, então, utilizado a fim de obter uma 

fermentação mais eficiente. 

Essas idéias unidas ao uso dos resíduos agroindustriais, originados no 

mesmo local onde se produz o etanol de fonte sacarínea ou amilácea, estaria 

concretizando uma oportunidade: a idealização da Biorrefinaria, 

autodependente, uma alternativa sustentável para produção não só do 
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bioetanol, como também para produção de químicos, polímeros, produtos 

farmacêuticos e outras fontes de energia. 

Considerando esse mercado em expansão, diversas empresas, que antes 

eram voltadas para indústria de papel e celulose, têxtil e alimentos, estão 

investindo em pesquisa e produção de celulases, buscando novas formulações 

tendo em vista o melhor desempenho sobre diferentes matérias 

lignocelulósicos. 
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Capítulo 2 

 

2. Revisão bibliográfica 

2.1. Ecologia Microbiana no Solo 

Em todos os ecossistemas do planeta, assim como em ambientes 

agrícolas, os microrganismos são peças fundamentais na ciclagem de 

nutrientes, os disponibilizando para as plantas. Esse processo biológico pode 

fornecer bases científicas para a compreensão das reações bioquímicas pelas 

quais os compostos orgânicos são levados a compostos inorgânicos e seus 

elementos constituintes, denominado mineralização; os microrganismos são 

essenciais para essas transformações químicas (ATLAS e BARTHA, 1993, 

SALAMANCA, RAUBUCH e JOERGENSEN, 2002). 

O solo da floresta Amazônica, assim como outros solos, são habitats 

pouco explorados e com grande possibilidade de se isolar novas espécies 

microbianas. Nas florestas tropicais a riqueza do solo normalmente está 

concentrada na camada superficial, devido ao depósito de resíduos vegetais, 

que são parcialmente decompostos e incorporados pelos microrganismos. 

Havendo disponibilidade de água essa decomposição gera matéria orgânica 

que retêm nutrientes e que posteriormente são liberados lentamente para 

outros microrganismos do solo (BORNEMAN e TRIPLETI, 1997; 

MOUTINHO, 2002). 

A microbiota do solo atua sobre a matéria orgânica, 

predominantemente vegetal, convertendo as moléculas orgânicas complexas 

em substâncias simples. O dióxido de carbono, sais minerais e ácidos 

orgânicos são algumas dessas substâncias que podem ser absorvidos pelas 

plantas. Segue-se a fase de humificação, na qual estes componentes simples se 

reorganizam espontaneamente sintetizando novos compostos húmicos (ácidos 
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húmicos, fúlvicos e huminas) dando origem ao húmus, a matéria orgânica 

estável (BROCK et al., 1997). 

Este processo de transformação confirma o importante papel dos 

microrganismos, em especial da biomassa concentrada na camada superior do 

solo de terra firme. A biomassa microbiana é um constituinte da matéria 

orgânica do solo, embora quantitativamente pouco representada é de grande 

importância. Os produtos desse metabolismo constituem uma das principais 

fontes de nitrogênio mineral e fósforo para as plantas, uma vez que estes 

integram o processo de regeneração e fertilidade do solo (NEPSTAD et al., 

1995). 

 

2.2. Diversidade Microbiana no Solo 

Os microrganismos vivem nos mais variados habitats da terra; essa 

habilidade é devido à sua diversidade metabólica, isto é, diferentes micróbios 

podem usar uma variedade de fontes de energia e crescer sob diferentes 

condições físicas. A diversidade de populações microbianas indica que elas 

tiram proveito de qualquer nicho encontrado em seu ambiente, assim sendo, 

os microrganismos detêm a maior proporção da diversidade genética global 

estimada (TORTORA, FUNKE e CASE, 2003). 

A diversidade de bactérias e fungos ainda é pouco conhecida, com 

exceção das espécies patogênicas para humanos, animais domésticos e 

plantações. A estimativa do número de espécies microbianas utilizando 

diferentes métodos levou a um mesmo consenso de que existam entre um a 

um milhão e meio de espécies de fungos e talvez três milhões de bactérias, 

muitas delas ainda não cultiváveis (HAWKSWORTH, 1991, 1993; 

HAMMOND, 1992; ROSSMAN, 1994; TRÜPER, 1992) 
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 O número de microrganismos encontrados no solo é dependente do 

tipo do solo e suas condições físicas, químicas e nutricionais. As bactérias 

representam a maioria desses microrganismos com contagens entre 106 a 109 

por grama de solo seco (WHITMAN, COLEMAN e WIEBE, 1998). Esses 

dados se referem apenas ao número de bactérias cultiváveis, já que existe uma 

dificuldade em se reproduzir in vitro as condições ideais que supram as 

necessidades nutricionais da grande maioria desses microrganismos 

encontrados em ambientes naturais. O uso de técnicas independentes de 

cultivo tais como: contagem direta de células em microscópio, análise de 

ácidos graxos de fosfolipídeos (PLFA), análise de ésteres metílicos de ácidos 

graxos (FAME), reação em cadeia da polimerase-eletroforese em gel com 

gradiente desnaturante (PCR-DGGE), polimorfismo de conformação de fita 

simples (SSCP), análise de restrição de rDNA amplificado (ARDRA), 

polimorfismo de comprimento de fragmentos de restrição terminais (T-

RLFP), análise de espaçadores intergênicos ribossomais (RISA), análise 

seriada de etiquetas de seqüências ribossomais (SARST), sequenciamento de 

clones de rDNA e a hibridização em microarranjos (“GeneChips”) confirmam 

que os microrganismos cultiváveis representam apenas 0,1 a 1% de toda a 

biodiversidade microbiana existente (TORSVIK, GOKSOYR e DAAE, 1990; 

BAKKEN, 1997, LAMBAIS et al., 2005). 

 Métodos dependentes e independentes de cultivo, como todas as 

técnicas empregadas, possuem vantagens e desvantagens. Quando são obtidos 

microrganismos isolados, por metodologias de cultivo, é possível efetuar 

estudos taxonômicos, genéticos e fisiológicos. A limitação principal é a 

incapacidade atual de recriar todas as características do habitat natural, 

portanto, não sendo possível a extrapolação de resultados para o ambiente 

(VIEIRA e NAHAS, 2005). Já os métodos independentes de cultivo 

possibilitam o estudo de grupos relacionados, considerando características 
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taxonômicas, genéticas e fisiológicas, porém, sem ser possível inferir os dados 

a um microrganismo específico. 

 

2.3. Taxonomia de Fungos Filamentosos 

 Anteriormente estudada por botânicos, toda a taxonomia dos fungos 

era baseada na morfologia das estruturas e células, como era realizado com os 

vegetais, mas devido às características muito próprias, como ser heterotrófico, 

características bioquímicas e genéticas, foi proposto um novo reino, o Fungi 

(CARLILE et al, 2001). 

 Atualmente é comum o uso de diferentes técnicas, combinando a 

taxonomia clássica, avaliando as estruturas morfológicas e bioquímicas, com o 

uso de ferramentas de biologia molecular, que teve uma evolução no inicio da 

década de noventa, as quais analisam fragmentos amplificados do material 

genético (CARLILE et al, 2001, WHITE et al, 1990) 

 

2.4. Material Lignocelulósico 

Os materiais lignocelulósicos serão a base da cadeia produtiva da 

biorrefinaria, tanto para produção das enzimas como para a obtenção dos 

açúcares fermentáveis. O que torna essa tecnologia viável economicamente é 

o fato de que todo o material, atualmente, é tratada como resíduo 

agroindustrial, sem valor de mercado, geralmente utilizado apenas para queima 

ou uso parcial em ração animal. 

A composição básica desse material é uma organização complexa de 

celulose, hemicelulose e lignina (Figura 2.1), em proporções que variam entre 

23%-53%, 20%-35% e 10%-30%, respectivamente, composição essa que se 

diferencia de acordo com a natureza do vegetal (tabela 2.1). 
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Tabela 2.1. Composição de diferentes resíduos lignocelulósicos 

Fonte 
Composição (%) 

Celulose Hemicelulose Lignina Outros 

Bagaço de cana1 36 28 20 6-11 

Palha de cana2 36 21 16 27 
Sabugo de milho1 36 28 16 4-10 
Palha de arroz3 33 26 7 20 
Jornal impresso2 40-55 25-40 18-30 - 

Madeira (pinheiro)1 44 26 29 - 

 

 

2.4.1 Celulose 

 As fibras de celulose se encontram imersas numa matriz complexa, 

protegida pela rede de hemicelulose e lignina. Esse homopolissacarídeo, de 

ocorrência natural, é composto por cadeias com grau de polimerização de 

4.000 a 15.000 unidades de glicose, cada unidade une a outra por ligações 

glicosídicas do tipo β(1-4) e cada par dessa hexose é definida como celobiose 

Celulose 

Hemicelulo

Lignina 

  Figura 2.1. Estrutura da parede celular vegetal (fonte: www.ceres.net) 

1OLSSON & HAHN-HÄGERDAL (1996); 2SHLESER (1994); 3AWAFO (1997). 
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(figura 2.2), unidade conformacional mínima da celulose e, a glicose a unidade 

fundamental da cadeia homopolimérica. 

 

 

 

Figura 2.2. Representação estrutural da celulose, formada por celobiose 

A resistência do substrato a hidrólise será definida pelo grau de 

polimerização e pelo índice de cristalinidade entre cada fibra de celulose, 

estabilizada por inúmeras pontes de hidrogênio, intra e extramolecular (figura 

2.3). 

 
Figura 2.3. Representação das ligações extramolecular das fibras de celulose (fonte: www.msm.cam.ac.uk) 

  

Algumas das celuloses usadas em ensaios laboratoriais, listados na 

tabela 2.2, ilustram as diferentes características, as quais favorecem, ou 

dificultam a ação das celulases, cujos resultados podem indicar a atividade de 

determinadas enzimas. 
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Tabela 2.2. Propriedades de algumas celuloses modelo (ZHANG, 2006) 
Substrato IC GP FA (%) 

Celodextrina N.D. 2-6 100 
CMC N.D. 100-2000 100 
Algodão 0,8-0,95 1000-3000 0,2 
Papel de filtro Whatman nº 1 ~0,45 750-2800 1,8 
Celulose cristalina 0,5-0,6 150-500 0,6 
Celulose bacteriana 0,8-0,95 600-2000 6,0 
Substratos lignocelulósicos pretratados 0,4-0,7 400-1000 0,6 

 

 

A degradação, ou hidrólise da celulose pode ser realizada com 

tratamento físico-químico ou enzimas celulolíticas. 

A hidrólise físico-química consiste na combinação do uso de ácidos 

e/ou bases (diluídos ou não), pressão e temperatura, sendo que o valor de 

cada um desses componentes varia de acordo com o substrato. Submetendo o 

substrato a temperaturas de 140 a 200 ºC em ácido diluído, é possível extrair 

cerca de 80-90% da hemicelulose, e 30-50% da lignina é susceptível a extração 

alcalina. Este pré-tratamento é eficaz em material lignocelulósico a fim de 

reduzir as concentrações de cinza, pois possui um efeito tamponante, o que 

torna essa metodologia viável para o processamento de bagaço de cana 

(PITARELO, 2007). 

 

 

 

 

 

(IC) índice de cristalinidade, (GP) grau de polimerização, (FA) fração de ligação β-
glicosídica acessível à celulases.  
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2.5. Celulases 

 As celulases são um grupo de enzimas produzidas principalmente por 

bactérias (figura 2.4) e fungos (figura 2.5) capazes de hidrolisar a celulose. 

 

 
Figura 2.4. Esquema da organização de um celulossoma bacteriano (genomicsgtl.energy.gov) 

 

 

 
Figura 2.5. Celulases excretadas por células (genomicsgtl.energy.gov) 

 

Na hidrólise enzimática, a catálise é mediada por um complexo 

enzimático. No caso de fungos filamentosos, esse processo é composto por 

três grupos enzimáticos: endoglucanases, exoglucanases e β-glucosidase, que 

possuem atividade em condições brandas de pressão e temperatura.  

É aceito que para hidrólise enzimática da celulose (figura 2.6) ocorre a 

ação sinérgica das endoglucanases, exoglucanase ou celobiohidrolase e β-

glucosidase (LYND et al, 2002). 
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Figura 2.6. Esquema de ação das celulases não complexadas (ZHANG et al, 2006) 

As endoglucanases hidrolisam as ligações β-1,4-glicosídicas das cadeias 

de celulose de forma aleatória, produzindo assim quebras na fibra.  Nas 

extremidades tanto redutora como não redutoras da cadeia, as exoglucanases 

podem se ancorar e em seqüência liberar celobioses ou glicoses solúveis. 

Então as β-glucosidases podem hidrolisar as celobioses e assim eliminar a 

inibição por substrato das enzimas. Estas reações, esquematizadas na figura 

2.6, ocorrem simultaneamente (ZHANG e LYND, 2004). 

As celulases são enzimas relativamente caras e a redução de seu custo 

será importante para o uso comercial em biorefinarias. A estratégia baseada na 

celulase para que se torne economicamente viável inclui: aumento volumétrico 

da produtividade, produção de enzimas com substratos mais baratos, 

produção de preparados enzimáticos com maior estabilidade para cada 

processo específico e maior atividade especifica sobre substratos sólidos 

(MOREIRA, 2005).  
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2.5.1. Produção de celulases 

 Existe na natureza uma grande variedade de microrganismos 

produtores de celulases (tabela 2.3), mas apenas alguns a produzem na forma 

livre. Dentre estes os principais produtores são os fungos filamentos, sendo 

necessário citar os gêneros Trichoderma e Aspergillus, que já possuem enzimas 

comercializáveis, com proporções entre endoglucanase, exoglucanase e β-

glicosidade distintas, sendo esta ultima a mais baixa para o Trichoderma, e no 

caso do Aspergillus, a exoglucanase se encontra em menor proporção. 

