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ISOLAMENTO E SELEÇÃO DE FUNGOS LIGNOCELULOLÍTICOS 

Autor: Vânia Aparecida Vicente 

Orientador: Profa. Ali~e A.Pizzirmli-Kleiner 

No presente trabalho foram avaliados os aspectos biológicos 

básicos e as atividades lignocelulósicas de fungos isolados a partir de 

indústrias de celulose. 

Para o isolamento foi descrito um método seletivo, obtendo 

um total de 115 isolados, dos quais 12 foram selecionados quanto a produ-

ção de celulase. Todos os isolados selecionados apresentavam atividades 

S-glicosidase (Salicinase), Exoglucanase (Avicelase) e Endoglucanase 

(CMCase) semelhantes à linhagem QM9414 de T. reesei.Quanto a atividade 

ligninolitica foi estabelecido um método preliminar identificando as li

nhagens de Aspergillus fumigatus e Fusarium solani, como capazes de de

gradar lignina. 

Os isolados selecionados foram classificados e caracteri-

zados biologicamente envolvendo observações citológicas e avaliação do de

senvolvimento, estabelecendo o período e as condições adequadas para o 

cultivo. Entre as linhagens analisadas somente Trichoderma pseudokoningii 

e Fusarium solani apresentaram conídios uninucleados. A avaliação do 

crescimento e esporulação das linhagens selecionadas em diferentes meios 



xviii 

de cultivo demonstrou que o pH é um fator limitante em me~o contendo ce-

lulose como fonte de carbono e que todas as linhagens selecionadas podem 

ser utilizadas para se obter mutações auxotróficas, uma vez que se desen-

volvem bem em meio mínimo. 

Os padrões eletroforéticos para a e S esterase das linha-

gens selecionadas apresentaram diferentes perfis de bandas, permitindo co~ 

relacioná-los com as características morfológicas dos esporos das linha-

gens e serem utilizados como um dos parâmetros auxiliares na classificação 

dos fungos isolados. 

Entre as linhagens selecionadas, a Fusariwn soZani foi con-

siderada a melhor quanto a produção de enzimas lignocelulolíticas e se 

mostrou promissora para estudos genéticos e de melhoramento, uma vez que 

esta linhagem apresenta conídios brancos e uninucleados, facilidade na 

obtenção de mutantes morfológicos com luz ultra-violeta e crescimento em 

. .... 
me~o m~n~mo. 
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SUMMARY 

This work was carried out aiming to eva1uate the basic bio1ogica1 

aspects and the 1ignocellulolytic activities in fungi isolated from 

cellulose industries. 

It was described a selective isolation method and from a total 

of 115 isolates. 12 of them were selected according to their cellu1ase 

production. AlI the selected isolates showed B-glicosidade (salicinase), 

exog1ucanase (avicelase) and endoglucanase (CMCase) activities similar to 

Trichoderma reesei QM94l4 strain. 

A preliminary method was stablished for testing ligninolytic 

activity and according to it. strains of AspergiZZus fumigatus and 

Fusarium soZani are invo1ved in the degradation of lignin. 

The selected isolates were classified and bio1ogically 

characterized according to cytologica1 observations and their deve10pment 

eva1uation leading to stablish the best cultivation conditions. Among 

the ana1ysed strains only Trichoderma pseudokoningii and Fusarium soZani 

showed 100% uninucleated conidia. The evaluation of growing and 



sporulation of the selected strains ln different culture media showed 

that pH is the limiting factor in a medium containing cellulose as the 

sole carbon source. All the selected strains grow well in minimal 

medium and can be used to get auxotrophic mutants. 

xx 

The a and S esterase electrophoretic patterns of the selected 

strains were shown to have different band profiles and it allows to 

correlate them with the spore morphological characteristics, and to be 

used as one of the useful parameters in classifying the isolated fungi. 

Among the selected strains, Fusarium soZani was considered to 

be the best lignocellulolytic enzymes producer and it might be very 

useful for further genetics and breeding studies since it has uninucleated 

white conidia, it is easy to induce UV morphological mutants and it 

grows very well in minimal medium. 



1. INTRODUÇÃO 

Com a cr~se energética dos "anos 70" e a obtenção de 

energ~a à partir de combustíveis fósseis nao renováveis, que além do seu 

esgotamento, tem gerado sérios problemas ambientais devido a produção de 

dióxido de carbono, cria-se a necessidade da busca de compostos alterna-

tivos renováveis possíveis de serem utilizados como fonte de energia. 

Sendo assim, tem se investido em processos que utilizam 

tais recursos e promovem uma reciclagem maior, como a utilização de re-

síduos florestais e agrícolas e ate mesmo urbanos, que sao acumulados dia 

riamente na natureza. 

Os materiais lignocelulósicos, constituídos basicamente 

de celulose, -hemicelulose e lignina representam a ma~o~ porçao do car-

bono fixado pela fotossintese, onde somente uma pequena parte e recicla-

do rapidamente, sendo o restante, encontrado na forma de resíduos que 

podem perfeitamente serem aproveitados, através de processos que trans-

formem esta matéria orgânica emmonossacarideos facilmente fermentáveis, 

ou ainda serem enriquecidos à nivel protéico, gerando energia e alimento. 
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Os metodos utilizados para converter tais substratos compreendem sistemas 

físicos, químicos e biológicos. Em geral os metodos biológicos são ope

rados em baixas temperaturas e pressao resultando num processo, em ter-

mos energeticos, economicamente compensável. Em vista disto, 

a motivar a bioconversão destes 511bs tratos. 

passou-se 

A capacidade que tem certos microrganismos de produzir en

Zl.mas lignocelulolí ticas e uma propriedade que vem sendo usada para obten

ção de celulases e ligninases com fins industriais. Porem para que a bio-

conversa0 se torne um processo economicamente viável, faz-se necessário 

obter linhagens capazes de hidrolisarem integralmente tais substratos em 

curto período de tempo e que possuam um sistema enzimático completo e ba

lanceado. 

O Brasil apresenta uma perspectiva interessante na busca 

de novas linhagens pois,sendo um país essencialmente tropical possui uma 

diversidade de ambientes com condições ideais para o desenvolvimento de 

linhagens com as propriedades citadas. 

No presente trabalho realizou-se um estudo de isolamento 

objetivando-se: 

isolar fungos lignocelulósicos de cavacos de madeira que 

ficam estocados em indústrias de celulose; 

- comparar a produção de enzimas elos fungos isolados cum 

as normalmente utilizadas em processos industriais e selecionar as mal.S 

promissoras; 

- domesticar tais fungos para as etapas do melhoramento 

genetico (meios de cultivos adequados, temperaturas ótimas de crescimento 

e esporulação e aspectos citológicos). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Os materiais lignocelulósicos, representam o principal de-

posito de energia fotossintética na natureza. Devido sua abundância na 

maioria dos ecossistemas terrestres, sua biodegradação é um evento impor-

tante no processo de ciclagem do earbono. Basicamente, esses materiais 

sao compostos de aproximadamente 50% de celulose, 25% de 

25% de lignina (SARKANEN & LUDWIG, 1971). 

hemicelulose e 

Na decomposição natural de materiais lignocelulosicos, tan 

to fungos quanto bactérias, desempenham um importante papel reduzindo es

tes à compostos de baixo peso molecular, que podem ser metabolizados por 

bactérias anaerobicas facultativas ou obrigatórias do solo (BAZIN, 1976). 

SHIMIDT (1978), estudando a sucessão e atividade de micror

ganisn~s em bagaços de cana estocados, verificou a presença de leveduras 

acompanhadas por bactérias, actinomicetos e fungos. Estes resultados indi 

caram que a degradação de lignocelulose na natureza ocorre através do ata 

que sucessivo de microrganismos. Diversos gêneros bacterianos são capa

zes de metabolizar lignocelulose, resultando um aumento considerável de 

proteínas no resíduo (DANIEL et alii~ 1987; NJOKU & ANTAI, 1987; IYO & 
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ANTAI, 1988). Segundo ADHI et alii (1989), os Actinomicetos produzemuma 

série de enzimas envolvidas neste processo biodegradativo. No entanto, 

os fungos são considerados um dos melhores degradadores, pois alguns -ge-

neros possuem a capacidade enzimatica de degradar celulose, hemicelulose 

e outros componentes do material lignocelulôsico, utilizando-se destes co 

mo fonte de carbono e energia (KIRK & CHANG, 1981; CRAWFORD & CRAWFORD, 

1984). 

TORZILLI & ANDRYKOVITCH (1985) avaliaram a degradação do 

tecido de Spar~ina alternif~ora por culturas mistas e simples de fungos e 

verificaram que a cultura simples apresentava um potencial de degradação 

maior, embora ambas tenham degradado o substrato, sugerindo assim uma 

competição na degradação deste. ROLZ et alii (1987) estudaram a saca-

rificação e a digestibilidade do bagaço de cana-de-açúcar por 12 generos 

debasidiomicetos, verificando uma perda de componentes como lignina, ce-

lulose e hemicelulose em cada tratamento, concomitantemente com o aumento 

da solubilização do bagaço. Estes autores sugeriram a utilização deste 

processo para a conversa0 de lignocelulose em alimento humano e raçao anl 

mal. FRIEDRICH et alii (1986) verificaram que os gêneros 1Tichoderma e 

Phanerochaeta possuem a habilidade de bioconverter materiais contendo bai 

xa quantidade de açúcares fermentaveis, porém rico em lignocelulose. 

Comercialmente, existem dois sistemas biológicos que uti-

lizam lignocelulose, a produção de biogas que tem sido explorada a cen-

tenas de anos na China, e a obtenção de cogumelos ã partir de substratos 

sólidos (LEATHJu~, 1982). Segundo BRODA (1986), para o aproveitamento bi~ 

lógico do material lignocelulôsico, faz-se necessário obter processos 
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viáveis visando vencer a estrutura cristalina da celulose, que nem sempre 

e atacada por todos microrganismos, e as ligações intermonoméricas da 

lignina. 

2.1. Celulose 

2.1.1. Fontes naturais e es trutura--quimica 

A celulose é o principal constituinte da parede celular da 

maioria das plantas terrestres. O fruto do algodão e considerado uma das 

fontes ma~s importantes por conter celulose quase em estado puro, enquan-

to que nas paredes dos vegetais está associada com polissacarídios 

micelulose, pectina) e lignina (Tabela 1). Alem destes, podemos 

(he-

citar 

uma série de resíduos que contêm celulose, como recursos florestais nao 

utilizáveis, resíduos de madeira de indústrias de papel, resíduos agríco

las e urbanos, que não são ainda totalmente explorados, embora nos últi

mos anos, tem-se prestado considerável atenção ao seu aproveitamento atra 

ves de hidrôlise enzimática. 

A degradação enzimatica da celulose e determinada, 

cipalmente, pela sua acessibilidade às enzimas. Sendo ass~m, qualquer c~ 

racterística estrutural que limite a ação de agentes hidrolíticos, refli

tirá no grau de hidrôlise. Portanto, um conhecimento da cvmposiçao de 

materiais celulôsicos, assim como da estrutura das fibras de celulose e 

útil para a compreensao deste material como substrato em processos de 

bioconversão. 
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Tabela 1. Conteúdo de celulose de alguns produtos industriais e 
... 

agn.co-

las (GOKSOYR & ERIKSEN, 1980) 

Material 

ALGODÃO 

MADEIRA 

. Abeto, Pino e Vidoeiro 

PALHA 

Trigo 

Arroz 

Centeio 

Cevada 

Aveia 

BAGAÇO 

Bagaço completo 

. Fibra do bagaço 

Medula do bagaço 

A celulose é um polímero linear de glicose, 

Porcentagem de 
celulose 

91,0 

41,0 

30,5 

32,1 

34,0 

40,0 

42,8 

46,0 

56,6 

55,4 

composto de 

unidades de anidroglicose associadas umas às outras por ligações S - 1 - 4 

glicosídicas, sendo que o número de unidades na molécula pode variar 

(COWLING & BROWN, 1969; FAN et atii, 1980). Na natureza, a celulose está 

organizada em fibrilas, que consistem de diversas moléculas de celulose 

arranjadas de forma paralela e ligadas por pontes de hidrogênio. SHITOLA 
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& NEIMO (1975), verificaram que uma molecula pode ter ãreas altamente or

denadas, regiões cistalinas, e áreas com um emaranhamento de fibras menos 

ordenadas, denominada de região amorfa. 

2.1.2. Degraâaçaü m~crobiana da celulose 

A capacidade de utilizar celulose como fonte de carbono e 

energia e encontrada entre eubacterias, actinomicetos e fungos (COUGHLAN, 

1985). Segundo BISARIA & GHOSE (1981) e COUGHLAN (1985), microrganismos 

celulolíticos vem sendo frequentemente isolados e a produção de celula

ses pelos mesmos tem sido estudadas. Entre os fungos, os gêneros mais es

tudados sao Trichoderma~ Sporotrichum~ Penicillium~ Shizophylium~ Fusarium~ 

Aspergillus~ PLeurotus. Alguns gêneros bacterianos também são conhecidos 

por apresentarem essa característica, destacando-se C7os1;r'Ídium~ CeUu-

lomonas~ Pseudomonas~ Streptomices~ Ruminococcus. Ainda, tem-se os ml

crorganlsmos que sao conhecidos pela sua capacidade de degradar celulose 

nativa e serem termofílícos como e o caso de Chaetomium thermophile varo 

dissitum~ Thermonosporacurvata> Hum'Ícola sp, Thermoascus aurant;iacus e 

Sporotrichum thermophile. Segundo FENNIGTON et alii (1982) estes tipos 

de microrganismo oferecem vantagens na bioconversão em escala industrial, 

pOlS com a sua utilização, tem-se redução de contaminação, eliminação de 

patógenos, redução de custos com resfriamento e separação 

de SÓlidO-líquido. 

simplificada 

Entre os microrganismos produtores de celulases, os fungos 

tem despertado malor interesse, pois geralmente suas enZlmas sao excreta

das no meio de cultura, enquanto que nas bactérias estão ligadas à parede 
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celular, C\.JOOD, 1985). o gênero Trichoderma tem sido o mais estudado. 

AUGUSTINE (1976) isolou a linhagem QM6a de Trichoaerma reesei de uma car

tucheira em apodrecimento nas florestas da Nova Guine que apresentava um 

grande potencial hictrolitico. Esse isolado foi submetido a um programa 

de melhoramento desenvolvido nos Es tados Unidos pela U. ~. Arlll;" ~atick 

Research and Development Center e Universidade de Rutgers, obtendo-se li

nhagens com um complexo celular ativo e balanceado, como aQM9414, que tem 

sido utilizada como padrão na seleção de outros microrganismos com essa 

propriedade. SHEi.JALE & SADANA (1981) relataram a produção de celulase de 

um isolado de SúZerotium rolfisii, comparâveis ao T. reesei QM 9414. 

GOLDMAN & AZEVEDO (1987), analisaram a atividade celulolítica de 88 linha 

gens de Tl'ichoderma spp, isoladas de solo do Estado de S.Paulo (Brasil), 

comparadas a linhagem QM9414 e selecionaram 23,9% dos isolados que nao 

diferiam estatisticamente da linhagem utilizada como padrão. 

Devido a grande extensão de celulose na natureza, micror

ganismos celuloliticos ocorrem em uma diversidade de ambientes. Baseado 

neste fato, alguns autores tem estudado uma variedade de resíduos celu

lósicos visando a busca de novas especies celulolí ticas e consequentemente 

um maior aproveitamento destes substratos. No isolamento destes mi-

crorganismos a aplicação de uma metodologia apropriada e fundamen-

tal. RAUTELA ~ COWLING (1966) úescreveram um método que consiste de uma 

coluna contendo agar-celulose, onde o microrganismo e inoculado. Neste 

metodo, a profundidade da zona mais clara, indica o poder de degradação. 

HANKIN & ANAGNOSTAKIS (1977) desenvolveram um melO sólido para seleção de 

microrganismos produtores de celulases. ST\.JEART et aZii (l985) utilizaram 
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celulose marcada para contagem de microrganismos celulolíticos emhabitats 

anaerôbicos, visando a utilização destes. FONTY et alii (1989) estudaram 

o desenvolvimento da microflora celulolítíca em ruminantes com dietas con 

troladas e verificaram que estes desempenham um papel fundamental na di-

gestão dos componentes utilizados na dieta. ANTUNES et alii (1986)estudancu:l 

biotransformação da palha de arroz verificaram fases distintas de desen-

volvimento microbiano sendo o período de 90 a 120 dias, o de maior inci-

dência de microrganismos celulolíticos. Ja, VAPJ)AVAKIS (1986) estudou a 

ocorrência destes microrganismos em diferentes profundidades do solo, ve-

rificando a presença de Actinomicetos, embora a*incidência maior tenha 

sido de hipomicetos destacando-se os generos Aspergillus e penicillium. 

2.1.2.1. Complexo celulase 

Modo.6 de. aç.ã.o e. pMptci..e.dade-ó do .6,ú;te.ma e.Yl.Umá.üc.o 

A hidrôlise enzimatica da celulose cristalina é um proces-

so complexo envolvendo a participação de diversas enZlmas. Este sistema 

apresenta diferenças entre os microrganismos, pois alguns são capazes de 

consumlr celulose nativa, enquanto outros hidrolisam apenas seus deriva-

dos solúveis (ENAR, 1983). 

REESE et alii (1950), realizaram os primeiros estudos so-

bre o mecanismo de ação das celulases e propuseram o conceito Cl-Cx ' pa-

ra a conversa0 de celulose naturalã glicose. O componente Cl era capaz 

de formar cadeias menores a partir da celulose nativa, que podiam entao 

ser atacadas por C , que também hidrolisava derivados solúveis de celulox 

se, sendo então C a celulase. x Segundo este conceito, Cl era considerado 
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um fator pre-hidrolítico, nao necessariamente enzimático. Desde entao, 

diversos estudos vem sendo feitos, no sentido de esclarecer o mecanlsmo 

de ação deste complexo enzimático, verificando que em muitos generos como 

Trichoderma (FARKAS et alii, 1982; WOOD & McCRAE, 1982), PeniciUium 

(WOOD et aZ.ii> 1960) Fusa1'ium (WOOD & McCRAE, 1977), Aspergillus 

(STERNBERG et alii> 1977) existe um sistema constituído pelo menos de 

tres classes enzimáticas. Estas incluem a endo-6-l-4 glucanases (1,4-6-D-

glucano 4-g1ucanohidrolase, EC 3.2.1.4), a exo-6-1-4 glucanase, geralmen-

te uma celobioidrolase (1,4-S-D-glucanocelobiohidrolase - E.C.3.2.l.91) e 

a celobiase ou 6-glicosidase C6-D-glucosideglucoidrolase - E.C.3.2.l.21). 

o modelo aceito atualmente quanto ao modo de ação dessas enzimas, -e que 

estas atuam sínergícamente sobre a celulose nativa, onde as endoglu-

canases clivam ligações 6-1-4 glucanases ao acaso, ao longo da cadeia de 

celulose, enquanto as exoglucanases hidrolisavam a celulose, liberando ce 

lobiose ou unidades de glicose, a partir das extremidades não reduzidas 

da cadeia do polímero. (WOOD e McCRAE, 1972; BERGHEM et alii, 1975; WOOD 

et alii> 1980; LEE e FAN, 1980; ERIKSSON, 1982; ENARI, 1983; COUGHALAN, 

1985). As 6-glicosidases hidrolisam celobiose e celooligossacarídeos de 

cadeia pequena ã glicose, mas nao degradam celulose (LEE & FANN, 1980). 

A presença do sinergismo na ação hidrolítica entre esses 

componentes enzi~áticos e evidente. Quando celobioidrolases, endoglu-

canases e 6-glicosidases são separadas, não se observa atividade sobre 

celulose cristalina, mas esta e recuperada quando as misturas enzimãtlcas 

são reconstituídas (WOOD, 1985). FUJII & SHIMIZU (1986) estudando a Cl-

netica da atividade celulase, verificaram que o efeito sinergico de endo 

e exoenzimas melhora a taxa de degradação de derivados sóluveis de 
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celulose. Este efeito tem sido explorado entre diferentes especies, uma 

vez que nem todos os microrganismos celulolíticos apresentam o sistema 

celulase completo. NYBERG & BAILEY (19~O) utilizaram S-glicosidase de 

Aspergillus melhorando a degradação de celulase por Trichoderma. RAO 

et alii (1986), relataram um fator produzido por hmic.:'ílLium fu:nieulosum 

que estlmula a produção de celulases no micelio de PeniciZlium janthi-

neUum. 

Metodos de purificação e fracionamento revelam que cada 

fração enzimática do sistema celulase ocorre em formas múltiplas, nos 

diferentes microrganismos produtores de celulases (WOOD e McCRAE, 1978; 

WOOD et aZii~ 1980; ERIKSSON, 1982; ENARI, 1983; LANGSFORDet aZii> 1984; 

XlMENEX & FELIX, 1986; UCHOA et aZii~ 1986; LUPO & STUTZENBERGER, 1988; 

POULSEN & PETERSEN, 1989). Tem sido sugerido que a natureza e a origem da 

mu1tlp1icidade destes componentes possa ser determinado geneticamente 

(LABODOVA & FARKAS, 1983), ou ser causado por proteó1ise parcial (ENARI, 

1983), ou ainda por glicosi1ações das proteínas (NAKAYAMA et aZii> 1976, 

WILLICK e SELIG~, 1985). De acordo com COUGHLAN (1985) todas estas possi-

bilidades parecem ocorrer. 

Re.gu1.a.ção 

o mecanlsmo básico da regulação da síntese de celu1ase 
.-
e 

semelhante aos sistemas enzimáticos indutíveis conhecidos. Os indutores 

reagem com as proteínas repressoras dentro das celu1as causando a desre-

pressão da síntese de celulase (CONC e TSÃO, 1979). As respostas das ce-

lulas microbianas, aos diferentes indutores, varlam, dependendo da 
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concentraçao e do tipo de indutor, do pH e do me10 (MANDELSet alii~ 1976; 

ROMANNELLlet aZii> 1975). Entre os indutores conhecidos estao celulose, 

derivados da celulose, celobiose, soforose e lactose. Como a celulose, . 

considerada o indutor universal da celulase, é um substrato insolúvel,não 

se sabe como ocorre sua entrada na célula. Alguns autores sugerem que 

deve ocorrer um contato físico entre a célula e o indutor insolúvel para 

que a indução ocorra. Tal fato, implica na e~stência de sítios de reco

nhecimento na superfície da célula que apresenta indução (RODRIGUES, 1987), 

No entanto, foi proposto a existência de uma síntese basal, onde pequena 

quantidade da enzima seria produzida pela célula e liberada para o meio 

(MANDELS & REÉSE, 1960). Posteriormente, foi verificado que T.reesei pr~ 

duz traços de celulases, independentemente da presença do indutor e das 

condições de cultivo, indicando que a síntese basal de celulase e cons

titutiva (GONG et alii> 1979), sendo também relatada em outros microrga

nismos, como Sporotrichum (ERIKSSON & HAMP, 1978). Segundo KUBICEK (1981) 

e KUBICEK et alii (1988) o conldio de T. reesei apresenta níveis basais 

de endoglucanases, no qual permitem uma degradação inicial limitada de 

celulose. O produto desta degradação e convertida a soforose por B-gli

cosidase constitutiva ligada ã membrana. Por outro lado, a síntese ba

sal de celulases fornece uma quantidade limitada de glicose e celobiose, 

sendo que este último será hidrolisado pela celobiase intrace-

lular levando a um acúmulo de glicose e dessa forma a repressao. A glico

se parece reprimir a síntese das endo e exocelulases mesmo na presença de 

células ou outros indutores. Portanto, admite-se que geralmente as celu-

lases são enzimas adaptativas, ou seja, sujeitas a regulação 

atraves dos mecanismos de indução, repressao e repressao 

genética 

catabólica 
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(GOKSOYR & ERIKSSEN, 1980). 

2.1.2.2. Métodos para determinação da atividade celulolí

tica 

A quantificação dos componentes do complexo celulase é de 

suma importância na avaliação dos microrganismos celulolíticos. No entan

to, a principal dificuldade está na escolha dos substratos adequados a 

cada fração deste complexo enzimático. 

COUGHLAN (1985) reune uma série de métodos utilizados na 

detecção destas atividades. Celulase total, pode ser determinada através 

da liberação de açúcares redutores ã partir da hidrôlise do algodão, pela 

perda de peso do substrato Avicel (avicelase), pela redução na turbidez 

da solução utilizando papel de filtro (atividade papel de filtro F.F.A.), 

pelo decréscimo nas fibras de "solka-FLOC", liberação de corante na pre

sença de celulose-corante e pela clarificação do agar em agar-celulose. 

Endoglucanases são determinadas pela liberação de açúcares redutores, uti 

lizando carboximetil celulose como substrato (CMcase), ou ainda através 

da clarificação de agar contendo celo-oligossacarídeos e CMcelulose. A 

atividade Exoglucanase geralmente ê determinada pelo aparecimento de açu

cares redutores no meio na presença de celulose amorfa, ou pela hidrôlise 

de substratos celo-oligossacarídeos p-nitrofenil-S-D-glicosídeos, produ

zindo celobiose e p-nitrofenol como produto final. Celobiases (B-glicosi 

dases) são medidas pela hidrôlise de celobiose ou aril S-glicosídeos, 

tais como salicina ou p-nitrofenol-S-D-glicosideos, originando como pro

dutos finais glicose, saligemina e p-nitrofenol, respectivamente. 
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A presença de açucares redutores no melO pode ser verifi

cada pelos metodos colorimetricos, tais como ãcido dinitrosalicílico-DNS 

(MILLER, 1959; NELSON, 1944; SOMOGYI, 1952). No entanto, a cromatogra-

fia tem sido utilizada, na quantificação dos produtos de hidrólise, por 

oferecer maior precisa0 (SCHWALD et alii, 1988). 

