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A lipases são enzimas da ela se das hidrolases que atuam sobre ligações éster de acilgliceróis. Além de catali arem reações de "'''U",,"",,,,,~..lI
realizam reações de síntese em meios aquo-restrito como reações de estcrificação e transe terificação. Devido a estas caractert;O:::2ii.,]
tem ido utilizadas na produção de biodiesel. O objetivo deste trabalho é comparar a atividade hidrolítica de 12 fungos
por meio de zimogramas e te te em substrato crornogênico para posterior utilização de suas cnzirnas na produção de biodiesel •..••..••..,,'.'s.•
Os zimogramas foram produzidos adicionando-se 0.00 I % de Rodarnina B ao meio de cultura dos microrgani mos, sendo a prcO;1il~
de lípase identificada por um halo em torno das colônias. visualizado em );=350 nrn. A atix idade lipolítica em substrato cro
intético p-nitrofenil palmitato e a enzirna em meio aquoso contendo Triton X-I 00. goma arábica e tampão fosfato e a absorção fOI ]=tr11~

cspcctrofotômctro em ),=410 nm. Ob ervou-se uma discordància entre as metodologia utilizadas para avaliação de produção de
Por zimogramas foram identificadas como produtoras de lipascs apenas as linhagen Fusarium sp, Trichoderma sp. Aspergillus S~~"f _

Aspergillus sect fiavus. Acremouiun sp. porém no te te de atividade com sub trato cromogênico. além da' linhagens já mencion
demais linhagens testada (Cunninghamelo p, Cunninghamelo elegans, Mucor hiemalis, ler/icilill/1/ sp, Paecilomyces p, Penia.I.
Absidia cylindrosporos também. foram caracterizadas como produtoras de ta enzirna. A linhagem de Aspergillu sect nigri "T\'·P"~'''''''''''''·.'''
grande potencial para o uso no processo de produção de biodiesel em ambo o te teso
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COMPARAÇÃO ENTRE METODOLOGIAS PARA SELEÇÃO DE FUNGOS MESOFILlCOS PRODUTORES DE LlPASES
POR ZIMOGRAMA COM RODAMINA B E ATIVIDADE HIDROLÍTICA COM P-NITROFENIL PALMITATO
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PRODUÇÃO ENZIMÁTICA POR FUNGOS ISOLADOS DA REGIÃO AMAZÔNICA, VISANDO APLICAÇÃO NA PR'O(}IJO_I!!
DE ETANOL CELULÓSICO
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Os ecossi temas amazônicos são uma fonte praticamente ine gotável de diferente espécies de fungos. di pondo de um habitat r:"'~~1iIq

para a descoberta de novos produtores de enzimas hidroliticas, produtos de alto \ alor comercial. Des e modo. o pre ente t..,.;".~:~iIIioII

eomo objetivo estudar a produção de enzirnas hidrolítieas por fermentação em estado sólido (FES) para aplicação na produ à\.,
cclulósico. A FES foi realizada utilizando farelo de trigo como ubsrrato e dez linhagens de fungos isolado da região Arnazônic
P12P3, P18E2, P27C3. P28PII, P34P9 iTrichodcnna s p), P40M2 (Aspergillus {umigatusv. P45C3. P47C3 (Aspergilius I/igen
A produção das enzimas xilanase, cndoglucanase. B-glicosida e e FPA e ocorreram a 35°C por 240 horas. O' resultados
houve uma produção de: 78, 5 U/g de xilanase (24h) por P3.fP9; 3.f.97 U g de cndoglucanase ( 120h) e 62.31 U/g de B-glico~'
ambos pelo fungo P47C3: 0.76 U, g de FPase (72h) por P.fO\12. A partir dos resultados obtido>. pode se inferir o grande rx.,~~:'lIoii'ui

fungos Amazônicos como produtores de cnzirnas hidrolíticas de interesse industnal.
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ESTUDO DA HIDRÓUSE DE BAGAÇO DE CANA-D E-AÇÚCAR PROVENIENTE DA REGIÃO SUL DO
EsplRITO SANTO
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A matéria lignocelulósica é caracterizada pela sua estrutura compacta e pelo baixo conteúdo de proteína e digestibilidade.
U3 utilização no seu estado origina!. A realização de tratamentos prévios que exponha a fibras hgnoccluló icas se toma C'>~c:a::..

lizacão da hidrólise enzirnática. O grau de sinergi mo entre as celula es deve ser analisado em escala laboratorial com o !=>!:-rati
aforma Õ obre a eficiência da hidrólise e sua possível aplicação em escala indu tria!. O presente trabalho tem como oN$I_
ca, - de diferente compo içõe enzimática na hidróli e de bagaço de cana-de-açúcar (BCA) para uma posterior aplicacão

ioe .01 O BCA utilizado foi cedido pela Usina Paineira S.A .. situada na cidade de Itapemirim ES. e as enzima
oadas pela empresa 1 ovozyrncs. O BCA foi lavado, seco por-tS horas à 45°C. após coagem as amostra t •..••......,;,.••••

""'.<4U'C"'O om peróxido de hidrogênio, lavada e posteriormente ubmetidas à hidróli e. Foram realizado en aio
tem;' G de 5cC om bagaço tratado e "in lia/lira". O pró-tratamento mo trou-se eficiente na di