 

  Tabela 2.3. Alguns microrganismos produtores de celulases (FAO, 1997) 
 Microrganismo  Microrganismo 

Fu
n
g
o
s 

Acremonium cellulolyticus 

B
ac
té
ri
as
 Clostridium thermocellum 

Aspergillus acculeatus Ruminococcus albus 
Aspergillus fumigatus  
Aspergillus niger 
Fusarium solani 
Irpex lacteus 

Penicillium funmiculosum 
Phanerochaete chrysosporium 

A
ct
in
o
m
ic
et
o
s Streptomyces sp. 

Schizophyllum commune Thermomonospora curvata 
Sclerotium rolfsii Thermoactinomyces sp. 

Sporotrichum cellulophilum  
Talaromyces emersonii 

Thielavia terrestris 

Trichoderma koningii 

Trichoderma reesei 

Trichoderma viride 

 

A viabilidade para uso comercial das celulases depende: do alto título e 

grande atividade enzimática, do baixo custo de produção e que a produção em 

massa seja praticável. 

 A produção industrial de enzimas se faz, principalmente pelo processo 

de fermentação submersa (FS), que envolve o crescimento de microrganismos 

num meio apropriado e com concentrações de oxigênio equilibradas. Devido 

ao desenvolvimento de tecnologias de fermentação em grande escala, a 
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produção de enzimas microbianas representa uma parcela significativa nas 

indústrias de biotecnologia. As fermentações em meio líquido podem ser 

divididas em diversas fases: preparação de inóculo, formulação do meio de 

cultura e condições de fermentação (TAVARES, 2006).  

Os processos mais utilizados para a produção são os processos de 

fermentação contínua, batelada alimentada e a batelada simples. Parâmetros 

operacionais como temperatura, pH, taxa de alimentação, consumo de 

oxigénio e formação de dióxido de carbono são medidos e controlados para 

otimizar o processo de fermentação.  

O primeiro passo para a remoção da enzima do meio é a remoção das 

células, que normalmente é feito por centrifugação ou filtração. A maioria das 

enzimas industriais são extracelulares e permanecem no meio fermentado 

após a remoção da biomassa. A enzima remanescente é concentrada por 

evaporação, filtração por membrana ou cristalização, dependendo da sua 

aplicação, e posteriormente, comercializada. 

Por outro lado, as enzimas também podem ser produzidas por 

fermentações em estado sólido (FES). Esse processo ocorre em materiais 

insolúveis em água. O mais tradicional processo para a produção de enzimas é 

o Koji, que foi desenvolvido a partir da arte oriental de fermentação de grãos 

de cereais e de soja, por fungos(PANDEY et al, 1999, TAVARES, 2006).  

Apresenta como vantagens a simplicidade, a redução nos custos 

energéticos e no volume do fermentador, facilidade em arejamento e a 

pequena quantidade de água usada permite a obtenção de metabólitos de 

forma concentrada, tornando a recuperação dos mesmos, mais rápida e 

econômica, e devido à baixa atividade de água, dificulta a contaminação. 

Entretanto, apresenta os seguintes inconvenientes: lentidão, dificuldade em 
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dissipar energia, em controlar a homogeneidade e parâmetros de 

funcionamento e de operação contínua (PANDEY et al, 1999). 

 Nos últimos anos, diversas pesquisas vêm sendo realizadas com o 

propósito de buscar alternativas na produção, principalmente para o uso de 

diferentes biomassas como substrato, selecionando microrganismos e 

condições para obter os melhores rendimentos (tabela 2.4).    
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 Tabela 2.4. Dados referentes à produção de celulases por diversos microrganismos em diferentes condições de cultivo (adaptado de Castro, 
2006) 

Microrganismo Substrato 

Condição de 
cultivo: 

temperatura ºC; 
pH 

Atividade máxima Referência 

T. reesei QM 9414 
Avicel 2 
Bagaço 2 

Bagaço tratado 2 
FS; 30; 4,8 

163 UI PF/L (68 h) 
85 UI PF/L (68 h) 
90 UI PF/L (44 h) 

AIELLO et al., 1996 

A. terreus Bagaço de cana 1 FS; 35; 4,0 110 PF/L (7 d); 1200 UI EG/L (7 d) EL-NAWWI e EL-
KADER, 1996 

T. reesei RUT C30 Solka Floc 2 FS; 28; 4,8 4250 UI PF/L (7 d) VELKOVSKA et al., 
1997 

Cellulomonas biazotea 
CMC 1 

Palaha de trigo 1 FS; 30; 7,3 

3200 UI EG/L; 1100 UI PF/L; 250 UI 
BG/L (72 h) 

4200 UI EG/L; 1250 UI PF/L; 550 UI BG?L 
(80 h) 

RAJOKA e MALIK, 
1997 

Cultura mista T. reesei LM-UC4 e A. 
phoenicis QM 329 Bagaço de cana 1 FES; 30 14 UI PF/g; 80 UI/g; 17 UI BG/g (120 h) 

GUTIERREZ-COOREA 
e TENGERDY, 1997 

A. Níger ATCC 6275 Torta de palmeira 1 FES; 35; 6.1 26,8 UI/g (12 d) 
PRASERTSAN et al., 

1997 

Chaetomium globosum Cacho de palmeira 2 FS; 30; 5,5 2500 UI PF/L (96 h); 60000 UI EG/L (120 
h); 16000 UI BG/L (192 h) 

UMIKALSON et al., 
1998 

T. reesei ZU-02 Sabugo de milho e farelo  de 
trigo 2 

FES; 30; 4,5 130 PF/g (6 d) XIA e CEN, 1999 

T. Reesei L27 Solka Floc 2 FS; 30; 4,8 13600 PF/L (7 d) 
HAYWARD et al., 

2000 

T. reesei RUT C30 
Salgueiro pré-tratado a 

vapor 1 FS; 30; 5,5-6,0 1390 PF/L; 1450 UI BG/L (4 d) 
BOLLÓK e RÉCZEY, 

2000 

T. reesei RUT C30 Carvalho pré-tratado a 
vapor 2 

FS; 30; 5,0 4250 UI PF/L; 45000 UI EG/L; 140 UI 
BG/L (9 d) 

SHIN et al., 2000 

Cultura mista T. reesei QM 9414 e A. 
terreus SUK-1 

Bagaço de cana 1 FES; 30; 5,5 600 UI PF/L (7 d); 40 UI BG/L (6 d) MASSADEH et al., 
2001 

Fusarium oxysporum F3 Sabugo de milho 2 FES; 30; 6,0 180 UI EG/g (168 h); 0,08 UI BG/g (168 
h); 4 UI CBH/g (120 

PANNAGIOTOU et al., 
2003 

Thermoascus aurantiacus IMI 216529 Palha de trigo 2 FES; 49; 4,0 
5,5 PF/g; 79 UI BG/g; 1709 UI EG/g; 4 UI 

CBH/g 
KALOGERIS et al., 

2003 
Cultura mista de B. pumilus selvagem e 

mutante CRI 6 
CMC 1 

Celobiose 1 FS; 37; 6,0 
2250 UI EG/L (24 h) 
1660 UI BG/L (24 h) 

KOTCHONI et al., 
2003 
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P. decumbens 1 Palha e farelo de trigo 2 FES; 30 15,2 PF/g (4 d); 50,6 UI BG/g (4 d) MO et al., 2004 
Bacillus SP. JCM 9156 CMC 1 FS; 37; 10,5 46 UI EG/L (30 h) ZHANG et al., 2004 
T. reesei RUT C30 Solka Floc 2 FS; 30; 5,0 1300 PF/L (50 h) JUHÁSZ et al., 2004 

T. reesei ZU-02 Sabugo de milho 2 FS; 30; 4,8 5000 UI PF/L; 240 UI BG/L (4 d) 
LIMING e XUELIANG, 

2004 
Cultura mista T. reesei RUT C30 e 
Aspergillus phoenicis QM 329 

Esterco 1 FS; 27; 5,5 1540 FP/L (10 d); 640 UI BG/L (9 d) WEN el al., 2005a 

T. reesei RUT C30 Esterco 1 FS; 25,5; 5,7 1,72 PF UI/mL WEN et al., 2005b 
Penicillium pinophilum IBT 4186 

P. persicium IBT 13226 
P. brasilianum IBT 20888 

Solka Floc 2 
FS; 30; 5,0 
FS; 25; 5,0 
FS; 30; 5,0 

280 PF/L (221 h) 
800 PF/L (236 h) 
750 PF/L (229 h) 

JØRGENSEN et al., 
2005 

T. reesei RUT C30 Solka Floc 1 FS; 28; 5,8 1200 PF/L (6 d); 1350 UI BG/L (7 d) JUHÁSZ et al., 2005 

T. reesei QM 9414 
T. reesei RUT C30 

Fibra de milho pré-tratada 1 FS; 28; 4,8 

280 UI PF/L; 9529 UI EG/L; 640 UI 
BG/L 

350 PF UI/L; 9350 EG UI/L; 730 BG UI/L 
(8 d) 

LI et al., 2005 

Neurospora crassa 4335 Palha de trigo 1 FS; 30; 6,5 1,33 PF UI/mL ROMERO et al., 1999 

Penicillium citrinum 
Farelo de trigo 
Farelo de arroz 
Palha de arroz 

FES; 30 
1,72 FP UI/mL; 1,89 EG UI/mL 
0,64 FP UI/mL; 2,04 EG UI/mL 
1,14 FP UI/mL; 0,93 EG UI/mL 

DUTTA et al., 2008 

Penicillium echinulatum celulose microcristalina 1 FS; 37 0,27 PF UI/mL; 1,53 EG UI/mL (8 d) MARTINS et al., 2008 
1Experimentos conduzidos  em frascos cônicos; 2 Experimentos conduzidos em biorreator; (FS) Fermentação submersa; (FES) Fermentação em 
estado sólido; (PF) Atividade em Papel de Filtro; (EG) Atividade Endo-glucanásica; (BG) Atividade β-glucosidásica.

Tabela 2.4. Dados referentes à produção de celulases por diversos microrganismos em diferentes condições de cultivo (adaptado de Castro, 
2006) continuação. 
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2.5.2. Ensaios de atividade celulásica 

Existem várias formas de quantificar as atividades de determinadas 

enzimas, seja avaliando as enzimas individualmente (endoglucanase, 

exoglucanase e β-glucosidase), ou fazendo uma quantificação da atividade 

total.   

No caso da endoglucanase, o CMC freqüentemente é usado, por ser 

solúvel em água, ter alto grau de polimerização e suas cadeias estarem 

expostas para a ação da enzima, que pode ser avaliada quanto à redução da 

viscosidade ou liberação de açúcares redutores (WOOD e BHAT, 1988). 

A atividade da endoglucanase é facilmente detectada por avaliação de 

halos de degradação em placas de meio solido, usando CMC como substrato, 

corado com vermelho congo e lavado. Essa técnica é freqüentemente utilizada 

para screening, quanto maior o halo, maior a atividade. Porem, a técnica apenas 

avalia a ação sobre substrato solúvel. A capacidade de hidrólise sobre 

substrato insolúvel deve ser realizada posteriormente (ZHANG, 2004). 

Para avaliação da exoglucanase, a celulose cristalina vem sendo usada 

por possuir baixas concentrações de fibra amorfa, tornando-se menos 

acessível às endoglucanases, por possuir baixo grau de polimerização. 

(WOOD e BHAT, 1988; ZHANG e LYND, 2004).  

 As β-glucosidases hidrolisam celobioses solúveis para liberação de 

glicose, essas enzimas podem hidrolizar cadeias de até seis anidroglicoses, mas 

a taxa de atividade reduz-se drasticamente com o aumento do grau de 

polimerização (ZHANG e LYND, 2004). Tomando-se vantagem do fato de 

que a celobiose não é hidrolisada por endoglucanase ou exoglucanase, esse 

substrato é utilizado para quantificação da atividade de β-glucosidase, 

quantificando a glicose liberada no ensaio (GHOSE, 1987).  
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 A atividade celulásica total será determinada pela ação sinérgica dos três 

grupos de celulases. Para esses ensaios sempre se usa substratos insolúveis, 

como celuloses puras (ex.: papel de filtro) ou lignocelulose pré-tratada 

(ZHANG, 2006).  

  

2.6. Aplicação da celulase 

2.6.1. Indústria alimentícia 

 As celulases são usadas na extração de suco de frutas e óleos de grãos, 

na clarificação de sucos, para aumentar a absorção da água dos cereais, 

remoção da camada protetora da soja na produção de alimentos fermentados 

como molho de soja (shoyu) e da pasta de soja para sopas (miso), 

gelatinização de algas e extração do ágar.  

 Além da parte produtiva, as celulases podem favorecer a qualidade 

nutritiva dos alimentos, para melhorar a rehidradação de alimentos 

desidratados e sopas prontas, e para remoção da parede celular de vegetais e 

frutas, facilitando a liberação do sabor e aroma, enzimas, polissacarídeos e 

proteínas (MANDELS, 1985). 

 

2.6.2. Indústria de bebidas e sucos 

 Na indústria de cerveja e vinhos as celulases são usadas para hidrolisar 

β-1,4 glucanas presentes no trigo, ajudam na filtração da cerveja e 

proporcionam melhora no aroma de vinhos (BEGUIN e AUBERT, 1994). 

 As celulases promovem a hidrólise das celuloses e β-glucanas associadas 

às paredes celulares, diminuindo a viscosidade da polpa e beneficiando a 

recuperação do suco, além de converter as fibras em açucares solúveis, 
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promovendo a melhora na recuperação total dos sólidos do suco (TOLAN e 

FOODY, 1999).  

 O tratamento com as enzimas favorece também a clarificação da polpa, 

por solubilizar pequenas partículas. Esse processo permite a extração dos 

compostos flavorizantes da polpa (TOLAN e FOODY, 1999). 

