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MPA~ÇÃO ENTRE METODOLOGIAS PARA SELEÇÃO DE FUNGOS MESOFILlCOS PRODUTORES DE LlPAS~-
R ZIMOGRAMA COM RODAMINA B E ATIVIDADE HIDROLÍTICA COM P-NITROFENIL PALMITATO

Area 7 - Enzimas na Produção de Biocombustiveis

Jipe Knopp 1, Leda Gottschalk 1, Elba Bon 1

JFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro (Av Athos da Silveira Ramos 149, CT - Bloco A - sala 539 CEP: 21949-900
ha do Fundão Rio)

FECT OF THE NITROGEN SOURCE OF CELLULASE ANO XYLANASE PRODUCTlON BY Trichoderma reesei RUT
O

tnanol production from plant biomass is ba .ed on the fermentation 01' sugars produccd by cellulose saccharification, which is catalyzed by
cellulolytic enzyrnes endoglucana: e. .cxoglucanascs and ~-glucosida e. Celluloly tic cnzymes are produced by diffcrcnt microorganisrns,
ereby fungi are the most efficieru producers. Fungi mtrogen nutrition can act either positively or ncgatively on cellulases synthesis
d secretion according to its sourcc and the gro\\ th medrum C 'ratio The mtracellular concentrauon of glutamine rcsulting from the
trogen nutrition and the medium C '\I ratio play a key role on directing the cell metabolisrn prirnanly to either cell growth or protein
retion, Thre hold glutamine concentration can also activate protein synthesis inhibuors. Therefore the funga 1nitrogen nutriiion plays

central role in fermentation proce ses aiming protein ynthe is. The pre ent work studied lhe cellulases production by the fungus
-;chodenna reesei whereby lhe nitrogen source of thc Mandcls medium was ubstiruted by either ( H4): O.' urea. yeast extract or com
.eep liquor, keeping in ali cases a C' , ratio of 1:!.8. Shake fíask fermentations werc conducted at 30° C and 200 rpm for 4 days. The
izyrne activ ities 01' cellulases and ~-glucosidase as well as the protein coneentration were analyzed in the cultures supernatant . The bcst
esults were obtained in the médium contaimng (:\H)". O. 5.5g L. with rnaxirna levels of 80 FPU'L, 20.000 units ofCMCase/L and 160
;"L of ~-glucosidasc. The r reesei fungi also produced 16.200 lU L of xylanase.

avras-chaves: Trichoderma reesei Rut C30, cellulase . xylanase. growih medium C ratio, nitrogcn nutrition

10PROSPECÇÃO DO FUNGO Trichoderma harzianum P49P11 NA FLORESTA AMAZÔNIA PARA PRODUÇÃO DE
NZIMAS EM DIFERENTES FONTES DE CARBONO

riscila da Silva Delabona 12.3, Cristiane Sanchez Fannas 3, Rosangela D. P. Buzon Pirota 23, Beatriz Merchel Piovesan
ereíra 1, José Geraldo da Cruz Pradella 1

CTBE - Laboratório Nacional de Tecnologia do Bioetanol (Rua Giuseppe Máximo Scolfaro, Jardim Aruã, 10000 Campinas,
P ), 2 UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos (Rodovia Washington Luís, km 235 - SP-310, São Carlos, SP), 3

_MBRAPA - Embrapa Instrumentação Agropecuána (Rua XV de Novembro 1452, São Carlos, SP)

pro pecção de fungos produtore de celulases e uma da possivers estratégias para a obtenção da. cnzimas nece sárias para hidrohsar o
aterial lignocelulósico e contribuir para a viabihzação da produção de etanol celulósico. O Biorna Amazônico representa uma fonte em
tencial de fungos cclulolíticos dev ido as sua condições edafoclimáticas peculiares que propiciam a constante degradação da biornassa
teira da floresta. Foram coletadas 100 amostras de solo em 50 pontos diferentes da Reserva Ernbrapa Amazônia Oriental, Belérn - PA.

ara a seleção o isolados foram crescidos em meio nutriente contendo somente Avicel como fonte de carbono. O fungo Trichoderma
. arzianum foi selecionado quanto a produção de CMCase (35.0 U g) em fermentaçâo em estado ólido usando como fonte de carbono o
relo de trigo. O efeito da fonte de carbono na produção de enzirnas por r harzianum em fermentação submersa foi av aliado usando-se
agaço de cana pulverizado (BP), bagaço de cana explodido e deslignificado (BED). bagaço de cana explodido (BE), Ccluftoc 200 e farelo
~e trigo (FT) em fra cos agitado a 10 g L. 200 rpm e 29 C A melhor fome de carbono para ativ idade de FPase foi o BED (0,7 FPU/ml)
zm 120 h de cultivo. Para a produção de xilanase e &beta-glicosidae o melhor ubstrato foi o farclo de tngo, com pieo de produção de,
-e pectivamente, 107,1 U/ml (72 h) e 1,9 U ml (120 h). De acordo com o re ultados pode- e inferir que BED e FT são fontes de carbono
;'lromissoras para produção de enzimas herniceluloliricas por Trichoderma harzianum.

Palavras-chaves: Trichoderma har:ú./III/I/I, Floresta Arnazôni a, enzimas, fermentação em e ta do sólido. fermentação submersa

EFEITO DA FONTE DE CARBONO NA PRODUÇÃO DE ENZIMAS CELULOLiTlCAS POR Penicil/ium echinulatum

6eatriz Merchel Piovesan Pereira 1, Priscila da Silva Delabona 2, Maria Teresa Borges Pimenta 2, George Jackson Da Rocha
~,Aldo José Pinheiro Dillon 3, José Geraldo da Cruz Pradella 2

UNICAMP/FEQ - Universidade Estadual de Campinas (Av. Albert Einstein, 500 - CEP 13083-852 - Campinas - SP - Brasil),
;,CTBE/CNPEM - Laboratório Nacional de Ciência e Tecnología do Bioetanol (R. Giuseppe Maximo Scolfaro, 10.000 - CEP
13083-970- Guará. Campinas, SP), 3 UCS - Universidade de Caxias do Sul (R. Francisco Getúlio Vargas, 1130 - CEP 95070-
560 - Caxias do Sul, RS, Brasil)

-\ produção de etanol de segunda geração envolve uma etapa de hidrólise enzimática cUJo uso está condicionado, entre outros fatores, ao
Ito custo de produção do complexo enzimático cclulolítico. A fonte de carbono é variável importante na composição do cu to de produção
e sas enzimas e o uso de resíduo hgnocelulósicos pode ser vantajoso para minirnizar es e valor. Foi estudado o efeito da seguinte' fonte

de carbono (concentração de 10 g L, meio mineral mínimo, 29° ) na produção de celula e por Penicillium echinulatum em fermentação
.ubmersa em frascos agitados: bagaço tratado por explosão a vapor (BE), bagaço tratado por explosão a vapor e de lignificado (BED),
agaço tratado com ácido sulfúrico e de lignificado (BAD), bagaço tratado hidrotermicamente (BH), bagaço in natura (BIN) e Celufloc
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