Segundo ENARI (1983), as celulases hidrolisam nao somente 

os mesmos substratos, mas tambem atuam sinergicamente, onde a ativida-

de medida ê grandemente influenciada pelas proporções em que as enzimas 

estao presente. Sendo aSSlm, metodos de separaçao de enzimas, filtração 

em gel, cromatografia de troca iônica e eletroforese em gel de poliacri

lamida, vem sendo utilizada na separaçao e caracterização de celulases e 

B-glicosidases (UMEZURlKE, 1979). Alem disto, FARGERSTAM & PETTERSON 

(1979), utilizaram um procedimento imunoquímico para detectar celulases 

após separação eletroforetica. Esse método envolve a estimativa de pro-

teínas após imunoreaçao com antisoros específicos para endo e 

conases. 

exoglu-

2.1.2.3. Fatores que influenciam a produção de celulases 

Os substratos sao fatores determinantes na produção de 

enzimas. Vários resíduos celulósicos da agricultura têm sido avaliados 

como substrato adequado para a biossíntese de celulases. Em T. reesei> 

foram testados grãos de cereais como farelo de trigo e milho, casca de 

arroz e bagaço de cana. A melhor produção foi obtida com farelo de tri

go contendo sais minerais e carboximetil celulase(JABBAR & ILAHI, 1981). 

O actinomiceto T. curva ta produz 16 vezes mais B-glicosidases quando cre~ 

cido em proteína extraída de fibra lucerne em relação ã outros substratos 
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como celobiose ou celulose purificada (BERNIER & STUTZENBERGER, 1988) . 

No entanto, tais resíduos apresentam em media 40-60% de celulose, sendo 

o restante hemicelulose e lignina. A utilização de pré-tratamentos em 

determinados substratos, tem proporcionado um aumento na atividade hidro

lítica. ACEBAL et alii (1986) obtiveram um aumento na produção de celu

lases ut~lizando palha de trigo pré-tratada fisicamente. Jã MARTIN et 

alii (1986) verificaram que o substrato madeira pré-tratada com vapor 

proporcionou uma elevação nos níveis de celulases em T. reesei. KNAPPERT 

et alii (1981) relataram um aumento na produção de glícose por T. reesei~ 

utilizando substrato celulase com tratamento ácido. Segundo MADAMWAR et 

alii (1989), a produção de celulases e S-glicosidases por AspergiLlus 

niger e melhorada com a ut~lização de celulose pré-tratada quimicamente. 

Diferentes compostos relacionados com o crescimento, nu

trição e produçao de energia desempenham um papel fundamental na biossín

tese de celulases. HIGHLEY (1973), verificou que a produção de celulase 

extracelular por fungos da decomposição parda e branca foi afetada pela 

presença de carboidratos em meio de cultura líquido. De acordo com HERR 

(1979) a produção de S-glicosidase por T. reesei pode ser aumentada va

riando a fonte de carbono. FUKUDA et alii (1987) obtiveram um aumento da 

atividade S-glicosidase, utilizando como carboidrato, a substância lami

naram que contem ligações S-1-4-glicosídicas.. Alem dos carboidratos, fon 

tes de nitrogênio complexas contenao aminoácidos, estimulam o crescimento 

e a produção de celulases em T. reesei (RYU & ~~NDELS, 1980). Ê conhe

cido que o cálcio e requerido para a produção de celulases por T. reesei~ 

ass~m como a adição de ferro, manganês, zinco e cobalto aumentam a 

dução enzimática já existente (~1ANDELS & REESE, 1957). 

pro-
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o fator pH parece estar correlacionado com a atividade en

zimática. STENBERG (1976), observou que a produção de celulases em T. 

reesei, em meio com alta concentração de celulose, pode ser aumentada des 

de que haja um controle de pH. RYU e MANDELS (1980) relataram que o pH 

ótimo para o crescimento de T. reesei ê aproximadamente 4.0 enquanto que 

para produção de enzimas é em torno de 3.0, sendo que abaixo desses valo-

res as celulases sao inativadas. No entanto, o pH ideal para produção 

enzimática, varia de acordo com a fração enzimática em estudo e o mlcror-

ganismo utilizado. Como exemplo, COSSAR & CANEVASCINI (1986) verifica-

ram que a taxa de crescimento de S. termophile de endoglucanases, varla 

de acordo com valores de pH. Assim como o pH. a temperatura é outro fa

tor limitante para produção de celulases. Observa-se que temperaturas ót~ 

mas de crescimento, diferem das ótimas para a produção, de acordo com a 

espécie estudada. Segundo WIDDEN et alii (1989) a temperatura e fontes 

de nitrogênio afetam diretamente a taxa de degradação de substratos celu

lósicos em especles do genero Trichoderma. 

A influência de compostos surfactantes, definido como sub~ 

tâncias que alteram as propriedades da superfície de um líquido ou da in-

terface de um líquido e um sólido. tem sido avaliada. CASTANON & WILKE 

(1981) verificaram que estas substâncias tensoativas, aumentam a taxa 

de sacarificação da celulose, na hidrólise enzimática de papel jornal por 

filtrado do T. reesei QM9414. OOSHlMA et alii (1986), concluiram que 

Tween melhora a função catalítica de exoglucanases. Segundo STUTZENBERG 

(1987) o substrato surfactante não iônico Tween 80 estimula a secreçao de 

proteínas extracelulares em T. curvata. HUNG et alii (1988) estudaram o 
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efeito de Tween 80 na produção de celulases por Trichoderma verificando 

um aumento nos níveis destas. Esses resultados podem ser explica-

dos pela hipótese de REESE (1950), segundo a qual substâncias surfactan-

tes promovem modificações na permeabilidade da membrana, possibilitando 

uma malor excreção enzimática. Segundo OTTER et aíii (1039), o Tween 80 

altera os níveis de adsorção de celulases. 

2.2. Lignina 

2.2.1. Fontes naturais e estrutura química 

A lignina geralmente e encontrada nos tecidos vegetais, 

principalmente entre a parede celular e celulas adjacentes, desempenhan-

do múltiplas funções que sao essenciais para a vida da planta. Ocorre de 

forma mais concentrada nos tecidos especializados de condução (vasos) e 

suporte (fibras). Alem disto, confere maior resistência aos tecidos, co~ 

tra a lnvasao por microrganismos patogênicos (SARKANEN & LUDWIG, 1971, 

ANDER & ERIKSON, 1978). 

Quanto a estrutura química, a lignina e um polímero com-

plexo de natureza aromática (Figura 1), constituído basicamente de macro-

moléculas polifenólicas de nove carbonos, denominadas de unidades fenil-

propanu, unidas por ligações não lábeis c-c e c-o-c (fu~R & DREW, 1980). 

Sua massa molecular e composiçao variam de acordo com as espécies de ve-

getais, sendo insolúvel em água e muito resistente a reaçao 
~ . qUlmlca 

(SHEREVE & BRINK, 1980). Quando este polímero natural ê submetido a tra-

tamento enzimático, obtem-se álcoois precursores como trans - coniferil, 
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trans-sinapil e trans-p-cumaril (SARlZAJ.'mN e LUD"íHG, 1971) (Figura 2). 

~ 6b 
He~ 

Figura 1. Formula estrutural da lignina 
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Figura 2. Álcoois precursores de lignina e nomenclatura dos carbonos 
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2.2.2. Degradação de lignina por microrganismos 

Devido a grande complexidade da estrutura da lignina, em 

ambientes naturais, torna-se necessário o ataque de diversos microrganis

mos para que sua degradação seja significativa (Al~R & DREW, 1980). 

Em situações de excessiva umidade, a madeira está sujeita 

a um processo de apodrecimento que pode ser de três tipos, podridão bran

ca, parda e mole, sendo que tal fenômeno é resultado da deterioração das 

paredes celulares por e~zimas produzidas por microrganismos saprôfitas. 

Segundo CRAWFORD (1981), os fungos que causam podridão 

branca sao conhecidos como os maiores decompositores, pois são capazes de 

degradar todos os componentes da madeira incluindo lignina. BLANCRETTE 

(1984), através de uma seleção, utilizando-se de microscopia eletrônica, 

verificou que 26 fungos responsáveis pela podridão branca, removiam ligni 

na de coníferas e espécies de madeira dura. Segundo YANG et alii (1980) 

os basidiomicetos geralmente representam este grupo. Entre eles o ma~s 

estudado e o Phanerochaeta chrysosporium, pois possui um sistema enzimá

tico capaz de degradar todas as formas de 1ignina, ate CO 2 e componentes 

solúveis em água (REID et alii~ 1982; CRUA et alii~ 1983; LEISOLA et 

alii~ 1983). Além deste, o basidiomiceto Phlebia radiata apresenta um 

po~encial efetivo na degradaçdo de lignoce1ulose (ANDER & ERIKSSON, 1977), 

possuindo a capacidade de degradar celulose e hemicelulose (HATAKKA, 

1983) e produzindo peroxidases extrace1ulares envolvidas na degradação de 

lignina. (HATAKKA & TERVILÀ-WILO, 1985). Estes fungos, tem sido utili-

zados em estudos dos processos biodegradativos. BLONDEAU (1989) estudan

do a biodegradação natural e sintética de ácidos húmicos por P. chrysosporium, 
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verificou que o sistema ligninase ê o responsável em parte na bioaltera-

çao. KIRKPATRICK et alii (1989) estudando processos de clarificação de 

polpa por Coriolus versicolor, verificaram que este remove lignina fi-

sicamente através da invasão de suas hifas nas fibras e quimicamente pela 

degradação da lignina residual. 

Os fungos responsáveis pela podridão mole, geralmente sao 

os Ascomicetos e fungos imperfeitos, capazes de degradar lignina e mate-

riais lignocelulôsicos (DREW & KADAM, 1985; KIRK et alli 1978; JANSHEKAR 

et alii~ 1982). Estes fungos penetram na parede celular formando cavi-

dades cilíndricas na qual propagam suas hifas causando somente modifica-

ções lentas e pequenas na estrutura da lignina (BUSWELL & ODIER, 1987).Se 

gundo BETTS & DART (1988) o gênero.Aspergillus é um dos mais efetivos nes 

te tipo de decomposição. Tem sido sugerido que os fungos que causam po-

dridão mole são menos eficientes na degradação de lignina em relação aos 

da podridão branca. No entanto, DREW & KADAM (1979), verificaram que li-

nhagens de Aspergillus fumigatus -sao superiores ao basidiomiceto C. ver-

sicolor no metabolismo de KRAFT-lignina. Segundo AMER & DREW (1980), os 

fungos amaciadores de madeira degradam a lignina, embora esta delignifi-

cação varie de acordo com a espécie e o tipo de substrato. 

Segundo KIRK (1971) e ANDER & ERIKSSON, 1978 os fungos da 

podridão parda causam degradação limitada na estrutura da lignina. Estes 

são considerados colonizadores de madeira durante os estagios iniciais da 

decomposição, onde primeiro atuam sobre as frações de carboidratos pro-

movendo assim remoção da parede celular das células vegetais. 
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Outros grupos de fungos nao relatados como decompositores 

de madeira, tem sido considerados degradadores de lignina, (CRAWFORD & 

CRAWFORD, 1980; KADAH & DREW, 1986). Além dos fungos, bactérias também 

possuem esta atividade (CRAWFORD et alii~ 1983; McCARTHY & BRODA, 1984) 

tais como Xantomonas e Aeromonas que degradam lignina até CO 2 e -agua 

(Al~R & DREW, 1980). Tem sido relatado que espécies do zênero Strepto-

myces promovem a despolimerização oxidativa da lignina (CRAWFORD & CRAWFORD, 

1984). Posteriormente, GIROUX et alii (1988) verificaram a presença de 

enzlmas extracelulares e intracelulares envolvidas na solubilização de 

lignina por S. viridosporium. 

2.2.2.1. Ligninases 

As enzimas ligninolíticas, chamadas de ligninases ou lign~ 

na-peroxidase, são hemoproteínas que utilizam peróxido de hidrogênio para 

gerar um complexo oxihemina que oxida a lignina (KEYSER et alii~ 1978; 

TIEN & KIRK, 1983; KIRK et alii~ 1986; RAMACHANDRA et alii~ 1987, 1988; 

DURÁN & MANSILA, 1989). Este complexo captura um elétron dos núcleos da 

lignina gerando radicais cátion aromáticos, que por sua vez, são respon-

sáveis pela quebra das cadeias laterais da lignina e posterior degrada-

çao em moléculas de baixo peso molecular, com a incorporação de 
. ~ . 

oXlgenlo 

molecular (TONON & ODIER, 1988; DURAN s., K~NSILA, 1989) . A revisão de BUSl\1ELL 

& ODIER (1987), descreve uma série de reações catalisadas por lignina-pe-

roxidases. Outras enzimas do grupo fenoloxidases, especialmente laccases, 

também parecem estar envolvidas na degradação de lignina. A dependência 

dessas enZlmas no processo foi demonstrada por ANDER & ERIKSSON (1976) . 
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Possivelmente enzimas laccases podem ser responsáveis pelas demetilações 

iniciais dos anéis fenólicos, onde os compostos resultantes, podem servir 

de substratos para oxigenases (ISHlHARA, 1981). As atividades fenoloxi-

dases são identificadas até o inicio da degradação da lignina 

aZii> 1984). 

(PLATT et 

A degradação de lignina em fungos ocorre durante o meta-

bolismo secundário e é regulada pelo nivel de ligninases, as quais sao ln

duzidas por seus substratos ou pelos seus produtos de degradação (FAISON 

& KIRK, 1985). Segundo ULMER et aZii (1984) ocorre um aumento na produ-

ção de ligninases apos a adição de lignina em culturas ligninoliticas. 

o álcool veratril (3,4 dimetoxibenzil) , um metabólito secundário, produ

zido na presença de lignina por microrganismos ligninolíticos (LIWICK et 

alii> 1985) pode servir como substrato para ligninases (FAISON et aZii~ 

1986). Segundo LEISOLA et aZii (1984), em P. ch~dsosporium o álcool 

veratril estimula a degradação de lignina ã CO 2 e compostos solúveis em 

água. Ainda, FAISON et alii (1986) sugeriram que este metabôlito desem-

penha um papel regulatõrio no metabolismo da lignina viaindução, porém a-

feta somente certas espécies de ligninases. Embora estas enzimas cata-

lisem a formação deste metabólito, como radical cátion, este tem mostrado 

estimular a atividade, bem como a produção de ligninases (TONON & ODIER, 

1988) o papel do álcool veratril ainda não foi bem esclarecido. 

Múltiplas formas de ligninases tem sido isoladas (KWAHARA et 

aZii~ 1984; LEISOLA et aZi'i~ 1985a; LEISOLA et alii~ 1985b; KIRK 

1986; LEISOLA et aZii (1987) purificaram 21 homoproteínas peroxidases de 

P.chrysosporium~ dos quais 15 eram lignina-peroxidases. Em outros estudos 
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PASZCZYNSKI et aZii(1986) demonstraram que o numero de peroxidases va

riam consideravelmente, embora diferentes lignina-peroxidases sejam homó-

logas. NIKU-PAAVOLA (1987) separou proteínas extracelulares por pontos 

isoelétricos, em culturas estacionárias de P. radiata, identificando três 

lignina-peroxidases e uma oxidase. KANTELINEN et aZii (1988) verificaram 

que as peroxidases de P. radiata reag~ram com anticorpos produzidos con

tra peroxidases de P. chrysosporium, concluindo assim, que as ligninases 

dos dois fungos apresentam grande semelhança. Em bactérias a 

desta multiplicidade tem sido relatada. ADHI et aZii (1989), 

presença 

verifica-

ram que o sistema peroxidase de Streptomyces badius e S. viridosporium e 

constituído de quatro enzimas. 

2.2.2.2. Métodos de ensa~os da atividade ligninolítica 

Diversos estudos vem sendo realizados no sentido de se 

obter substratos adequados para o desenvolvimento da atividade ligninases 

"in vitro". Da mesma forma, métodos apropriados vem sendo desenvolvidos 

para detectar a atividade ligninolí tica e as enzimas envolvidas no processo. 

Segundo Al'fER & DREH (1980), os métodos mais utilizados pa

ra a detecção de lignina e compostos relacionados são: 1) método do áci

do sulfúrico (KLASON), baseado na insolubilidade de lignina neste acido; 

2) número KAPPA, responsável pela seletividade da lignina através da oxi

dação do permaganato de potássio; 3) cloração, avaliando o numero de 

cloros substituídos na reaçao; 4) espectrofotometria com absorção em luz 

ultra-violeta. 

Outros métodos tem sido desenvolvidos, como a aplicação de 
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d · . - . 1 . d 1" d 14 ra ~o~sotopos, ut~ ~zan o ~gn~na marca a com C como substrato (KIRK 

et alii~ 1975, 1978; KEYSER et alii~ 1978), método quantitativo para an~ 

lisar compostos intermediarios da degradação de lignina, através da for-

maçao de um precipitado acido do polímero lignina - APPL (CRAWFORD et 

alii~ 1983), métodos de crorilatografia para detectar a prêsença de produ-

tos de degradação e a ocorrência de peroxidases no me~o. (JANSHEKAR et 

alii~ 1981, LEI SOLA et alii~ 1983). BETTS & DART (1988), estabeleceram 

por cromatografia líquida, uma sequência da degradação da lignina na pre

sença de metanol como produto de demetoxilação. UMER et alii (1984),ide~ 

tificaram a atividade, através da descoloração do REMAZIL-BLUE-BRILLANTE. 

Técnicas eletroforeticas em géis de poliacrilamida (PAGE) e dodecil sul-

fato de sódio-acrilamida (SDS-PAGE) e Imunoeletroforeses foram utiliza-

das para a separação e caracterização de ligninases (RAMACHANDRA et 

alii~ 1987; SREBOTINICK et alii~ 1988). Homoperoxidases tem sido iden-

tificadas utilizando-se antisoro para lignina peroxidase purifi cada de 

P. chrysosporium (LEISOLA et alii~ 1987). 

2.2.2.3. Fatores envolvidos na biodegradação da lignina 

Poucos sao os conhecimentos a respeito dos fatores ambien-

tais, nutricionais e fisiológicos que influenciam a degradação microbiana 

da lignina. O entendimento desses fatores, é imrortante para escla~ecer 

os processos de decomposição da madeira; da formação de substâncias húmi 

cas, carvão e petróleo; assim como para a exploração do potencial de or-

ganismos degradadores de lignina, nos processos de bioconversão da celu-

lose. (KIRK et alii, 1978). 

Tem sido relatado que P. chrysosporium e C. versicolor~ 
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requerem um substrato de crescimento inicial, corno glicose ou celulose, pa

ra metabolizar lignina ate CO 2 (KIRK et alii., 1976). Segundo HALKETT 

et alú: (1977) e KIRK & CHANG (1975) devido ao fato da degradação da lign~_ 

na ser um processo oxidativo, o oxigênio desempenha um papel fundamental. 

KIRK et alii (1978), estudando a relação entre crescimento, esgotamento 

de carbono e decomposição de lignina por P. chrysosporium., sob urna atmos

fera gasosa e variando as concentrações de oxigênio, observaram que a ati 

vidade ocorre sob contrações mais elevadas de oxigênio, independente da 

fonte de carbono. Estes mesmos autores verificaram que a degradação oco~ 

re preferencialmente em culturas estacionárias. FAISON & KIRK (1985) re-

lataram que a agitação dificulta a difusão de oxigênio para o micelio, 

afetando a atividade. No entanto,LEISOLA et alii (1983) observaram que 

a espessura da camada micelial durante o crescimento em culturas estacio

nárias. tambem influencia a difusão de oxigênio. JAGER et alii (1985), 

analisaram em P. chrysosporium o efeito da adição de detergentes nas cul

turas submersas sob agitação e verificaram que com adição de Tween 80, 

ocorre uma atividade comparável às culturas estacionárias. Estes autores 

acreditam que o detergente atue fisiologicamente provocando alterações a 

nível de membrana ou induzindo o metabolismo secundário. 

FENN & KIRK (1981), estudando os fatores que afetam a pro

dução de ligninases em P. chrysosporium re12.t~:u que a glicose não causa 

efeito inibitório na produção das enzimas. No entanto, algumas investi

gaçoes tem mostrado que limitações de carboidratos podem promover a de-

gradação de lignina (JEFFRIES et alii., 1981). Segundo YANG et alii 

(1980) a alta concentração de glicose reduz a atividade emP.chrysosporium 

e C. versicolor. Dentro deste contexto TONON & ODIER (1988) propuseram 
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que a natureza da fonte de carbono influencia geralmente a atividade ligni.. 

nolitica, por afetar a produção do peróxido de hidrogênio, o que pode 1e-

var a inativação de certas ligninases. Por outro lado, FENN et aUi 

(1981) relataram que a inibição da atividade ligninolitica não está dire-

tamente corre1acionada com a fonte de carbono e sim com a quantidade de 

nitrogênio presente no melO. Foi verificado que em P. radiata a limita-

ção de ni trogênio tambem estimula a atividade (HATAK.KA & UUSI-RAtJWA, 1983) . 

Sendo assim, o nitrogênio ê um nutriente limitante para o sustento e V1-

gor da degradação (JEFRIES et alii> 1981; KEYSER, 1978; REID, 1979). Se-

gundo FENN et alii (1981) o inicio da atividade pode ser atrasada pela 

adição de amônia e aminoácidos nitrogenados no meio. Porem KIRK et alii 

(1978) relataram que a fonte nitrogenada não apresenta influência signifi 

cativa, mas Slm a concentração destas substâncias é que determina efetiva 

mente a taxa de degradação da lignina. Estes autores sugerem tres possibi 

lidades para a inativação da degradação pelo nitrogênio: 1) a alta conce~ 

tração de N, pode promover um decréscimo rápido do substrato de crescimen 

to necessário para o metabolismo da lignina; 2) metabolismo do nitrogênio 

compete com o metabolismo da lignina em alguns cofatores; 3) o nitrogênio 

atua regulando a síntese de um ou mais componentes deste sistema de de-

gradação. 

Fatores físicos podem afetar o sistema ligninolitico em 

P. cln~ysosporiu:m> onde um ótimo pH para a atividade foi observado em to r-

no de 4,5, sendo ineficiente abaixo de 3,5 e acima de 5.5 (KIRK et alii> 

1978). Em outros microrganismos, como em S. viridosporus> o pH ideal -e 

aproximadamente 7,0, embora a atividade extracelular nao seja afetada a 

exposição ao pH 5,0 (GIROX et alii> 1988). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Microrganismos utilizados 

3.1.1. Isolados 

Os isolados no presente trabalho foram obtidos dos esto-

ques de madeira e celulose das indústrias de celulose e papel RIPASA S/A 

e CHAMPION S/A e Indústria de Papel de Piracicaba (IPP). 

3.1.2. Trichoderma reesei QM94l4 

Mutante celulolítico isolado do "u. S. Army Natick Development 

Center" - Natick - Estados Unidos (MANDELS et alii~ 1971) . 

3.1.3. phanerochaeta chrysospori~un BKM-1767 

Linhagem gentilmente cedida pelo Dr.T.K.KIRK 

Products laboratory, Madison, Wis.). 

(US FOREST 
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3.2. Esterilização e incubação 

Os melOS de cultura e soluções utilizados foram estereli-

. - o - ~ . zados em autoclave por 20 mlnutos a 121 C com exceçao das substanclas que 

sofrem efeito de altas temperaturas e/ou aquelas que não necessitam es-

terilização, as quais estão citadas na metodologia. 

A incubação foi feita de acordo com a temperatura ideal 

para o desenvolvimento de cada linhagem empregada. 

3.3. Meios de cultura e soluções utilizados 

3.3.1. Meio Mínimo (PONTECORVO et alii J 1953) 

NaN0
3 

•....•.•..•...... 5,Og 

KH 2P04 .•.•.••.••.••..• 1, Sg 

KCl ......•..•.•....•.. 0, 5g 

MgS0 4 .7H20 ..•..•...... O,Sg 

FeS04 .•....••.....•..• O,Olg 

ZnS04 ..•...•....•••... 0, Olg 

Glicose 10,Og 

Ágar Dífco .•.....•.... lS,Og 

Água destilada ........ 1000rnZ 

O pH foi ajustado p/ 6,8 com NaOH 10% (p/v) 



3.3.2. Meio completo (PONTECORVO et alii, 1953, 

AZEVEDO & COSTA, 1973) 

Foram adicionados ao meLO mínimo: 

Peptona 2,Og 

Caseina hidrolisada 1,5g 

Extrato de levedura 0,5g 

Soluções de vitaminas ..... 1,Omt 
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modificado por 

O pH foi ajustado para 6,8 com NaOH 10% (p/v). 

3.3.3. Meio completo líquido (PONTECORVO et alii~ 1953, modifica

do por AZEVEDO & COSTA, 1973). 

Foi preparado de acordo com o ítem 3.3.2. não sendo adi-

cionado agar. 

3.3.4. Meio Batata-Glicose-Âgar (BDA) 

Infusão de Batata ......... 200,Og 

Glicose 

Âgar ..................... . 

20,Og 

15,Og 

A concentração foi de 3,9% e o pH final foi de 5.6. 

3.3.5. Meio de Enriquecimento e Isolamento para 

celulolíticos (AARONSON, 1970) 

KH2P04 .................... 0,05g 

MgSO.7H20 ................. 0, 05g 

NH4Cl ..................•.. O,05g 

microrganismos 



Celulose cristalina ....... . 

Ágar 

5,Og 

l8,Og 

Água destilada ............. 1000m9. 

O pH foi ajustado p/ 7,0 com NaOH 10% (p/v). 

Apos a autoclavagem foi adicionado: 

Estreptomicina ............. 0,03g 

Desoxicolato de sadio ...... 1,Om9. 

3.3.6. Meio Mineral para microrganismos celulolíticos 

(Al.'fARAL et aUi~ 1967) 

KH2P04 .•.....•........... 7,Og 

K2HPO 4 ........................ 2, Og 

Mg,SO 4' 7H20 .............•. O, 19 

(NH4)2S04 ........ ........ 1,Og 

Extrato de levedura 

Celulose cristalina 

Ágar 

Água destilada .......... . 