 

2.6.3. Indústria de ração animal 

 Para melhorar a digestibilidade da ração para animais, o material 

lignocelulósico pode ser pré-tratado a capa protetora dos cereais pode ser 

hidrolisado por celulases (MANDELS, 1985). 

As enzimas celulásicas também podem ser adicionadas diretamente na 

forma liquida ou de pequenos grãos na ração, tendo ação direta sobre a ração 

ou melhorando o rendimento do crescimento animal, por estar 

disponibilizando mais açúcares do material lignocelulósico (TOLAN e 

FOODY, 1999). 

 

2.6.4. Indústria têxtil 

 A aplicação das celulases na indústria têxtil baseia-se na remoção do 

excesso de corante em jeans (para dar efeito de tecido gasto, biostoning), 

remoção de microfibras que se prendem as malhas de algodão após os ciclos 

de lavagem e restaurar a maciez e brilho (MANDELS, 1985; TOLAN e 

FOODY, 1999). 
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2.7. Biorrefinaria 

 A indústria química tem descoberto o valor das moléculas contidas nos 

materiais lignocelulósicos e devido a sua geração abundante na forma de 

resíduo, o mercado tem visado o seu uso. Assim, uma área promissora se 

desenvolveu, e esse conceito vem sendo chamado de Biorrefinaria (Pereira Jr., 

2008). 

 A biorrefinaria é um conceito relativamente novo, se referindo ao uso 

de materiais renováveis (biomassas) e seus resíduos, numa forma mais 

integrada e diversificada para produção de combustíveis, produtos químicos e 

energia, com a mínima geração de dejetos e emissões poluentes (Pereira Jr., 

2008). 

 O conceito da biorrefinaria é análogo a refinaria de petróleo atual, a 

qual produz diversos combustíveis e produtos a partir do petróleo, e onde um 

segmento da indústria funciona como um pólo gerador de matéria prima para 

outras. Nesse contexto, a biorrefinaria apresenta uma rota promissora para 

criação de uma indústria baseada em biomassas, onde os produtos, produtos 

secundários e resíduos da agricultura e agroindústria, serão base para 

diferentes processos (Pereira Jr., 2008). 

Apesar das biorrefinarias não serem economicamente viáveis no 

patamar tecnológico atual, diversas plantas pilotos estão operando e outras 

estão sendo construídas para buscar as respostas necessárias para a 

implantação dessas unidades em escala industrial de produção do bioetanol de 

segunda geração. 

 O alicerce da biorrefinaria será o uso de material lignocelulósico, 

basicamente todos os resíduos agroindustriais, que tem como vantagens não 

competir com áreas agriculturáveis e apresentam, baixo, ou nenhum valor 

comercial por se tratar de um resíduo. Porém, para que o processo se torne 
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viável, é ideal que as biorrefinarias estejam alocadas próximas as fontes de 

biomassa. 

 As fontes de biomassa podem ser divididas em três grupos: resíduos 

florestais (madeireiras e indústrias de papel e celulose), resíduos da agricultura 

e resíduos secundários (resíduos domésticos, esterco, resíduos de indústria de 

alimentos) (HOUGHTON et al, 2006). Segundo estimativa do IBGE, 2008, o 

cultivo e produção de etanol brasileiro produzirá cerca de 140 milhões de 

toneladas de rejeito, somando a palha seca e o bagaço seco.  

 Um ponto importante para o aproveitamento dessas biomassas é a 

liberação dos açúcares, mas por serem extremamente recalcitrantes à atividade 

enzimática, se faz necessário um tratamento para desmembrar as fibras desse 

material e tornar possível a separação das frações que compõe o material 

celulósico (TOLAN e FOODY, 1999). 

 Após a obtenção destas frações (44% de celulose, 30% hemicelulose e 

26% lignina, aproximadamente), a celulose pode ser separada e hidrolisada por 

enzimas comerciais, ou por enzimas produzidas na própria refinaria, liberando 

a glicose a ser fermentada. Mas esse processo de hidrólise para posterior 

fermentação (SHF, Separate Hydrolysis and Fermentation) é limitado pela 

inibição da atividade da endoglucanase pela celobiose, devido à inibição da β-

glucosidase pelo acúmulo de glicose no meio. Para contornar essa limitação 

enzimática, é realizada uma fermentação durante o processo de hidrólise, com 

sigla de SSF (simultaneous saccharification and fermentation), diminuindo a 

concentração de glicose, possibilitando a atividade ininterrupta da β-

glucosidase e por conseguinte, das outras celulases (TOLAN e FOODY, 

1999; MIELENZ, 2001, TAN et al, 2008). No entanto existe uma 

incompatibilidade para a eficiência deste processo, a principal desvantagem do 
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processo SSF consiste-se na diferença da temperatura ótima da sacarificação 

(50 ºC) e de fermentação (35ºC).  

Para contornar essa limitação tecnológica, existe a pesquisa de celulases 

eficientes a temperaturas mais baixas, microrganismos com capacidade de 

fermentação em temperaturas mais elevadas, ou então uma convergência em 

temperatura intermediária, com combinação diferente de fermentadores e 

celulases. 

Apesar da desvantagem mencionada anteriormente, o processo possui 

vantagens: a conversão imediata da glicose diminui a inibição das enzimas, 

conseqüentemente o processo requer menor quantidade de celulases, além de 

possuir menor risco de contaminação devido à baixa concentração de açucares 

disponível e a presença do etanol, processo com menos etapas e uma maior 

produtividade (HARI KRISHNA et al, 2001). 

Enquanto o SSF trata apenas da fermentação da fração celulósica 

(hexoses), uma fermentação paralela deve ocorrer para conversão da fração 

hemicelulósica (pentoses), em álcool, em reator independente e utilizando um 

microrganismo diferente. Visando a redução de custos, estuda-se unir os dois 

processos, uma fermentação simultânea, ou co-fermentação (SSCF, 

Simultaneous Saccharification and Co-Fermentation), com uso combinado de 

microrganismos competentes a fermentação de hexoses e pentoses (HAHN-

HÄGERDAL et al, 2006). 

Como indica a figura 2.6, toda a idealização da aplicação da biomassa 

passou por um processo evolutivo, visando diminuir o numero de etapas da 

cadeia produtiva. Dessa forma foi efetuado o corte gastos, com o objetivo de 

alcançar o processo bioquímico consolidado, realizando conjuntamente a 

produção de enzimas, a hidrólise da biomassa e conseqüente fermentação das 

hexoses e pentoses em um único reator. Em uma projeção realizada por 
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LYND et al, 2005, os custos de produção de bioetanol por Bioprocesso 

Concolidado (CBP) pode chegar a menos de 25% do custo total do SSCF 

com o custo de produção das enzimas, mas o microrganismo para tal tarefa 

ainda não foi descoberto. 

  

          SSCF 

            SSF 

 

 

           CBP 

 

 

 

 

 

 

Pré-tratamento 
Hidrolise 
Enzimática 

Fermentação C6 

Fermentação C5 

Biomassa 

Destilação 

Bioetanol 
Produção 
de enzimas 

Figura 2.6. Representação das plataformas bioquímicas: SSF (Simultaneous Saccharification and 
Fermentation), SSCF (Simultaneous Saccharification and Co-Fermentation) e CBP 
(Consolidated Bioprocessing) 
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Capítulo 3 

3. Justificativa, hipótese e objetivos 

3.1. Justificativa 

 Além da capacidade produtiva de combustíveis, tanto de fonte 

sacarínea, ou das biomassas, o Brasil conta com um grande potencial em 

explorar a diversidade natural, mais especificamente a microbiana. 

 Uma ínfima parte dessa biodiversidade é conhecida e explorada, há 

muito a se fazer para avaliar o potencial na produção de enzimas, não só no 

setor de combustíveis, mas em outras áreas onde elas podem ser empregadas. 

 Neste contexto, fica claro o papel das pesquisas nacionais em explorar 

os diferentes ecossistemas, especialmente o da floresta amazônica, encontrar 

soluções para problemas presentes e manter o Brasil como um líder no setor 

em que foi pioneiro, a produção de bioetanol. 

 Por esses motivos, o presente trabalho busca encontrar ferramentas 

para aplicação, tanto na bioprospecção, como nos ensaios de seleção e na 

produção de enzimas celulolíticas, utilizando fungos da floresta amazônica 

sobre celulignina de bagaço de cana. 

 

3.2. Hipótese 

 Devido à grande diversidade pouco explorada em nossas florestas e 

matas, com uso de metodologias simples de plaqueamento, é esperado isolar 

diferentes fungos celulolíticos com potencial para produção de enzimas para 

hidrólise de material lignocelulósico. 
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3.3. Objetivos 

 3.3.1. Geral 

 * Avaliar o potencial produtor de celulases de fungos isolados de solo 
da Floresta Amazônica 

 3.3.2. Específicos 

 * Avaliar a respostas de produção de alguns isolados frente a diferentes 
substratos.  

* Identificar o fungo com potencial produtor.  

* Otimizar a produção de celulases do fungo filamentoso com melhores 
respostas.  

* Analisar as respostas das atividades enzimáticas do extrato bruto 
concentrado.   
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Capítulo 4 

4. Materiais e Métodos 

Neste capítulo estão descritos os meios de cultura utilizados e as 

metodologias e ensaios realizados durante o projeto. 

 

4.1. Diagrama esquemático das atividades 

 
Figura 4.1. Diagrama esquemático resumido das atividades realizadas 
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4.2. Local da coleta  

As amostras de solo foram coletadas na Floresta Nacional do Tapajós 

(figura 4.2), localizada nos municípios de Santarém, Aveiro e Belterra, Estado 

do Pará, e é administrada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis. Situa-se entre os paralelos de 2o 40’ a 4o 10’ de 

latitude sul e os meridianos de 54o 45' e 55o 00' de longitude oeste de 

Greenwich. (Cunha, Machado & Filho, 2002). 

 
Figura 4.2. Floresta Nacional do Tapajós. 

 

4.3. Coleta  

Foram coletadas cinco amostras de solo (compostas de quatro sub-

amostras). Depois da remoção da serrapilheira (camada superficial de material 

vegetal em decomposição), as amostras foram retiradas de uma porção 

superficial de 0-10 centímetros. 

As amostras combinadas de cada ponto foram acondicionadas em 

sacos impermeáveis e estocadas em temperatura de 4 oC  até o processamento. 

 

4.4. Análise Físico-Química 

 As análises do solo (tabela 4.1) coletado foram realizadas pela Empresa 

Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (Embrapa), Setor Solos. 
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Tabela 4.1. Propriedades físico-químicas das amostras de solo (HARGREAVES, 2005) 

 

4.5. Processamento laboratorial 

As amostras de solo foram combinadas formando uma amostra 

composta. 5 gramas dessa mistura foram adicionadas em um erlenmeyer 

contendo 45 mL  de  solução de dissociação (0,1% pirofosfato de sódio e 

0,1% tween 80), junto com 5 gramas de esferas de vidro (5mm) e mantidas sob 

agitação de 150 rpm por 30 minutos a temperatura ambiente, obtendo-se uma 

diluição inicial. 

 

4.6. Plaqueamento e Isolamento 

A partir da diluição inicial, foram realizadas as diluições seriadas, 

obtendo o solo diluído nas concentrações 10-2, 10-3, 10-4, então 100 µL de cada 

diluição foram plaqueadas por espalhamento em meio sólido Dubos (meio 

contendo apenas sais minerais essenciais) enriquecido com carboximetil 

celulose (CMC) (sendo este a única fonte de carbono). 

Essas placas foram incubadas em estufas a temperatura de 30 ºC, até o 

aparecimento das primeiras colônias (entre 5-7 dias). 

As colônias de fungos filamentosos que se desenvolveram nesse 

processo foram plaqueadas em meio PDA, para isolamento e manutenção da 

cultura com repiques semanais. 

 

Amostra Textura pH 
Al Ca+Mg Ca Mg P K C M.O 

cmol/dm3 mg/ dm3 % 
Seca argilosa 4,1 1,8 0,7   4,0 15,0 2,04 3,52 
Primária argilosa 4,0 2,0 0,6   5,0 15,0 2,23 3,85 
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4.7. Seleção por ensaio cup plate 

 Baseado no ensaio cup plate descrito por Dingle, Reid e Salomons 

(1953), os isolados foram inoculados, na forma de dois pequenos discos 

cortados do meio PDA, em meio de cultura para indução de celulases, tendo 

como base o meio Dubos, acrescido de CMC como fonte de carbono. Os 

meios foram acondicionados em erlenmeyers contendo 50 mL de meio, 

incubados por 5 dias e então filtrados. A seguir, alíquotas de cada um dos 

frascos foram aplicadas em pequenos poços individuais previamente 

identificados, em meio contendo apenas Agar e CMC, sendo este ultimo o 

substrato susceptível a hidrólise das enzimas produzidas. As placas então 

foram incubadas a 37 ºC, por 24 horas. 

 Após a difusão do extrato enzimático em cada um dos poços, as placas 

foram coradas com solução 0,1% de vermelho congo, que se fixa ao CMC. 

Nas regiões onde as enzimas tiveram atividade, o substrato foi hidrolisado, 

com uso de uma solução descorante, o corante foi removido, revelando halos 

transparentes, sendo estes avaliados quanto ao diâmetro e transparência. 

 

4.8. Composição de meios de cultura 

4.8.1. Manutenção do microrganismo 

A manutenção foi feita por repiques periódicos em meio agar batata 

dextrose (PDA)(tabela 4.2). A conservação das culturas foi feita em tubos com 

meio GYMP inclinado (tabela 4.3), o qual após o crescimento das culturas foi 

coberto com óleo mineral esterilizado e conservado a 4 ºC. 

