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Area 1 - Seleção de microrganismos produtores de enzrrnas: estratêgias para Isolamento e Identificação de genes

rrERES

,1 - Seleção de microrganismos produtores de enzimas: estratégias para isolamento e identificação de genes

ORGANISMOS PRODUTORES DE CELULASES: SELEÇÃO DE ISOLADOS DE Trichoderma sp

a Florencio 1, Cristiane Sanchez Farinas 2

~Car - Universidade Federal de São Carlos (Rodovia Washington Luís, Km 235 - SP - 310), 2 CNPOIA - Embrapa
rnentação Agropecuária (R: XV de Novembro, 1452 - São Carlos - SP)

~ os fungos filarncntosos produtores de celula e . os do gênero Trichodcnna se destacam pela alta produtividade enzimática, Nesse
·'.~O. o presente trabalho tem C0l110 objetix o avaliar e selecionar isolados de fungos fi lamentosos Trichodenna spp., disponíveis no

da Embrapa, capazes de produzir altas concentrações de celulases. A primeira etapa da av aliação consistiu na observação do
""lento de 78 linhagens pré-selecionadas de fungos Trichodcnna. a partir da degradação do subsrrato rnicrocelulósico cristalino,
como única fonte de carbono. Das 78 linhagens. -19 foram capaze de metabolizar o avicel. A segunda etapa de seleção. o leste do
10 congo. resumiu-se na medida do índice cnzimático (halo colônia. halo hidrólise- I) das -19 linhagens elecionadas. O teste do
o selecionou 10 cepas com os melhores índices enzimáncos que variaram de 1.5 I a 1.90. Com a fermentação em tubo de ensaio.
etapa de seleção, foi possiv el aungir produtiv idades de até ~5.-17 U l.g-I para a enzima CMCa e. As linhagen que apre entarern

.~ re ultados na terceira etapa passarão pela quarta etapa. a de fermentação em estado sólido (FE ). A FES ajudará a selecionar

.. ~ para a fermentação em biorrcator de colunas e scrv Irá para selecionar as melhore' condições de cre cimento do fungo.

-chaves: Microrganismos, Tnchoderma. celulasc . fermentação em estado sólido. prcdutiv idade enzirnática

çÃO DE FUNGOS FILAMENTOSOS PARA A PRODUÇÃO DE XILANASES

O Adolfo Saavedra Pinto" Claudia Miranda Martins 2, Mariza Vieira da Fonseca Saboia Amorim 13, Genilton da Silva
a Junior 12, Verônica Regina de Oliveira Lopes 12, Caroline Gondim de Souza 12, Kally Alves de Sousa 2.1, Raíssa
. a Braga 1

T - EmbrapaAgroindustria Tropical (Rua Ora. Sara Mesquita, 2270 - Piei - Fortaleza/CE - 60.511-11 0),2 UFC - Universidade
do Ceará (Lab. Microbiologia Ambiental, Campus do Piei, BI. 909 - Fortaleza/CE - 60455-760),3 RENORBIO - UECE
ordeste de Biotecnologia (Av. Paranjana, 1.700 - Campus do Itaperi - Fortaleza/CE - 60740-000)

. rmação dos recursos biológicos. tais como biomassa lignocclulósica requerem pró-tratamentos da matérias-primas para que haja
, I em etanol através de fermentação, Di. ersas etapas vão necessárias, dentre estas <J hidrólise total ou parcial da hcmicelulose .
celuloses '50 polissacaridcos não-cclulósicos mais abundantes na natureza. Ocorrem nas paredes da plantas. dispostas entre
.: Iignina. sendo a xilana a principal hemicelulose encontrada na natureza. É importante res altar que a linhagem rnicrobiana

:: vários fatores. o mais importante para o sucesso ou fracasso de um processo fermenrativo, por esse motivo a e colha de uma
, com alto rendimento dt.: produção é requerimento e scncial para sua \ iabilidadc técnica e econômica. O objetivo deste trabalho

~ nar fungos filamcntoso . prov enicntcs de coleções de cultura e isolados cios biornas manguezal e . erni-árido, com potencial
••~Il âo de xilanascs.Os isolados linhagens foram plaqucados em meio agarizado contendo x ilana "oat spclr' como única fonte de
~ incubado em BOD por 9ó horas a 30 l. OOIS parámctrox foram utihzados: capacidade de crescimento e o índice enzimáiico,

... ue o processo de seleção de microrganismos con ...idcrados produtores de cnzirnas inclui a correlação direta entre o diâmetro do
":~radaçào e o diâmetro de crescimento das colônias em meio específico. Nesta etapa selecionaram- e os micro-organismos que
43.rn índices cnzirnáticos (IE) maiores que 2. ou crescimento maior que 40mm após 96 hora de incubação. Das 246 linhagens
almente analisadas. 25 foram selecionadas. sendo identifi ada como pertencentes aos gêneros Trichoderma, Aspergillus,
'odia, Colletotrichum e Fusarium.

-chaves: Agar x ilana, crescimento radial. diamerro de colonia. indico cnzirnatico

(.'3

O E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL CELULOLíTICO DE DIFERENTES LINHAGENS DE FUNGOS
TOSOS

'eira da Fonseca Saboia Amorim 1, Caroline Gondim de Souza 2, Genilton da Silva Faheina Junior 2, Verônica Regina
a lopes 2, Raíssa Mesquita Braga 2, Claudia Miranda Martins 2, Kally Alves de Sousa 2, Gustavo Adolfo Saavedra

-RENORBIO - Universidade Estadual do Ceará (Av. Paranjana, 1700 - Campus do Itaperi - Fortaleza/CE - ). 2 UFC -
•••. SêCade Federal do Ceará (Campus do Piei - Bloco 709 - CEP 60455-900 Fortaleza - CE), 3 Embrapa-CNPAT - Ernbraoa

. tria Tropical (Rua Ora Sara Mesquita, 2270 - Planalto do Piei CEP 60511-110 - Fortaleza - CE)

e um biopolirnero pre ente em resíduos lignoceluló icos. Tais residuo po ucm aplicaçõe como bioma a para :1 prod -
~uto' e bioen rgia A iodcgrada ãc da celulo e é realizada por micro-organi mo . que a convertem por ia em