0,6g 

5,Og 

l5,Og 

1000m9. 

o pH foi ajustado p/ 7,0 com NaOH 10% (p/v). 

3.3.7. Meio ãg~r celulose ácida - M.C.A. (preparado 

TANSEY, 1971) 

KHl04 ................... 1,Og 

K2HPO 4' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,Og 

MgSO 4' 7H20 ............... 0, 19 
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M.M.C. 

segundo 



(NH4)2.S04 ..•.•........... 1,Og 

Extrato de levedura ....... 0,6g 

,'t Celulose ácida .•.......•.. 5,Og 

Ágar l5,Og 

Água destilada .•.••.•••••• 100rnk 

Desoxicolato de sódio ..... lrnk 

O pH foi ajustado para 7,0 com NaOH 10% (p/v). 

* Celulose ácida: 
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Acrescentou-se aos poucos 30g de celulose pulverizada em 

400,Om.Q, de Ácido ortofosfórico (88%) e agitou-se por 2 ho

ras em banho de gelo. A pasta formada foi ressuspensa em 

2.Q, de água destilada, bateu-se no liquidificador, e fil-

trou-se à vácuo em filtro Buchner com papel de fíl tro 

Whatman n9 1. Repetiu-se o procedimento por mais uma vez. 

Ressuspendeu-se a celulose ácida em 1 litro de NaC0 3 2% e 

manteve-se por 12 horas. Após este período lavou-se em 

água destilada e filtrou-se por duas vezes. A celulose áci 

da foi mantida em refrigerador. 

3.3.8. Heio farelo de Trigo (YOSHIOKA et aZii .. 1982) 

Farelo de trigo 5,Og 

Água de torneira •........• 5,Ornk 

o meio foi autoclavado e conservado a temperatura ambiente. 
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3.3.9. Meio para atividade ligninolítica - H.L.A. (KIRK. et alii~ 

1978, modificado) 

Solução A: 

D-glicose ................. , 10,Og 

....... " ......... . 10,9m,t 

N0 3NH4 ..................... 0,496 (>'<) 

L. asparagina .............. 0,890 (*) 

MgS0 4 .7H20 ................. O,Sg 

C aC 12 • 2H 2 ° ................. ° , r g 

FeS04 ...................... 10,Omg 

Solução elementos traços ... 1,Om,t (ver ítem 3.3.10) 

Solução vitamina ........... 1,Om,t 

Água destilada ........•.... 500,Om,t 

(*) Para me10 limitado de nitrog~nio: 

L. asparagina .............. 89,Omg 

N03NH4 ..................... 49, 6mg 

Solução B: 

Lignina 

KOH ....................... . 

1,Og 

0,86g 

Para meio limitado de nitrog~nio: 

Lignina .................... 1, Og 

KOH ................ ,........ O,53g 

As soluções A e B foram autoclavadas separadamente. Depois 

foi adicionado A, lentamente, misturando com a solução B. Para o final 
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da solução, 50m~ de solução tampao aquecida, foi adicionada, Vla membra

na de filtro esteril. ° tampão consiste em uma solução de succinato de 

sódio 0,6M (FENN & KIRK, 1981, modificado). 

3.3.10. Solução elemento traço 

Nitrato triacetato 1,5g 

MnS0 4 .H20 ................. 1,Og 

CaC1 2 .6H20 ................ 1,Og 

ZnS04 .7H20 ................ 3,Og 

CuS04 .5H20 ................ 10,Omg 

AlK(S04)2 ................. 10,Omg 

H3B03 ..•......•........... 10,Omg 

NaMo04 .................... 10,Omg 

Água destilada ............ 1000~ 

3.3.11. Solução de Vitaminas 

Biotina 0,2Omg 

Ácido p-amino benzóico .... 10,Omg 

Tiamina ..•................ 50, Omg 

Piridoxina ................ 50,Og 

Ácido nicotínico .......... 100,Omg 

Riboflavina ............... 100, Omg 

Água destilada esterilizada 100,Om~ 

A solução foi esterilizada em banho-maria por 15 minutos 

e guardada no refrigerador a 4°C em frasco escuro sob clorofórmio. 



3.3.12. Solução Salina (0,85% p/v) 

NaCl 0,85g 

Água destilada .............. 100,Omt 
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A solução foi distribuida em frascos (9 mi por frasco) e 

autoclavada. 

3.3.13. Solução "Tween 80" (0,1 ou 10% v/v) 

Tween 80 .................... 0,1 ou 10mt 

Água destilada .............. 100,Omt 

A solução foi distribuida em tubos de ensaio, 2,5mt por 

tubo, e a seguir autoclavados e mantidos no refrigerádor 

a 4°C. 

3.3.14. Solução Giemsa 

Giemsa ..................... 1, Og 

Glicerina .................. 66,Omt 

Metanol .................... 66,Omt 

A solução foi preparada pela adição de gLemsa em glice

rina a 600 C e, após resfriamento, ã temperatura ambien

te, foi adicionado m~tanol. Filtrou-se e conservou-se a 

solução ã temperatura ambiente. 

3.3.15. Solução de desoxicolato de sódio 

Desoxicolato de sódio ..... . 

Água destilada ............ . 

8,Og 

100,Om.Q, 

Autoclavada e mantida em refrigerador. 
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3.3.16. Solução de salicina (D-Salicin, Riedel-de-Haen) 1% (p/V) 

Dissolveu-se 19 de salicina em 8Om~ de tampão acetato 

0,05M,pH 5,0 e completou-se o volume para 100~ com tam

pão acetato 0,05M, pH 5,0. Conservada ã 40 C. 

3.3.17. Solução C 

Solução de Na2C0
3 

2% em NaOH O,lN 100~ 

Solução de CuS04 1% ................. l~ 

Solução de tartarato de Na e K 1% l~ 

A solução foi preparada por homogeneização 

ponentes, no momento de ser utilizada. 

3.3.18. Reagente ácido dinitrosalicílico (DNS) 

Ácido 3,5dínitro salicílico .... 1,Og 

Solução de hidróxido de sódio 2N. 20,0~ 

Água destilada .................. 20 ,Om~ 

Após dissolução dos reagentes adicionou-se: 

Tartarato de sódio e Potássio "0 30g 

de seus com-

o volume foi completado para 100,Om~ com H20 destilada e 

a solução conservada em frasco escuro ã temperatura am

bier.te. 

3.3.19. Reativo de Folin - Ciocalteau (Laborclin Ltda) 

O reativo foi diluído 1:1 em água destilada. 



3.3.20. Estoque de Acrilamida 

Acrilamida 75,Og 

N, N metilene-bis-acrilamida •.... 2,Og 

Água des tilada .•......•..•..•.... 250, Om9. 

A solução foi filtrada e mantida a 40 C. 

3.3.21. Tampão do gel separador pH 8,9 

Tris-base 45,75g 

Água des ti lada ................•.. 60, Om9. 
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O pH foi ajustado para 8,9 com HCl IN, e o volume comple

tado pl 100m9. com agua destilada. A solução foi filtrada 

e armazenada à temperatura ambiente. 

3.3.22. Tampão do gel Empilhador pH 6,8 

Tris-base 7,475g 

Água destilada .................. 60,000m9. 

O pH foi ajustado para 6,8 com HCl IN e o volume comple

tado para 100m9, com agua destilada. 

A solução foi conservada sob refrigeração. 

3.3.23. Tampão do Tanque 

Tris ..................••..••.... 63, 2g 

Glicina ....•...............•.... 39, 9g 

Água destilada •......•....•••..• 1000m9, 

A solução foi filtrada e armazenada à temperatura ambien

te no momento do uso, este tampão foi diluído 1:10 com 

agua destilada. 



3.3.24. Tampão da amostra 

Glicerol ...•.....•........•.••.. 

Tampão do gel empilhador .••.•... 

Azul de bromofenol 

5,OmR. 

2,5mR. 

cristais 

o volume foi completado para 25mR. co~ ~6ua 

armazenou-se a -20oe. 

3.3.25. Gel separador a 10% 

Tampão do gel separador 3,OmR. 

Acri lamida .•...••....••.......•.• 10, OrnR, 

Água desmineralizada 

Persulfato de amônia 10% ••..•..•• 

TEMED 

l6,8rnR, 

0,225mR. 

O,OlmR. 

o gel foi preparado no momento do uso. 

3.3.26. Gel empilhador 4% 

Tampão do gel empilhador 

Acri lamida .•...•..•..•...•...•..• 

Água desmineralizada .•.•...•••..• 

Persulfato de amônia 10% .•..•.... 

TEMED 

1,5mR. 

2,0rnR, 

11 ,4mR. 

0,1l2m9, 

0,015rnR, 

o gel foi preparado no momento do uso. 

37 

destilada 
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3.3.27. Fixador PAGE 

Soluções substratos 

a-naftil-acetato 1% em solução aquosa de acetona 50% 

B-naftil-acetato 1% em solução aquosa de acetona 50% 

Estas soluções podem permanecer estocadas no refrigera-

o dor durante alguns meses a -4 C. 

3.3.28. Corante-esterase 

"FAST BLUE, RR" .................. 50,Omg 

Tris-HCl O, 5M pH 7,1 ............. 5, 0m.Q. 

a-naftil-acetato 0,75m9. 

B-naftil-acetato 0, 75m9. 

Água destilada .•.........•....... 43,5m9. 

3.3.29. Tampão acetato de sódio 0,05M pH 5,0 

Acetato de sadio ................. 4, 1015g 

Água destilada............ ....... 800,0m.Q. 

o pH foi ajustado para 5,0 com ácido acêtico glacial e o 

volume completado para 1000,0m.Q. com água destilada. A so-

lução foi conservada em refrigerador a 4°C. 

3.3.30. Tampão Fosfato pH 7,0 

Solução A: 

Na
2

HP04 .l2H20 .................... 3,73g 

Água destilada ................... 1000,0m.Q. 
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Solução B: 

KH2PO 4 •....••............•...... 2, 40g 

Água destilada .........•.•....•. lOOO,Om 

A solução A foi misturada com a solução B na proporçao 7:3, 

c pH foi ajustado par~ I " . ,v to! ,1 mistura conservada em refri-

o gerador a 4 C. 

3.4. Isolamento dos fungos 

Os isolados foram coletados em três diferentes indústrias 

de celulose. Foram feitas coletas dos estoques de madeira, pilhas de ca-

vacos e da própria celulose sendo que esses materiais foram levados para 

o laboratório em recipientes esterilizados. 

Os fungos foram isolados pela transferência do material 

obtido diretamente para as placas contendo meio de cultura para isola-

mento de fungos celulolíticos por estrias e tambem atraves de diluições 

do material em solução salina e, posteriormente, semeadura em placas con-

tendo o mesmo meio citado acima. Isolados purificados foram obtidos atra 

ves de várias replicas em meio mineral para microrganismos celulolíticos. 

Os materiais coletados das regiões externas dos estoques 

de madeira e pilhas de cavacos foram incubados ã 2SoC, e os das regioes 

mais internas foram incubados a temperaturas mais elevadas, 37 e 44°C. 

3.5. Nomenclatura e manutençao das linhagens 

As amostras isoladas foram denominadas de fungos celu-

lulíticos (FC) seguidas de números com a finalidade de diferenciá-las 
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A manutençao dos isolados foi efetuada atraves de repi-

ques periódicos em meio completo e celulose-ágar e, posteriormente, es-

tocados em tubos contendo meio completo e conservados em refrigerador. 

3.6. Avaliações das condições de cultivo 

As condições de cultivo para cada isolado foram estabe-

lecidas de acordo com o desenvolvimento em meio mineral, variando tempe-

raturas e intervalos de tempo. Para tal avaliação utilizou-se um deli-

neamento em fatorial inteiramente casualizado, com três fatores e três 

repetições. Os fatores foram: Fungos (isolados), Temperatura (3 níveis: 

28, 37, 44 graus centígrados) e tempo (3 níveis: 3,5, 7 dias). 

3.7. Seleção em placa (Baseado no método semi-quantitativo estabeleci-

do por MONTENECOURT & EVELEIGH, 1977b) 

Após selecionada a temperatura e o tempo de cultivo ideal 

para o desenvolvimento de cada isolado, estes foram avaliados quanto a 

produção de celulase em placas contendo meio para visualização do halo 

de degradação de celulose (item 3.3.7) com o redutor de colônia desoxi-

colato de sódio. Foram inoculadas três colônias por placa e estas man-

tidas em incubação durante 5 dias. Posteriormente, o material foi 3ubme 

tido a um choque térmico de 500 C durante 18 horas, para revelação do 

halo. 

A atividade enzimática foi expressa pela area total de 

degradação, obtida pela seguinte fórmula: 

- 2 2 Area do halo = TI/4 x (D - d ) 
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Para cada coleta foi feita uma seleção dos isolados em 

relação a linhagem T .. reesei QM94l4, utilizando um delineamento intei-

ramente casualizado. 

3.8. Caracterização das linhagens 

3.8.1. Obtenção de isolados monospóricos(TANAKA, 1986) 

Foram feitas suspensoes em Tween 80 dos isolados selecio-

nados, de acordo com o item 3.7, e com o auxílio de uma alça de plati-

na. os mesmos foram inoculados no centro de uma placa contendo meio com-

pleto. Após a germinação dos esporos urna lupa e fio de platina foram 

utilizados, sob condições estéreis, para transferir um só esporo para um 

novo me~o de cultura, obtendo colônias monospóricas, denominadas de li-

nhagens. 

3.8.2. Classificação das linhagens 

As linhagens selecionadas produtoras de celulases, foram 

encaminhadas para a Prof~ Maria José dos Santos Fernandes do Departamen-

to de Micologia da Universidade Federal de Pernambuco-Recife, as quais 

foram classificadas. 

3.8.3. Técnica citológica(TANAKA et aLii, 1979) 

Nas linhagens selecionadas foram realizadas observações c~ 

tológicas através da coloração de núcleos, estimando-se o número de -nu-

cleo por esporos. Para estes estudos as linhagens foram previamente cul 

tivadas em M.C. durante 5 dias. 

TANAKA, Y.,1986. Comunicação pessoal. 
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Esporos das referidas linhagens foram aderidos a lamínulas 

através de solução de albumina, utilizando-se para fixação, uma solução 

de álcool-ácido-acético 3:1, durante 30 minutos, a temperatura ambiente. 

A hidratação foi efetuada por tratamento sucessivo em álcool 95% e 70%, 

procedendo-se, em seguida, a hidrôlise em ácido clorídrico lN a 600 C, va-

riando o tempo de hidrólise de acordo com a linhagem. Os esporos 

corados por imersão em solução Giemsa, diluída de 1 para 6 com 

foram 

tampao 

fosfato 0.02M pH 7,0. durante 20 a 30 minutos. O excesso de corante foi 

retirado por lavagem com o mesmo tampao. Para observações microscópicas 

foi utilizado o microscópio Olympus, modelo BHS, associado ao sistema fo

tomicrográfico Olympus modelo PM-10AD, quando necessário. 

3.8.4. Verificação do crescimento em diferentes meios de cultivo 

Foram utilizados os seguintes meios de cultura: Meio Com

pleto, BDA, Meio Mínimo. A inoculação das linhagens foi feita no centro 

da placa contendo cada meio de crescimento. A avaliação deste crescimen

to foi feita pela medida do diâmetro em milímetros das colônias com 120 

horas de incubação. 

3.8.5. Avaliação do melhor pH para o crescimento e esporulação em 

melO mineral e meio completo 

Os esporos das linhagens selecionadas foram inoculados 

com auxílio de uma alça de platina no centro da placa contendo meio celu

lose cristalina e meio completo, em diferentes pHs. 
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A variabilidade no crescimento, apresentada pelas linha

gens, foi verificada atraves da medida do diâmetro das colônias (mm) com 

24, 48, 72 e 96 horas de crescimento. 

Para a determinação da quantidade de esporos produzidos 

por cada linhagem, três discos de 0,7cm de diâmetro cada um, foram reti

rados da colônia apos 96 horas de crescimento e colocados em tubos com 

2,SmZ de solução Tween 80. Após agitação para desagregar os esporos, o 

seu número foi estimado pela contagem em camara de Neuwbawer e a produção 

avaliada em relação ã área da colônia atraves da seguinte relação: 

o disco ---------- esporulação da linhagem (media de 3 

contagens) 

o colônia -------- x 

x = esporulação da colônia 

Para tal experimento, utilizou-se um delineamento experi

mental inteiramente casualizado, com três fatores (Fungo, tempo e pR). 

3.8.6. Avaliação da influência do pH na produção de halo 

As linhagens selecionadas foram avaliadas quanto a produ

çao de halo em diferentes pRs. O parâmetro analisado foi a área de de-

gradação em meio contendo c8lulose ácida, seguindo o mesmo 

do item 3.7, porem variando o pR. 

procedi~ento 

O delineamento experimental utilizado foi o fatorial intei 

ramente casualizado, com dois fatores: linhagem e pR. 
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3.8.7. Caracterização para padrões de esterase (PACCOLA-MEIRELLES 

et alii, 1988) 

3.8.7.1. Extração de proteínas e preparo das amostras pa

ra eletroforese 

Esporos das linhagens testadas foram coletados em solução 

de Tween 80 e inoculados em frascos Erlenmeyers de 125mt contendo 50m~ de 

meio completo líquido (item 3.3.3), e inoculados durante 7 dias, de acor

do com as condições estabelecidas no item 3.6. Após a incubação a pe

lícula micelial formada foi filtrada a vacuo em filtro de Buchener, lavan 

do-se o micelio, três vezes, com água destilada, para a retirada do meLO 

de cultivo. Após a filtração o micelio foi levemente seco com papel de 

filtro, avaliando-se o peso em gramas. Para cada 300mg de micelio, adi

cionou-se lm~ do tampão gel empilhador (item 3.3.22) e triturou-se em 

homogeneizador eletrico por 5 minutos, mantendo-se as amostras sempre em 

banho de gelo. O extrato obtido foi conservado em banho de gelo, em re

frigerador, por 12 horas, para completar a extração. Em seguida centri-

fugou-se a 12000g por 20 minutos, em centrífuga refrigerada. Os sobre-

nadantes, extratos proteicos, foram transferidos para frascos, vedados e 

conservados em congelador. 

Retirou-se uma parte do extrato proteico (O,5mt) e mistu

rou-se com uma parte do tampao da amostra (0,5m~), onde aplicou-se 50~~ 

de cada amostra nas canaletas do gelo Cada amostra foi aplicada em duas 

cavidades consecutivas do gel, como repetições. 
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3.8.7.2. Preparo do gel acrilamida 

As placas foram montadas em sistema vertical e vedadas com 

ágar-água (4%). Preparou-se o gel separador ã 10% (item 3.3.25), verten

do-o na placa com o auxílio de uma seringa de vidro. A quantidade do gel 

separador foi calculada para atingir 4,Scm da extremidade superior do gelo 

o restante foi preenchido com água desmineralizada. Uma vez polimeri-

zado o gel verteu-se a placa deixando escoar a agua. Preencheu-se o res

tante da placa com a solução do gel empilhador (3.3.26). O pente foi im~ 

diatamente introduzido sobre este gel e conservou-se a temperatura ambien 

te, para a polimerização. A segu~r, retirou-se o pente e lavou-se os 

p0c;os com tampao do tanque 0.3.23), fixando-se a placa a cuba de corrida. 

As amostras foram aplicadas nos poços com auxílio de micropipetas e com 

uma pipeta Pasteur, completou-se os poços, com tampão do tanque diluído 

(1: 10). Uma vez preenchidos os poços, completou-se o tanque superior da 

cuba com o tampao do tanque. Sob refrigeração, o conjunto foi ligado ã 

fonte, iniciando-se a corrida com 100 volts ate o material atingir o gel 

separador, neste ponto, elevou-se a voltagem a 200V, ate o final da corri 

da. 

3.8.7.3. Coloração para revelação da atividade esterase 

o gel de poliacrilamida foi retirado da placa e incubado 

em solução corante (item 3.3.28), a temperatura ambiente até as bandas 

aparecerem. Posteriormente, o gel foi lavado em água e fixado em solução 

aquosa de glicerol 10% v/v. 
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3.9. Determinação da atividade celulase 

3.9.1. Cultivo em meLO semi-sólido (YOSHIOKA et alii, 1982) 

As linhagens selecionadas foram cultivadas em meLO semi-só 

lido para a determinação das atividades enzimáticas. A partir de colô-

nLas crescidas em meio completo durante 7 dias à temperatura ideal de 

cada linhagem, preparou-se suspensões aquosas contendo 107 esporos/milil~ 

tro, os quais foram inoculados 5m~ em meio farelo de trigo. Após CLnco 

dias de cultivo foi efetuada a extração das enzimas, por adição de agua 

gelada esterelizada permanecendo num banho de gelo durante 3 horas. A se

guir o conteúdo foi agitado com um bastão de vidro e o sobrenadante foi 

separado por filtração e utilizado como fonte de enzimas (ESQUEMA-l). 

3.9.2. Ensaios enzimáticos 

Metodos colorimetricos foram usados para determinação das 

atividades enzimáticas e dosagem de proteínas. O equipamento utilizado 

foi um espectrofotômetro Micronal B-382. A Figura 3 descreve as retas 

padrões utilizadas na determinação das atividades enzimáticas e dosagens 

de proteínas totais, estimadas por regressão linear. 
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3.9.2.1. Determinação das atividades celulases 

A atividade exoglucanase (avicelase) foi determinada, uti

lizando-se celulose microcristalina (Avicel-RIEDEL de HAEN como substra-

to) enquanto que para a determinação da atividade endoglucanase, utili-

zou-se como substrato carboximetil celulose-CMC (Tipo CM-23 FLUKA, A.G.). 

A cada 50mg de substrato, adicionou-se tampão acetato de sódio 0,05M 

pH 5,0 e extrato aquoso da cultura (obtido de acordo com o item 3.9.1) de 

modo ã completar o volume para 5,Omt. Incubou-se a mistura a 500 C e, nos 

intervalos apropriados. A reação foi interrompida com a retirada de lmt 

desta amostra, transferindo-a para tubos contendo lrr& do reagente DNS, o 

substrato não hidrolisado foi separado por centrifugação. A seguir foi 

determinado o teor de açúcares redutores liberados, submetendo a mistura 

de reaçao a banho-maria por 5 minutos e apos resfriamento foi diluída com 

lO,Omt de água e procedeu-se a leitura de absorbância a 540nm contra o 

branco (MILLER, 1959) (ESQUEMA 1). 

A glicose foi utilizada como padrão (Figura 3B) e a ativi

dade enzimática expressa como numero de atividades por miligrama de pro

teínas totais. Definiu-se unidade enzimática como a quantidade de enzi

ma capaz de liberar l~mol de açucar redutor, por hora, nessas condições. 

3.9.2.2. De~erminações da atividade B-glicosidase 

Para determinação da atividade B-glicosidase (salicinase), 

utilizou-se como substrato 0,5ml de solução de salicina 1% em tampão ace

tato de sódio 0,05M pH 5,0. O extrato aquoso da cultura (obtida no item 

3.9.1), adequadamente diluído, foi adicionado de modo a completar o volume 
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1 o_a . b d .. d 500 C. a ,i1~, ~ncu an o-se, a segu~r, a m~stura e reaçao a Em interva-

los de tempo adequados, a reaçao foi interrompida, por adição de 1,Omt do 

reagente DNS, e o produto formado foi quantificado como anteriormente des 

crito. Os passos que sucederam estas etapas foram iguais aos descritos 

no item 3.9.2.1 (ESQUEMA 1). 

3.9.2.3. Dosagem de proteínas (LOWRY et aZii, 1951) 

Para dosagens foram tomados alíquotas do extrato aquoso da 

cultura, obtido no item 3.9.1 adequadamente diluído, completando-se o vo-

lume a 1,OIUt com água destil~da. Em seguida, adicionou-se 5,OIDt da solu-

ção C, e, após 15 minutos, foi acrescentado 0,5rr& do reagente de Folin 

ciocalteau diluído de 1:1 com água destilada. Decorridos 30 minutos, pro 

cedeu-se a leitura da absorbância a 660nm contra o branco (Esquema 1). A 

concentração de proteínas extracelulares totais no filtrado de cultura, 

foi determinada, usando soroalbumina bovina (SAB) como padrão (Figura 3A). 

3.9.2.4. Delineamento utilizado 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente ca-

sualizado em fatorial com dois fatores (Enzimas e linhagens). 
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3.10. Avaliação da atividade ligninolítíca 

3.10.1. Obtenção do substrato lignina a partir de bagaço de ca-

na-de-açúcar 

A obtenção da fração lignina obtida a partir de bagaço de 

cana-de-açúcar, foi feita através do método estabelecido por KIRK et alii 

(1978) modificado por CARRAU et alii (1987). 

o bagaço de cana-de-açúcar foi moído e pulverizado a 

24 mesh. Foi feita uma suspensão deste substrato em hidróxido de sódio 4% 

e autoclavou-se por uma hora. Em seguida a suspensão autoclavada foi fil-

trada, e o sobrenadante diluído com etanol na proporção de 1: 1, sendo a se-

guir incubado por uma noite ã temperatura ambiente. Posteriormente, cen-

trifugou-se a 38.720g por 10 minutos e o sobrenadante foi precipitado por 

redução do pH para 3,0 com HeI IN, ocorrendo a precipitação de lignina. 

Foi realizada uma lavagem com agua destilada pH 3,0 e procedeu-se a se-

cagem em liofilizador. 

Apos o substrato purificado, pesou-se 4mg, 8mg e 16mg e 

ressuspendeu-se em NaOH 0,55% e fez-se a leitura em espectrofotômetro Mi-

cronal B-382. Os resultados obtidos foram comparáveis aos dados da lite-

ratura comprovando a obtenção da fração solúvel de lignina, utilizada co-

mo substrato no meio H.L.A. (item 3.3.9). 