Tabela 4.2. Composição do meio PDA 
 

 

 
 

 Componente Concentração 

g/
L
 Infusão de batata 200 

Dextrose 20 
Ágar 15 
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Tabela 4.3 Composição do meio GYMP 
 

 

 

 

 

4.8.2. Meio para ensaio cup plate  

 O meio de cultura para indução de produção de celulase foi baseado no 

meio de Dubos (tabela 4.4), que contém sais minerais, e apenas a CMC, como 

fonte de carbono indutor.  

Tabela 4.4. Composição do meio Dubos 
  
   
 
 
 
 

 

4.8.3. Meio de produção de celulase e pré-inóculo 

O meio base para o pré-inóculo e ensaios de produção de celulase, foi o 

meio de Mandels (MANDELS & WEBER, 1969), utilizado em diversos 

trabalhos dessa área. 

 Sua composição está descrita na tabela 4.5, sendo que o meio de pré-

inóculo contém glicose em concentração de 10 g/L, diferente dos meios para 

produção de celulases, estes elaborados com CMC, celulose cristalina e 

celulignina, dependendo do ensaio realizado. 

 

 

    

 Componente Concentração 

g/
L
 

Glicose 20 
Extrato de Malte 20 

Extrato de Levedura 5 
NaH2PO4 2 

Ágar 15 

 Componente Concentração 

g/
L
 

NaNO3 0,5  
K2HPO4 1,0  
KCl 0,5  

MgSO4 0,5 
Fe(SO4)3 Traços 
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    Tabela 4.5. Composição do meio de Mandels 
 Componente Concentração 

g/
L
 

Uréia 0,3 
(NH4)2SO4 1,4 
KH2PO4 2,0 
CaCl2 0,4 
MgSO4 0,3 
Peptona 0,75 

Extrato de levedura 0,25 
 Tween 80 2,0 ml 

m
g/
L
 FeSO4 10,0 

MnSO4 3,2 
ZnSO4 2,8 
CoCl2 4,0 

 

4.9. Processamento do bagaço da cana-de-açúcar 

 O processo de deslignificação do bagaço de cana-de-açúcar foi dividido 

em duas etapas, uma hidrólise ácida e outra alcalina, para então obter a 

celulignina deslignificada, utilizada como substrato para produção de celulases. 

 Na primeira etapa, o bagaço moído foi borrifado com uma solução de 

1,0%(v/g) de ácido sulfúrico, na proporção 1:1 (g/mL), o produto 

umidificado foi acondicionado em frascos erlenmeyers de 500mL, fechado 

com papel alumínio e tratado térmicamente em autoclave por uma hora a 121 

ºC. Todo esse material foi prensado para remoção da fração hemicelulósica, 

obtendo-se assim a celulignina (BETANCUR, 2005). 

 Para a remoção da lignina foi realizada a hidrólise alcalina, na 

proporção 1:4 (g/mL). A celulignina foi misturada com uma solução de 

4%(g/mL) de hidróxido de sódio e a seguir a mistura foi acondicionada em 

erlenmeyers para ser tratada em autoclave por 30 minutos a 121 ºC. Após esse 

processo, todo o material foi prensado novamente. Para ajuste do pH do 

material, a celulignina foi colocada de molho em ácido clorídrico, até alcançar 

pH entre 5-6. Atingindo essa marca, a celulignina foi lavada com água diversas 

vezes e depois levada para estufa a 60 ºC (VASQUEZ, 2007). 
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4.10. Atividade Enzimática 

 Para as quantificações enzimáticas, as atividades foram expressas em 

unidades internacionais por mililitro de extrato enzimático (UI/mL). 

 UI = nº µmols de produto liberado / min, nas condições especificadas 

para cada atividade. 

 

4.10.1. Atividade FPásica (Ghose, 1987) 

 Em um tudo de ensaio com capacidade mínima de 25 mL, inseriu-se 

uma tira enrolada de papel de filtro Whatman nº 1 de 1x6 cm, 1 mL de 

tampão citrato de sódio 0,5 M, pH 5,0 e 0,5 mL do extrato enzimático, diluído 

em tampão de acordo com a necessidade (a concentração de enzima pode 

gerar resultados acima do limite da metodologia). Em seguida o tubo foi 

incubado por uma hora a 50 ºC. Depois do tempo reacional, adicionou-se 3 

mL de reagente DNS. Então o tubo foi levado a banho fervente por 5 

minutos. Acrescentando 20 mL de água destilada e então homogeneizado, a 

leitura da intensidade foi realizada em espectrofotômetro a 540 nm. 

 O branco reacional acompanha todo o processo, sendo acrescentando 

o extrato enzimático juntamente com o DNS na etapa de banho fervente.  

 A curva padrão foi elaborada adicionando-se nos tubos 0,5 mL de 

soluções de glicose com concentrações na faixa de 1,0 a 10 mM, 1 mL de água 

destilada e 3 mL de reagente DNS. Os tubos foram incubados a 100 ºC por 5 

minutos, como no ensaio. A partir dessa curva obteve-se a equação que 

relaciona valores de absorvância aos de atividade. 

Y = 1,133x - 0,040 (R² = 0,997 ) 
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4.10.2. Atividade CMCásica (adaptada de GHOSE, 1987) 

Em microtubos de 2 mL, adicionaram-se 50 µL de extrato enzimático 

diluído em tampão citrato de sódio 05,M, pH 5,0, e 50 µL de solução de CMC 

(2%). Incubou-se por 30 min a 50 ºC, e então adicionou-se 300 µL de DNS 

para então levar a banho fervente por 5 min. Ao fim desta etapa, acrescentou-

se  1,5 mL de água e em seguida foi homogeneizado para leitura. A 

intensidade da cor foi quantificada em espectrofotômetro a 540 nm. O branco 

reacional foi obtido nas mesmas condições do tubo de atividade, no entanto, 

o extrato enzimático foi adicionado juntamente com o DNS antes de serem 

levados para o banho fervente. 

A curva padrão foi obtida ao incubar 100 µL de solução de glicose com 

concentrações na faixa de 0,1 a 1 nm e 300 µL de reagente DNS, a 100 ºC, 

por 5 min. A partir dessa curva, foi calculada a equação que relaciona valores 

de absorvância aos de atividade. 

Y = 0,81588x - 0,03282 (R² = 0,99885) 

 

4.10.3. Atividade β-glucosidásica (adaptado de Ghose, 1987) 

Em microtubos de 2 mL, adicionaram-se 50 µL de extrato enzimático 

diluído em tampão citrato de sódio 0,5 M pH 5,0, e 50 µL de solução de 

celobiose. Incubou-se por 30 min a 50 ºC, para logo então colocá-los em 

banho fervente por 10 min para inativação das enzimas. Em seguida, 

adcionou-se 1 mL do reativo enzimático para dosagem de glicose (glicose 

oxidase), seguido de incubação por 15 min a 37 ºC. Para realizar a leitura a 505 

nm, foi adicionado 1 mL de água ao tubo. O branco reacional foi obtido 

quando o extrato enzimático foi adicionado momentos antes da etapa de 

banho fervente. 
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A curva padrão foi construída incubando-se 100 µL de soluções de 

glicose, com concentrações na faixa de 0,1 a 1 mg, e 1 mL de reativo por 15 

min a 37 ºC. Obtendo-se assim a curva que relaciona valores de absorvância 

aos de atividade. 

Y = 0,175x (R2 = 0,996) 

 

4.11. Quantificação de proteína (Bradford, 1976) 

 Em microtubos de 2 mL, incubou-se 800 µL de amostra previamente 

diluída, com 200 µL do reagente Bio-RAD, baseado no corante coomassie 

azul brilhante G-250, a temperatura ambiente, por 5 min. A intensidade 

colorimétrica foi quantificada em espectrofotômetro a 595 nm após adicionar 

1 mL de água ao tubo. O branco reacional foi obtido nas mesmas condições 

da amostra, apenas substituindo os 800 µL de amostra, por água. 

 A curva padrão foi construída utilizando-se uma solução de albumina 

bovina sérica (BSA) com concentrações na faixa de 5 a 50 mg/L. 

Teor protéico = 0,033066x -0,025989 (R2 = 0,988) 

 

4.12. Ensaio em frascos agitados 

Para avaliação inicial das respostas dos isolados frente a diferentes 

substratos, assim como os ensaios de planejamento experimental, foram 

realizados experimentos em frascos agitados. Foram usados frascos 

erlemeyers de 250mL, com 100 mL de meio de cultura, nas condições de 

fermentação iniciais de temperatura a 30 ºC e rotação de 150 rpm. 
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4.12.1. Seleção do isolado e substrato 

 Para avaliação do potencial de produção de celulases, os isolados foram 

submetidos a ensaios de fermentação submersa avaliando suas respostas 

frente a três substratos celulósicos: celulose cristalina (avicel), CMC e 

celulignina. 

 Nesse estudo foi utilizado o meio Mandels, modificando apenas o 

substrato empregado, mantendo a concentração de 10 g/L.  

Os isolados foram crescidos em meio PDA. Os esporos foram 

suspendidos do meio com auxilio de solução salina estéril e uma alça, a 

suspensão foi quantificada em câmara de Neubauer quanto ao número de 

esporos.  Cerca de 107 esporos foram inoculados em 200 mL de meio e 

incubados a 150 rpm a 30 ºC, por 5 dias, processo realizado em duplicata. Ao 

final desse período de incubação, foram avaliadas as atividades FPásicas, 

CMCásica e β-glucosidásica. 

 

4.12.2. Otimização da produção de enzimas (planejamento fatorial) 

Para otimização da produção enzimática, tendo já estabelecido o 

isolado para estudo, foram realizados dois planejamentos, sendo um fatorial 

completo com quatro fatores, dois níveis e quatro pontos centrais (tabela 4.6) 

e o segundo um planejamento central composto (tabela 4.7). As variáveis 

estudadas no planejamento fatorial foram: temperatura, pH, concentração de 

substrato (g/L) e concentração de pré-inóculo (% v/v) e para o planejamento 

central composto apenas a concentração de substrato e pré-inóculo. 

O tempo de crescimento do pré-inóculo foi de 48 horas e o de 

fermentação de 72 horas, tendo como respostas avaliadas as atividades 

enzimáticas e o teor protéico. 
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Devido à necessidade de manutenção do pH no meio de fermentação, 

as reações foram realizadas em condições tamponadas por tampão citrato 

(GOROMI, 1955). 

 

Tabela 4.6. Variáveis e níveis utilizados no planejamento fatorial completo 

Fatores Nível inferior Nível superior 

Temperatura (ºC) 25 35 

pH 4 6 

Substrato (g/L) 5,0 15,0 

Pré-inóculo (% v/v) 1,0 10,0 

 

         

 Tabela 4.7. Variáveis e níveis utilizados no planejamento central composto 

 

Após analise dos resultados obtidos deste conjunto de ensaios, foram 

ajustadas as condições de produção em biorreator agitado mecanicamente 

(STR). 

 

4.13. Produção de enzimas em Biorreator STR instrumentado 

 Utilizando o meio de Mandels nas condições estabelecidas por 

planejamento experimental, foi realizada a fermentação em biorreator 

(operado por Biostat. B, fabricado pela B. Braun Biotech International)(figura 

4.3), em vaso reacional de 5 L, contendo 2 L de meio de fermentação. 

 

Fatores Nível axial - Nível inferior Nível superior Nível axial + 

Substrato (g/L) 0,34 2,0 10,0 11,66 

Pré-inóculo (%v/v) 0,34 2,0 10,0 11,66 
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Figura 4.3. Biorreator utilizado para fermentação 

                 

 O processo foi monitorado e controlado para manutenção do pH em 

6,0 e a  temperatura a 35 ºC, com rotação de 150 rpm e aeração de 0,5 vvm. 

 Foram retirados pontos logo após o inóculo do meio de fermentação e 

a cada 24 horas subseqüentes, para avaliação das atividades enzimáticas e teor 

protéico. 

 

4.14. Concentração e avaliação do produto 

Para avaliar o potencial do extrato enzimático em hidrólise de material 

lignocelulósico, o produto da fermentação em biorreator foi concentrado 

utilizando-se um rotavapor. 

 Para a concentração do extrato, o material foi filtrado com filtro de 

fibra de vidro e então cada alíquota de 250 mL foi concentrada a temperatura 

de 45 ºC, com bomba de vácuo exercendo pressão negativa de 760 mm de 

mercúrio, até alcançar a concentração desejada (cerca de 1,5 hora). 

 Foram realizadas avaliações das atividades e teor protéico de uma 

concentração parcial e final do extrato enzimático.   
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4.15. Caracterização do isolado 

Após seleção, o isolado com melhor potencial para produção de 

celulases foi submetido a análise morfológica e trecho de seu DNA 

cromossomal seqüenciado. 

 

4.15.1. Morfologia 

 Para a análise comparada das estruturas celulares do fungo, foram feitas 

culturas em lâminas, que se constituí no cultivo do fungo sobre o meio fubá 

de milho (tabela 4.8), tendo como suporte uma lâmina, que favoreceu o 

crescimento de micélio e esporulação.  

Tabela 4.8. Composição do meio fubá de milho 
 
 
 

 

O fungo foi cultivado em uma lâmina, onde foram realizadas pequenas 

estrias sobre a fina camada de meio agarizado para inoculação e, logo em 

seguida, foi posicionada uma lamínula na superfície da mesma. A cultura foi 

observada em microscópio no momento em que foi possível a visualização do 

crescimento. As vantagens desta metodologia são: o meio fubá de milho 

favorece tanto a formação de hifas, quanto a de esporos, e além de manter a 

estrutura miceliar integra, é possível observar as características morfológicas 

do fungo, sem nenhuma alteração. 

