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Pela avaliação da atividade enzimática dos 
variantes obtidos por fusão de protoplastos, verificou-se 
que apesar da etapa anterior (microcultivo) ter indicado 
os três variantes com atividades enzimáticas 
superiores, esse resultado não se repetiu no cultivo 
submerso. Desta forma, conclui-se que a metodologia 
de fusão de protoplastos aplicada gera variabilidade. 
Em função dos resultados obtidos, é indicada a 
realização de novas fusões de protoplastos, a fim de 
obter novos variantes com uma maior expressão 
enzimática em relação ao parental.
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Na Figura 1 são apresentados os dados de atividade 
enzimática dos três variantes selecionados na etapa de 
microcultivo. Verificou-se que nenhum variante alcançou 
a produção de FPA apresentada pela linhagem parental 
(S1M29). Para a atividade de endoglicosidases, o 
variante J4M22 (1), nos tempos de 72 e 96h atingiu 
atividades semelhantes ao parental. Para a atividade de 
xilanases, os variantes atingiram atividades semelhantes 
ao parental. Para beta-glicosidases observa-se também 
que nenhum variante foi superior ao parental, o mesmo 
acontecendo para a atividade de exoglicosidases. 
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O fungo Penicillium echinulatum, é um eficiente 
produtor de celulases e xilanases, enzimas responsáveis 
por degradar parte da parede vegetal das plantas. As 
endoglicosidases, beta-glicosidases e exoglicosidases 
são enzimas pertencentes ao complexo enzimático da 
celulase, capazes de catalisar a hidrólise da celulose. As 
xilanases por sua vez, são enzimas responsáveis pelo 
rompimento da cadeia de açúcares da hemicelulose, ou 
xilana. 

Variantes genéticos de P. echinulatum apresentam 
grande potencial bioctenológico, podendo ser utilizados 
na desconstrução da parede celular vegetal presente em 
resíduos agroindustriais, tais como o bagaço de 
cana-de-açúcar.

Neste trabalho, variantes de P. echinulatum  obtidos 
para a produção de enzimas pertencentes às classes 
citadas anteriormente, foram avaliados quanto a 
produção de títulos enzimáticos.
 

✓ 0,5% de celulose
✓ 0,2% farelo de soja
✓ 0,5% farelo de trigo
✓ 0,5% de sacarose
✓ 0,05% de prodex
✓ 0,2% de Tween 
✓ 5% de solução de sais (MTV)

Os frascos foram mantidos sob 
agitação recíproca  durante 96h, a 

28ºC. 

  Figura 1. Atividades enzimáticas obtidas em cultivo de frascos pelo parental e fusionantes. 

Projeto: CELU-PECT

✓ FPA  (atividade sobre o papel filtro)
✓ Endoglicosidases
✓ Beta-glicosidases
✓ Exoglicosidases
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