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Isolamentos de fungos visando à produção de enzlmas celulolíticas para

aplicação na hidrólise da biomass~
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A seleção de fungos produtores de celulases é uma das possíveis estratégias para a obtenção
das enzimas necessárias para hidrolisar o materiallignocelulósico e com isso contribuir para a
viabilização da ptodução de etanol celulósico. Nesse contexto, o alio nível de biodiversidade
existente no Brasil se I destaca como um vasto campo '<li ser Iexplorado na busca de
microrganismos que apresentem ~s características desejadas ipara; tal aplicação. Dentre os
diferentes biomas do país, o bioma Amazônico representa uma fonte em potencial de fungos
celulolíticos devido as spas condições edafoc1imáticas peculiares que propiciam a constante
degradação da biomassa rasteira das florestas. As coletas foram feitas em 50 pontos diferentes
sendo realizadas em 6 áreas (Fazenda Sococo na cidade de Mojú, Embrapa área do Capoeira
do Black, Museu Emílio Goelde, Bosque Rodrigues Alves, Embrapa - Cosanpa e Embrapa -
Área de Vegetação. Aproximadamente 0,5g de amostra do material em compostagem foram
transferidos diretamente para tubos contendo 4 mL de mei<jl nutriente: meio A (meio de
Mandels) e meio B (Szíjàrtó). No laboratório, após, 48 horas de incubação em 35°C, as
amostras foram transferidas, para placas de petri contendo o meio POA (potato dextrose agar).
Após o surgimento das colônias dos fungos, as mesmas foram separadas com base no aspecto
do micélio, cor dos esporos e em outras características do anverso e reverso das colônias.
Estas colônias foram reinoculadas, em meio PDA até a obtenção de culturas puras. Foram
obtidos 11° isolados e ~s mesmos foram analisados quanto a produção de; celulases. Para a
seleção dos produtores de celulases os fungos foram incubados em meio nutriente contendo
apenas celulose cristalina (avicel) como fonte de carbono. Os resultados ~ostraram que 46
fungos obtiveram' um ótimo crescimento quando incubados com ávicel o ,que demonstra a
provável produção de enzimas celulolíticas. Esse resultado suger~ que os, fungos secretam
enzimas capazes .de degradar a celulose e posteriormente, serão fermentados utilizando
resíduos agrícolas como substrato para dosar as atividades enzimáticas de celulases.
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