 

4.15.2. Extração de DNA e seqüenciamento  

Para o procedimento de extração de DNA (modificado de VILGALYS 

& HESTER, 1990; VALENTE 1996), o fungo foi crescido em meio PDA, 

com o objetivo de obter massa celular. Após cerca de cinco dias, a placa foi 

 Componente Concentração 

g/
L
 

Infusão de fubá de 
milho 

15 

Ágar 15 
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raspada com auxilio de uma alça e solução salina, a suspensão foi coletada e 

acondicionada em microtubos resistentes a choque térmico e físico. O tubo 

foi submetido à forte variação de temperatura, entrando em contato com 

nitrogênio líquido e banho-maria a 65 ºC, após cada congelamento (cerca de 

2-3 segundos) (num total de dois) o material foi macerado com auxilio de um 

pilão para liberação do material intracelular.  

 Após adicionar o tampão de extração, esse material foi incubado por 

uma hora em banho-maria a 65 ºC. A seguir foi adicionada uma mistura de 

fenol/clorofórmio/álcool iso-amílico, na proporção 25:24:1 e centrifugados a 

14.000 rpm por 15 minutos, para então remover a parte aquosa, evitando 

misturar as fases (essa etapa pode ser repetida para melhor pureza na 

extração). Dando continuidade, a mistura foi transferida para um novo 

microtubo, ao qual adicionou-se 500 µL de álcool iso-propílico, centrifugando 

a 14.000 rpm por 30 min. Foi removido cuidadosamente todo o álcool, para a 

adição da solução 70% de etanol gelado (-4 ºC), centrifugando novamente a 

14.000 rpm por 10 minutos. 

 Nessa etapa final de extração, se remove completamente todo vestígio 

de etanol, inicialmente com pipeta, para depois secar o excesso aquecendo o 

tubo a 80 ºC por 2 minutos, para então ressuspender o DNA com água 

deionizada (25, ou 50 µL). 

 Após obter o DNA, esse material foi amplificado com iniciadores 

ITS1f (5´ CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAA 3´) e ITS4 (5´ 

TCCTCCGCTTATTGATATGC 3´) (figura 4.4), em termociclador 

GeneAMP PCR system 9700, fabricado pela Applied Biosystems, utilizando a 

programação : 5 min de desnaturação inicial a 95 ºC, prosseguido por 25 

ciclos de, 95 ºC por 30s, 55 ºC por 30s, 72 ºC por 60s, finalizando com a fase 

de extensão final de 72 ºC por 10 min. 
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Figura 4.4. Mapa da região ITS 

 O material obtido foi submetido à reação de seqüenciamento, 

utilizando o kit BigDye da Applied BioSystems e então analisado pelo 

seqüenciador ABI PRISM 3100, também do mesmo fabricante. 

 As seqüência obtidas foram analisadas no software Bioedit, 

versão7.0.9, oferecido gratuitamente por Ibis BioSciences 

(www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/BioEdit.html). Nesta análise foi construída a 

seqüência que foi comparada com o banco de dados do NCBI, através do 

software integrado à página (www.ncbi.nlm.nih.gov/blast). 

 

4.16. Caracterização das enzimas 

 Para a avaliação do potencial de cada um dos substratos foram 

confeccionados géis SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel 

electrophoresis), possibilitando a visualização do perfil de produção de proteínas, 

influenciado por cada um dos substratos.  

 

4.16.1. SDS-PAGE 

 Esta metodologia (LAEMML, 1970) permite observar proteínas totais 

encontradas no extrato bruto do meio fermentado. 

 Para avaliação do perfil de proteínas totais, o extrato bruto dos ensaios 

de seleção de substrato foi centrifugado e o sobrenadante coletado. Uma 

alíquota do sobrenadante foi fervida juntamente com agente desnaturante, 

então aplicado no gel (tabela 4;8). A corrida foi realizada a 100 V, por cerca de 
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2,5 horas, e então realizada a coloração por nitrato de prata segundo WRAY 

et al. (1981), para revelar as bandas. A segunda parte da metodologia consistiu 

em lavar o gel recém corrido em uma solução de metanol 50%, acido acético 

12% e 50 µl de formamida, por no mínimo, um período de uma hora. Após 

lavagem, o gel foi imerso em solução de tratamento por quinze minutos. Essa 

solução consiste de 4 mL de nitrato de prata 2% (g/mL), adicionado a 21 mL 

de hidróxido de sódio 0,36% (g/mL) e 1,4mL de 14,8M hidróxido de amônio. 

A adição da solução de Nitrato de prata foi realizada sempre com agitação e 

gota a gota.  

Seguindo o tratamento, lavou-se o gel em água por 5 minutos. Após 

lavagem, o gel foi colocado em solução reveladora (2,5 mL de Ácido Cítrico 

1%(g/mL) e 0,25 mL de Formaldeído 37%(v/v)) completada com água até 

um volume de 500 mL. As bandas usualmente apareceram até 10 minutos 

após o gel ser colocado na solução reveladora. O processo de revelação foi 

interrompido em solução de metanol 50%.  

 
      Tabela 4.9. Composição do Gel SDS-PAGE 

Gel empacotamento Gel de separação 10% 

Bis-acrilamida 0,83 mL Bis-acrilamida 4,0 mL 

Tris HCl pH 8,8 1,5M 1,25 mL Tris HCl pH 8,8 1,5M 3,0 mL 

APS 80 µL APS 120 µL 

SDS 10% 50 µL SDS 10% 120 µL 

TEMED 10 µL TEMED 15 µL 

Água destilada 2,82 mL Água destilada 3,26 mL 

 

4.16.2. Gel de atividade enzimática 

 O perfil de produção das celulases da estirpe selecionada foi estudado 

através da utilização do extrato enzimático bruto obtido da produção com 

diferentes substratos.  
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Para a eletroforese em SDS–PAGE, foi preparado um gel de 

poliacrilamida (10% para o gel de separação e 3% para o gel de 

empacotamento) (tabela 4.9), contendo 2% de CMC. A corrida foi processada 

a 100 V, durante 3 horas a 4 ºC. 

Ao fim da corrida, o gel foi revelado para a detecção da atividade de 

CMCase. A revelação realizada por meio da incubação do gel a 50ºC em 

tampão citrato de sódio 50mM pH 4.0, durante 30 minutos. Após a 

incubação, o gel foi corado em solução 0,1% de Vermelho Congo durante 10 

minutos, e o excesso de corante foi removido por lavagens sucessivas em 

NaCl 1M (César & Mirsa, 1996). As bandas foram visualizadas em 

transluminador. 

  
  Tabela 4.10. Composição do gel de atividade 

Gel de empacotamento Gel de separação (10%) 

Água 1,7 mL Água 2,3 mL 
Bis-acrilamida 30% 0,5 mL Bis-acrilamida 30% 3 mL 
Tampão Tris HCl (pH 6,8) 0,75 mL Tampão Tris HCl (pH 8,8) 2,25 mL 
SDS 10% 30 µL CMC 0.2 % 1,25 mL 
APS 10% 30 µL SDS 10% 125 µL 
TEMED 3 µL APS 10% 125 µL 
  TEMED 12,5 µL 
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Capítulo 5 

5. Resultados e Discussão 

5.1. Ensaio cup plate 

Os 15 fungos, inicialmente selecionados do isolamento em meio CMC, 

foram avaliados quanto à produção de celulase nesse ensaio de difusão 

enzimática. A tabela 5.1 indica o raio do halo de degradação e o grau de 

transparência produzida avaliada por inspeção visual. Na figura 5.1 é mostrada 

a visualização do ensaio cup plate. 

                   Tabela 5.1. Ensaio cup plate, diâmetro e transparência dos halos 
   
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Isolado Diâmetro do 
halo (cm) 

Transparência 
do halo 

S51 1,4 ** 
P52 1,6 *** 
S33 1,6 * 
P43 1,5 ** 
S42 1,4 * 
S44 1,5 * 
S43 1,5 * 
S47 1,6 * 
P35 1,1 ** 
P44 1,2 ** 
P51 1,0 ** 
P54 1,0 ** 
P32 1,0 ** 
P33 1,2 ** 
P53 1,0 * 

* transparência baixa; ** transparência media;  
*** transparência alta 
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Com base resultados da tabela 5.1, mas também evitando avaliar 

isolados com características morfológicas semelhantes, já que alguns desses 

fungos apresentaram também atividades semelhantes, poderiam se tratar da 

mesma espécie, alguns fungos que não apresentaram os melhores resultados 

foram escolhidos. Os isolados selecionados foram: P33, P44, P52, S33 e S47. 

Comparado com isolados do semi-árido baiano apresentados no trabalho de 

SENA, (2006), os resultados expostos na tabela 5.1 possuem maior diâmetro. 

No entanto estes resultados não são conclusivos, já que a quantidade de 

extrato adicionada em cada poço pode variar, assim como a espessura do 

meio em cada placa. 

 

5.2. Seleção do isolado e substrato 

Após avaliação inicial e escolha de cinco isolados, foram realizados 

ensaios em frascos agitados, para também selecionar um substrato que fosse 

capaz de induzir a produção de celulases. 

P52

S47

S43

S44
S51

S42
P43

S33

Figura 5.1. Visualização do ensaio cup plate 
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Para investigação do substrato com melhor indução a produção de 

celulases, foram avaliados: carboximetilcelulose, celulose cristalina e 

celulignina de bagaço de cana, observando também a resposta de cada um dos 

isolados frente a esses compostos celulósicos. 

Os gráficos das figuras 5.2, 5.3 e 5.4 indicam as atividades enzimáticas 

(FPásica, CMCásica e β-glucosidásica) de cada um dos isolados fúngicos 

frente a cada um dos substratos. Após 5 dias de fermentação, observa-se que 

o isolado S47, respondeu bem a todos os substratos, e em especial à 

celulignina (figuras 5.2 e 5.4) para as atividades FPásica e β-glucosidásica, 

respectivamente. 

 

Figura 5.2. Atividade FPásica dos diferentes isolados frente aos substratos 

                Observa-se na figura 5.3, a resposta diferenciada do isolado S47 em 

relação a endoglucanase , com o substrato CMC , onde este foi colocado em 

evidencia diante dos outros substratos. 
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Figura 5.3. Atividade CMCásica dos diferentes isolados frente aos substratos 

 
Figura 5.4. Atividade β-glicosidásica dos diferentes isolados frente aos substratos 

 

Devido às melhores repostas, principalmente frente à celulignina, o 

isolado S47 foi selecionado para avaliação aprofundada, assim como o 

substrato, devido ao baixo valor agregado e também por estar inserido na 

cadeira produtiva das biorrefinarias. 

Para reavaliação da atividade FPásica, que indica uma atividade 

celulásica total do extrato bruto centrifugado, os ensaios foram repetidos 

somente com o isolado S47, acrescentando a glicose como novo substrato 

para avaliação, uma vez que a mesma constitui num controle negativo de 

produção de enzimas celulolíticas (figura 5.5). 
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Figura 5.5. Atividade FPásica do isolado S47 frente a diferentes substratos 

Como indica a figura 5.5, a atividade celulásica total decresceu 

juntamente com a complexidade do substrato. Fato semelhante também 

ocorreu na avaliação de fontes de carboidratos para produção de celulases por 

Phlebia gigantea, conduzida por Niranjane (2007) e colaboradores, sendo que os 

pesquisadores não avaliaram o uso de material lignocelulósico. Outro fato 

semelhante foi a concentração final do teor protéico (figura 5.6), atingindo 

maiores valores com substratos de menor complexidade (glicose e CMC), o 

que é justificável, já que a glicose é prontamente metabolizada e o CMC, por 

causa da sua estrutura amorfa, é hidrolisado mais facilmente, liberando taxas 

maiores de celobiose e, em seqüência de glicose. 

 
Figura 5.6. Teor protéico do extrato bruto centrifugado dos produtos de fermentação do isolado S47 
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5.3. Caracterização do isolado 

 Após os ensaios iniciais de avaliação dos isolados, o fungo codificado 

como S47 foi escolhido para estudo mais aprofundado de produtividade.  

Além dessas determinações, com o objetivo de melhor comparação e 

avaliação do desempenho com estirpes da literatura, o isolado foi 

encaminhado para um estudo taxonômico, tanto pela vertente da micologia 

clássica, quanto da biologia molecular. 

 Obtendo a seqüência ITS de 536 pares de bases (figura 5.7) e a 

enviando para análise no banco de dados, foram retornadas diferentes estirpes 

do gênero Coniochaeta com possibilidade de ser a identificação do isolado S47. 

Tendo como base essa informação, além da comparação morfológica da 

estrutura do fungo (figura 5.8) com as encontradas na literatura (Garcia, 2006), 

deduz-se que o isolado está bastante relacionado à estirpe Coniochaeta lignaria. 

Contudo, devido ao baixo índice de similaridade da seqüência ITS (cerca de 

96%) (figura 5.9), o isolado pode se tratar de uma espécie ainda não descrita 

na literatura. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

>>S47 
ATCATTATTACAAGCCGAAAGGCTACTTAAAACCATCGCGAACTCGTCCAAGTTGCTTCGGCGGCGCGGCCTCCCTGACGGGGGC
GCCGCAGCCCCGCCTCTCCGGAGGCTTGGGGCGCCCGCCGGAGGTACGAAACTCTGTATTATAGTGGCATCTCTGAGTAAAAAAC
AAATAAGTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGC
AGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCTAGTACTCTAGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAAC
CCTCAAGCCCTGCTTGGTGTTGGGGCCCTACGGCTGCCGTAGGCCCTGAAAGGAAGTGGCGGGCTCGCTACAACTCCGAGCGTA
GTAATTCATTATCTCGCTAGGGACGTTGCGGCGCGCTCCTGCCGTTAAAGACCATCTTTAACTCAAGGTTGACCTCGGATCAGGTA
GGGAATACCCGCTGAACTTAAGCT 
 

             

Figura 5.7. Seqüencia ITS obtida do isolado S47 

Figura 5.8. Microfotografia do isolado S47 crescido em cultura em lâmina (A) e desenho esquemático (B) de 
Coniochaeta lignaria (Garcia 2006) 

A B 
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5.4. Caracterização do extrato enzimático

Corroborando com os ensaios de produção de enzimas em frascos, os 

substratos mais complexos induziram

celulases, neste caso indicado pela figura (5.10

a repressão total da produção dessas enzimas pela glicose. Como indicação 

extra da produção de enzimas mais complexas e de maior massa molecu

gel de proteínas totais (5.10

celulignina e pela celulose cristalina. A total ausência de bandas indicativas 

para a glicose, juntamente com o elevado teor protéico favorecido por e

substrato (figura 5.10B), indica o baixo peso molecular das proteínas, (as 

moléculas não ficaram retidas pela malha do gel) produzidas em meio 

contendo glicose como única fonte de carbono.