3.10.2. Inóculo e cultivo 

Uma suspensao de esporos, diluída em salina para concen-

6 traça0 de 8 x 10 esporos/rr&, foi utilizada como inóculo em 5rr& de H.L.A. 
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limitado de nitrogênio, obtido de acordo com o item 3.3.9, na proporçao 

de 1:1, distribuidos em Erlenmeyer de 500rn&, para maior aeraçao. Após o 

inóculo, incubou-se ã temperatura ideal de cada fungo e, a cada interva-

lo de 24 horas, fez-se aeração com ar atmosférico em fluxo laminar. 

3.10.3. Quantificação da degradação da lignina (JANSHEKAR et 

aZii~ 1981, modificado por CARRAU et aZii~ 1987) 

A quantificação da degradação foi feita através de analise 

residual do substrato na absorbância ultra violeta ã 28lnm em espectrof~ 

tômetro marca Micronal B-382. 

A cada frasco cultivado de acordo com o item 3.10.2, foram 

adicionados 30m~ de NaOH 0,55%, em seguida o conteúdo foi macerado por 

dez segundos e então centrifugou-se ã 38.720g por 15 minutos em centrífu-

ga refrigerada. O sobrenadante foi precipitado em pH 3,0 com HCl, duran-

te uma noite. Posteriormente a operação de centrifugação foi repetida e 

ressolubilizou-se o precipitado obtido em 5~ de solução de hidróxido de 

sódio 4%. Foram determinadas as quantidades de lignina presente no 

cio do cultivo, em intervalos a cada dois dias, durante dez dias. Em se-

guida, determinou-se a porcentagem de lignina degradada que foi represen-

tada graficamente. 

3.11. Observações de etapas da conidiogênese da linhagem Fusarium 

solani 

A linhagem foi inoculada por estrias, nos quatro bordos de 

lamínulas esterilizadas, colocadas sobre o meio completo em placas de 
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Petri (SOUZA, 1979). Fez-se observações com intervalos de tempos de 2, 

4, 8, 12, 16, 20, 24, 36, 48, 72, 96 e 120 horas. 

As lamínulas foram retiradas com auxílio de uma pinça, a 

cada intervalo de tempo e levada ao microscopio. As estruturas foram 

observadas a fresco e feitos desenhos esquemáticos. Posteriormente, fez-

se a coloração das estruturas pelo método desenvolvido por TANAKA et ali~ 

1970 (item 3.8.3) e fotografou-se. 

3.12. Sobrevivência a luz ultravioleta 

... • 7. • 7 ... Uma suspensao de con~d~os de F. so~an~ em torno de 10 con~ 

dios Im!}., foi diluída em solução salina para uma concentraçao 1 x 106 coní-

di os por m9., estimada em hematímetro. O volume de 10m!}., dessa suspensao de 

conídios foi colocado em uma placa de Petri esterilizada ã distância de 

14cm da fonte de luz ultravioleta marca Mineralight-llS volts, da Ultra-

Violet Prod. Inc. (San Gabriel - Califórnia - USA). Antes do início da 

irradiação uma alíquota de 1m!}., do volume da placa foi retirada, a qual 

foi empregada como controle (100% de sobrevivência). A placa foi expos-

ta durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutos a fonte de luz ul tra-

violeta. Uma alíquota de 1m!}., foi retirada da placa, apos cada período de 

irradiação. Essas alíquotas, assim como as do controle, foram convenien-

temente diluíd&s em soluções salinas e 0,lm2 de cada solução foi semeado 

em placas com me~o completo contendo 0,08% de desoxicolato de sódio, 

e incubados a 28oC. Toda a irradiação e as posteriores diluições 

do material foram realizadas no escuro; as placas foram protegi-

das por papel opaco durante as primeiras 24 horas de incubação. A 

contagem das colônias isoladas foi efetuada - período, apos esse 
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estimado o numero de sobreviventes . -para cada tempo de exposlçao. Os da-

dos foram expressos graficamente (por uma curva logarítmica) em papel 

monolog. 

3.12.1. Isolamento de mutantes morfológicos 

As colônias com alterações morfológicas, surgidas durante 

a exposição ã luz ultra-violeta (item 3.12) foram isoladas por réplica em 

meio completo e fotografadas. 

3.13. Análises estatísticas 

Os resultados obtidos foram comparados estatisticamente atra 

vês dos testes F e Tukey ao nível de 1% e 5% de probabilidade, segundo os 

delineamentos experimentais dos ensaios. 

Nos experimentos fatoriais em que as interações desejadas 

foram significativas, apresentou-se um único quadro de variância contendo 

a decomposição dos graus de liberdade da interação utilizada acrescidos 

dos graus de liberdade do fator fixado. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Isolamento dos fungos 

No isolamento inicial dos fungos utilizou-se o meio mineral 

de isolamento e enriquecimento para microrganismos celulolíticos sem a fon 

te carbono. Esse procedimento foi utilizado com a finalidade de se obter 

-fungos produtores de celulases e ligninases e, por essa razao, a fonte de 

carbono foi substituída pelo próprio material lignocelulósico coletado 

nas indústrias. Tais modificações foram necessárias, pois utilizando o 

meio original citado predominariam os microrganismos celulolíticos. As co-

lônias morfologicamente diferentes crescidas neste meio foram transferi-

das para o mesmo, contendo celulose cristalina e então purificadas. O iso-

lamento dos respectivos fungos foi realizado em pátios de indústrias de 

celulose, ambiente no qual a diversidade de microrganismcs é muito grande. 

Como no nosso caso, o objetivo era selecionar fungos, utilizou-se estrept~ 

micina no meio de cultura para evitar o crescimento de bactérias. 

Foram realizadas quatro coletas, nas quais um total de 115 

linhagens de fungos potencialmente lignocelulósicos (Tabelas 1, 2, 3 e 4 

do Apêndice) foram isolados. 
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Entre os isolados purificados, observou-se uma variabili-

dade morfológica grande, indicando a obtenção de 
~ 

diversos generos degra-

dadores de celulose, sendo que alguns ocorreram co~ maior frequência. Nos 

estoques de madeira em decomposição, observou-se uma grande incidência dos 

gêneros Trichoderma~ AspergiZlus e alguns basidiomicetos, enquanto que 

nas pilhas de cavacos de madeira a maior ocorrencia era de AspergilZus 

fumigatus. O gênero Penicillium ocorreu em todos os ambientes. No subs-

trato celulose predominaram os gêneros Aspergillus e Trichoderma. 

Muitos organismos podem se desenvolver na presença do subs-

trato celulose ou degradar regiões amorfas e derivados solúveis desta, mas 

poucos produzem o sistema enzimático completo que pode efetivar a hidró-

lise extensiva da celulose natural (STEMBERG, 1976 e GROLEU & FORSBERG, 

1981). As 115 linhagens obtidas são potencialmente celulolíticas, pois 

foram isoladas em um melO seletivo. No entanto, estas foram submetidas a 

um processo de seleção, visando as características biológicas de cada iso-

lado, com a finalidade de se obter maiores informações sobre as linhagens 

e se possível a identificação das portadoras de um sistema hidrolítico com 

pleto. 

Para a caracterização biológica dos isolados foram aplica-

dos os seguintes c~itêrios: 1) crescimeuto e produção de enZlmas em um p~ 

riodo de tempo relativamente curto; 2) utilizacão de meios de cultivo con 
~ -

tendo como única fonte de carbono, a celulose cristalina e ou uma fonte de 

carbono com tratamento químico, a celulose ácida, para a avaliação da ca-

pacidade celulolítica; 3) estudo do crescimento em uma ampla margem de 

temperatura, visando futuras utilizações dessas linhagens nos processos de 



57 

produção de celulases; 4) avaliações citológicas; 5) estudos das ativi

dades enzimáticas envolvendo a degradação de celulose e lignina. 

4.2. Determinações das condições de cultivo 

Para que a hidrólise enzimática seja efetiva os microrga-

nlsmos devem ser cultivados sob condições ideais de desenvolvimento, nao 

alterando portanto, o seu metabolismo. Estas condições de cultivo foram 

estabelecidas em melO mineral, contendo celulose cristalina como fonte de 

carbono Citem 3.3.6). 

Nas Tabelas 5, 9, 13, 17 do Apêndice, encontram-se os re-

sultados do crescimento em mineral para microrganismos celulolíticos, va

riando temperatura e tempo de desenvolvimento para cada isolado. De acor

do com as análises de variância, Tabelas 6, 10, 14 e 18 do Apêndice, foi 

observado interações significativas entre os fatores tempo, temperatura e 

linhagens. Nas Tabelas 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19 e 20 do Apêndice, pode-se 

verificar o tempo e a temperatura ideal de desenvolvimento para cada lSO

lado, de acordo com as médias de crescimento neste meio. No geral, o me

lhor tempo de cultivo foi estabelecido como sendo o período de 7 dias, em

bora a maioria dos isolados apresentaram colônias com um crescimento ra-

dial significativ0 no nível de 5 dias de incubação. Entre os isolados a 

maioria das amostras são mesofílicas e termofílicas facultativas, não foi 

encontrado nenhum termofílico obrigatório. 
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4.3. Seleção em placas 

Os isolados foram selecionados quanto a capacidade hidro-

lítica pelo teste semiquantitativo em placas baseado em MONTENECOURT & 

EVELEIGH (1977b) que consiste na hidrôlise de celulose ácida na presença 

de redutor de colônia, permitindo avaliar um número grande de colônias por 

placas. 

Segundo BFANDT (1975), mudanças na estrutura da celulose 

afetam sua suscetibilidade ao ataque enzimático, alterando a cristalini-

dade e o grau de polimerização. A natureza do substrato utilizado neste 

ensaio, pre-tratado via ácida, permitiu quantificar a presença de enzimas 

extracelulares atraves da visualização de halo no melO (Figura 4). 

Figura 4. Visualização do halo de degradação em celulose acida 
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Durante o ensaio utilizou-se o redutor de colônia desoxico 

lato de sódio, na concentração de 0,08%, a mesma estabelecida para Asper

gillus nidulans por MACKINTOSK& PRITCHARD (1963), tal concentração demons

trou-se eficiente pois reduziu consideravelmente o diâmetro das colônias, 

sem causar alterações morfológicas drásticas nos diferentes isolados. 

De acordo com MONTENECOURT & EVELEIGH (1977b) com a utili-

zaçao do redutor é possível avaliar um número maior de colônias por 

ca, facilitando no caso de ensaios semi-quantitativos. 

pla-

A avaliação da produção de exoenzimas tem sido estimada pe

lo índice enzimático, que consiste na razão da medida do diâmetro total 

(colônia+halo) pelo diâmetro das colônias (BERTOLINI, 1987; ROUMAS, 1988; 

FURLANETO, 1989; VALADARES, 1989). No entanto, para melhor expressar a ca

pacidade de degradação dos fungos, avaliou-se a área total degradada, obti 

da pela diferença entre a área total de degradação e a área de crescimento 

da colônia, de acordo com a fórmula do ítem 3.7, sugerida por FERNANDES, 

1987. Tal procedimento forneceu uma estimativa mais precisa em relação ao 

índice enzimático, considerando que uma colônia de tamanho maior pode pro

duzir, mesmo que a largura de seu halo seja menor, maior área degradada de 

celulose, em relação a uma colônia menor, que expresse um halo considerá

vel. 

l~NDELS (1975) e MONTENECOURT & EVELEIGH (1977a) trabalhan

do com mutante QM94l4 e a linhagem selvagem QM6a de Trichoderma reesei 

demonstraram a correlação positiva que existe entre a formação de halo de 

degradação em placa e a atividade enzimática dessas linhagens, indicando 

assim a validade do uso de técnicas semi-quantitativas para medir a 

FERNANDES, J.S.C., 1987. Comunicação pessoal. 
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atividade celulolítica. Tal correlação também foi efetiva para Humicola 

sp (ROUMAS, 1988), e isolados selvagens de fungos filamentosos (BERTOLINI, 

1987), quando avaliados bioquimicamente. 

Sendo assim, este ensaio foi adotado como um critério de 

seleção. Entre os 115 isolados de fungos obtidos, 12 foram selecionados 

quanto a produção de halo em meio contendo celulose ácida, descrito a se

guir. 

Na primeira seleção foram analisados 33 fungos isolados na 

coleta n9 1. Entre esses, somente nove produziram halo. A Tabela 1, apr~ 

senta a análise de variância deste experimento. De acordo com a Tabela 2, 

foram selecionados quatro isolados considerados superiores ou que não di-

feriram estatiscamente da linhagem T. reesei QM94l4. 

Tabela 1. Análise de variância da produção de halo dos isolados 

na coleta n9 1 

Fonte de Variação 

Isolados 

Resíduo 

G.L. 

8 

45 

Q.M. 

122487,37 

3272,39 

Valor de F. 

37,43** 

obtidos 

C.V. 

28,33% 

** Existem diferenças significativas entre tratamentos ao nível de 1% de 

probabilidade. 

G.L., grau de liberdade; Q.M. quadrado médio; F, teste estatístico utiliza 

do; C.V. Coeficiente de var~~çao. 
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Tabela 2. Teste Tukey para medias de áreas de degradação de celulose aci-

da de cada isolado (Seleção I) 

Linhagens Medias Contraste 

FCl 
418,48 a 

FC5 
329,21 ab 

FC
3 

293,22 b 

FC13 
283,79 b 

QM9414 250,74 b 

FC 23 92,15 c 

FC
8 

76,44 c 

FC16 49,38 c 

FC15 23,79 c 

,~ Médias de 6 repetições 

'io", As médias seguidas por letras distintas não diferem entre S1. pelo tes te 

Tukey ao nivel de 5% de probabilidade. 

Na segunda seleção foram analisados 32 isolados dos quais 

25 expressaram halo em celulose ácida. De acordo com a Tabela 4, foram 

8elecionados quatro isolados, entre estes somente o isolado FC 37 era supe

r1.or estatisticamente à linhagem QM9414 quanto a produção de halo. A ana-

lise de variância deste experimento encontra-se na Tabela 3. 
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Tabela 3. Análise de variância da produção de halo dos isolados obtidos 

na coleta n9 2 

Fonte de Variação 

Tratamento 

Resíduo 

G.L. 

24 

125 

Q.M. 

33,77 

2,37 

F. C.V. 

14,2** 10% 

*,~ Existem diferenças significativas entre os tratamentos ao nível de 1% 

de probabilidade 

Tabela 4. Teste Tukey para as médias de áreas de degradação de 

ácida de cada isolado (Seleção 11) 

Linhagens Médias 

FC37 107,403 

FC35 48,56 

FC59 34,98 

FC53 34,00 
QM9414 33,80 

FC39 27,58 

FC38 17 ,96 
FC58 14,85 

FC49 12,86 

FC50 9,94 

FC55 6,80 

FC57 6,02 
FC5l 4,90 

FC47 3,40 
FC54 2,94 

FC45 1,047 

FC56 0,78 

FC41 0,27 

FC60 0,26 
FC43 0,26 
FC40 0,26 

FC42 0,25 

FC48 0,24 

FC62 0,24 

FC61 0,24 

* Média de 6 repetiç;es 

celulose 

Contraste 

a 
b 
bc 
bc 
bc 
bc 
bc 
bc 
bc 
bc 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

c 
c 
c 
c 
c 
c 

c 

*,~ As médias seguidas por letras distintas diferem significativamente entre 
si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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Na terceira seleção foram analisados 32 isolados, sendo que 

destes, somente 8 apresentaram halo de degradação em placa. Pelo teste 

Tukey de acordo com a Tabela 6, cinco isolados apresentaram médias que não 

diferiram estatisticamente da linhagem QM9414. No entanto, foram selecio

nados os isolados FC 88 e FC77 , por apresentarem as ma~ores áreas de degra

dação. De acordo com a análise de variância, Tabela 5, foi observado um 

coeficiente de variação elevado, 50,84%, embora tenha sido possível de

tectar diferenças entre os tratamentos ao nível de 5% e 1% através do tes

te F. A causa da elevação do coeficiente de variação pode estar relacio

nada com a propria natureza dos isolados utilizados, os quais são fungos 

selvagens (originados de cultivos não purificados geneticamente). Para se 

obter um experimento mais preciso, faz-se necessário estudar cada isolado, 

utilizando colônias monosporicas, visando detectar a existência de varia

bilidade dentro da linhagem. VALADARES (1989), utilizou tal procedimento 

no estudo da produção de enzimas por Metharizium anisopliae. 

Tabela 5. Análise de variância da produção de halos dos isolados obtidos 

na coleta n9 3 

Fonte de Variaçao G.L. Q.M. Valor de F C.V. 

Tratamento 7 27797,38 12,9** 50,84% 

Resíduo 40 2162,233 

** Existem diferenças significativas ã nível de 1% de probabilidade. 
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Tabela 6. Teste Tukey para medias de áreas de degradação de celulose áci

da de cada isolado (Seleção 111) 

Linhagem Media Contraste 

FC 88 
232,11 a 

FC
77 

153,97 ab 

FC
87 

84,95 bc 

FC58 79,03 bc 

FC
9l 

49,41 c 

FC
79 46,33 c 

QM
9414 

46,23 c 

FC
78 

39,56 c 

,~ Medias de 6 repetições 

** As medias seguidas por letras distintas diferem significativamente pelo 

teste Tukey a 5% de probabilidade. 

Na quarta seleção foram analisados 21 isolados, dos quais 

somente 8 expressaram halos significativos. Na Tabela 8, verifica-se que 

os isolados FCl02 ' FC
l13

, FC97 , embora diferindo estatisticamente da li-

nhagem QM94l4, apresentam medias superiores, no entanto foram selecionados 

isolados 102 e 113 pois alem de apresentarem maior área de degradação es

tes são termofí1icos· facultativos e tiveram maior media de crescimento em 

me~o mineral (Tabela 20 do Apêndice). 
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Tabela 7. Analise de variância da produção de halo dos isolados na cole-

ta n'? 4 

Fonte de Variação 

Tratamento 

Resíduo 

G.L. 

7 

16 

Q .M. Valor de F C.V. 

2.008,15 257,79*''t 7,05 

7,79 

** Existem diferenças significativas ao nível de 1% de probabilidade. 

Tabela 8. Teste Tukey para médias de areas de degradação de celulose aci-

da de cada isolado (Seleção IV) 

Linhagem 

QM94l4 

FC
102 

FC
1l3 

FC
97 

FC
1l2 

FC
1l4 

FC
1l5 

FC llO 

,'t Méciias de 6 repetições. 

Média 

90,82 

59,65 

46,52 

41,13 

22,75 

21,40 

18,22 

16,41 

Contraste 

a 

b 

c 

c 

d 

d 

d 

d 

** Médias seguidas por letras distintas apresentam diferenças significati

vas ao nIvel de 5%. 
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4. 4 . Caracterização das linhagens selecionadas 

4.4.1. Obtenção de isolados monospóricos 

Os doze isolados selecionados foram caracterizados corno li-

nhagens a partir da obtenção de colônias monospóricas. Geneticamente um 

isolado poderá ser considerado linhagem quando proveniente de esporos indi 

vi duais e uninucleados (PIZZIF~~I-FlEINER, 19 89). No entanto, os isolados 

do presente trabalho foram considerados linhagens, devido ao fato de terem 

sido purificados através de cultiv o monospórico, apesar de alguns apresen-

tarem v ariações no número de núcleos nos esporos. 

Fi gura 5. Linhagens obtidas a partir de cultura monospórica dos isolados 
s elecionados 

PIZZlRANI-KLEINER, A.A., 1989. Comunicação pessoal. 
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Os numeros de 1 a 12 correspondem aos isolados identifica-

dos na Tabela 9. 

Tabela 9. Classificação das linhagens selecionadas produtoras de celulases 

Obtenção n9 de Nomencla 
Classificação linhagens tura 

Seleção I 1 FC l AspergiUus parasiticus var.Speare 

2 FC3 AspergiZZus fZavus var.Link 

3 FCS AspergiZZus fZavus var .Link 

4 FC 13 Aspergi Z Zus parasiticus var.Spereare 

Seleção 11 S FC3S Trichoderma viride Pers.ex.S.F.Gray 

6 FC
37 Trichoderma pseudokoningii varo Rifai 

7 FCS3 Fusarium soZani (Mart. ) App & WR. 

8 FCS9 Trichoderma viride Pers. ex. S.F.Gray 

Seleção III 9 AspergiZZus fumigatus var.Fresenius 

10 AspergiZZus fumigatus var.Fresenius 

Seleção IV 11 AspergilZus fumigatus var.Fresenius 

12 PeniciZZium feZZutanum var.Biourge 
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4.4.2. Classificação das linhagens 

As linhagens foram classificadas na Universidade Federal .de 

Pernambuco, de acordo com o item 3.8.2 da metologia. 

Todos ,),5 e;E:DerOS encontrados, descritos na Tabela 9, tem s~ 

do relatados produtores de celulases (COUGHLAN, 1985). Entre esses, a es

pecie Fusarium soZani tem sido considerada viavel para a exploração co

mercial (WOOD & McCRAE, 1979; McHALE & COUGHLAN, 1980). Segundo DRE'ív & 

KADfu~, 1979,algumas linhagens de Aspergillus fumigatus apresentam um com

plexo enzimático efetivo na conversão de materiais lignocelulosicos. Li

nhagens de A. flavus tambem tem sido identificadas como produtoras de lig

ninases (BETTS & DART, 1988), sendo identificadas nesta especie, enzimas 

envolvidas na degradação de compostos lignocelulosicos. 

4.4.3. Caracterização citologica das linhagens 

As linhagens foram caracterizadas citologicamente pela tec-

n~ca de coloração de núcleos, estimando o número de núcleos por esporo 

(item 3.8.3). Foram analisados 300 conídios por linhagens, cUJos resulta-

dos se encontram na Tabela 10. Somente as linhagens FC37 e FC
53

, apre-

sentaram conidios 100% uninucleados. A obtenção de linhagens com esporos 

uninucleados constitui um material propício para futuros estudos gene ti-

COS, uma vez que a obtenção e seleção de mutantes e facilitada ã partir de 

conidios uninucleados. 
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Tabela ),Ó. Frequência de núcleos por conídios das linhagens estudadas 

Linhagens 
un~ 

FC
l 

29,6 

FC
3 

65,0 

FC
5 

63,8 

FC
13 

70,6 

FC
35 

85,0 

FC
37 

100,0 

FC
53 

100,0 

FC
59 

98,2 

FC
77 

89,9 

FC
88 

79,0 

FC
102 

92,0 

FC
1l3 

86,7 

bi 

56,4 

32,7 

34,2 

29,0 

15,0 

1,8 

10,1 

21,0 

8,0 

13,3 

% de núcleos por conídios 

tri tetra multinucleados 

13,0 1,0 

2,0 

0,4 

De acordo com a Figura 6, podemos observar que apesar de 

algumas linhagens terem sido classificadas como pertencentes a mesma es

pécie e variedade, estas apresentam conídios com características morfoló

gicas diferentes. 
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Fi gura 6. Características conidiais das linhagens selecionadas 
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Fig. 6 (Legenda) 

(1,Z,3,4) - Qo~~pondem ~~pe~vamente, ao~ QonZdio~ d~ ~nhage~ FC

" FC3' FC 5, FC 13 · 
ConZdio-6 ~edondo-6 gMnd~ e ;'nte~a ~potc.u1.ação. 

(5, 8) - fLnhrt:JC!1 .o r:::C35 e FC 59 Jt~pe.Q.Ü.vamente. Ap~~entam di6e.Jtenç~ 

mo~6olôg;'c.~ ev;'dent~ 1 a ~nhagem FC 59 Qom QonZdio-6 ov~ e 

vaQu.olado~ e ;'nte~a upo~aç.ão e FC35 Qom QonZdio,6 levemen

te ov~ não vaQu.olado~ e meno~~. 

[6) - FC 37 - ConZdio-6 ov~, vac.u.olado-6 e u.~nu.c.le.ado-6. 

(7) - FC 53 - MaMo e jl;kMO c.onZdi0-6 u~nu.c.lea.do-6. Nú.ueo-6 ac.entua-

dO-6, inte~a. upo~ula.ção. 

(9,10,11) - FC 77 , FC
8E

, FC 10Z ~~peetivame.nte. ConZdio-6 ~edondado-6,Qom 

pe.que.n~ aUe.MÇÕU mo~6olôg;'QM n~te.-6, e~e ~ unhage.~. 

Inte.~a. ~po~aç.ão. A ~eta in.dic.a. upo~o~ a.g~egado-6 em FC 1 OZ' 

( 1Z ) - FC 113 - COrUdi0-6 ~e.dondado-6, inte.~a. e.-6po~a.ção de 

ag~e.ga.da. 

Ainda pela Figura 6, observou-se que as espécies do ge-

nero Aspergillus encontradas podem ser divididas em dois grupos, quanto 

as características morfológicas de seus conídios. Um grupo incluindo 

A. flavus e A. parasiticus (1, 2, 3, 4) e outro os isolados de 

A. fumigatus (9, 10, 11). 
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4.4.4. Verificação do crescimento em diferentes melOS de cultivo 

Em estudos de isolamento e seleção de microrganismos visan 

do futuros estudos genéticos é importante o estabelecimento do crescimento 

em meios definidos. A Tabela 11 apresenta os resultados do 

das linhagens em meio completo, meio mínimo e BDA. Todas as 

apresentaram crescimento e esporulação nos meios utilizados. 

crescimento 

linhagens 

Tabela 11. Avaliação do crescimento das linhagens celulolíticas nos di-

ferentes meios de cultivo, utilizando o diâmetro médio de 

três repetições (em rrnn) 

Meios 

Linhagens BDA MC M.M. 

