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  A emissão de gás carbônico e o esgotamento dos 

combustíveis fósseis, tais como o petróleo, tem estimulado a 

busca por fontes alternativas e menos poluentes de energia. O 

Brasil tem liderado a produção de etanol a partir da cana-de-

açúcar, porém o mesmo pode ser obtido através de outros 

produtos.  

 

 A celulose por sua vez é o principal polissacarídeo 

presente na estrutura das células vegetais, e juntamente com a 

lignina, hemicelulose, pectina e glicoproteínas, forma a parede 

celular das plantas. O fungo Penicillium echinulatum é capaz de 

secretar enzimas chamadas celulases, as quais conseguem 

quebrar a celulose e, por isso o uso desse organismo tem sido 

bem aceito para a produção de etanol. Através de melhoramento 

genético, busca-se aumentar a produção de celulases produzidas 

por variantes de P. echinulatum para a posterior aplicação 

industrial.  

 

          Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo a 

obtenção de variantes genéticos de P. echinulatum com elevada 

produção de celulases. 

Para confirmar o potencial de produção enzimática são necessários 

microcultivos e análises referentes à produção enzimática de 

Penicillium echinulatum sobre papel filtro (FPA), endoglicases e β-

glicosidases. 

 

As análises serão feitas de modo a apurar se os novos variantes 

apresentam maior secreção de celulases para a aplicação na 

indústria. 
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MAJU: 370 exposto a 60ºC  

e 339e exposto a luz UV  

JUMA: 370 exposto a luz UV 

direta e 339e exposto a 60ºC 
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Variantes genéticos de Penicillium echinulatum após sucessivos repiques.  
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