 

 

A 

CL CC 

CL: celulignina; CC: celulose cristalina; CMC: carboximetil
massa molar (Amersham)

 
Figura 5.10. Gel de atividades celulolíticas (A) e de proteínas (B) do extrato 
enzimático bruto, de
pelo isolado selecionado S47

Figura 5.9. Dendograma relacionando a seqüencia do isolado com
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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5.4. Caracterização do extrato enzimático 

Corroborando com os ensaios de produção de enzimas em frascos, os 

ubstratos mais complexos induziram com maior eficiência a produção de 

caso indicado pela figura (5.10A), a ação das endo

a repressão total da produção dessas enzimas pela glicose. Como indicação 

da produção de enzimas mais complexas e de maior massa molecu

gel de proteínas totais (5.10B), demonstra forte capacidade de indução 

celulose cristalina. A total ausência de bandas indicativas 

para a glicose, juntamente com o elevado teor protéico favorecido por e

.10B), indica o baixo peso molecular das proteínas, (as 

moléculas não ficaram retidas pela malha do gel) produzidas em meio 

contendo glicose como única fonte de carbono. 

   

 

B 

CMC GLI GLI CL CC CMC P 

CL: celulignina; CC: celulose cristalina; CMC: carboximetil-celulose; Gli: glicose; P: padrão de 
massa molar (Amersham) 

. Gel de atividades celulolíticas (A) e de proteínas (B) do extrato 
enzimático bruto, de meios contendo diferentes fontes de carbono, produzido 
pelo isolado selecionado S47 

. Dendograma relacionando a seqüencia do isolado com banco de dados do NCBI 
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) 
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Corroborando com os ensaios de produção de enzimas em frascos, os 

om maior eficiência a produção de 

), a ação das endo-glucanases e 

a repressão total da produção dessas enzimas pela glicose. Como indicação 

da produção de enzimas mais complexas e de maior massa molecular, o 

), demonstra forte capacidade de indução pela 

celulose cristalina. A total ausência de bandas indicativas 

para a glicose, juntamente com o elevado teor protéico favorecido por esse 

), indica o baixo peso molecular das proteínas, (as 

moléculas não ficaram retidas pela malha do gel) produzidas em meio 

  

 

icose; P: padrão de 

97 kDa 

66 kDa 

45 kDa 

30 kDa 

20 kDa 

. Gel de atividades celulolíticas (A) e de proteínas (B) do extrato 
meios contendo diferentes fontes de carbono, produzido 

 
banco de dados do NCBI – Blast
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5.5. Otimização da produção de celulases 

Com o propósito de aumentar o rendimento de produção de celulases, 

foram realizados experimentos baseados no planejamento experimental. 

Os resultados apresentados na tabela 5.2 foram obtidos por 

planejamento experimental fatorial completo, adequado para avaliar a 

influencia de cada um dos fatores sobre a produção de celulase. Para este 

experimento, as atividades enzimáticas e teor protéico foram determinados 

após 96 horas de fermentação. 

Tabela 5.2. Atividade enzimática e teor protéico para o planejamento experimental fatorial 
completo 
Exp. Temperatura pH Inóculo 

(%) 
Substrato 

g/L 
Atividade 
FPásica 

Atividade 
CMCásica 

Atividade 
β-glucosidásica 

Teor 
protéico 

1 25.00 4.00 1.00 5.00 0.0345003 0.518863 0.0910053 45.9653 
2 35.00 4.00 1.00 5.00 0.0608828 0.52683 0.0772487 62.75 
3 25.00 6.00 1.00 5.00 0.121258 0.300694 0.141799 71.5203 
4 35.00 6.00 1.00 5.00 0.0974125 0.827119 0.157672 102.216 
5 25.00 4.00 10.00 5.00 0.072552 0.827119 0.116402 70.9154 
6 35.00 4.00 10.00 5.00 0.155251 0.954589 0.0904762 97.0752 
7 25.00 6.00 10.00 5.00 0.0806697 0.341754 0.0306878 75.7542 
8 35.00 6.00 10.00 5.00 0.150178 0.950299 0.155026 89.2122 
9 25.00 4.00 1.00 15.00 0.0329782 0.512735 0.068254 68.3448 
10 35.00 4.00 1.00 15.00 0.0598681 0.394458 0.156614 78.0224 

11 (c) 30.00 5.00 5.50 10.00 0.0365297 0.514573 0.021164 75.3006 
12 25.00 6.00 1.00 15.00 0.0644343 0.0512698 -0.010582 50.8041 
13 35.00 6.00 1.00 15.00 0.0273973 0.163419 0.168254 45.9653 
14 25.00 4.00 10.00 15.00 0.0502283 0.449613 0.0730159 83.1637 
15 35.00 4.00 10.00 15.00 0.0771182 0.350333 0.0867725 90.7243 
16 25.00 6.00 10.00 15.00 0.0908168 0.890241 0.224339 97.9825 
17  35.00 6.00 10.00 15.00 0.122273 0.612014 0.198942 159.526 

18 (c) 30.00 5.00 5.50 10.00 0.0999493 0.52254 0.160317 97.5289 
19 (c) 30.00 5.00 5.50 10.00 0.133942 0.6981 0.168254 92.2364 
20 (c) 30.00 5.00 5.50 10.00 0.0994419 0.750515 0.132275 95.324 

(c)pontos centrais, 123 respostas ignoradas 

 Neste trabalho, os experimentos de planejamento experimental, foram 

analisados objetivando a maior atividade celulásica total, ou seja, priorizando o 

aumento da atividade FPásica. Sendo assim, os experimentos 6, 8, e 17, 

obtiveram as maiores respostas, em temperatura de 35 ºC e inóculo a 10% v/v 

(tabela 5.2). A influência positiva do pH e temperatura são indicadas nos 

modelos gráficos em terceira dimensão (figuras 5.11, 5.12, 5.13), com excessão 

para β-glucosidáse, cuja temperatura favorável está mais próxima dos 25 ºC. 
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Figura 5.11. Superfície de resposta da atividade fpásica do planejamento experimental fatorial 

 
Figura 5.12. Superfície de resposta da atividade cmcásica do planejamento experimental fatorial 

 
Figura 5.13. Superfície de resposta da atividade β-glucosidásica do planejamento experimental fatorial 
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Figura 5.14. Superfície de resposta do teor protéico do planejamento experimental fatorial 

 

Avaliando as respostas dos gráficos e constatado a influencia positiva 

do aumento do pH até 6,0 e a temperatura em 35 ºC, porem constatando uma 

imprecisão para definição da influencia do substrato, decidiu-se a fixação 

destes pontos físico-químicos, para melhor avaliação da influencia da 

celulignina na produção de celulases. 

Podemos observar que a faixa de pH indicada como ótima por esse 

experimento é diferente do pH obtido para solo (tabela 4.1), o que pode 

indicar diferenças de valores de pH tanto para a produção como para a 

atividade das enzimas produzidas. Foi constatado também que em todas as 

reações o pH inicial foi mantido equilibrado pelo tampão citrato até o final do 

processo. 

Fixando-se os fatores pH e temperatura em 6,0 e 35 ºC 

respectivamente, foi elaborado um segundo planejamento experimental, sendo 

esse um central composto (tabela 5.3). 

Tabela 5.3. Variáveis e níveis utilizados no planejamento central composto 

 

Fatores Nível axial - Nível inferior Nível superior Nível axial + 

Substrato (g/L) 0,34 2,0 10,0 11,66 

Pré-inóculo (%v/v) 0,34 2,0 10,0 11,66 
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Seguindo a proposta do planejamento central composto, com a 

concentração de substrato e o volume de inóculo como variáveis, foram 

obtidas as respostas indicadas na tabela 5.4, bem como as superfícies de 

resposta das atividades FPásica, CMCásica e β-glucosidásica nos gráficos das 

figuras 5.15, 5.16, 5.17. 

Tabela 5.4. Atividade enzimática e teor protéico para o planejamento experimental central 
composto 
Exp. Inóculo (%v/v) Substrato (g/L) Atividade FPásica Atividade 

CMCásica 
Atividade 

β-glucosidásica 
Teor protéico 

(mg/L) 

1 2.00 2.00 0.10429 0.807649 0.0365079 37.9511 

2 10.00 2.00 0.216331 1.82337 0.174603 79.5346 

3 2.00 10.00 0.157844 0.635147 0.0904762 36.7414 

4 10.00 10.00 0.286797 2.00154 0.606349 97.9825 

5 0.34 6.00 0.117679 0.152823 0.0380952 83.7685 

6 11.66 6.00 0.341056 1.94026 0.544444 95.7143 

7 6.00 0.34 0.0394611 1.31267 0.139683 48.3847 

8 6.00 11.66 0.102881 1.15606 0.193651 46.1166 

9 (c) 6.00 6.00 0.212808 1.78478 0.307937 70.3106 

10 (c) 6.00 6.00 0.176166 1.80067 0.314286 69.7057 

11 (c) 6.00 6.00 ignorado 1.49879 0.363492 59.7257 

 

 
Figura 5.15. Superfície de resposta da atividade FPásica do planejamento experimental central composto 
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Figura 5.16. Superfície de resposta da atividade CMCásica do planejamento experimental central composto 

 
Figura 5.17. Superfície de resposta da atividade β-glucosidásica do planejamento experimental central 

composto 

 

Figura 5.18. Superfície de resposta do teor protéico do planejamento experimental central composto 

 

Ao final da avaliação dos gráficos de respostas, observou-se a influência 

positiva do volume de inóculo na sua maior concentração, sobre as atividades 

enzimáticas, assim como no teor protéico final. Entretanto no que concerne a 

atividade CMCásica e ao teor protéico, a influência do substrato foi 
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desprezível, uma vez que o resultado mostrou-se favorável ao longo de todas 

as concentrações empregadas. Foi estipulado o volume de inóculo em 10% 

para observação do comportamento do isolado em biorreator por um período 

maior de fermentação e avaliação da cinética de produção de enzimas. 

Em relação ao substrato, mantendo a prioridade de maximizar a 

atividade FPásica, foi sinalizada a concentração próxima do ótimo, indicada 

pela figura 5.15, onde o ponto mais alto da curva , como também apresentado 

na figura 5.18, referente ao teor protéico, foi a concentração de 7,5 g/L de 

celulignina. 

Ao final dos ensaios de otimização, foram estipuladas as condições de 

produção em biorreator: meio tamponado em pH 6,0, temperatura regulada 

em 35 ºC, concentração de celulignina à 7,5 g/L e inóculo a ser acrescentado 

ao meio de 10 % do volume reacional. 

 

5.6. Ensaio em biorreator instrumentado 

 Utilizando as condições otimizadas em frascos agitados, foi realizada 

uma fermentação em biorreator agitado mecanicamente (figura 5.19), com a 

velocidade de agitação em 150 rpm e aeração 0,5 vvm. 

 Como observado anteriormente nos ensaios de otimização em frascos, 

o meio tamponado foi capaz de estabilizar o pH durante todo o processo, 

sendo assim possível o desligamento do controle automático da dosagem de 

ácido e base do sistema. 
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Avaliando a cinética das atividades da figura 5.19, nota-se o sinergismo 

das diferentes enzimas, assim como a maior taxa de produção de enzimas 

endoglucanásicas, representadas pela atividade CMCásica. As endoglucanases 

foram produzidas primariamente para liberar as celobioses, para que estas 

moléculas, por sua vez, estimulassem a produção das β-glicosidases, indicada 

pela atividade β-glucosidásica. 

A curva do teor protéica apresenta o pico inicial elevado, já que o 

inóculo inicial é rico em proteínas como foi observado no ensaio com os 

resultados da figura 5.6, que foi preparado com glicose como substrato de 

cultivo. Essa curva logo se declina, já que as proteínas produzidas neste meio 

não são utilizadas e logo degradadas e possivelmente metabolizadas pelo 

fungo, para então após as 48 horas de fermentação, foi observada o aumento 

do teor protéico, indicando possivelmente as enzimas celulolíticas. 
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Figura 5.19. Cinética da produção de celulases em biorreator STR utilizando como 
substrato celulignina de bagaço de cana pelo isolado S47 
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Na tabela 5.5 estão apresentadas a atividade enzimática e o teor 

protéico máximo, atingidos na fermentação em biorreator. 

Tabela 5.5. Atividade enzimática e teor protéico máximos, atingidos no decorrer da 
fermentação em biorreator 

 
 

Com base nos resultados finais de fermentação em biorreator, conclui-

se que os ensaios para otimização favoreceram o aumento da atividade 

FPásica, priorizada neste estudo. No entanto, a produção enzimática em 

biorreator também colaborou com a melhora na produção da β-glucosidase e 

no aumento do teor protéico. Para esses resultados, a melhor homogeneização 

do meio e a aeração mais eficiente também colaboraram para esse avanço. 

 Comparando os resultados de atividade FPásica obtidos com trabalhos 

da literatura que também utilizaram materiais lignocelulósicos, a atividade 

atual encontra-se abaixo dos melhores resultados, principalmente em relação 

ao Trichoderma reesei, fungo modelo de estudo, que obteve 1,55 UI/mL, 

utilizando salgueiro pré-tratado com vapor (SZENGYEL e ZACCHI, 2000) e 

1,72 UI/mL com uso de esterco bovino (WEN et al, 2005). 