FC l 74,S 60,0 lS,O 

FC
3 77 ,O 87,0 80,0 

FCS 75,5 87,0 4S,0 

FC
13 79,S 87,0 73,0 

FC
3S 87,0 87,0 87,0 

FC
37 87,0 87,0 87,0 

FC
S3 77 ,S 86,0 83,S 

FC
S9 87,0 82,3 S5,O 

FC
77 

87,0 87,0 87,0 

FC 88 87,0 87,0 67,S 

FC l02 82,0 87,0 SO,O 

FC llS S3,S 70,0 35,5 
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4.4.5. Crescimento e esporulação em diferentes valores de pH 

A avaliação do crescimento das linhagens, obtidas na sele-

çao I. em meLO completo e mineral nos diferentes pH e períodos encon-

tram-se nas Tabelas 12 e 16. As análises de variância, Tabelas 13 e 17, 

mostram que houve interação entre horas, linhagens e pH.As Tabelas 14 

e 18 apresentam os testes de comparaçao de médias paraléada linhagem nos 

diferentes pHs. Embora tenha ocorrido uma superioridade das médias de 

crescimento das linhagens para os pHs mais baixos nos dois meios anali-

sados, verificou-se que em meio mineral contendo celulose como fonte de 

carbono, as diferenças de crescimento nos períodos avaliados, foram mais 

acentuadas entre os pHs, evidenciando assim, uma correlação entre pH e 

meio, ou seja, em determinado meio de cultivo a influência do pH no cres

cimento do fungo foi maior. 

Quanto a esporulação de acordo com as Tabelas 15 e 19, ob

servou-se que em meio completo a esporulação numericamente não apresenta 

grandes diferenças na faixa de pH testada, enquanto que em meLO mineral 

nos pH maLS baixos a esporulação foi maior. 
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Tabela 12. Crescimento de linhagens obtidas na seleção I, nos diferentes pH 
em meio completo (os dados constituem a média de três repetições) 

Horas 

Linhagens 5,0 5,5 6,0 6,5 6,8 7,0 7,5 

24 FC1 10,7 12,3 14, ° 11,3 11 ,5 10,3 11 ,0 
FC3 12,7 9,8 12,2 11,7 11 ,2 11 ,8 11,8 
FC5 14,8 14,7 15,2 15,0 13,7 l3,2 14,3 
FCl3 8,2 9,0 8,8 9,7 8,2 8,3 7,8 

48 FC1 25,8 23,5 27,5 26,2 26,0 26,3 26,3 
FC3 30,2 28,7 27,8 27,0 27,5 26,5 26,3 
FC5 32,7 33,3 31,7 34,0 31,5 30,5 29,8 
FC l3 17,8 18,0 17,5 18,2 17,5 17,7 16,0 

72 FCl 40,2 42,0 41,2 40,0 39,2 38,7 39,2 
FC3 44,0 42,0 41,2 40,3 40,0 39,8 39,5 
FC5 49,3 50,3 49,2 49,5 45,7 46,0 45,5 
FC13 25,8 26,7 25,0 26,3 31,2 25,5 24,2 

96 FC1 55,2 56,8 56,7 54,8 54,2 54,2 54,3 
FC3 58,3 57,8 57,2 55,5 54,0 54,0 54,3 
FC5 67,0 67,7 67,8 67,0 65,5 65,5 62,2 
FC13 36,3 36,9 35,3 35,3 33,7 33,7 33,2 

Tabela 13. Análise de variância do crescimento em diferentes pH em melO com
pleto, referente as linhagens obtidas na Seleção I 

Fonte de Variação 

Horas 
pH/FC1 
pH/FC3 
pH/FC5 
pH/FC13 
pH/(Linh) 
Linhagem 
Hora x Lin.x pfl 
Resíduo 

G.L. 

3 
6 
6 
6 
6 

24 
3 

54 
224 

Q.M. 

26347,92 
7,99 

20,37 
24,57 
10,60 
15,88 

4828,91 
3,66 
2,43 

* Valores significativos aonive1 de 5% 

Valor F C.V. 

10823,26* 4,82 
3,28* 
8,37* 

10,09* 
4,36>'< 
6,52>'< 

1983,63* 
1,51>'< 
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Tabela 14_ Teste Tukey para médias de crescimento em meio completo nos di
ferentes pH para cada linhagem 

Linhagens pH Médias 5% 1% 

6,0 34,83 a A 
5,5 33,67 ab AB 
6,5 33,08 ab AB 
5,0 32,96 ab AB 
6,8 32,74 b AR 
7,5 32,71 b AB 
7,0 32,43 b B 

5,0 36,29 a A 
5,5 35,46 ab AB 
6,0 34,58 abc ABC 
6,5 33,62 bc BC 
6,8 33,17 c C 
7,0 33,08 c C 
7,5 33,00 c C 

5,5 41,50 a A 
6,5 41,33 a A 
6,0 40,96 ab AB 
5,0 40,96 ab AB 
6,8 39,08 bc BC 
7,0 38,79 c BC 
7,5 37,96 c C 

6,8 23,14 a A 
5,5 22,62 a A 
6,5 22,37 a AB 
5,0 22,08 ab AB 
6,0 21,67 ab AB 
7,0 21,32 ab AB 
7,5 20,29 b B 

* Médias seguidas por letras distintas diferem entre S1 ao nível de signi
ficância indicado_ 

DMS 1% = 2,20 DMS 5% = 1,88 

Tabela 15_ Avaliação do melhor pH para esporulélção em meio completo { se.le-
ção I) 

pH 

Linhagens 5,0 5,5 6,0 6,5 6,8 7,0 7,5 

FCl 2 46.107 , 2,96-10 7 3,45-10 7 4 32'107 , 4,77 -lO 7 3 74-107 , 3 70-107 , 
FC3 5 52-107 , 6 56-107 , 3 24-107 , 3,98'107 3,38-107 2,19-107 2 30-107 , 
FC 5 3 03-107 , 2,98-107 2 29-10 7 , 3 43-107 , 2,83-107 2 80-107 , 2 72-107 , 
FC13 4,44-107 5 17-107 , 4 40 -10 7 , 3,48-107 3,13 -lO 7 2 58-107 , 2,49 -lO 7 

-il! 
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Tabela 16. Crescimento nos diferentes pH em meio mineral utilizando o diâ-
metro médio de três repetições (em rnrn) • Seleção I 

Horas pH 

Linhagens 5,0 5,5 6,0 6,5 6,8 7,0 7,5 

24 FC l 3,3 5,6 5,0 6,83 5,83 5,3 ';,3 
FC3 3,0 4,3 5,6 6,8 5,6 5 5,6 
FC 5 5,3 5,3 6,3 5,6 7,0 4,~ 3,3 
FC13 5,6 4,6 4,83 6,0 5,0 4,0 4,0 

48 FC1 20,16 19,6 19,0 19,5 16,5 16,3 14,83 
FC3 19,5 20,5 19,5 18,6 15,2 17,0 14,3 
FC5 20,2 21,8 19,2 16,8 20,3 15,6 14,3 
FC13 16,3 15,0 13,3 13 ,2 12,6 12,5 8,0 

72 FCl 31,6 30,6 29,6 23,2 25,2 23,2 20,6 
FC3 29,3 31,0 27,0 26,5 24,6 22,6 19,6 
FC5 29,83 31,16 29,0 27,3 23,6 21,5 20 
FC13 21,6 22,5 20,16 20,3 18,6 17,5 13 ,6 

96 FC l 44,3 42,0 41,2 38,0 35,3 33,3 29,8 
FC3 42,0 41,5 39,3 36 35,2 29,0 24,0 
FC 5 41,5 41,8 38,8 38,3 36,0 29,0 27,3 
FC l3 31,6 30,2 29,8 25,8 25,8 23,5 20 

Tabela 17. Análise de variância do crescimento em diferentes pH em me~o m~
neral, referente as linhagens obtidas na Seleção I 

Fonte de Variação 

Horas 
pH/FC l 
pH/FC3 
pH/FC5 
pH/FC13 
pH/(Linh) 
Linhagem 
Hora x Lin. x pH 
Resíduo 

G.L. 

3 
6 
6 
6 
6 

24 
3 

54 
224 

Q.M. 

124l3,27 
87,44 

109,74 
131,56 

74,80 
100,89 
642,97 

4,54 
1,87 

,,< Valores significativos aonlve1 de 5% 

Valor F C.V. 

6644,77* 6,81% 
46,80* 
58,74* 
70,42* 
40,02* 
54,00* 

344,18* 
2,43* 
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Tabela 18. Teste Tukey para médias de crescimento em meio mineral dos dife
rentes pH para cada linhagem 

Linhagens pH Médias 5% 1% 

FC1 5,0 24,87 a A 
5,5 24,50 a A 
6,0 23,70 a AB 
6,5 21,87 b BC 
6,8 20,72 bc CD 
7,0 19,54 c DE 
7,5 17,66 c E 

FC3 5,5 24,33 a A 
5,0 23,45 ab AB 
6,0 22,87 ab AB 
6,5 22,00 b BC 
6,8 20,16 c CD 
7,0 18,41 d D 
7,5 15,91 e E 

FC5 5,5 25,04 a A 
5,0 24,16 ab A 
6,0 23,29 bc AB 
6,5 22,04 c B 
6,8 21,75 c B 
7,0 17,62 d C 
7,5 16,25 d C 

FC 13 5,0 18,83 a A 
5,5 18,08 ab AB 
6,0 17,04 bc ABC 
6,5 16,33 c BC 
6,8 15,54 cd CD 
7,0 14,37 d D 
7,5 11,41 e E 

* Média de 3 repetições. - ";~* Médias seguidas por letras distintas diferem 
entre si ao nível de significância indicado 

DMS 1% 1,92 DMS 5% = 1,64 

Tabela 19. Avaliação do melhor pH para esporu1ação em meio mineral contendo 
celulose cristalina como fonte de carbono (Seleção I) 

EH 

Linhagens 5,0 5,5 6,0 6,5 6,8 7,0 7,5 

FC1 7 46'106 1,49'107 1,14.107 8,45'106 7,46'106 7,58'106 7 46'106 , , 
FC3 1,04,107 1,24,107 8,95,106 6,46,106 5,96,106 4,97,106 4,97,106 

FC 5 6 96-106 , 8 95 -106 , 6 46'106 , 5,96'106 6 46'106 , 5 96'106 , 6,46'106 

FC 13 5 96'106 , 6 46'106 , 3 98'106 , 4,47'106 3 48-106 , 3,48.106 3,47'106 
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Para as linhagens da seleção 11, as médias de crescimento 

nos meios completo e mineral em diferentes pH nos períodos analisados, 

encontram-se nas Tabelas 20 e 24. Através da análise de variância, Ta

belas 21 e 25, verificou-se que houve diferenças significativas entre os 

tratamentos citados. Pelo teste Tukey, Tabelas 22 e 26, detectou-se di

ferenças em relação ao pH para o crescimento nos meios analisados. No 

meio mineral as diferenças entre as médias do crescimento dos fungos den

tro de cada período, foram mais acentuadas, indicando uma maior influên

Cla do pH neste meio em relação ao crescimento das linhagens. Pode-se 

observar também que as linhagens FC35 e FCS9 apresentaram em termos nume

ricos (Tabelas 20 e 24) um menor crescimento em meio mineral em relação 

ao melO completo. Enquanto que nas linhagens FCS3 e FC
37 

isto nao ocor

reu. Quanto a esporulação de acordo com as Tabelas 23 e 27 verificou-se 

que as maiores esporulações ocorrem nos pHs considerados os melhores pa

ra o crescimento. Alem disto observou-se que em melO completo ocorre uma 

maior esporulação. 

Atraves da análise de variância, Tabelas 29, 33, 37 e 41, 

verificou-se diferenças entre tratamentos envolvendo as linhagens das se

leções 111 e IV~ sendo que pelo teste Tukey, observou-se que em meio ml-

neral os pHs menores proporcionaram um maior crescimento, comparado ao 

meio completo. Em relação a esporulação verificou-se uma maior taxa de 

produção de esporos para os pHs menores. Na maioria das linhagens nao hou 

ve diferenças numéricas de esporulação nos dois meios analisados, com ex

ceçao da linhagem FC102 que apresentou maior esporulação em meio mineral 

(Tabelas 31, 35, 39 e 43). 
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Tabela 20. Crescimento de linhagens obtidas na seleção 11 nos diferentes pH 
em meio completo. (Os dados constituem a média de três repeti-
.ções em mm) 

Horas 5,0 5,5 6,0 6,5 6,8 7,0 7,5 
Linhagens 

24 FC 35 18,5 19,5 17,8 14,7 15,5 13,2 13,5 
FC37 31,7 30,8 25,0 20,8 19,8 19,7 17,2 
FC53 10,0 11,5 11 ,5 12,3 11 ,2 11,7 11,3 
FC59 20,0 21,2 25,0 21,7 22,0 16,3 15,3 

48 FC 35 59,7 60,2 53,3 47,2 45,3 41,3 57,7 
FC37 66,8 69,0 57,7 48,0 45,8 43,0 37,5 
FC53 25,0 26,0 25,7 25,7 26,0 24,5 26,5 
FC59 61,3 61,8 56,7 50,5 49,2 40,5 41,2 

72 FC 35 87,0 87,0 83,8 79,7 75,3 71 ,2 65,2 
FC37 87,0 87,0 87,0 87,0 75,0 78,5 69,7 
FC53 34,0 36,0 36,0 38,2 35,8 37,8 36,8 
FC59 87,0 87,0 87,0 80,3 74,3 69,5 65,2 

96 FC35 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 
FC37 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 85,7 76,5 
FC53 45,5 48,3 50,7 50,3 66,5 52,7 52,7 
FC59 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 83,8 

Tabela 21. Análise de variância do crescimento em diferentes pH em me~o com
pleto, referente as linhagens obtidas na Seleção 11 

Fonte de Variação G.L. Q.M. Valor F C.V. 

Horas 3 60417,82 3105 ,58~'c 8,41% 
pH!FC35 6 187,05 9,61* 
pH!FC37 6 535,28 27,51"< 
pH!FC 53 6 42,17 2,17* 
pH!FC59 6 332,93 17 ,11'~ 
pH!(Linh) 24 274,36 14, 10'~ 
Linhagem 3 16571,16 851, 79'~ 
Hora x Lin.x pH 54 29,44 1 ,51'~ 
Residuo 224 19,45 

* Valores significativos aonivel de 5% 
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Tabela 22. Teste Tukey para médias de crescimento em meio completo nos dife-
rentes pH para cada linhagem (seleção lI) 

Linhagens pH Médias 5% 1% 

FC 35 5,5 63,42 a A 
5,0 63,04 a AB 
6,0 50,50 ab ABC 
6,5 57,12 bc BCD 
7,5 55,83 bc CD 
6,8 55,79 bc CD 
7,0 53,17 c D 

FC 37 5,5 68,46 a A 
5,0 68,12 a A 
6,0 64,17 ab AB 
6,5 60,71 bc BC 
6,8 56,92 c C 
7,0 56,71 c C 
7,5 50,21 d D 

FC53 6,8 34,87 a A 
7,5 31,83 ab AB 
7,0 31,67 ab AB 
6,5 31,62 ab AB 
6,0 31,04 ab AB 
5,5 30,46 ab AB 
5,0 28,62 b B 

FC59 5,5 64,25 a A 
6,0 63,92 a A 
5,0 63,83 a A 
6,5 59,87 ab A 
6,8 58,12 bc AB 
7,0 53,33 cd BC 
7,5 51,37 d C 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre s~ ao nível de signifi
cância indicado 

DMS 1% = 6,21 DMS 5% :;:; 5,31 

Tabela 230 Avaliação do me1h0r pH para esporu1ação em meio completo (Sele-
ção lI) 

pH 

Linhagens 5,0 5,5 6,0 6,5 6,8 7,0 7,5 

FC 35 3,76 0 108 3,42 0 108 2,35 0 108 1 09 0108 1 66 0108 1 50 0 108 1 62 0 108 , , , , 
FC 37 1,55 0108 9,07 0 107 1,60 0 107 1,35 0 107 1,51 0107 1,20 0 107 1,07 0 107 

FC53 4,88 0 108 4,94 0 108 3,82 0 108 4,01 0108 3,77 0108 3,83.108 3,76-108 

FC
59 1,01 0 108 8,40 0107 9,51 0107 8,89 0107 1,01 0108 1,12 0108 1,06.108 
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Tabela 24. Crescimento de linhagens obtidas na seleção 11 nos diferentes pH 
em me~o mineral (os dados constituem a média de três repetições 
em mm) 

Horas 5,0 5,5 6,0 6,5 6,8 7,0 7,5 
Linhagens 

24 FC 35 1,0 1,0 6,0 12,7 8,7 1,0 1,0 
FC37 37,7 40,0 37,3 40,0 35,3 32,0 32,7 
FC53 35,0 37,3 33,0 37,0 29,3 19,7 14,7 
FC59 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

48 FC35 6,0 3,5 7,4 14,5 10,5 4,2 3,8 
FC37 68,3 57,3 50,3 46,0 31,3 18,3 16,7 
FC53 37,7 43,3 37,3 40,0 35,3 32,0 27,3 
FC59 20,0 23,0 17,3 15,0 14,0 18,7 16,0 

72 FC35 7,8 4,5 8,8 20,0 13,0 28,7 4,6 
FC37 87,0 87,0 70,7 63,0 43,0 35,3 25,3 
FC53 49,7 47,0 70,7 45,3 46,3 38,3 35,3 
FC59 20,7 25,0 22,3 20,5 18,8 22,3 20,7 

96 FC35 19,5 16,8 21,8 28,0 26,2 18,3 16,2 
FC37 87,0 87,0 87,0 87,0 69,3 44,3 35,3 
FC53 52,3 53,0 61,7 55,0 57,7 58,0 49,0 
FC59 39,0 40,3 36,0 32,3 30,3 30,3 28,3 

Tabela 25. Análise de variância do crescimento em diferentes pH em me~o m~ne
ra1, referente as linhagens obtidas na Seleção 11 

Fonte de Variação G.L. Q.M. Valor F C.V. 

Horas 3 11841,41 578,88* 14,63% 
pH/FC35 6 248,97 12,17* 
pH/FC37 6 3487,40 170,48* 
pH/FC53 6 453,69 22,18* 
pH/FC59 6 59,60 2,91* 
pH/(Linh) 24 1062,42 51,94* 
Linhagem 3 30886,49 1509,92* 
Hora x Lin.x pH 54 142,55 6,97* 
Resíduo 224 20,46 

,,< Valores significativos ao nível de 5% 



82 

Tabela 26. Teste Tukey para médias de crescimento em meio mineral nos dife
rentes pH para cada linhagem (seleção 11) 

Linhagens pH Médias 

6,5 18,79 
6,8 14,54 
7,0 l3,04 
6,0 II ,02 
5,0 8,58 
5,5 6,46 
7,5 6,41 

5,0 70,00 
5,5 67,83 
6,0 61,33 
6,5 59,00 
6,8 44,75 
7,0 32,50 
7,5 27,50 

6,0 50,67 
5,5 45,17 
6,5 44,33 
5,0 43,67 
6,8 42,17 
7,0 37,00 
7,5 31,58 

5,5 22,33 
5,0 20,17 
6,0 19,17 
7,0 18,08 
6,5 17,21 
7,5 16,50 
6,8 16,04 

5% 

a 
ab 
bc 
bcd 

cd 
d 
d 

a 
a 

b 
b 

c 
d 
d 

a 
b 
b 
b 
bc 

cd 
d 

a 
ab 
ab 
ab 
ab 
b 
b 

1% 

A 
AB 
AB 

BC 
BC 

A 
A 

B 
B 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

C 
C 

C 
D 
D 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre s~ ao nível de signifi
cância indicado. 

DMS 1% = 6,36 DMS 5% = 5,44 

Tabela 27. Avaliacão do melhor pH para a eST:Jor'l11ação 
ção II) 

em me~o mineral (Sele-

pH 

Linhagens 5,0 5,5 6,0 6,5 6,8 7,0 7,5 

FC35 5,58.105 8,57.105 1,25 0106 2,39 010 6 1,44 010 6 4,94 0105 5,58 0105 

FC 37 7,22 0106 7,25 0106 8,48 0106 6,28 0106 5,61 0106 2,27.106 1,71.105 

FC 53 3,36 0105 3,78 0105 3,14 0106 2,77 0106 2,47 0106 2,9 0106 3,02.106 

FC59 1,04.107 1,06.107 7,38 0106 6,95 0106 6,23 0106 6 12 0106 , 3,7 .106 
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Tabela 28. Crescimento de linhagens obtidas na seleção 111 nos diferentes pH 
em meio completo (os dados constituem a média de três repetições 
em mm) 

Horas 5,0 5,5 6,0 6,5 6,8 7,0 7,5 
Linhagens 

24 FCn 19,2 17,3 17,;::' 16,7 18,3 17 ,8 34,8 

FC 88 15,0 13,7 13 ,3 12,8 14,0 12,5 13 ,3 

48 FC n 40,3 42,7 38,0 35,0 35,0 39,7 38,2 

FC88 30,2 29,5 27,3 35,2 30,2 29,3 22,7 

72 FC n 65,7 63,8 60,0 54,0 49,3 59,3 56,0 

FC 88 53,0 60,3 55,3 67,0 58,7 50,0 54,0 

96 FCn 87,0 83,3 84,3 80,0 79,3 74,3 74,3 

FC 88 64,0 64,0 65,3 76,7 73,0 62,0 70,3 

Tabela 29. Análise de variância do crescimento em diferentes pH em me~o com
pleto, referente as linhagens obtidas na Seleção 111 

Fontes de Variação 

Horas 

pH/FCn 
pH/FC88 
pH/ (Linh) 

Linhagem 

Hora x Lin.x pH 

ResIduo 

G.L. 

3 

6 

6 

12 

1 

18 

112 

* Valores significativos ao nível de 5% 

Q.M. Valor F C.V. 

26940,40 1005, 94"~ 11 ,35% 

95,83 3,58* 

119,76 4,47* 

107,80 4,02* 

2395,15 86 > 82* 

57,08 2,13" 

26,78 
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Tabela 30. Teste Tukey para médias de crescimento em meio completo nos dife
rentes pH para cada linhagem (seleção 111) 

Linhagens pH 

5,0 

5,5 

7,5 

6,0 

7,0 

6,5 

6,8 

6,5 

6,8 

5,5 

5,0 

6,0 

7,5 

7,0 

Médias 

53,04 

51,79 

50,83 

49,87 

47,79 

46,42 

45,50 

47,92 

43,96 

41,87 

40,54 

40,33 

40,08 

38,46 

5% 

a 

ab 

ab 

ab 

ab 

b 

b 

a 

ab 

ab 

b 

b 

b 

b 

1% 

A 

AB 

AB 

AB 

AB 

AB 

B 

A 

AB 

AB 

AB 

B 

B 

B 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de signifi
cânc~a indicado 

DMS 1% = 7,41 DMS 5% 6,30 

Tabela 31. Avaliação do melhor pH para esporu1ação em meio completo (sele-
ção IIl) 

pH 

Linhagens 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5 7,0 7,5 

Fe n 1,01'108 1,25'108 6,9'107 4,19'107 3,65.107 1,16.107 4,43.106 

F88 4,07,10 7 3,2 .107 2,2,107 1,07,107 1,09.107 8,06.106 9,02,106 
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Tabela 32. Crescimento de linhagens obtidas na seleção 111 nos diferentes pH 
em meio mineral (os dados constituem a média de três repetições 
em mm) 

5,0 5,5 6,0 6,5 6,8 7,0 7,5 

24 FC 88 17,2 11 ,8 9,8 10,3 9,3 8,8 7,8 

FC 77 14,5 12,8 15,2 15,0 15,2 13,8 12,8 

48 FC 88 24,2 24,2 22,5 22,3 23,2 20,8 16,1 

FC 77 37,5 35,2 29,3 37,1 27,8 25,8 14,0 

72 FC88 36,2 36,2 34,7 36,1 35,8 24,0 22,3 

FC77 49,7 46,7 42,1 33,7 31,4 28,7 25,2 

96 FC88 48,3 45,5 48,5 38,5 40,8 36,5 24,8 

FC77 52,2 50,5 55,2 44,7 45,3 38,8 37,5 

Tabela 33. Análise de variância do crescimento em diferentes pH em meio mlne
ral, referente as linhagens obtidas na Seleção 111 

Fontes de Variação G.L. Q.M. Valor F C.V. 

Horas 3 7455,06 3091,69* 5,37% 

pH/FC88 6 239,20 99,20* 

pH/FC 77 6 391,35 162,30* 

pH/(Linh) 12 315,28 130,75''< 

Linhagem 1 1302,04 539,97* 

Hora x Lin.x pH 18 38,42 15,93* 

Resíduo 112 2,41 

i~ Valores significativos ao nível de 5% 
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Tabela 34. Teste Tukey para medias de crescimento em meio mineral nos dife-
rentes pH para cada linhagem (seleção 111) 

Linhagens pH Medias 5% 1% 

FC88 5,0 30,21 a A 

5,5 29,42 a AB 

6,0 28,87 ab ABC 

6,8 27,29 bc BC 

6,5 26,81 c C 

7,0 22,54 d D 

7,5 17,77 e E 

FC n 5,0 38,46 a A 

5,5 36,29 b AB 

6,0 35,43 b B 

6,5 32,60 c C 

6,8 29,93 d D 

7,0 26,79 e E 

7,5 22,37 f F 

Medias seguidas por letras distintas diferem entre SI. ao nive1 de signifi-
~ 

indicado canCLa 

DMS 1% = 2,22 DMS 5% = 1,89 

~ 

Tabela 35. Avaliação do melhor pH para esporulação em meio mineral (seleção 
IIl) 

pH 

Linhagens 5,0 5,5 6,0 6,5 6,8 7,0 7,5 

FC 88 2,93.107 2,13.107 9,5 .106 1,14.107 4,56.107 4,55.106 2,04.10 6 

FC n 3,51.107 3,1 .10 7 1,06.107 1,35,107 1,38.107 1,34,107 2,88,106 
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Tabela 36. Crescimento de linhagens obtidas na seleção IV nos diferentes pH 
em meio completo (os dados constituem a média de três repetições 
em mm) 

Horas 5,0 5,5 6,0 6,5 6,8 7,0 7,5 
Linhagens 

24 FC 102 20,2 20,2 20,5 19,5 17,5 16,7 1 t:; '~ 
-',-' 

FC l13 12,2 12,7 10,8 11,2 9,8 9,7 8,7 

48 FC102 23,5 23,2 22,7 22,5 19,3 19,0 18,0 

FC1l3 15,1 15,3 13,7 l3 ,3 12,4 12,5 10,3 

72 FC102 35,3 35,8 33,8 32,8 22,2 20,8 20,0 

FC1l3 18,2 18,3 16,5 15,5 14,3 15,2 l3 ,5 

96 FC102 48,0 48,7 46,2 45,7 34,0 32,8 31,7 

FC113 23,5 20,7 19,2 17,7 17,5 17,2 15,5 

Tabela 37. Análise de variância do crescimento em diferentes pH em me~o mine
ral, referentes as linhagens obtidas na Seleção IV 

Fontes de Variação G.L. Q.M. Valor F C.V. 

