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Introdução 

A hidrólise da cadeia da celulose se dá através de um complexo enzimático

formado majoritariamente por 3 enzimas, endoglicanases, exoglicanases e β-

glicosidases. As celulases já são enzimas utilizados nos mais diversos ramos

industriais, e atualmente apresentam potencial na indústria do etanol, pois permitem

um pré-tratamento eficiente nos resíduos industriais.

Diversos organismos secretam essas enzimas, sendo os fungos filamentosos os mais

utilizados a nível industrial. O fungo filamentoso Penicillium echinulatum destaca-se

por apresentar alta produção desse complexo em cultivos sólidos e líquidos. Diversos

fatores interferem no bom funcionamento dessas enzimas, como por exemplo, pH,

temperatura, uso de surfactantes e alguns íons metálicos que podem estar presentes em

processos industriais.

Diante disso, o presente trabalho visou avaliar a influência dos íons metálicos Cu2,

Co2+, Zn2+, Fe3+, Mg2+ e Ca2+ dos surfactantes SDS e Tween 80, e do agente quelante

EDTA sobre a atividade das celulases produzidas pelas linhagens S1M29 e 370 de

Penicillium echinulatum.

Materiais e métodos 

Microrganismos

Penicillium

echinulatum

S1M29- obtida da mutagênese na linhagem 9A02S1 

370- obtida através genome shuffling

de linhagens de S1M29 

Cultivo em Biorreator 

Baseado na metodologia proposta por Reis et al., (2014)

Pré-inóculo em frascos erlenmayer

Caldo para a realização do trabalho  coletado em 96 h

Meio de cultura:

1% de celulose

0,5% de sacarose

0,5% de farelo de trigo

0,2% de farelo de soja

0,05% de prodex

0,2% tween

5% de solução de sais (MTV)

10% de inóculo

Determinação da atividade enzimática 

Endoglicanases - Ghose (1987)

Exoglicanases- Deshpande et al., (1983)

β-glicosidases- Daroit et al., (2008)

Atividade total do complexo (FPA)- Camassola & Dillon (2012)

Efeito de íons metálicos na atividade

Íons foram adicionados na reação da atividade enzimática na concentração de 10

mol
-3

/L

Cu2+

Co2+

Zn2+

Fe3+

Mg2+

Ca2+

Adição de agente quelante e surfactantes na atividade enzimática 

Foram adicionados na reação da atividade enzimática na concentração de 5 mol
-3

/L

e 10 mol
-3

/L

EDTA- ácido etilenodiaminotetracético-agente quelante

SDS-dodecil sulfato de sódio- surfactante aniônico

Tween 80-monooleato de polioxietileno sorbitano- surfactante não-aniônico

Resultados e Discussão 

A influência dos íons metálicos na atividade enzimática das linhagens de P. echinulatum

estão presentes na tabela1.

Tabela 1. Atividade enzimática de FPA, endoglicosidadases, exoglicosidases e β-glicosidases das

linhagens S1M29 e 370 na presença dos íons de Cu2, Co2+ , Zn2+ ,Fe3+ ,Mg2+ e Ca2+.

Para endoglicanases os íons Co2+, Ca2+ e Mg2+ apresentaram papel inibidor para essa enzima

em ambas as linhagens, onde para S1M29 a inibição foi de 52%, 33% e 56%, respectivamente

e para a linhagem 370 foi de 51%, 45% e 55%, respectivamente.

O íon Ca2+ para atividade de exoglicanases apresentou capacidade ativadora para a linhagem

370 e inibidora para a linhagem S1M29, o íon Cu2+ foi ativador apenas para a linhagem

S1M29, demonstrando assim, que ocorreu mudanças na enzima secretada pela linhagem

parental (S1M29) e da linhagem variante (370). O íon Mg2+ apresentou um aumento de 6% e

15% para S1M29 e 370 respectivamente e o íon de Zn2+ permitiu um acréscimo de 7%

(S1M29) e 3% (370). Para β-glicosidases ocorre um aumento de 14% na atividade de ambas as

linhagens na presença do íon de Cu2+.

Para FPA todos os íons com exceção de Ca2+ (49% de acréscimo em S1M29 e 29 % para a

linhagem 370) apresentaram capacidade inibidora, com destaque para o íon de Cu2+, que

acarretou a queda de 91% da atividade para a S1M29 e 79% para 370.

A influência dos surfactantes e do agente quelante na atividade enzimática das linhagens de

P. echinulatum estão presentes na tabela 2.

Tabela 2. Atividade enzimática de FPA, endoglicosidadases, exoglicosidases e β-glicosidases das

linhagens S1M29 e 370 na presença de SDS, EDTA e tween 80 nas concentrações de 5 mol-3/L e 10 mol-3

/L

O surfactante tween 80 foi um estimulador de β-glicosidases e FPA, para ambas as

linhagens, sendo que para β-glicosidases o acréscimo ocorreu em ambas as concentrações, com

destaque para a concentração de 10 mol-3/L com acréscimo de 11% (S1M29) e 12% (370) e em

FPA na concentração de 5 mol-3/L com aumento de 4% (S1M29) e 5% (370). EDTA e SDS

mostraram papel inibidor da atividade de todas as enzimas.

Considerações finais   

Os resultados demonstram a existência de influência de íons metálicos, surfactantes e EDTA

na atividade enzimática das linhagens de P. echinulatum. Verificou-se que o íon Ca2+ foi

ativador de FPA para ambas as linhagens (S1M29 e 370) e para exoglicanases apenas na

linhagem 370, nas demais enzimas esse íon se mostrou inibidor. Os íons Mg2+ e Zn2+ foram

ativadores de exoglicanases para ambas as linhagens e para β-glicosidases os íons Cu2+ e Fe3+

foram ativadores em ambas as linhagens. O surfactante Tween 80 foi ativador de β-glicosidases

e FPA.
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