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 O complexo enzimático das celulases já vem sendo utilizado como componente da tecnologia do etanol
de  segunda  geração,  visto  que  estas  enzimas  hidrolisam o  polímero  celulose  ao  açúcar  fermentescível
glicose. A principal fonte das celulases são bactérias e fungos. Entre os fungos produtores de celulases, o
Penicillium echinulatum é um candidato para a produção comercial de celulases e xilanases, devido a
disponibilidade de linhagens com secreção de celulases, apresentando atividade sobre papel filtro (FPA)
com títulos superiores a 2 U/ml. Entretanto, para que este fungo seja utilizado na indústria suas linhagens
participam de programas de melhoramento genético, envolvendo mutagênese e fusão de protoplastos, a
fim de, aumentar a produtividade enzimática, tanto pela obtenção de maiores títulos enzimáticos como
pela  diminuição  do  tempo  de  produção.  Neste  contexto,  o  objetivo  do  presente  trabalho  foi  verificar  a
produção  de  celulases  e  xilanases  dos  variantes  genéticos  370  e  339-e  em  biorreator  de  mistura
completa,  os  quais  foram  obtidos  anteriormente  com  o  emprego  da  variável  da  técnica  de  fusão  de
protoplastos,  conhecida  como  "genome  shuffling".  Para  comparação  utilizou-se  a  linhagem  parental
S1M29.  Os cultivos foram realizados em biorreator, utilizando um volume operacional de 5L. Os cultivos
tiveram  duração  de  120h,  sendo  retiradas  amostras  diárias  que  foram  utilizadas  nas  análises  das
atividades de endoglicanases (EnG), exoglicanases (ExG), β- glicosidases, (BgL), FPA e xilanases (XnS). A
atividade máxima de EnG foi  obtida com a linhagem 339-e (1,78 U/mL) em 96h, sendo que a linhagem
parental apresentou seu pico de 1,49 U/mL em 88h. Para ExG todas as linhagens apresentaram o seu pico
em 96h  sendo  que  os  variantes,  339-e  e  370,  atingiram 1,16  e  1,14  U/mL,  respectivamente,  atividade
semelhante  a  apresentada  pelo  parental  M29  (1,11  U/mL).  Para  BgL,  as  atividades  dos  variantes  foi
menor em relação a obtida pelo parental que ficou em 1,12 U/mL, em 120h. Atividades máximas de FPA
para o parental e os variantes 370 e 339-e foram 0,88 U/mL, 3,48 U/mL e 1,99 U/mL, respectivamente.
Atividade superior de XnS foi obtida pelo variante 370 em 120h (33 U/mL), seguida pelo parental em 64h
(23  U/mL).  Com  base  nesses  resultados  pode  ser  constatado  que  a  técnica  de  "genome  shuffling"
permite  obter  variantes  para  a  secreção  de  celulases  e  xilanases  de  mais  elevada  produção  destas
enzimas.
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