Horas 3 1704,47 203 .34'~ 13,91% 

pH/FC102 6 241,90 28,85* 

pH/FC113 6 41,17 4,91* 

pH!(Linh) 12 141,53 16,88* 

Linhagem 1 6352,94 757 ,89'~ 

Hora x Lin.x pH 18 18,91 2,26* 

Resíduo 112 8,38 

* Valores significativos ao nível de 5% 
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Tabela 38. Teste Tukey para medias de crescimento em meio completo nos dife
rentes pH para cada linhagem (seleção IV) 

Linhagens pH Medias 5% 1% 

FC102 5,5 31,95 a A 

6,0 30,80 a A 

6,5 30,12 a A 

5,0 28,91 a A 

6,8 23,29 b B 

7,0 22,35 b B 

7,5 21,25 b B 

FC1l3 
5,0 17,22 a A 

5,5 16,75 ab A 

6,0 15,05 abc AB 

6,5 14,41 abc AB 

7,0 13,64 bc AB 

6,8 13,51 bc AB 

7,5 12,00 c B 

Medias seguidas por letras distintas diferem entre s~ ao nível de signifi-
~ . 

indicado canc~a 

DMS 1% = 1,73 DMS 570 1,47 

Tabela 39. Avaliação do melhor pH para a esporu1ação em meio completo (Se
leção IV) 

pH 

Linhagens 5,0 5,5 6,0 6,5 6,8 7,0 7,5 

FC
102 

4,35,107 5,56'107 1,02'108 9,9 '106 4,32'106 5,06,106 

FC
l13 

7,35,106 8,9 .106 4,31.105 2,87,105 2,62,105 4,7 .105 
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Tabela 40. Crescimento de linhagens obtidas na seleção IV nos diferentes pH 
em me~o mineral (os dados constituem a média de três repetições 
em mm) 

Horas 5,0 5,5 6,0 6,5 6,8 7,0 7",5 
Linhagens 

24 FC I02 19,2 20,5 19,8 18,2 18,5 17,8 16,5 

FC l13 3,3 3,7 4,7 5,9 5,2 4,5 3,3 

48 FC I02 21,7 22,8 21,8 19,8 20,2 19,8 18,2 

FC113 16,3 15,0 13,3 13,2 12,7 12,5 8,0 

72 FC I02 26,8 27,7 26,8 24,7 23,8 22,5 21,0 

FC1l3 21,7 22,5 20,2 20,3 18,7 17,7 13,7 

96 FCI02 57,2 55,5 54,2 50,2 49,3 50,S 48,4 

FC1l3 31,7 30,2 29,8 25,8 25,8 23,7 23,0 

Tabela 41. Análise de variância do crescimento em diferentes pH em me~o mine
ral, referente as linhagens obtidas na Seleção IV 

Fontes de Variação G.L. 

Horas 3 

pHiFC 102 
6 

pH/FC1l3 6 

pH/ (Linh) 12 

Linhagem 1 

Hora x Lin.x pU 18 

Resíduo 112 

* Valores significativos ao nível de 5% 

ns. não significativo 

Q.M. 

6270,17 

54,00 

55,33 

54,65 

7223,35 

2,45 

1,45 

Valor F 

4315,56* 

37,15* 

38,08* 

37,62* 

~971, 60* 

1,69ns 

C. V. 

5,36% 
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Tabela 42. Teste Tukey para médias de crescimento em meio mineral nos dife
rentes pH para cada linhagem (seleção IV) 

Linhagens pH Hédias 5% 1% 

FC102 5,5 31,62 a A 

5,0 31,22 a A 

6,0 30,67 a A 

6,5 28,21 b B 

6,8 27,96 b B 

7,0 27,67 b BC 

7,5 26,02 c C 

FC1l3 
5,0 18,25 a A 

5,5 17,83 a AB 

6,0 17,00 ab ABC 

6,5 16,31 b BCD 

6,8 15,59 bc CD 

7,0 14,58 c D 

7,5 12,00 d E 

Hédias seguidas por letras distintas diferem entre s~ ao nível de signifi-
cância indicado 

DMS 1% = 1,73 DMS 5% = 1,47 

Tabela 43. Avaliação da esporu1ação em me~o mineral em diferentes pH (Sele-
ção IV) 

pH 

Linhagens 5,0 5,5 6,0 6,5 n,8 7,0 7,5 

FC102 9,0 .108 8 8,74·10 . 1,10.108 1,27·10 8 1,03.107 1,06.10 7 1,01·10 7 

FC1l3 8,31'106 9,42,106 6,71,106 4,19.106 3,87,105 2,95,105 2,87,105 
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o fator pH e fundamental para o crescimento e produção 

de enzimas por fungos. Se o pH do meio não estiver controlado, o cres

cimento ocorre de forma lenta, inativando consequentemente a atividade 

da enzima (GHOSE & GHOSH, 1979; KNAPP & LEGG, 1986). 

De acordo com os dados observados, existe uma faixa ótima 

de pH para o crescimento de cada linhagem, nos diferentes me~os testa

dos. No entanto em meio contendo celulose como fonte de carbono, a fai 

xa ótima de pH para o crescimento dos fungos e menor, pelo menos para a 

maioria das linhagens, ou seja, neste meio o fator pH foi mais limi-

tante, indicando a importância deste, de acordo com o substrato utili

zado. Tais resultados podem estar correlacionados com o observado pa-

ra T. reesei QM94l4 (RYU & MANDELS, 1980) e AspergiZZus niduZans 

(BAGGA & SANDHU, 1987), onde o pH ótimo para o crescimento difere da

quele ótimo para a produção e atividade de celulases. Alem disso, foi 

verificado que para a maioria das linhagens os pHs mais reduzidos pro-

porcionaram um crescimento maior em me~o mineral. Tal fato foi 

constatado para Trichoderma pseudokoningii varo rifai 

(1989). 

por 

tambem 

FURLANETO 

Quanto a esporulação, foi verificado que a melhor faixa de 

pH para esta cáracteristica, coincide com a mesma determinada para o cre~ 

cimento. Da mesma forma, CASTRO (1982) verificou que o pH 5,5 estabele

cido como o ideal para o crescimento, favoreceu a esporulação em T.reesei 
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QM9414. De maneira geral, as linhagens apresentaram boa esporulação em 

mel.O completo quando comparadas com outras linhagens celulolíticas domes

ticadas e já estudadas geneticamente, como Humicola sp. (MACEDO, 1986; 

RODRIGUES, 1987; ROUMAS, 1988); AspergiUus nigel' (GuLDMAN, 1.988); TY'i-

choàerma sp. (CARVALHO, 1989) e Trichoàerma pseuàokoningii 

1989). 

(FURLANETO, 

4.4.6. Avaliação do melhor pH para produção de halo em meio con

tendo celulose ácida 

As linhagens selecionadas foram avaliadas quanto a produ-

çao de halo de degradação em meio cQntendo celulose ácida, variando os 

valores de pH. Através das análises de variância (Tabelas 44, 46, 48 e 

50), foram encontrados valores de F significativos ao nível de 5% de pro

babilidade para, os fatol"es linhagem, pH e interação entre ambos, indi

cando haver diferenças na produção de halo pelas linhagens de acordo com 

o pH utilizado. Pelo teste Tukey,(Tabelas 45, 47, 49 e 51) foi verifica

do que os pHs abaixo de 6,0 favorecem a degradação de celulose ácida na 

maioria das linhagens, com exceção da FC53 na qual a melhor média de de

gradação foi obtida em pH 6,0 e esta difere estatisticamente somente das 

médias obtidas nos pHs 7 ,5, 5,5, 5,0 e a linhagem FC
77 

no qual em pH 6,0 foi 

obtida a maior área de halo de degradação, já na linhagem FC l13 não hou

ve diferença significativa entre os tratamentos. 
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Tabela 44. Analise de variância da produção de halos das linhagens, obtidas 
na seleção I, em diferentes pH 

Fonte de Variação 

Linhagem 

pH/FC l 
pH/FC 3 
pH/FC5 
pH/FC13 
pH/ (Lin) 
Resíduo 

G.L. 

3 

6 
6 
6 
6 

24 
56 

* Valores significativos ao nível de 5% 

Q.M. Valor F 

20413,56 89,09* 

14435,31 63,00* 
1133,25 4,94* 
7566,40 33,02* 
7006,87 30,58* 
7535,46 32,89* 

229,109 

Tabela 45. Teste Tukey para medias de area de degradação de celulose 
cada linhagem nos diferentes pH (seleção I) 

Linhagem pH Medias 5% 

5,5 198,28 a 
FC1 5,0 158,67 b 

6,0 126,64 b 
6,8 73,25 c 
7,0 32,96 d 
7,5 29,05 d 
6,5 27,73 d 

5,5 51,28 a 
FC3 5,0 48,07 ab 

6,0 15,10 abc 
7,5 13,26 bc 
7,0 11,77 bc 
6,8 6,34 c 
6,5 6,00 c 

5,0 140,25 a 
FC5 5,5 127,28 a 

6,0 64,62 b 
6,8 58,34 bc 
7,0 25,63 cd 
6,5 24,32 cd 
7,5 16,59 d 

5,5 160,38 a 
FC13 5,0 128,53 a 

6,0 83,64 b 
6,8 75,15 b 
6,5 66,99 bc 
7,5 31,65 cd 
7,0 28,19 d 

,,< Medias de 3 . -
** Medias seguidas letras distintas repet~çoes. - por 

entre si ao nível de significância indicado. 
DMS li. = 45,05 DMS 5% = 37,80 

C.V. 

23,15% 

para 

li. 

A 
AB 

B 
C 
CD 
CD 
D 

A 
AB 
AB 
AB 
AB 
AB 

B 

A 
A 

B 
BC 
BC 
BC 

C 

A 
AB 

BC 
CD 
CDE 

DE 
E 

diferem 
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Tabela 46. Análise de ,- da produção de halo das linhagens, obtidas var~anc~a 

na seleção lI, em diferentes pH 

Fontes de Variação G.L. Q.M. Valor F C.V. 

Linhagem 3 39888,35 67,49* 17,01% 
pH/FC35 6 19817,73 33 ,5V~ 
pH/FC 37 6 34027,79 57 ,57'~ 
pH/FC53 6 8235,69 13,93* 
pH/FC59 6 19203,03 32,49* 
pH(Linh) 24 20321,06 34,38* 
Resíduo 56 590,97 

* Valores significa_tivos ao nível de 5% 

Tabela 47. Teste Tukey para médias de -area de degradação de celulose para 
cada linhagem (seleção 11) 

Linhagem pH Médias 5% 17-

6,5 266,21 a A 
6,0 206,18 ab AB 

FC35 
6,8 204,61 b AB 
5,0 174,08 b B 
5,5 150,66 b B 
7,0 68,29 c C 
7,5 35,23 c C 

5,0 351,77 a A 
5,5 241,41 b B 

FC37 
6,8 238,21 b B 
6,5 226,96 b B 
6,0 204,08 b B 
7,0 73,52 c C 
7,5 41,32 c C 

6,0 185,78 a A 
6,5 138,51 ab AB 

FC53 
7,0 104,66 b BC 
6,8 96,02 bc BC 
7,5 84,98 bc BC 
5,5 40,56 c C 
5,0 37,93 c C 

6,0 222,05 a A 
5,0 210,57 a AB 

FC59 
5,5 142,50 b BC 
6,5 134,49 b C 
6,8 44,21 c D 
7,5 38,72 c D 
7,0 37,93 c D 

* Médias de 3 repetiç;es. - ** Médias seguidas por letras distintas diferem 
entre si ao nível de significância indicada 
DMS 1% = 72,36 DMS 5% = 60,71 
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Tabela 48. Analise de variância da produção de halo das linhagens obtidas 
na seleção 111, em diferentes pH 

Fonte de Variação G.L. Q.M. Valor F C.V. 

Linhagem 1 1831,88 4,91* 10, n% 
pH/FC 88 6 50744,31 136,05* 
pH/FCn 6 34829,87 93,38* 
pH/(Linh) 12 42787,09 114,71* 
Resíduo 28 372,98 

* Valores significativos ao nível de 5% 

Tabela 49. Teste Tukey para medias de area de degradação para cada linhagem 
(seleção III) 

Linhagem pH Medias 5% 1% 

5,5 365,94 a A 
5,0 295,44 b B 
6,0 211,08 c C 
6,5 189,11 c C 
6,8 79,00 d D 
7,0 36,76 d D 
7,5 31,00 d D 

6,0 365,23 a A 
6,5 236,42 b B 
5,5 235,34 b B 
5,0 214,02 b B 
6,8 88,47 c C 
7,0 86,35 c C 
7,5 74,95 c C 

* Medias de 3 repetições 

** Medias seguidas por letras distintas diferem entre s~ ao nível de signifi
cância indicado 

DMS 1% = 60,73 DMS 5% 50,02 
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Tabela 50. Análise de variância da produção de halos das linhagens obtidas 

na seleção IV, em diferentes pH 

Fonte de Variação G.L. Q.M. Valor F C. V. 

Linhagens 1 1706,14 33,82* 21. 9570 

pH/FC102 
6 2283,40 45,26* 

pH/FC113 6 98,80 l,95ns 

pH/ (Linh) 12 1191,10 23,61 

Resíduo 28 50,44 

~.~ Valor significativo ao nível de 5% 
-ns. nao significativo 

Tabela 51. Teste Tukey para medias de areas de degradação para cada linha

gem (seleção IV) 

Linhagem pH Medias 5% 1% 

5,0 86,80 a A 

5,5 66,45 b A 

6,0 38,89 c B 

6,5 24,13 cd BC 

7,5 21,71 cd BC 

7,0 16,67 d BC 

7,5 16,41 d C 

* Medias de 3 repetições 

i~;~ Medias seguidas por letras distintas diferem entre 51. ao nível de signifi
cância indicado 

DMS 1% = 22,33 DMS 5% 18,39 



97 

Uma enz~ma apresenta atividade máxima em determinado pR, 

denominado pR ótimo, onde a proteína no seu ponto isoelétrico apresenta o 

máximo de atividade catalítica. Tal fato se deve a modificações na molé

cula da enzima devido a ionização de certos grupos químicos desta. Porém 

o pR, além de promover modificações na molécula da enzima parece alterar 

também o próprio substrato, promovendo ass~m uma maior interação entre 

enzima e substrato (VILLELA et alii, 1976). 

Em relação ao complexo celulase, a revisão de KLYOSOV & 

RABINOWITH (1980), nos relata os valores de velocidade de cada componen

te do sistema celulase e suas propriedades quanto aos valores de pH e es

pecificidades em relação aos substratos, relatando que pR mais reduzidos 

favorecem as atividades destes componentes. 

A ocorrência de um pH otimo para produção e atividade de 

celulase foi observada em alguns generos como Trichoderma (OKADA, 1976, 

BERGREM et alii> 1975; STEMBERG, 1976; WOOD & McCRAE, 1978; RYU & 

MANDELS, 1980; WIDDEN et alii> 1989), Aspergillus (PARRY et alii> 1983; 

BAGGA & SANDRU, 1987) Fusarium (MISRRA et alii> 1983) Penicillium 

(WOOD et alii> 1980 e RAO et alii> 1986). 

Sendo assim, o aumento da area de degradação de celulose 

em pR abaixo de 6,0, observados nos r~sultados, devem estar provavelmen

te correlacionados com o pR otimo para a atividade enzimática, embora ou-

tros fatores como crescimento e esporulação estejam envolvidos, como 

discutidos no item 4.4.5. Além disso, MIRIUVORI et alii (1985) relataram 

que o controle dos valores de pH ê fundamental para a secreção de celula-

ses. 
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4.4.7. Caracterização eletroforetica das linhagens 

Entre as linhagens isoladas, foram identificados em alguns 

casos mais de um representante da mesma especie e do mesmo gênero. No' 

entanto estas apresentam características morfológicas diferentes, de acor 

do com o observado para característica de colônias (Figura 5) e conídios 

(item 4.4.3). Tal fato pode estar relacionado com a existência de uma 

variabilidade natural dentro da especie,sendo assim foi escolhido um pa

drão enzimático para detectar diferenças entre as linhagens selecionadas. 

Segundo PACCOLA-MElRE11ES et alii (1988), os perfis isoenzimãticos per

mitem detectar diferenças mais sensíveis entre os organismos do que per

fis de proteínas totais. 

As linhagens selecionadas foram caracterizadas eletrofore

ticamente quanto ao padrão esterase. A Figura 7, apresenta os padrões a 

e S esterases das diferentes linhagens de fungo. 

De acordo com a Figura 7, pode-se identificar a presença 

de bandas a e S esterases em todas as linhagens analisadas, caracterizan

do estas quanto a produção desta enzima. No entanto foram detectadas di

ferenças quanto ao numero e posição das bandas, indicando uma variabili

dade entre os gêneros e até mesmo entre as especies analisadas. 
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2 3 5 6 7 8 

9 10 II 12 

Figura 7. Padrões de a e B esterases em diferentes linhagens selvagens. 

7. A. parasiticus (FC 1 ), 2. A. flavus (FC
3

), 3. A. flavus~ 

(FC5)~4. A. parasiticus( FC 73 ) , 5. T.viride (FC 35 ), 6. T.pseudo 

koningii [FC 37 ), 7. F. solani (FC
53

) g. T. viride (FC 59 ), 

9. A. fumigatus (FC
77

), 70. A. fumigatus ( FC gg ), 77. A. fu 

migatus (FC J02 )' 12. P. feUutanum ( FC 773 ) · 
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Em relação ao perfii enzimático, as linhagens do 
~ 

genero 

Aspergillus podem ser divididas em 2 grupos. As linhagens FCl , FC 3 , FCS 

e FC13 podem ser agrupadas por apresentarem bandas a e S esterases espes-

sas, variando muito pouco quanto ao número e posição destas, com -exceçao 

da linhagem FC3 . Alem disto foi verificado a existência de um perfil en-

zimatico distinto para FC3 e FCS ' classificadas como mesma linhagem e 

variedade. Enquanto que as linhagens FC77 , 78 e 102, classificadas como 

A. fumigatus constituiriam um outro grupo pois possuem um perfil caracte-

ristico, apresentando algumas bandas em comum, porém variando no numero 

e posição destas, indicando uma variabilidade natural nesta especie. Tais 

resultados condizem com o observado quanto a morfologia dos conídios (Fi-

gura 6, item 4.4.3) onde estas linhagens também podem ser divididas em 

dois grupos. 

Nas linhagens FC3S e FCS9 ' pode-se observar um perfil en

zimático bem diferenciado, indicando uma variabilidade muito grande, em-

bora tenham sido consideradas mesma espécie e variedade. Tais linhagens 

possuem características distintas quanto a morfologia de seus conídios e 

colônias, diferenciando-se a nível de esporulação e crescimento. Segundo 

MELLO (1989) a existência de uma grande variabilidade natural dentro da 

espécie Trichoderma, dificulta os estudos de taxonomia neste genero. Sen-

do aSSlm sugerimos uma reclassificação destas espécies. 

tlliLLO, I.S., 1989. Comunicação pessoal. 
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Alguns autores tem correlacionado diferenças nos perfis e~ 

zimáticos com alterações no material genético ocorrido por mutações, res

ponsáveis pelos padrões com diferentes posições de migrações em linhagens 

selvagens e mutantes (SILVEIRA, 1983; PACCOLA-MElRELLES, 1988; GOLDMAN, 

1988; VALADARES, 1989; FURLANETTO, 1989). Sendo assim, podemos sugerir a 

utilização dos perfis de esterases para a detecção de variabilidade na

tural, uma vez que este padrão possibilitou a obtenção de bandas visíveis 

e características nas diferentes linhagens estudadas. No entanto, reco

mendamos a análise de outros perfis enzimáticos para concluir as distân

cias genéticas observadas entre os gêneros e as espécies. 

4.5. Determinação da atividade celulase 

4.5.1. Cultivo em meio semi-sólido 

Para a produção de enzimas, tem sido utilizados cultivos 

em meLO líquida e em meio semi-sólido. Meios líquidos para produção de 

celulases foram desenvolvidos (REESE et aZii~ 1969, PETTERSON et aZii~ 

1963), os quais consistem de uma fonte de carbono, a celulose, balancea

da com alguns requisitos nutricionais que variam quanto as suas concen

traçoes, de acordo com o microrganismo utilizado. JABBAR & lHALI (1985) 

estudaram a produção de celulase fúngica em cultur~ semi-sólida comparan

do-a com cultura submersa e verificaram que a produção de proteínas e en

ZLmas em meio semi-sólido e superior. Segundo VITOLLO (1988), o cultivo 

em meio semi-sólido, utilizando substratos não específicos, tem apresen

tado grande eficiência na produção de enzimas microbianas. 
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Neste trabalho optou-se pelo cultivo semi-sólido utilizan

do como substrato o farelo de trigo. Segundo YOSHIOKA et alii (1982), a 

natureza deste substrato é apropriada para a obtenção de celulases. GOLDMAN 

(1988) relatou a importância deste substrato em fermentações industriais, 

utilizando-o como condição de cultivo para a extração de celulases em As

pergillus niger. CARVALHO (1989), observou para Trichoderma sp uma vanta 

gem na utilização do cultivo semi-sólido quando comparado ã cultura líqui

da, relatando que neste cultivo a produção de enzimas ocorre com menor tem 

po de fermentação~ onde o máximo de produção é obtida em um espaço de 

tempo menor, sendo quantitativamente igualou maior que em meio líquido. 

4.5.2. Dosagem bioquímica 

A determinação da atividade específica de cada componente 

do complexo enzimático celulase foi feita através de dosagem bioquímica. 

Durante as dosagens, observou-se variaçoes quanto a produ

çao entre as repetições, que provavelmente podem ter sido originadas no 

momento da extração das enzimas, uma vez que as condições, temperatura e p~ 

considerados ideais para as atividades foram rigorosamente mantidas. Pro

vavelmente, alterações como pH da água utilizada durante a extraçao pode

ria ter originado tal variação. Além disto, algumas linhagens que perma-

neciam estocadas, quando cultivadas em meio completo e, posteriormente, 

transferidas para o cultivo semi-sólido apresentavam um crescimento lento 

e em alguns casos, uma baixa atividade enzimática. No entanto, quando cu! 

tivadas previamente em meio contendo celulose como fonte de carbono, obse~ 

vou-se que o crescimento e esporulação aumentavam e, consequentcmente, a 

atividade enzimática era maior. 
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Todas as linhagens analisadas demonstraram produzir as ati 

vidades exogluconases (avicelase), endogluconase (CMCase) e B-glucosida

se (salicinase). A Tabela 52 reúne os resultados das análises de variân

cia das quatro seleções, na qual foi observado interações significativas 

entre linhageus e produção de enzimas, com exceção da produção de salici

nases para as linhagens da seleção 111. De acordo com a Tabela 53, obser 

va-se que as atividades específicas de salicinases das linhagens FC 13 , 

FC35 , FC 37 , FCS3 ' FC l02 e FC l13 , foram superiores estatisticamente em 

relação ã T. reesei QM94l4. Porem a linhagem FCS3 ' apresentou-se supe

rior quanto a atividade total, embora não tenha diferido estatisticamen

te da linhagem QM94l4 em relação as atividades Avicelase e CMCase. 

o gênero Trichoderma tem sido o ma~s recomendado no pro-

cesso de sacarificação de materiais celulõsicos CHERR, 1979). Por outro 

lado, este gênero e conhecido por secretar pequenas quantidades de B-gli

cosidase, enzima que desempenha um papel fundamental na fase final da sa

carificação de celulose, ou seja, rompendo as ligações da celobiose e ori 

ginando glicose. No entanto, STEMBERG et alii (1977), conseguiu um aumento 

na taxa de sacarificação de Trichoderrna através da suplementação com B-gli 

cosidase produzida por Aspergillus sp. CAMPOS & PIETRO, 1986, estabelece-

ram um esquema de seleção visando obter fungos que excretaram B-glicosid~ 

se para o ~pio. Sendo assim, a busca de linhagens produtoras de B-glicosi 

dase é de fundamental importância. Como por exemplo, GOLDMAN, 1988 verifi

cou uma produção de B-glicosidade superior ao T.reesei QM94l4 em AspergiUus 

niger. Níveis elevados de B-glicosidade tambem foram encontrados em hu

micola sp (ARAÚJO, 1983; CHAVES, 1982; MACEDO, 1986; RODRIGUES, 1987; 
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-Tabela 52. Análises de variânc~a da comparaçao das atividades celuloses 

Seleção 

I 

II 

III 

IV 

das linhagens selecionadas e T. reesei QM9414 

. -Fonte de var~açao 

Enzima 

Linh/Salicinase 

Linh/Avicelase 

Linh/CMCase 

Linh/ (Enz) 

Residuo 

Enzima 

Linh/Salicinase 

Linh/Avicelase 

Linh/CMCase 

Linh/ (Enz) 

Resíduo 

Enzima 

Linh/Salinase 

Linh/Avicelase 

Linh/CMCase 

Linh/ (Enz) 

Residuo 

Enzima 

Linh/Salinase 

Linh/Avicelase 

Linh/CMCase 

Linh/ (Enz) 

Resíduo 

G.L. 

2 

12 

45 

2 

12 

45 

2 

6 

27 

2 

6 

27 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Q.M. 