Apesar de não ter sido priorizado a otimização da atividade CMcásica 

obteve-se uma melhora do resultado, comparado com a atividade do fungo 

relacionado, Coniochata ligniaria, que foi empregado na avaliação de enzimas 

degradadoras de materiais celulósicos. O isolado S47 obteve pico de atividade 

em 3 dias (1,51 UI/mL), contra os 10 do trabalho de Lopez et al., (2007), 

atingindo  0,34 UI/mL, utilizando celulose cristalina como substrato em 

fermentação submersa em frasco. 

Atividades 
enzimáticas 
(UI/mL) 

FPásica máxima CMCásica máxima β-glucosidásica 
máxima 

Teor de Proteína 
(mg/L) 

0,48410 1,51761 0,56613 150,75 
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O trabalho de Lopez (2007) indicou o uso de fungos degradadores para 

tratamento de biomassa, considerando que muitos desses microrganismos 

eram colonizadores de matéria vegetal em decomposição, e que além da 

capacidade de produção de celulases, produziam também enzimas lignolíticas 

(lacase, lignina peroxidase). Os referidos fungos, além de tolerantes a presença 

de inibidores como: compostos fenólicos, furanos, furfural e hidroximetil 

furfural, são capazes de degradá-los, podendo ser empregados no processo de 

detoxificação. Devido a essas características, esses fungos poderiam ser 

utilizados no pré-tratamento de compostos lignocelulósicos para uso dos 

hidrolisados para produção de bioetanol. Esse processo com Coniochaeta 

lignaria, possui patente nos Estados Unidos, sob código 7067303 (NICHOLS, 

2006). 

 

5.7. Concentração do extrato enzimático 

Com o uso do rotavapor foi possível concentrar o extrato em cerca de 

20 vezes e, monitorando a temperatura do banho-maria, foi obtido um 

produto em que as enzimas não foram drasticamente afetadas durante o 

processo, assim como indicado pelo gráfico do processo de concentração 

(figura 5.20). As taxas de concentração protéica foram acompanhadas com 

alguma perda pelas atividades enzimáticas (valores indicados na tabela 5.6). 

 

Tabela 5.6. Valores das atividades enzimáticas e teor protéico do extrato bruto e das 
subseqüentes concentrações 

 

 

 

Atividade enzimática (U/mL) Extrato bruto Concentrado 6x Concentrado 20x 
Fpásica 0,351 1,182 3,357 

CMCásica 1,311 7,325 23,364 
β-glucosidásica 0,222 1,307 3,432 

Teor Protéico (g/L) 0,176 1,081 3,483 
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Figura 5.20. Concentração do extrato bruto da produção de celulase pelo isolado S47, tendo como substrato a 
celulignina de bagaço de cana 

 

Apesar de certa estabilidade apresentada, ainda é preciso aprimorar as 

técnicas de concentração, assim como o rendimento na produção das 

enzimas, para igualar-se aos preparados comerciais (tabela 5.7). 

Tabela 5.7. Dados referentes à atividade enzimática de algumas enzimas comerciais 
(CARVALHO, 2007) 
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FG® 

Spezyme® GC220® Extrato 
Concentrado 20x 

Fpásica 77,426 11,714 10,370 3,357 

CMCásica 485,445 665,456 1373,329 23,364 

β-glucosidásica 17,147 37,054 125,594 3,432 

Teor Protéico (g/L) 54,461 51,770 9,099 3,483 
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Capítulo 6 

6. Conclusões e Sugestões 

6.1. Conclusões 

Baseando-se nos dados apresentados no capitulo anterior, é possível obter as 

seguintes conclusões: 

- Foi possível isolar 15 fungos celulolíticos a partir da suspensão e dissociação 

do solo e plaqueando em meio de cultura contendo apenas CMC como 

substrato. 

- O ensaio de cup plate pode confirmar a capacidade de produção de enzimas 

degradadoras de CMC, mas não foi capaz de apresentar dados conclusivos 

quanto à capacidade de cada um dos isolados, devido à suscetibilidade a 

variáveis intrínsecas ao método. 

- A celulignina de bagaço de cana-de-açúcar favoreceu a melhor indução de 

produção de enzimas celulolíticas para o isolado selecionado. 

- Os dados do seqüenciamento e morfologia indicam que o isolado é 

relacionado à espécie Coniochaeta lignaria. 

- Com o uso da ferramenta do planejamento experimental foi possível reduzir 

o número de ensaios, assim como indicar as condições mais propícias de 

produção com esse substrato, sendo determinado a temperatura em 35 ºC, pH 

de 6,0, concentração de substrato 7,5 g/L e volume de inóculo 10% v/v. 

- O extrato bruto respondeu bem à metodologia de concentração, atingindo 

3,357 UI/mL de atividade FPásica, no entanto, para a sua aplicação é preciso 

um produto bruto com maior atividade, assim como uma forma mais eficiente 

de concentração, sem tornar o processo oneroso. 
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6.2. Sugestões 

Sugestões e observações quanto à continuidade dos trabalhos relacionados a 

essa dissertação. 

- É possível isolar mais fungos celulolíticos com uso de diferentes técnicas, 

uma delas é a de enriquecimento, favorecendo sua proliferação em 

microambiente, tornando as condições mais propícias aos fungos que se 

encontram em proporções mais reduzidas. 

- Avaliar a possibilidade do emprego do bagaço de cana sem pré-tratamento. 

- Avaliar as condições ótimas de temperatura e pH de atividade celulásica do 

extrato enzimático, bem como a estabilidade térmica. 

- Avaliar um possível enriquecimento dos compostos enzimáticos comerciais 

com extratos enzimáticos concentrados preparados em laboratório, visando 

melhorar rendimento de sacarificação sobre diferentes materiais 

lignocelulósicos, com enzimas mais específicas. 



Hargreaves, P. I.   Referências Bibliográficas   

63 
 

Capítulo 7 

7. Referências Bibliográficas 

Aiello, C.; Ferrer, A.; Ledesma, A. Effect of alkaline treatments at various 
temperatures on cellulase and biomass production using submerged 
sugarcane bagasse fermentation with Trichoderma reesei QM 9414. 
Bioresource Technology, 57, p. 13-18, 1996. 

 

Atlas, R. M.; Bartha R. Microbial Ecology – Fundamentals and 
Applications. The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., 3ª ed. 
1993. 

 

Awafo, V. A.; Chahal, D. S.; Simpson, B. K. Optimization of ethanol 
production by Saccharomyces cerevisae (ATCC 60868) and Pichia 
stipitis Y-7124: A response surface model for simultaneous hydrolysis 
and fermentation of whet straw. Journal of Food Biotechnology, 22, p. 49-
97, 1998. 

 

Bakken, L.R. Culturable and non-culturable bacteria in soil. In van Elsas, 
J.D., Trevor, J.T., Wellington, E.MH. Eds), Modern soil microbiology. Marcel 
Dekker, New York, pp. 47-61, 1997. 

 

Beguin, P.; Aubert, J. P., The biological degradation of cellulose. FEMS 
Microbiology Reviews, 13, p. 25-58, 1994. 

 

Betancur, G. J. V. Avanços em biotecnologia de hemicelulose para 
produção de etanol por Pichia stipits. Dissertação de Mestrado. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Brasil, 2005. 

 



Hargreaves, P. I.   Referências Bibliográficas   

64 
 

Bollók, M.; Réczey, K. Cellulase enzyme production by various fungal 
strains on different carbon sources. Acta Alimentaria. 29, n.2, p. 155-168, 
2000. 

 

Borneman, J. E.; Tripleti, E. W. Molecular microbial diversity in soil from 
Eastern Amazonia: evidence for unusual microorganisms and microbial 
population shifts associated with deforestation. Applied and 
Environmental Microbiology. Vol. 63; N° 7, p. 2647-2653, 1997. 

 

Brock, T.; Madigam, M.T.; Martinko, J.M.; Parker, J. Biology of 
Microorganisms. 8ª ed. Prentice Hall. New Jersey. 1997. 

 

Castro, A. M. Produção e propriedades de celulases de fungos 
filamentosos, obtidas a partir de celulignina de bagaço de cana-de-
açúcar (Saccharum spp.). Dissertação de Mestrado. Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Brasil, 2006. 

 

Carlile, M. J.; Watkinson, S. C.; Gooday, G. W. The Fungi. 2ª ed. Academic 
Press. London. 2001. 

 

Cesar, T.; Mirsa, V. Purification and properties of the xylanase produced 
by Thermomyces lanuginosus. Enzyme and Microbial Technology, 19, p. 
289-296, 1996. 

 

Cunha, U. S.; Machado, S. A.; Filho, F. E. Uso de análise exploratória de 
dados e de regressão robusta na avaliação do crescimento de espécies 
comerciais de terra firme da Amazônia. Revista Árvore Sociedade de 
Investigações Florestais (SIF) vol. 26, N° 4, p. 391-402, 2002. 

 



Hargreaves, P. I.   Referências Bibliográficas   

65 
 

Dingle, J.; Reid, W. W.; Solomons, G. L. The enzimatic degradation of 
pectin and other polysaccharides. II. Application of the “cup plate” 
assay to the estimation of enzymes. Journal of the Science of Food  and 
Agriculture, n 4, p. 149-155, 1953. 

 

Dutta, T.; Sahoo, R.; Sengupta, R.; Ray, S. S.; Bhattacharjee, A.; Sanjay, G. 
Novel cellulases from an extremophilic filamentous fungi Penicillium 
citrinum: production and characterization. Journal of Industrial 
Microbiology & Biotechnology, 35, p. 275-282, 2008. 
 

El-Nawwi, S. A.; El-Kader, A. A. Production of single-cell protein and 
cellulase from sugarcane bagasse: Effect of culture factors. Biomass and 
Bioenergy, 11, p. 361-364, 1996. 

 

Food and Agriculture Organization (FAO), Renewable biological systems 
for alternative sustainable energy production. Series title: FAO 
Agricultural Services Bulletins  - 128, 1997. 

 

Garcia, D.; Stchigel, A. M.; Cano, J.; Calduch M.; Hawksworth, D. L.; Guarro, 
J. Molecular phylogeny of Coniochaetales, Mycological Research 110,p. 
1271–1289, 2006. 

 

Ghose, T. K. Measurement of cellulase activities. Pure & Applied 
Chemistry, v. 59, n. 2, p. 257-268, 1987. 

 

Gutierrez-Correa, M.; Tengerdy, R. P. Production of cellulase on sugar 
cane bagasse by fungal mixed culture solid substrate fermentation. 
Biotechnology Letters, v. 19, n. 7, p. 665-667, 1997.  

 



Hargreaves, P. I.   Referências Bibliográficas   

66 
 

Goromi, G. Preparation of buffers for use in enzyme studies. In: S. P. 
Colowick and N. 0. Kaplan, eds., Methods in Enzymology, Vol. I. Academic 
Press Inc., New York. p. 138-146, 1955. 

 

Hahn-Hägerdal, B.; Galbe, M.; Gorwa-Grauslund, M. F.; Liden, G.; Zacchi, 
G. Bio-ethanol - the fuel of tomorrow from the residues of today. Trends 
Biotechnology, 24, p. 549–56, 2006. 

 

Hari Krishna, S.; Janardhan Reddy, T.; Chowdary, G. V. Simultaneous 
saccharification and fermentation of lignocellulosic wastes to ethanol 
using a thermotolerant yeast. Bioresource Technology, 77, p. 193-196, 
2001. 
 

Hammond, P. M. Species inventory. In: Groombridge B (ed) Global 
Diversity. Chapman & Hall, London, pp 17-39, 1992. 

 

Hargreaves, P. I. Impacto do Estresse Hídrico Sobre a Comunidade 
Microbiana e suas Atividades Enzimáticas em Solo de Floresta 
Amazônica Oriental – Pará, Brasil. Monografia de Graduação. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Brasil. 2005. 

 

Hawksworth, D. L. The tropical fungal biota: census, pertinence, 
prophylaxis, and prognosis. In: Isaac, S., Frankland J. C., Watling, R., 
Whalley, A. J. S., (eds) Aspects of tropical mycology. Cambridge Univ. 
Press, Campridge, pp 265-293, 1993. 

 

Hawksworth, D. L. The fungal dimension of biodiversity: magnetude, 
significance, and conservation. Mycology Reserch. 95:641-655, 1991. 

 



Hargreaves, P. I.   Referências Bibliográficas   

67 
 

Hayward, T. K.; Hamilton, J.; Tholudur, A.; McMillan, J. D. Improvements 
in titer, productivity and yeld usind solka-floc for cellulase production. 
Applied Biochemistry and Biotechnology. v. 84-86, p. 859-874, 2000. 

 

Houghton J. S.; Weatherwax, J.; Ferrell, J. Breaking the biological barriers 
to cellulosic ethanol: A Joint Research Agenda, in A Research Roadmap 
Resulting from the Biomass to Biofuels Workshop Sponsored by the U.S. 
Department of Energy., US Department of Energy. p. 28, 2006. 
 

IBGE, apresentação em conferencia, Alberto Fontes: Sustentabilidade e 
escala: primeira e segunda geração de biocombustíveis. www.bioenergy-
world.com/americas/2008/IMG/pdf/Alberto_Fontes_-_Petrobras.pdf, 
acesso novembro 2008. 

 

Jørgensen H.; Mørkeberg A.; Krogh K. B. R.; Olsson L. Production of 
cellulases and hemicellulases by three Penicillium species: effect of 
substrate and evaluation of cellulase adsorption by capillary 
electrophoresis. Enzyme and Microbial Technology. 36, p. 42-48, 2005. 

