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Resumo 

LINO, F. S. O. Engenharia Evolutiva Aplicada a Trichoderma sp. para Produção de Celulases 
2012 83 f. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

Na substituição de energias clássicas para transporte – gasolina e diesel - o etanol de 
biomassa (“etanol 2G”) obtido a partir de açúcares não diretamente fermentescíveis, 
sobretudo os polissacarídeos de celulose e hemicelulose, despertou grande interesse 
nos últimos anos. Contudo, sua produção viável exige avanços no pré-tratamento da 
biomassa, redução do custo das enzimas para sacarificação da celulose e hemicelulose e 
fermentação eficiente das pentoses. Este projeto tem por objetivo aumentar a produção 
específica de celulases em fungos do gênero Trichoderma, especificamente Trichoderma 

harzianum IPT 821 e Trichoderma reesei QM 9414, através de mutação por radiação UV, 
seguida de indução a mutações por meio de pressão ambiental (limitação da fonte de 
carbono, celulose) aplicada a sucessivas gerações. Na etapa inicial do plano, esporos foram 
submetidos à radiação UV-C, gerando a primeira biblioteca de mutações.  Células das 
colônias mais capacitadas ao crescimento após a radiação UV foram sucessivamente 
cultivadas em meio solidificado, contendo concentrações progressivamente reduzidas da 
única fonte de carbono, celulose solúvel, de modo a resultar pressão ambiental seletiva e 
crescente. Após a etapa de pré-seleção usando-se meio solidificado, foram obtidas e isoladas 
20 linhagens, as quais foram cultivadas em meio semi-sólido composto por bagaço de 
cana/farelo de trigo, na proporção 80/20, 60% de umidade, 30 °C e 72h de cultivo. Foi 
isolada uma linhagem, originária da cepa IPT 821 com atividade celulolítica de 3,7±0,57 
U/gms (unidades FP por grama de massa seca), a qual é 50% superior em relação à cepa 
parental: 2,6±0,27 U/gms (p=0,001; para p<0,05). Análises referentes à composição das 
frações enzimáticas também indicam uma diferença estatisticamente significativa (p=0,001; 
p<0,05) na atividade de xilanase: 4,65±0,8 U/gms para a mutante (T. harzianum IPT 821/10) 
versus 3,99±0,77 U/gms (cepa parental T. harzianum IPT 821/1). Ensaios de hidrólise, 
usando-se Avicel como substrato (concentração final de 1% de sólidos; w/v) indicaram um 
aumento de quase 70% na hidrólise em 48h, da mutante em comparação à parental 
(conversão de celulose em glicose de 8,3% da mutante versus 4,8% da parental, usando-se 
uma concentração enzimática em FP de 2,5 U/gms). Este projeto, apesar de apresentar uma 
possível técnica para obtenção de linhagens produtoras de celulases ainda exige um estudo 
mais aprofundado acerca das possíveis diferenças bioquímicas e genéticas da linhagem 
mutante selecionada em comparação à parental. 

Palavras-chave: Trichoderma. Celulase. Mutagênese. Engenharia Evolutiva 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

LINO, F. S. O. Evolutionary Engineering Applied in Trichoderma sp. for the Production of 

Cellulase. 2012. 83 p. Master thesis (Biotechnology) – Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

In the replacement of classical transportation energies – like gasoline and diesel – biomass 
ethanol (ethanol 2G), obtained from non-direct fermentable substrates, such as cellulose 
and hemicellulose, had its interest sharply increased in last few years. However, its 
economically feasible production requires advances in pretreatment technologies and cost 
reduction of enzymes employed for biomass saccharification and efficient pentose 
fermentation. This project aims to increase the specific production of cellulase in fungus 
belonging to Trichoderma genus, specifically Trichoderma harzianum IPT 821 and 
Trichoderma reesei QM 9414, through UV radiation mutagenesis, followed by induced 
mutations from selective pressure (carbon source limitation – cellulose), through several 
generations. Initially, spores were exposed to UV-C radiation, thus creating a library of 
mutants. After UV exposure, colonies were plated and those showing best growth were 
selected. They were successively cultivated in plates containing increasingly stress conditions 
–reduced concentrations of the carbon source, soluble cellulose – thus creating a 
progressive selective pressure. After this pre-selection step, 20 strains were isolated, which 
were cultivated in solid state fermentation, with medium comprising sugar cane bagasse and 
wheat straw, in the proportion of 80/20 respectively, 60% of moisture, 30 °C  for 72h. One 
strain, originated from T. harzianum IPT 821, was isolated and showed an increased 
cellulolytic activity: 3,7±0,57 U/gdw (units of FP per gram of dry weight); which was about 
50% superior to the parental strain: 2,6±0,27 U/gdw (p=0,001; for p<0,05). Analysis of 
different fractions of the enzymatic cocktail also showed statistically significant differences 
(p=0,001; for p <0,05) on xylanase activity: 4,65±0,8 U/gdw for the mutant strain (T. 