196975.35 

325266.73 

1064030.92 

878340.49 

755879.38 

14952.57 

44.64 

49081. 35 

9327.26 

15992.88 

24800.50 

1233.73 

55571.75 

167.49 

192353.68 

137627.04 

110049.41 

81.43 

218583.04 

359205.61 

500784.50 

1016918.14 

625636.08 

625636.08 

Valor F 

13 .17* 

2. i. 75* 

7l.16"~ 

58.74* 

50.55* 

0.04ns 

39.78''< 

7 .56* 

12.96* 

20.10* 

682.45* 

2.05ns 

2362.21* 

1690.14* 

1351. 4 7"~ 

110.78* 

182.05''< 

253.80"~ 

515.39* 

317.08''< 

317 .08"~ 

* Existem diferenças significativas ao nível de 5% de probabilidade. 

ns - não significativo 

C.V. 

28,21% 

21.15% 

4.94% 

10.07% 
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Tabela 53. Valores medios e significâncias das diferentes atividades enz1.-

máticas relativas à linhagens obtidas na seleção I. 11. III. IV 

Seleção Medias das atividades enzimáticas* 
Total*;< 

Linhagens Salicinase Avicelase CMCase 

I FC 1 228.35 B 322.77 B 309.91 B 227.01 B 

FC 3 203.59 B 102.33 B 178.58 B 161.50 B 

FC5 199.92 B 294.04 B 207.12 B 233.69 B 

FC13 825.96 A 377.77 B 403.33 B 535.69 B 

QM9414 138.62 B 1403.94 A 1303.54 A 948.70 A 

DMS 1% 173.05 

II FC35 188.02 B 144.05 B 116.84 C 149.64 BC 

FC 37 146.80 BC 115.73 B 108.11 C 123.55 C 

FC53 347.22 A 234.93 A 208.77 AB 263.64 A 

FC59 80.30 C 136.90 B 139.68 BC 118.96 C 

QM9414 76.24 C 192.95 AB 253.78 A 174.32 B 

DMS 1% 49.71 

UI FC 77 101.16 A 95.65 C 109.11 B 101. 98 B 

FC88 113.98 A 129.83 B 81.43 C 108.42 B 

QM9414 106.04 A 491.41 A 415.66 A 337.71 A 

DMS 1% = 11.73 

IV FC 102 521. 23 A 124.64 B 131.46 B 259.11 C 

FC113 898.61 B 78.82 B 169.11 B 382.18 B 

QM9414 306.69 C 713.20 A 1023.00 A 681.00 A 

DMS 1% 100.05 

* Medias de quatro repetiçoes 

,~* Media geral para enzimas 



ROUMAS, 1988). Alem disto, estudos estao sendo realizados no 

mais amplo visando obter linhagens produtoras de celulase, com 
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sentido 

caracte-

rísticas favoráveis para a aplicação em processos fermentativos, como As

pergillus nidulans (BAGGA & SANDHU, 1987); Thermoascus aurantiacus e 

Sporotrichum thex'mophile (GRAJEK, 1987); Trichoderma 

1989). 

sp. (CARVALHO, 

Considerando os resultados obtidos, algumas linhagens iso

ladas no presente trabalho despertam grande interesse quanto a produção 

de celulases, entre essas destacamos a linhagem de Fusarium solani, que 

embora sendo uma linhagem selvagem apresentou níveis de produção enzimá

tica comparáveis a linhagem T. reesei QM94l4, na qual foi obtida por um 

programa de melhoramento genético e apresenta características que favore

cem sua utilização em processos industriais. 

4.6. Determinação da atividade ligninolítica 

A metodologia utilizada para detectar a atividade, 

descri ta no i tem 3.10. 

está 

De acordo com LEISOLA et alii, 1984, os metodos por análi

se residual permitem detectar concentrações de lignina no decorrer do pr~ 

cesso biodegradativo. Neste experimento, a lignina utilizada como subs

trato foi extraída de bagaço de cana-de-açúcar, sendo que o sobrenadante 

originado des ta extração, apresentou uma maior absorção à 28lnm. Tal obser 

vaçao tem sido relatada como característica do polímero lignina 

et alii., 1987). 

(CARRAU 
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A Tabela 54, apresenta os resultados em absorbância da de-

gradação de lignina, indicando em porcentagem a degradação total deste 

polímero para cada microrganismo avaliado. Segundo JANSHEKAR et ali1~ 

(1981) o decréscimo da absorbância a 28lnrn pode ser atribuído ã ação en-

zimãtica nos anéis aromâticos deste polímero. A linhagem P.chrysosporium 

conhecida como efetiva na degradação de lignina, foi utilizada como pa-

drão neste experimento. Não foi encontrada nenhuma linhagem com ativida-

de superior a P. chrysosporium. No entanto a linhagem Fusarium solani~ 

foi considerada a melhor entre os isolados, degradando 53% do substrato, 

apresentando uma capacidade de degradação semelhante ao da P. chrysospo-

rium. A Figura 8 apresenta a atividade lignolítica das linhagens ex-

pressa em porcentagem. 

Tabela 54. Atividade ligninolítica dos isolados, compar ada com a linha-

gem Phanerochaeta chrysosporium (os dados apresentados cons-

tituem a média de duas repetições) 

Absorbância em ultravioleta - 28lnrn % final de 
Linhagens degradação 

TO TI T2 T
3 

T4 T
5 

P.chrysosporium 0,191 0,122 0,085 0,081 0,071 0,056 70,68% 

FC S3 
0,176 0,159 0,122 0,103 0,092 0,083 52,84% 

FC 77 
0,190 0,171 0,168 0,140 0,122 0,110 42,10% 

FC88 0,200 0,188 0,188 0,171 0,144 0,133 33,50% 

FC l02 
0,185 0,181 0,176 0,169 0,145 0,137 25,95% 



100 

75 

50 

25 

-0- A. f:c'7iigatus (FC
102

) 

-x- rl. jL':7igatus (FC
SS

) 

-f,t- A. :u:r.1-gar:us (FC
77

) 

-·-F. 

-o-P. 

scll~ni (FC
53

) 

'']f~:l')ysO.Spol''iurn 

T6 
Tempo 

108 

Figura 8. Atividade ligninolítica de algumas linhagens selecionadas, com

paradas à Phanerochaeta chrysosporium 

Durante os ensaios ligninolíticos, foi observada uma fase 

de latência em relação à atividade, durante os dois primeiros dias de in-

cubação. Tal fato foi também relatado por LEISOLA et alii (1983) e CARRAU 

et alii (1987) e sugeriram que provavelmente este período corresponde a 

fase de germinação dos conídios e indução do sistema ligninolítico. O mã-

x~mo de atividade encontrada foi apôs o período de 10 dias de incubação, 
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sendo que apos este período a quantidade de lignina degradada se manteve 

constante. Sendo assim, pode-se concluir que o período de incubação em 

torno de 10 dias é o ideal para a determinação da atividade. 

Entre os isolados somente as linhagens Fusarium sotani e 

AspergiUus fwnigatus apresentaram a habilidade de degradar lignina. Na 

literatura os dois gêneros tem sido relatados como decompositores efeti

vos deste polímero. IWAHARA (1980) e HIGUSHI (1980) identificaram espe-

cles de Fusarium encontradas no solo que degradam lignina. Enquanto que 

algumas linhagens de Aspergittus fwnigatus tem sido extensivamente estu

dadas, quanto a biotransformação de lignina,apresentando atividades supe

rlores a outras linhagens padrões utilizadas (KADAM & DREW, 1986). 

4.7. Caracterização genética-citológica da linhagem de Fusarium sotani 

selecionada 

Estudos genéticos da conversa0 de celulose a glicose por 

processos enzimáticos, tem sido realizados principalmente no genero 

Trichoderma (DURAND et aUi, 1988), onde algumas linhagens sao conside

radas as melhores produtoras de celulases. Entr.tanto, os resíduos utili 

zados como fonte de celulose contêm lignina que limitam o acesso a celulo

se e, consequentemente, a biodegradabilidade dos substr~tos lignoceluló

SlCOS. De acordo com a literatura a espécie P. chrysosporium oferece a 

vantagem de degradar lignina e possuir enzimas envolvidas no processo de 

degradação da celulose. Entretanto a busca de linhagem com este 

cial é fundamental, no sentido de obter um melhor aproveitamento 

resíduos. 

poten

destes 
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A linhagem considerada a melhor produtora de celulase e 

com potencial de degradar resíduos lignocelulôsicos selecionada foi a 

FC S3 ' isolada de cavacos de madeira estocados no pátio da IndústriaRipasa 

Celulose e Papel, identificada como Fusarium soZani (Mart) App & WR. 

Esta linhagem possui características extremamente favoráveis para estu

dos genéticos, apresenta conídios uninucleados e desenvolve-se bem em 

me~os de cultura variados (itens 4.2, 4.4.4), comum crescimento relativ~ 

mente rápido quando comparado com outros microrganismos celulolíticos c~ 

mo Humicola sp (RODRIGUES, 1987), AspergiZZus niger (GOLDMAN, 1988), Tri

choderma sp (CARVALHO, 1989) e T. pseudokoningii (FURLANETTO, 1989). 

Sendo assim, alguns estudos envolvendo citologia e tratamento mutagênico 

foram realizados, no sentido de esclarecer alguns aspectos básicos fun

damentais para futuros estudos genéticos. 

4.7.1. Observação de algumas etapas da conidiogênese da linhagem 

Fusarium soZani 

Com o objetivo de se acompanhar algumas fases da formação 

de esporos desta linhagem, analisou-se o seu crescimento em lamínulas so

bre meio completo, com intervalos de 2, 4, 8, 12, 24, 36, 72, 96 e 120 horas, 

de acordo com a metodologia descrita no item 3.11. 

tals observações estão esquematizados na Figura 9. 

Os resultados de 
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Figura 9. Etapas da conidiogênese da linhagem Fusarium soíani 

Durante os períodos de C a 8 horas de incubação observou-

se o desenvolvimento micelial a partir de macro e micro conídios, tal 

desenvolvimento se deu nas duas extremidades do conídio. Entre 12 a 24 

foi identificado um grande desenvolvimento micelial ramificado, sendo que 

a germinação de conídios ocorreu em 36 horas. Na linhagem analisada ve-

rificou-se um tempo de germinação de conidios relativamente rápido, 
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comparado com outras linhagens. CARVALHO (1989) identificou o surgimento 

de conidióforo no período de 48 horas na linhagem QM94l4 de T. reesei~ 

quando cultivada sob as mesmas condições. Já no isolado Trichoderma sp, 

este mesmo autor, observou a presença desta estrutura em 24 horas de 

cult:':o, suge:indo que a natureza selvagem desta espécie ("Virginidade 

genômica") contribuiu para uma conidiação acelerada. Em linhagens de 

Aspergillus nidulans, a conidiação tem sido observada em períodos de ln-

cubação em torno de 20 horas, variando para mais ou menos nos mutantes. 

Tal fato se deve as alterações ocorridas no material genético desta, em 

função do tratamento mutagênico (SOUZA, 1979). Sendo aSS1.m o Fusarium 

solani apresenta um tempo maior para o início da conidiação em relação as 

linhagens selvagens citadas~ porém demonstrou uma conidiação em tempos re 

duzidos comparada aos dados relatados para T. reesei QM94l4. 

PASTUSHOK e AXEROLD (1976) indicaram a existência de um 

controle genético endógeno determinando o início da conidiação. Sendo 

assim, tais observações são de extrema importância para futuros estudos 

genéticos, uma vez que características morfológicas de conídios e estru-

turas miceliais podem ser utilizadas para diferenciação entre 

selvagens e mutantes. 

linhagens 

Na Figura 10 pode se observar algumas características mor

fológicas das estruturas durante o processo de germinação de esporo. As 

etapas A, B; C, D, correspondem ao período de 0, 2, 4, 8 horas respecti

vamente, envolvendo a transição morfológica de um esporo diferenciado p~ 

ra um estágio de disdiferenciação do qual surge o tubo germinativo e con

sequentemente a primeira hifa vegetativa. Durante os períodos de 12 a 24 
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horas (E, F) observou-se um desenvolvimento micelial, contendohifas sept~ 

das transparentes em grandes quantidades. Em 36 horas (G), ocorre a 

transição da fase vegetativa para reprodutiva, caracterizada pelo surgi-

mento de esporos assexuais (conídios). As etapas observadas até esta fa-

se compreendem o ciclo vital do fungo. Segundo TURIAM (l966) este ê ca-

racterizado pelo desenvolvimento de esporo ã esporo, envolvendo processos 

morfogenéticos com complexidades variáveis. A partir de 72 horas de 

incubação observou-se o aparecimento de esporos de resistência, identi-

ficados como clamidosporos. 

Segundo KIMATI (1989) o aparecimento de clamidosporos e 

característico neste gênero, desde que esteja sob condições adversas. 

Estes resultados levam a concluir que algum fator relacionado com o pe-

riodo de incubação,como por exemplo, fatores fisiológicos envolvendo o 

esgotamento dos nutrientes do meio utilizado, ou a diminuição da umidade 

e alterações de pH, provocadas pelo crescimento do fungo ou ainda a sim-

pIes presença da lamínula, levaram a formação de clamidosporos. RODRIGUES 

(1989) verificou que a simples presença do redutor de colônia, desoxico-

lato de sódio induz o aparecimento de clamidosporos na linhagem selvagem 

Trichoderma sp. 

Na linhagem de F. solani verificou-se a presença de mLcro-

conídios uninucleados e vacuolados e macroconídios septados contendo um 

núcleo em cada septo, onde o estágio microconidial foi predominante, 

relatados no item 4.4.3. BOOTH (1971), relatou que todas as espécies de 

KIMATI, H., 1989. Comunicação pessoal. 
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Fusarium desenvolvem os estágios macro e microconidiais; e, inclusivealgu-

mas espécies que nao tem sido relatado o estágio microconidial -sao capa-

zes de desenvolvê-lo se os macroconidios forem induzidos para germinar 

sob condições adversas. Sendo assim, podemos concluir que a maior ocor-

rência de macroconidios durante este tipo de cultivo também poderiam es-

tar correlacionados com as condições do meio. 

4.7.2. Sobrevivência a luz ultra-violeta 

A linhagem selecionada foi avaliada quanto a sua sobrevi-

vencia ao mutagênico luz ultra-violeta, com o propósito de se verificar 

o comportamento desta frente ao mutagênico, ass~m corno estabelecer urna 

curva de sObrevivência, para a obtenção de mutantes visando futuros estu-

dos genéticos nesta linhagem. 

Suspensões de conídios de Fusarium soZani foram irradiados 

com luz ultra-violeta, de acordo com o item 3.12. A Tabela 55 e Fi-

gura 11 mostram os dados referentes a porcentagem e curva de sobrevivên-

cia respectivamente. A percentagem de sobrevivência em torno de 5% foi 

obtida aos 3 minutos e 45 segundos de tratamento. A linhagem apresentou 

grande susceptibilidade a luz ultra-violeta, apresentando uma redução 

acentuada de célulrts viáveis/~ no decorrer do tratamento. A sensibilida-

de ao mutagênico luz ultra-violeta tem sido relacionado com o tipo de 

pigmentação e número de núcleos por esporos (FURLANETTO, 1989). Ainda, 

GOLDMAN (1988) relatou para A. niger urna resistência a exposiçao luz ul-

tra-violeta relacionada com a presença de conídios com pigmentação escura. 
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Tabela 55. Percentagem de conídios de Fusarium solani sobreviventes a 

luz ultra-violeta (os dados constituem media de três repeti-

ções) 

Tempo Conídios viaveis/~ % relativa de 
(minutos) sobrevivência 

O 1,217 x 104 100 

TI 9,7 x 103 77 ,16 

TZ 4,8 x 103 37,7 

T3 2,29 x 103 18,03 

T4 4,5 x 102 
3,54 

T5 8,4 x 101 0,66 

Em Humicola sp verificou-se uma resistência mais acentua-

da a este tratamento, pois esta espécie além de apresentar conídios pre-

tos, são multinucleados (MACEDO, 1986; RODRIGUES, 1987; ROUMAS, 1988). 

Segundo AZEVEDO, 1985, a resposta ã um tratamento mutagênico se deve pri~ 

cipalmente ao grau de pigmentação, dos números de núcleos por conídios e 

quantidade de DNA existente no macerial genetico. 

Durante a curva de crescimento foram isolados mutantes 

morfologicos encontrados. De acordo com a Tabela 56 nao foi encontrado 

nenhum mutante no tempo de 1 minuto. No tempo de 4 minutos de exposição 

foi encontrado o maior número de variações morfologicas (Figura 12). 
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Tabela 56. Mutantes morfológicos resultantes do tratamento de conídios 

da linhagem Fusarium solani, com luz ultra-violeta, em dife-

ferentes tempos de tratamentos (total de três experimentos) 

-----------------------------------------------------------------
Exposição ã u.V. 

(minutos) 

o 

2 

3 

4 

5 

n9 de mutantes 
morfológicos 

I 

I 

3 

2 

I 

3 

I 

Características 
morfológicas 

coloração alterada 
com redução de 
conidiação 

coloração salmão, 
com crescimento 
reduzido 

coloração c~nza 

colônia compactada 

colônia com cresci
mento reduzido de 
coloração cinza 

colônia de colora
ção branca com es
porulação reduzida 

colônia com pouca 
esporulação com 
uma coloração ama
relada no centro 
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Figura 12. Mutantes morfológicos de Fusarium solani~ obtidos com 5% de 

sobrevivência ã luz ultra-violeta 

A obtenção de mutantes morfológicos com colorações dife-

rentes permitem a identificação v isual destes com grande facilidade. No 

entanto, para um futuro estudo genético pode se utilizar o tempo indicado 

como 5% de sobrevivência para obtenção destes mutantes, e também para marcas 

auxotrôficas. GAL~IANO et alii ( 1 ~ 88 ) utilizaram em processos fermenta-

tivos, contendo substratos lignocelulósicos, linhagens mutantes de P. 

chrysosporium, hiperprodutoras de celulases , as quais mantinham a ativ ida 

de ligninolítica, obtendo um aumento de 80% na taxa de sacarificação. A 

l inhagem de F. solani demonstrou-se viável para os e studos referidos. 
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5. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos no presente trabalho permitiram con-

cluir que: 

- Os critérios adotados para o isolamento e seleção de fun 

gos lignocelulolíticos a partir de materiais de indústrias de celulose, 

foram eficientes. Nessa busca, foi possível identificar uma alta var~a-

bilidade natural existente nos fungos para produção de enz~mas celulolí-

ticas e permitiu selecionar especies com atividades de S-glicosidase, car 

boximetilcelulase e avicelase semelhantes às encontradas para a linhagem 

industrial QM94l4 de Trichoderma reesei. 

- A avaliação do crescimento e esporulação das linhagens 

selecionadas em diferentes meios de cultura demonstrou que o pH -e um fa-

tor limitante no meio que contem celulose como fonte de carbono e (lue 

todas as linhagens selecionadas podem ser consideradas promissoras para 

se obter mutaçoes auxotróficas uma vez que se desenvolveram bem em me~o 

mínimo. 
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- Padrões eletroforéticos para a e B esterases permitiram 

correlacionar os perfis das bandas com a morfologia dos esporos das li

nhagens. A caracterização eletroforética pode ser considerada como um 

dos parâmetros auxiliares na classificação taxonômica de fungos isolados 

de habitats naturais como no caso do presente trabalho. 

- A atividade "ligninolítica" pode ser constatada nas li

nhagens de Fusarium solani e Aspergillus fumigatus. 

- A linhagem de Fusarium solani selecionada se mostrou 

promissora para estudos genéticos e de melhoramento genético para produ

çao de enzimas lignocelulo1íticas. A avaliação preliminar dessa linha-

facilidade gem evidenciou a presença de conídios brancos uninucleados, 

na obtenção de mutantes morfológicos com luz ultra-violeta, crescimento 

em meio mínimo e capacidade de produzir celulases e ligninases. 
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Tabela 1. Isolados obtidos na coleta n9 1 

Locais de origem Fonte Amestras 

FC l 
FC 2 
FC 3 
FC 4 
FC o 

J 

FC 6 
Indústria de Papel estoque de FC7 
de Piracicaba S/A celulose FC 8 

FC9 
FeIO 
FC n 
FC 12 
FC l3 
FClf

f 

FCIS 

FC16 
FC17 
FC IS 
FC19 
FC 20 

madeira em FC 2l 
Ripasa S/A decomposição FC22 

FC 23 
FC 24 
FC 25 
FC 26 
FC 27 
Fe 28 

FC Z9 

madeira em FC 30 
Champion decomposição 

FC 31 
FC 32 
FC 33 



Tabela 2. Isolados obtidos na coleta n9 2 

Locais de orlgem 

Ripasa si A 

Champion SIA 

Fonte 

pilhas de cavacos 

de madeira 

pilhas de cavacos 

de madeira 

lS4 

Amostras 

FC
34 

FC 3S 
FC

36 
FC

37 
FC

38 
FC

39 
FC

40 
FC 4l 
FC

42 
FC

43 
FC 44 
FC 4S 
FC

46 
FC

47 
FC48 
FC 49 
FCSO 
FCSl 
FC

S2 
FC

S3 
FCS4 
FC

SS 
FC

S6 
FC

S7 
FC

S8 
FC

S9 

FC
60 

FC
6l 

FC
62 

FC 63 
FC

64 
FC

6S 



Tabela 3. Isolados obtidos na coleta n9 3 

Locais de origem 

Ripasa S/A 

Ripasa S/A 

Fonte 

cavacos de 

madeira 

madeira em 

decomposição 

155 

Amostras 

FC
66 

FC
67 

FC
68 

FC69 
FC

70 
FC

7l 
FC n 
FC

73 
FC

74 
FC

75 
FC

76 
FC

77 
FC

7S 
FC

79 
FC

SO 
FC

Sl 
FC

S2 
FC

S3 
FC S4 
FC

S5 
FC

S6 
FC S7 
PC

SS 

PC
S9 

FC
90 

FC
9l 

FC
92 

FC
93 

FC94 



Tabela 4. Isolados obtidos na coleta n9 4 

Locais de orlgem 

Champion S/A 

Fonte 

pilhas de cavacos 

de madeira 

156 

Amostras 

FC
95 

FC
96 

FC
97 

FC
98 

FC
99 

FC
100 

FC
10l 

FC
102 

FC
103 

FC
104 

FC
105 

FC
106 

FC
107 

FC
108 

FC
109 

FC
llO 

FC
lll 

FC1l2 

FC1l3 

FC
l14 

FC1l5 
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Tabela 5. Avaliação do crescimento dos isolados em MMC (utilizando a mé
dia de três repetições em milímetros), em temperaturas diferen
tes durante 3 dias, 5 dias e 7 dias (coleta n9 1) 

Amostraci Dias 

Temyeratura 

M ~ das colônia" 

FCl 

FC l 

FC3 

FC4 

FC5 

FC6 

FC7 

FC g 

FC9 

FC10 

FCll 

Fe12 

FC13 

rC14 

FC
I5 

FC16 

FC
l7 

FC1S 

FC 19 

FC10 

FC
21 

FC12 

fe 27 

Fe28 

FC
29 

FC
JO 

FC)l 

FC)2 

re
J3 

28 

38.) 

85.0 

33.3 

23.3 

28.3 

o 

26.6 

36.3 

o 

85.0 

15.0 

23.0 

3.0 

20,8 

25.0 

10.6 

2.0 

2.0 

18.3 

15.0 

20.8 

o 

10.0 

20.0 

10.0 

19.0 

6.0 

11.6 

14.6 

15.0 

17.3 

11 ~ 3 

} dias 

37 

18.3 

2.3 

26.6 

28.0 

21.6 

o 

7.6 

0.6 

o 

o 

1.6 

6.0 

18,3 

2,3 

2,3 

O 

o 

o 

5,3 

o 

o 

o 

o 

o 

6.0 

13.0 

4:6 

7.0 

3.3 

3.6 

36.6 

o 

o 

44 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

5.0 

10,6 

4.3 

o 

6.0 

3.6 

50.0 

o 

28 

48.3 

90.0 

43.3 

43.3 

46.6 

4 .. 6 

26.6 

86.6 

1.0 

90.0 

90.0 

36.6 

43.3 

41. 6 

38.3 

14.0 

28,3 

35.6 

28.3 

23,3 

36,6 

5.0 

15,5 

32.6 

16.3 

19.3 

15.6 

21,5 

26 .. & 

21.& 

33.3 

lf~. 6 

10.0 

dia~ 

37 

31.0 

23.0 

35.0 

31,6 

31.6 

o 

8.0 

1.6 

o 

4.3 

o 

11 .0 

18.3 

3.6 

5.0 

o 

o 

o 

93.0 

o 

o 

o 

2.6 

o 

9.6 

21.6 

9.3 

11.0 

16.0 

5.3 

56,0 

o 

o 

dias 

.'.;4 28 37 44 

o 58.3 41.} o 

o 90.0 33.0 o 

90.0 33.0 O 

o 66.6 40.0 o 

o 71.6 45.0 o 

o 4.6 o o 

o 43.3 15.3 o 

o 90.0 6.0 o 

o 5.3 o o 

o 90.0 10.6 o 

o 90.0 o o 

o 39.6 13.3 o 

o 45.6 18.3 o 

o 44.0 3.6 o 

o 43.6 5.3 o 

o 20.3 o o 

o 29.0 o o 

o 40.0 o o 

o 30.0 9.3 o 

o 30.5 o o 

o 41,3 o o 

o 5.0 o o 

o 20.6 8.0 

o 40.6 o o 

5.0 20.3 14.3 7.3 

21.0 23.3 24.0 23.3 

7.6 19.0 11.6 22.3 

o 23.0 12,6 o 

10.0 29.3 17.6 11.3 

3.6 5.~ 3.6 

70.0 41.0 61,} 85.0 

o 19.6 o o 

o 15.0 o o 
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Tabela 6. Análise de variância do crescimento em meio mineral de isola

dos obtidos na coleta n9 1 

F.V. G.L. Q.M. C.V. 