 

Juhasz T.; Szengyel Z.; Szijarto N.; Reczey K. Effect of pH on cellulase 
production of Trichoderma reesei RUT C30. Applied Biochemistry and 
Biotechnology. v.113-116, p. 201-211, 2004. 

 

Juhász, T.; Egyházi, A.; Réczet, K. β-glucosidase production by 
Trichoderma reesei. Applied Biochemistry and Biotechnology. v. 121-124, 
p. 243-254, 2005. 

 

Kalogeris, E.; Iniotaki, F.; Topakas, E.; Christakopoulos, P.; Kekos, D.; 
Macris, B. J. Performance of an intermittent agitation rotating drum type 
bioreactor for solid-state fermentation of wheat straw. Bioresourse 
Technology. 86, p. 207-213, 2003. 



Hargreaves, P. I.   Referências Bibliográficas   

68 
 

Kitchoni, O. S.; Shonukan, O. O.; Gachomo, W. E. Bacillus pumilus 
BpCRI 6, a promising candidate for cellulase production under 
conditions of catabolite repression. African Journal of Biotechnology. v.2, 
n. 6, p. 140-146, 2003. 

 

Laemmli, U. K., Cleavage of structural proteins during the assembly of 
the head of bacteriophage T4. Nature, 277: 680,1970. 

 

Lambais, M. R.; Cury, L. C.; Malluche-Baretta, C. R.; Büll, R. C. Diversidade 
microbiana nos solos: Definindo novos paradigmas. Tópicos em Ciências 
do Solo, 4: 43-84, 2005. 

 

Li, X-L.; Dien, B. S.; Cotta, M. A.; Wu, Y. V.; Saha, B. C. Profile of enzyme 
production by Trichoderma reesei grown on corn fiber fractions. 
Applied Biochemistry and Biotechnology. v.121-124, p. 321-334, 2005. 

 

Liming, X.; Xueliang, S. High-yield cellulase production by Trichoderma 
reesei ZU-02 on corn COB residue. Bioresource Technology. 91, p. 259-
262, 2004. 

 

Lopez, M. J.; Vargas-García, M. C.; Suárez-Estrella, F.; Nichols, N. N.; Dien, 
B. S.; Moreno, J. Lignocellulose-degrading enzymes produced by the 
ascomycete Coniochaeta ligniaria and related species: Application for a 
ligncellulosic substrate treatment, Enzyme and Microbial Technology 40, 
p. 794-800, 2007. 

 

Lynd, L. R.; van Zyl, W. H.; McBride, J. E.; Laser, M. Consolidated 
bioprocessing of cellulosic biomass: an update. Current Opinion in 
Biotechnology, 16, p.577–583, 2005. 

 



Hargreaves, P. I.   Referências Bibliográficas   

69 
 

Lynd, L. R.; Weimer, P.J.; van Zyl, W. H.; Pretorius, I. S. Microbial cellulose 
utilization: Fundamentals and biotechnology. Microbiology Molecular 
Biology, 66, p. 506-577, 2002. 

 

Martins, L. F.; Kollind, D.; Camassola, M.; Dillon, A. J. P.; Ramos, L P. 
Comparison of Penicillium echinulatum and Trichoderma reesei 
cellulases in relation to their activity against various cellulosic 
substrates. Bioresource Technology, 99 1417–1424, 2008. 
 

Mandels, M.; Weber, J. The Production of cellulases. Advanced Chemical 
Ser. V. 95, p. 394-414, 1969. 

 

Mandels, M. Applications of cellulases. Biochemical Society Transactions, 
13, p. 414-415, 1985. 

 

Massadeh M. I.; Mohtar Wan Yusoff W.; Omar O.; Kader J. Synergism of 
cellulase enzymes in mixed culture solid substrate fermentation. 
Biotechnology Letters. 23, p. 1771-1774, 2001. 

 

Mielenz, J. R. Ethanol production from biomass: technology and 
commercialization status. Current Opinion in Microbiology, 4, p. 324-329, 
2001. 

 

Mo, H.; Zhang, X.; Li, Z. Control f gas phase for enhanced cellulase 
production by Penicillium decumbens in solid-state culture. Process 
Biochemistry. 39, p. 1293-1297, 2004. 

 

Moreira, N. Growing expectations: new technology could turn fuel into a 
bump crop. Scientific News online, 168 (14), 209-224, 2005. 

 



Hargreaves, P. I.   Referências Bibliográficas   

70 
 

Moutinho, P.,Efeito da seca prolongada na Amazônia: quando a floresta 
torna-se inflamável?. Relatório técnico detalhado. Ref.: 1173/99, 2002. 

 

Nichols, N. N.; Lopez, M. J.; Dien, B. S.; Bothast, R. J. Culture containing 
biomass acid hydrolysate and Coniochaeta ligniaria fungus. The United 
States of America as represented by the Secretary of Agriculture (Washington, 
DC, US) 7067303 http://www.freepatentsonline.com/7067303.html, 
2006. 

 

Nepstad, D. C.; Jipp, P.; Moutinho, P.; Negreiros, G. E.; Vieira, S. Forest 
recovery following pasture abandonment in Amazonia: canopy 
seasonality, fire resistence and ants. NATO ASI evaluating and 
Monitoring the Health of Larga-Scale Ecosystems. 128; 333-349, 1999. 

 

Niranjane, A. P.; Madhou, P.; Stevenson, T. W. The effect of carbohydrate 
carbon sources on the production of cellulase by Phlebia gigantea. 
Enzyme and Microbial Technology, v. 40, p. 1464-1468, 2007. 

 

Olsson, L.; Hahn-Hägerdal, B. Fermentation of lignocellulosic 
hydrolysates for ethanol production. Applied Microbiology, 18, p. 312-331, 
1996. 
 

Pandey, A.; Selvakumar, P.; Soccol, C. R.; Nigam, P. Solid state 
fermentation for the production of industrial enzymes, Current Science, 
vol. 77, no1, pp. 149-162, 1999. 

 

Panagiotou, G.; Kekos D.; Macris B .J.; Christakopoulos P.,Production of 
cellulolytic and xylanolytic enzymes by Fusarium oxysporum grown on 
corn stover in solid state fermentation. Industrial Crops and Products. 18, 
p. 37-45, 2003. 



Hargreaves, P. I.   Referências Bibliográficas   

71 
 

Pereira Jr., N.; Couto, M. A. P.; Santa Anna, L. M. M. Biomass of 
lignocellulosic composition for fuel ethanol production within the 
context of biorefinery. Series on Biotechnology, Ed. 1, v. 2, 2008. 

 

Pitarelo A. P. Avaliação da susceptibilidade do bagaço e da palha do 
bagaço de cana-de-açúcar à bioconversão via pré-tratamento a vapor e 
hidrólise enzimática. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do 
Paraná. Brasil, 2007. 

 

Prasertsan, P.; Kittikul A. H.; Kunghae A.; Maneesri J.; Oi. S. Optimization 
for xylanase and cellulase production from Aspergillus niger ATTC 
6275 in palm oil mill wastes and its application. World Journal of 
Microbiology & Biotechnology. 13, p. 555-559, 1997. 

 

Rajoka, M. I.; Malik, K. A. Cellulase production be Cellulomonas biazotea 
cultures in media containing different cellulosic substrates. Bioresource 
Technology, 59, p. 21-27, 1997. 

 

Renewable Fuels Association. 2007. Industry statistics. 
http://www.ethanolrfa.org/industry/statistics>/ (novembro  2008). 

 

Rossman, A. Y. The need for identification services in agriculture. In 
Hawksworth, D. L. (ed) The identification and characterization of pest 
organisms. CAB International, Wallingford, pp 35-45, 1994. 

 

Salamanca, E. F.; Raubuch, M.; Joergensen, R. G. Relationships between 
soil microbial indices in secondary tropical forest soils. Applied soil 
Ecology. 21; 211-219, 2002. 

 



Hargreaves, P. I.   Referências Bibliográficas   

72 
 

Sena, A. R.; Koblitz, M. G. B.; Góes Neto, A.; Uetanabaro, A. P. T. Seleção 
de fungos do semi-árido baiano secretores de hidrolases de interesse 
em alimentos. Sitientibus, n. 35, p. 91-98, jul./dez., 2006 

 

Shin C. S.; Lee J. P.; Lee J. S.; Park S.C. Enzyme production of 
Trichoderma reesei RUT C-30 on various lignocellulosic substrates. 
Applied Biochemistry and Biotechnology. v.84-86, p. 237-245, 2000. 

 

Shleser, R. Ethanol production in Hawaii. State of Hawaii. Energy 
Division, Department of Business, Economic Development and Tourism. 
Honolulu HI USA,  62pp, 1994. 

 

Tan, K. T.; Lee, K. T.; Mohamed, A. R. Role of energy policy in renewable 
energy accomplishment: the case of second-generation bioethanol. 
Energy Policy, 36, p. 3360-3365, 2008. 

 

Tavares, A. P. M. Produção de lacase para potencial aplicação como 
oxidante na indústria papeleira. Tese de Doutorado. Universidade de 
Aveiro. Portugal, 2006. 

 

Tolan, J. S.; Foody, B. Cellulase from submerged fermentation. Advances 
in Biochemical Engineering/Biotechnology, vol. 65, 1999. 

 

Torsvik, V.; Goksoyr, J.; Daae, F.L. High diversity in DNA of soil bacteria. 

Applied and Environmental Microbiology. 56: 78-787, 1990. 

 

Tortora, G. J.; Funke, B. R.; Case, C. L. Microbiologia. Editora ARTMED 6ª 
edição cap 27, p 714-731, 2003. 



Hargreaves, P. I.   Referências Bibliográficas   

73 
 

 

Trüper, H. G. Prokaryotes: an overview with respect to biodiversity and 
environmental importance. Biodiversity and Conservation, 1: 227-236, 
1992. 

 

Umikalsom, M. S.; Ariff, A. B.; Hassan, M. A.; Karim, M. I. A. Kinetics of 
cellulase production by Chaetomium globosum at different levels of 
dissolved oxygen tension using oil palm empty fruit bunch fiber as 
substrate. World Journal of Microbiology & Biotechnology. 14, p. 491-498, 
1998.  

 

Valente, P.; Gouveia, F. C.; Lemos, G. A.; Pimentel, D.; Van Elsas, J. D.; 
Mendonça-Hagler, L. C.; Hagler, A. N. PCR amplification of the rDNA 
internal transcribed spacer region for differentiation of Saccharomyces 
cultures. FEMS Microbiology Letters, 137; 253 – 256, 1996. 

 

Vasquez, M. P. Desenvolvimento de Processo de Hidrólise Enzimática e 
Fermentação Simultânea para a Produção de Etanol a partir de Bagaço 
de Cana-de-Açúcar. Tese (Doutorado em Tecnologia de Processos 
Químicos e Bioquímicos) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 2007. 

 

Velkovska, S.; Marten, M. R.; Ollis, D. F. Kinectic model for batch 
cellulase production by Trichoderma reesei RUT C30. Journal of 
Biotechnology, 54, p. 83-94, 1997. 

 

Vieira, F. C. S.; Nahas, E. Comparison of microbial numbers in soil by 
using various culture media and temperatures. Microbiology Resource. 
160: 197-202, 2005. 



Hargreaves, P. I.   Referências Bibliográficas   

74 
 

Vilgalys, R.; Hester, M. Rapid genetic identification and mapping of 

enzymatically amplified ribosomal DNA from several Cryptococcus 

species. Journal of Bacteriology. 172(8): 4238-4246, 1990. 

 

Wen, Z.; Liao, W.; Chen, S. Production of cellulase by Trichoderma reesei 
from dairy manure, Bioresource Technology 96, p. 491-499, 2005. 

 

_____________. Production of cellulase/β-glucosidase by the mixed 
fungi culture of Trichoderma reesei and Aspergillus phoenicis on dairy 
manure. Applied biochemistry and Biotechnology. v.121-124, p. 93-104, 
2005.  

 

White T. J.; Bruns T. D.; Lee S.; Taylor J. W. Amplification and direct 

sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. In: Innis 

MA, Gelfand DH, Sninsky J, White TJ (eds), PCR Protocols: a Guide to 

Methods and Applications. Academic Press, San Diego, pp. 315–322, 1990. 

 

Whitman, W. B.; Coleman, D. C.; Wiebe, W. J. Prokaryotes: The Unseen 
majority. Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 95: 6578-6583, 1998. 

 

Wood, T. M.; Bhat, K. M. Methods for measuring cellulase activities. In: 
Wood, W. A. and Kellog, S. T. (ed.). Methods in enzymology. San Diego : 
Academic Press, v. 160, cap 9, 1988. 

 

Wray, W.; Bolinkas, T.; Wray, V. P.; Hancock, R. Silver staining of proteins 
in polyacrylamide gels. R. Analytical Biochemistry, 118:197, 1981. 

 



Hargreaves, P. I.   Referências Bibliográficas   

75 
 

Xia, L.; Liao, W.; Chen, S. Cellulase production by solid state 
fermentation on lignocellulosic waste from the xylose industry. Process 
Biotechemistry. 34, p. 909-912, 1999. 

 

Zhang, C.; Xing, X. H.; Liu, M. S. Production of multienzymes consisting 
of alkaline amylase and cellulase by mixed alkalophilic culture and their 
potential use in the saccharification of sweet potato. Biochemical 
Engineering Journal. 19, p. 181-187, 2004. 

 

Zhang, Y.-H. P.; Himmel, M. E.; Mielenz, J. R. Outlook for cellulase 
improvemnt: Screening and selection strategies. Biotechnology Advances, 
24, p. 452-481, 2006. 

 

Zhang, Y.-H. P.; Lynd, L. R. Toward an aggregated undertanding of 
enzymatic hydrolysis of cellulose: non complexed cellulase systems. 
Biotechnology Bioengeniring, 88, p. 797-824, 2004. 