Fungos 33 8599.89* 

Dias 2 7601.74''< 

Calor 2 72809.7* 

Fungos - Dias 66 156.214* 

Fungos - Calor 66 2076.05* 

Dias - Calor 4 3055.46* 

Interação tripla 132 160.62>'< 

Repetições 2 4.6l719ns 

Resíduo 610 9.43596 

Total 917 

'k Existem diferenças significativas ao nivel de 5% de probabilidade 

ns. Não significativo 
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Tabela 7. Análise do tempo de cultivo adequado para cada isolado (cole-

ta n9 1) 

Amostras 3 dias 5 dias 7 dias Média 

FC l lS,9 26,S 33,2 26,3 

FC 2 29,1 37,7 41,0 35,9 

FC
3 20,0 26,1 41,0 29,0 

FC
4 17,1 25,0 35,5 25,9 

FC
5 16,6 26,1 3S,9 27,2 

FC 6 0,0 1,5 1,5 1,0 

FC
7 11 ,4 11 ,5 19,5 14,1 

FC S 12,3 29,4 32,0 24,6 

FC
9 0,0 0,3 1,8 0,7 

FC IO 2S,3 31,4 33,5 31,1 

FC
11 5,5 30,0 30,0 21,S 

FC
12 9,7 15,9 17,6 14,4 

FC
l3 7,1 20,5 21,3 16,3 

FC
14 7,7 15,1 15,9 12,9 

FCi5 9,1 14,4 16,3 13 ,3 

FC 16 3,5 4,7 6,S 5,0 

FC
17 0,7 9,4 9,7 6,6 

FC 18 0,7 11,9 13 ,3 S,6 

FC
19 7,9 12,5 13,1 11,2 

FC 20 5,0 7,S 10,2 7,7 

FC21 6,9 12,2 13 ,S 11 ,0 

FC22 0,0 2,0 2,0 1,3 

FC 23 3,3 6,0 9,5 6,3 

FC24 6,7 10,9 13,5 10,4 

FC 25 7,0 10,3 14,0 10,4 

FC 26 14,2 20,6 23,5 19,4 

FC 27 5,0 10,S 17,6 11 ,1 

FC 2S 6,2 10,S 11 ,9 9,6 

FC
29 9,6 17 ,5 19,4 15,5 

FC30 7,4 10,2 11 ,2 9,6 

FC31 34,6 55,0 62,4 50,7 

FC
32 3,S 4,9 6,5 5,1 

FC33 1,2 3,3 5,0 3,2 
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Tabela 8. Analise da temperatura ideal de crescimento para cada isolado 

(coleta n9 1) 

Amostras Temp. 1 Temp. 2 Temp. 3 Hedía 

FC1 
48,3 30,5 0,0 26,3 

FC2 
88,3 19,4 0,0 35,9 

FC
3 

55,5 31,5 0,0 29,0 

FC
4 

44,4 33,2 0,0 25,9 

FC
5 

48,8 32,7 0,0 27,2 

FC
6 

3,1 0,0 0,0 1,0 

FC
7 

32,2 10,3 0,0 14,2 

FC
8 

71,0 2,7 0,0 24,6 

FC
9 

2,1 0,0 0,0 0,7 

FC
10 

88,3 5,0 0,0 31,1 

FC
11 

65,0 0,5 0,0 21,8 

FC
12 

33,1 10,1 0,0 14,4 

FCl3 
30,6 18,3 0,0 16,3 

FC 14 
35,5 3,2 0,0 12,9 

FC15 
35,6 4,2 0,0 13 ,3 

FC16 
15,0 0,0 0,0 5,0 

FC
17 

19,8 0,0 0,0 6,6 

FC
18 

25,9 0,0 0,0 8,6 

FC
19 

25,5 8,0 0,0 11 ,2 

FC
20 

23,0 0,0 0,0 7,7 

FC
21 

32,9 0,0 0,0 11,0 

FC22 
4,0 0,0 0,0 1,3 

FC
23 

15,4 3,5 0,0 6,3 

FC
24 

31,1 0,0 0,0 10,4 

FC25 
15,5 10,0 5,8 10,4 

FC
26 

20,5 19,5 18,3 19,4 

FC27 
13 ,5 8,5 11,4 11 ,1 

FC 28 
18,7 10,2 0,0 9,6 

FC 29 
23,5 14,0 9,1 15,5 

FC
30 

20,4 4,7 3,6 9,6 

FC
31 

32,2 51,5 68,3 50,7 

FC
32 

15,2 0,0 0,0 5,1 

FC33 9,5 0,0 0,0 3,2 
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Tabela 9. Avaliação do crescimento dos isolados em MMC (utilizando a mé
dia de três repetições em milímetros), em temperaturas diferen
tes durante 3 dias, 5 dias e 7 dias (coleta n9 2) 

------------------------------------------
Amostras/' Dias } dias 

L' Tempc_r_a_t_ur_a ____ 2_8" ___ 3_7_O ___ 4_4_0 ____ 2_8_O ___ 3_/_' ___ 4_4_° __ ___ 2~_U_ 
FC34 

}'C
35 

FC 3& 

FC
J7 

Fe
J8 

FC 39 

FC 40 

FC
41 

FC
42 

FC43 

FC
44 

FC 45 

FC
46 

FC
47 

Fê 4B 

FC
49 

FCSO 

FC
S2 

FC53 , 

FC
54 

FC
S5 

FC
56 

FC
S7 

FC
59 

FC60 

:C 61 

rC~2 

Fr:
63 

FC
64 

FC65 

41.6 

38.3 

37.6 

28.3 

42.6 

35.3 

11.0 

42.3 

36.0 

21.6 

"1.6 

29.0 

o 

8.3 

19.6 

11.3 

o 

6.6 

o 

10.0 

28.3 

15.3 

16.3 

22.6 

14.6 

24.6 

... 3 

2.3 

7.6 

8.':: 

15.0 

o 

41.6 

30.0 

o 

9.6 

o 

16.6 

25.6 

10.3 

o 

16.6 

o 

27.3 

15.0 

20.6 

o 

21.6 

o 

o 

o 

31.3 

15.0 

28.0 

28.3 

26.6 

35.0 

o 

33.0 

25.6 

29.6 

19.3 

o 4L8 

o 38.6 

o 41.3 

o 30.2 

o 42.6 

o 1.7.3 

o 12.0 

o 45.6 

o 38.6 

o 36.6 

o 46.3 

16.0 38.6 

o 30.0 

27.3 33.0 

o 40.6 

20.6 24.3 

o 37.0 

18.0 32.6 

o o 

o 31.6 

o 31.6 

33.3 31.6 

21.3 46.5 

13.3 26.6 

21.6 31.1 

18.6 33.3 

21.6 26.0 

o 2.3 

21.3 39.3 

29.6 27.0 

31.6 28.3 

21.& 41.& 

38.0 o :.8.7 44.3 .) 

o o 46.0 o o 

o 49.1 50·0 o 

33.0 o 42.& o 

4.';.0 o 52.0 41.6 o 

14.3 o 53.6 31. 3 o 

o o 14.0 o 

30.6 o 411.6 31.& o 

39.5 o 50.8 43.6 o 

23.0 o 35.8 o o 

12.6 o 45.0 19.3 

40.6 43.0 49.3 49.6 49.6 

o o 36.6 o o 

46.3 48.3 47.1 49.3 45.5 

o o 46.3 o G 

44.3 43.0 41.6 42.3 

21.6 o 46.3 21.6 ° 
26.0 o 45.0 46.0 48.0 

o o o o o 

6.0 o 45.0 6.0 

o o 41.0 o o 

46.3 37.0 43.0 51.6 69.6 

31.8 40.6 27.3 38.6 43.0 

41.6 43.8 39.0 44.0 49.3 

51.3 49.0 ~9.3 47.6 49.6 

45.3 37.3 40.0 50.0 44.3 

42.3 43.0 ~o.ü 43.0 

o o l.6 o o 

47.0 47.0 45.0 49.0 1,9.0 

39.0 39.6 41.& 44.0 

,0.0 37.0 37.0 50.0 50.0 

50,8 4:'.0 53.} Sil./) 
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Tabela 10. Analise de var~anc~a do crescimento em meio mineral, para os 

isolados obtidos na coleta n9 2 

F.V. G.L. Q.M. V.alor de F C.V. 

Fungos 31 3438.23 330.6* 

Dias 2 19193.28 1845.5* 

Temperatura 2 19358.94 l861.4"~ 

Fungos - Dias 62 249.70 24.0* 

Fungos - Temp. 62 1503.64 144. 6~'~ 

Dias Temp. 4 1039.89 100.0* 

Interação Tripla 124 107.07 10. 3~~ 

Resíduo 576 10.44 

Total 863 

* Existem diferenças significativas ao nível de 5% de probabilidade 
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Tabela 11. Analise do tempo de cultivo adequado para cada isolado. 

(coleta n9 2) 

Amostras 3 dias 5 dias 7 dias Média 

FC 34 25,2 26,3 31,0 27,5 

FC 35 12,7 11 ,6 15,3 13 ,2 

FC 36 26,4 27,6 33,0 29,0 

FC
37 19,2 22,4 29,1 :l3,6 

FC 38 26,4 28,3 31,2 28,6 

FC
39 15,0 22,6 26,2 21,2 

FC 40 3,6 15,5 15,5 11 ,5 

FC 41 19,6 25,4 26,7 23,9 

FC 42 20,5 26,0 31,5 26,0 

FC 43 10,6 19,8 19,8 16,8 

FC 44 13,8 19,6 21,8 18,4 

FC
45 

23,0 41,6 49,5 38,0 

FC 46 0,0 11,6 12,2 7,9 

FC
47 

21,0 42,5 48,3 37,2 

FC 48 6,5 27,6 29,5 21,2 

FC 49 17,5 34,4 43,2 31,7 

FC 50 0,0 19,5 22,6 14,0 

FC
51 15,4 25,5 46,3 29,1 

FC52 0,0 0,0 0,0 0,0 

FC53 10,0 10,5 17,0 12,5 

FC54 9,4 10,5 13 ,6 11,2 

FC55 26,6 38,3 48,1 37,7 

FC
56 17,5 36,3 42,7 32,2 

FC 57 21,3 37,3 44,1 34,2 

FC58 21,5 34,7 45,5 33,9 

FC59 23,3 40,2 43,2 35,5 

FC 60 20,3 36,1 43,1 33,1 

FC
61 0,8 0,8 1,2 1,0 

FC 62 20,6 42,1 47,6 36,8 

FC63 21,3 35,2 45,0 33,8 

FC
64 23,1 32,3 45,6 33,7 

FC 65 18,6 44,8 46,4 36,6 
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Tabela 12. Análise da temperatura ideal de crescimento para cada isolado. 

(coleta n9 2) 

Amostras 28° 37° 44° Media 

FC34 
43,8 38,7 0,0 27,S 

. FC3S 39,7 0,0 0,0 13 ,2 

FC
36 

42,7 44,4 0,0 29,0 

FC
37 33,3 37,4 0,0 23,6 

FC
38 4S,7 40,2 0,0 28,6 

FC39 4S,4 18,4 0,0 21,2 

FC
40 34,7 0,0 0,0 11,S 

FC41 4S,S 26,3 0,0 23,9 

FC42 41,8 36,2 0,0 26,0 

FC43 31,6 18,7 0,0 16,8 

FC
44 44,7 10,6 0,0 18,4 

FC4S 39,0 37,6 37,S 38,0 

FC46 23,8 0,0 0,0 7,9 

F~47 29,S 41,0 41,3 37,2 

FC
48 29,0 34,7 0,0 21,2 

FC
49 26,2 36,4 32,S 31,7 

FCSO 27,7 14,4 0,0 14,0 

FC
Sl 28,1 31,2 28,0 29,1 

FC
S2 0,0 0,0 0,0 0,0 

FC
S3 24,4 0,0 0,0 8,1 

FC
S4 33,6 0,0 0,0 11 ,2 

FCSS 30,0 43,1 40,0 37,7 

FC
S6 36,4 28,5 31,6 32,2 

FCS7 29,4 37,8 3S,S 34,2 

FC
S8 28,3 43,4 31,0 33,9 

FC
S9 32,6 40,6 33,4 3S,S 

FC60 23,4 40,7 3S,3 33,1 

FC
61 3,0 0,0 0,0 1,0 

FC
62 30,6 43,0 36,7 36,8 

FC63 2S,7 37,7 38,0 33,8 

FC64 2S,0 36,S 39,S 33,7 

FC
65 32,S 40,1 37,2 36,6 
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Tabela 13. Avaliação do crescimento dos isolados em MMC (utilizando a média de três 
repetições em milímetros), em temperaturas diferentes durante 3 dias, 5 
dias e 7 dias (coleta n9 3) 

.Iullostr.:lli Dias 3 dia& 5 dias 7 di as 

Temperatura 28° 37° 44° 28° 37° . ,0 28° .,~o L!.., Q 

"" JI 

FC66 
O O O 37.5 O O /tl.5 O O 
O C O 37.0 O O 46.5 O O 
O O O 37.0 O O 50.5 O O 

FC67 40.0 O O 46.5 O O 59.5 O O 
45.0 O O 46.0 O O 57.5 O O 
45.0 O O 46.5 O O 54.5 O () 

FC68 
32.0 O .0 44.0 O O 53.0 O O 
33.0 O O 47.5 O O 53.0 O O 
36.0 O O 43.0 O O 53.5 O O 

FC69 
50.0 O O 50.0 O O 55.0 O O 
49.0 O O 50.5 O O 54.5 O O 
47.0 O O 52.0 O O 55.0 O O 

FC70 
45.0 O O 48.5 O O 54.5 O O 
46.0 O O 48.5 O O 55.0 O O 
46.5 O O 50.5 O O 52.5 O O 

FC 71 
47.5 O O 53.5 O O 57.5 O O 
51.5 O O 43.5 O O 53.5 O O 
42.0 O O 43.0 O O 50.5 O O 

FC 72 
39.0 O O 48.5 O O 52.5 O O 
37.7 O O 49.5 O O 53.5 O O 
38.5 O O 49.5 O O 50.0 O O 

FC i3 
30.5 30.0 O 40.5 40.0 O 52.0 42.5 O 
31.0 30.5 O 38.0 39.5 O 56.0 41.0 O 
30.5 29.5 O 41.5 41.0 O 49.0 42.5 O 

FC it, 29.0 O O 47.5 e O 55.e O o 
33.5 O O 47.5 O O 54.0 o C 
30.0 O O 42.5 O o 55,0 O O 

FC75 50.0 O O 47.5 O O 54.5 O O 
51.0 O O 49.0 O O 54.5 O O 
49.5 O O 47.0 O O 55.0 o O 

FC 76 29.5 11.0 O 36.0 23.0 O 51.0 30.0 o 
3e.0 H.O O 36.0 21.5 o 49.5 27.0 O 
31.0 10.0 O 35.0 22.5 o 50.0 27.0 J 

FC i7 17 .5 25.0 22.0 38.0 39.0 34.0 42.0 50.0 49.0 
13.0 25.0 25.5 33.5 38.5 29.0 42.5 57.5 68.5 
12.0 32.5 23.0 29.0 39.0 35.0 42~0 47.5 49.0 

Fe 7S 26.0 O O 27 .. 5 O :) 38.5 O o 
25.5 o o 25.5 O O 41.0 O n 
27.0 O O 27.0 O O 38.0 O o 

FC 79 35.2 10.5 O 27.5 20.5 o 30.0 2'J.6 o 
37.5 10.0 O 27.5 20.0 o 31.0 21.0 0 
36.0 9.0 O 29.0 29.0 O 30.5 30.0 C 

FC~O IO.O O O 59.5 O O 6~ < O ~.~ 

12.0 o O 51.0 O O 61.0 O 
13.0 o O 52.5 O O 61. 5 O 
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Tabela 13. Continuação 

AI;lostras ;)ias 3 dias 5 dias 7 dias 

Temperatura 28° 37° 44° 28° 37° 44° 28° 37° 44° 

FC81 
O O O 49.5 O O 59.5 O O 
O O O 46.0 O O 56.6 O O 
O O O 49.0 O O 54.0 O O 

FC82 
30.0 O O 48.0 O O 62.5 O O 
32.0 O O 50.5 O O 63.0 O O 
31.5 O O 51.6 O O 61.0 O O 

Fe83 
10.0 i4.5 O 30.5 24.0 O 62.5 O O 
11.0 15.0 O 32.5 20.0 O 63.0 O O 
12.0 16·0 O 33·0 19.0 O 61.0 O O 

FCe4 
30.0 O O 48.0 O O 62.5 O O 
32.0 O O 50.5 O O 63.0 O O 
31.5 O O 51.5 O O 61.0 O O 

FC8;, 15.0 O O 52.5 O O 60.5 O O 
13.5 O O 50.0 O O 59.0 O O 
12.0 O O 50.0 O O 60.0 O O 

FCc,6 14.0 O O 52.5 O O 52.5 O O 
13.0 O O 51.5 O O 56.0 O O 
14.0 O O 46.5 O O 55.0 O O 

FC S7 
10.0 O O 25.0 O O 33.0 O O 
15.0 O O 24.0 O O 36.0 O O 
13·0 O O 23.5 O O 28.0 O O 

FC S8 
12.5 30.0 15.0 26. 0 45·0 32.5 38.5 47.0 37.5 
13.0 29.0 10.0 32.0 45.5 33·0 39.0 46.0 38.0 
13.2 30.0 12.5 28.5 46. 0 28.5 38.5 47.5 39·0 

FCS9 
41.5 O O 50.0 O O 61.0 O O 
43.0 O O 52.5 O O 62.0 O O 
39.0 O O 46.0 O O 62.5 O O 

:C90 
O O O 51.0 O O 55.5 O O 
O O O 51·0 O O 57.5 O O 
O O O 52.0 O O 53.0 O O 

FC91 
38.5 O O 57.0 O O 60.0 O O 
38.5 O O 52.5 O O 59.0 O O 
38.0 O O 54.0 O O 58.5 O O 

FCÇ2 O O O O O O O O O 
O O O O O O O O O 
O O O O O O O O O 

FC 93 
41.5 O O 50.0 O O 52.5 O O 
43.0 O O 47.5 O O 50.5 O C 
38.0 O O 52.5 O O 53.5 O O 

reg.:. 30.5 O O 55.0 O O 58.0 O O 
26.5 O o 52.5 O O 54.5 O O 
26.0 O O 57.0 O O 57.5 O O 
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Tabela 14. Analise de variância do crescimento em me~o mineral das li

nhagens obtidas na coleta n9 3 

F.V. G.L. Q.M. Valor de F c.v. 

Fungo 28 961. 99 398.5i~ 9,38% 

Dias 2 6752.22 2796.9* 

Temperatura 2 115704.50 47927.6* 

Fungos x Dias 56 131.86 54. 6i~ 

Fungos x Temp. 56 969.08 401. 4~~ 

Dias x Temp. 4 3844.77 l592.6~~ 

Int. tripla 112 120.34 49. 8~~ 

Resíduo 520 2.41 

Total 782 

,'~ Existem diferenças significativas ao nível de 5% de probabilidade 
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Tabela 15. Análise do tempo de cultivo adequado para cada isolado. (Co-

leta n9 3) 

Amostras 3 dias 5 dias 7 dias Média 

FC66 0,0 10,5 14,0 8,1 

FC
67 14,4 15,5 18,2 16,0 

FC
68 11,2 l!t.9 17,8 14,6 

FC
69 16,2 16,9 17,7 16,9 

FC
70 15,2 16,3 18,0 16,5 

FC
71 16,3 16,3 18,0 16,9 

FCn 12,7 16,3 17,3 15,5 

FC 73 20,2 26,7 31,4 26,1 

FC 74 10,2 15,2 18,2 14,5 

FC
75 17,6 15,9 18,2 17,2 

FC
76 13,6 19,3 26,0 19,6 

FC n 21,3 35,0 47,5 34,6 

FC
78 8,7 8,8 13 ,0 10,2 

FC
79 15,3 15,9 17,0 16,1 

FC
80 3,8 18,1 20,3 14,1 

FC
81 0,0 16,0 18,8 11,6 

FC
82 10,3 16,6 20,7 15,9 

FC
83 8,5 17,6 16,5 14,2 

FC
84 13,6 25,6 31,4 23,5 

FC
85 4,5 16,9 19,9 13,7 

FC
86 0,0 16,7 18,1 11 ,6 

FC
87 4,2 8,0 10,7 7,7 

FC
88 18,3 35,2 41,2 31,6 

FC 89 13,7 16,5 20,6 16,9 

FC90 0,0 17,1 18,4 11 ,8 

FC
91 12,7 18,1 19,7 16,8 

FC92 10,7 16,1 17,3 14,7 

FC
93 13,6 16,6 18,8 16,3 

FC
94 9,2 18,2 18,8 15,4 
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Tabela 16. Analise da temperatura ideal de crescimento para cada isolado. 

(Coleta n9 3) 

Amostras Temperaturas Média 
Temp. 1 Temp. 2 Temp. 3 

FC 66 24,5 0,0 0,0 S,l 

FC 67 4S,2 0,0 0,0 2.5,0 

FC 6S 44,0 0,0 0,0 14,6 

FC
69 50,9 0,0 0,0 16,9 

FC 70 49,6 0,0 0,0 16,5 

FC n 50,7 0,0 0,0 16,9 

FC n 46,5 0,0 0,0 15,5 

FC
73 41,0 37,3 0,0 26,1 

FC 74 43,7 0,0 0,0 14,5 

FC 75 51,7 0,0 0,0 17,2 

FC 76 3S,6 20,3 0,0 19,6 

FC n 29,9 39,3 34,6 34,6 

FC
7S 30,6 0,0 0,0 10,2 

FC
79 31,6 16,6 0,0 16,1 

FC
SO 42,3 0,0 0,0 14,1 

FC
S1 34,9 0,0 0,0 11,6 

FC S2 47,7 0,0 0,0 15,9 

FC
S3 30,S 11,S 0,0 14,2 

FC
S4 39,6 31,1 0,0 23,5 

FC
S5 41,3 0,0 0,0 l3,7 

FC
S6 34,S 0,0 0,0 11 ,6 

FC S7 23,1 0,0 0,0 7,7 

FC SS 26,S 27,3 40,6 31,6 

FC S9 50,8 0,0 0,0 16,9 

FC
90 35,5 0,0 0,0 11 ,S 

FC91 50,6 0,0 0,0 16,S 

FC
92 44,3 0,0 0,0 14,7 

FC93 49,1 0,0 0,0 16,3 

FC
94 46,3 0,0 0,0 15,4 
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86.0 
86.0 
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85.0 
86.0 
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Tabela 18. Análise de variância do crescimento em meio mineral dos isola

dos na coleta n9 4 

F.V. G.L. Q.M. Valor de F C.V. 

Fungos 20 3814.16 1920.5* 0,71% 

Dias 2 19110.90 9620 • 6i~ 

Temperatura 2 89760.64 45186.4* 

Fungos x Dias 40 484.61 244. O~'< 

Fungos x Temp. 40 2121.93 1068.2* 

Dias x Temp. 4 7065.51 3556.8* 

Fungos x Dias x Temp. 80 245.51 123.6* 

Resíduo 376 1.98 

Total 566 

* Existem diferenças significativas a nível de 5% de probabilidade 
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Tabela 19. Análise de tempo de cultivo adequado para cada isolado. (Co-

leta n9 4) 

Amostras 3 dias 5 dias 7 dias Média 

FC 95 
14,0 29,0 29,0 24,0 

FC 96 20,0 48,2 73,9 47,3 

FC 97 
8,5 12,5 26,3 15,7 

FC 98 
13 ,2 28,6 33,8 25,2 

FC 99 
1,7 7,8 12,0 7,2 

FC lOO 
0,0 0,0 0,0 0,0 

FC l01 
0,0 0,0 0,0 0,0 

FC l02 23,5 48,5 70,1 47,4 

FC l03 4,5 9,5 13,8 9,1 

FC l04 
0,0 28,7 28,7 19,1 

FC l05 13,3 28,7 28,7 23,6 

FC l06 12,3 28,6 28,7 23,2 

FC l07 7,0 19,5 22,5 16,3 

FC l08 6,4 19,5 22,5 16,1 

FC l09 15,6 29,0 32,8 25,8 

FC UO 
0,0 26,7 33,2 20,0 

FClll 7,7 18,3 23,6 16,5 

FC l12 12,0 22,7 25,8 20,2 

FC l13 9,9 19,6 47,5 25,7 

FCU4 8,0 18,8 25,4 17,4 

FC l15 5,7 14,3 19,5 13 ,2 



173 

Tabela 20. Análise da temperatura ideal de crescimento para cada isolado. 

(Coleta n9 4) 

Temperaturas 
Amostras Temp. 1 Temp. 2 Temp. 3 

Média 

FC95 72,0 0,0 0,0 24,0 

FC96 46,0 56,1 40,0 47,3 

FC 97 39,5 7,8 0,0 15,7 

FC99 70,8 4,9 0,0 25,2 

FC 99 
16,6 5,0 0,0 7,2 

FC100 0,0 0,0 0,0 0,0 

FC 101 0,0 0,0 0,0 0,0 

FC102 44,6 61,6 35,9 47,4 

FC103 27,3 0,0 0,0 9,1 

FC104 57,5 0,0 0,0 19,1 

FC 105 70,8 0,0 0,0 23,6 

FC106 69,7 0,0 0,0 23,2 

FC107 
49,1 0,0 0,0 16,3 

FC 108 48,5 0,0 . 0,0 16,1 

FC 109 65,4 12,1 0,0 25,8 

FC 110 55,4 0,0 4,5 20,0 

FC 111 49,7 0,0 0,0 16,5 

FC1l2 39,2 21,4 0,0 20,2 

FC l13 49,4 22,1 5,5 25,7 

FC1l4 32,6 19,6 0,0 17,4 

FC1l5 31,8 7,7 0,0 13 ,2 