harzianum IPT 821/10) versus 3,99±0,77 U/gdw (parental strain IPT 821/1). Hydrolysis 
assays, using Avicel as substrate (final solid concentration of 1% w/v) showed an increase on 
hydrolysis of about 70%, in 48h (8,3% conversion of cellulose to glucose for mutant strain IPT 
821/10 versus 4,8% for parental strain, using  a FP enzyme load of about 2,5 U/gdw). This 
project, while presenting a possible method for the generation and selection of cellulase 
producing strains, still requires a more profound biochemical and genetic analysis of the 
selected strain and its parental strain. 

Key words: Trichoderma. Cellulase. Mutagenesis. Evolutionary Engineering. 
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1 INTRODUÇÃO  

As reservas de petróleo são limitadas e sua utilização causa problemas ambientais.  

O uso de biomassa ou resíduos urbanos como matéria prima para produção de energia, ao 

contrário, leva à produção de energias renováveis e sustentáveis (SHEEHAN et al.,  1998), 

para cujo uso há crescente investimento em tecnologias de conversão (PUHAN et al., 2005).  

Biocombustíveis podem ser sólidos, líquidos ou gasosos dentre os quais predominam 

os seguintes: etanol, metanol, biodiesel, hidrogênio e metano (DEMIRBAS, 2007). No Brasil 

destaca-se o investimento na tecnologia do etanol, uma das commodities de maior volume 

de exportação, atingindo volume total superior a 27 bilhões de litros em 2008, safra recorde 

ainda hoje (UNICA).  

Na produção de etanol de biomassa celulósica, um dos fatores limitantes é o 

custo proibitivo das enzimas (celulases) utilizadas necessárias à sacarificação (SUKUMARAN 

et al., 2009, ZHOU et al., 2008).  

Celulases são um conjunto de enzimas formado por: endoglucanases  

(EC 3.2.1.4) que hidrolisam regiões internas do polímero da celulose, expondo as  

extremidades redutoras e não-redutoras da cadeia; exoglucanases  (EC 3.2.1.91) e  

celobiohidrolases (EC 3.2.1.150) atuam nas extremidades redutoras e não-redutoras, 

liberando celobioses e celooligossacarídeos; e β-glicosidases (EC 3.2.1.21) que clivam a 

celobiose em moléculas de glicose, o produto final da hidrólise (SCHULEIN, 1988).  

A redução no custo de produção das enzimas aplicadas ao processo de sacarificação 

da biomassa lignocelulósica só será alcançada com investimentos em novos processos na 

produção das enzimas, incluindo o uso de substratos baratos e programas de 

melhoramento de linhagens de microrganismos produtores através de, por exemplo, 

engenharia evolutiva. A proporção do custo das enzimas no custo da produção do etanol 

também pode ser reduzida por meio da definição de uma mistura das frações enzimáticas em 

proporções adequadas a um determinado substrato e determinado pré-tratamento para ele 

definido. 

Engenharia evolutiva é a aplicação do princípio natural de “design” biológico (TOBIN 

et al., 2000) que envolve a diversificação genética e a seleção funcional de sistemas biológicos 
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em laboratório.  

Bailey et al. (1991, 2002) dividiram a engenharia evolutiva em duas categorias: 

melhoramento de linhagens através do uso de genes heterólogos e reestruturação do fluxo 

metabólico.  

Através da engenharia evolutiva é possível desenvolver, melhorar e estabilizar  

linhagens com características de interesse, ou descobrir novas rotas metabólicas  

(ZELDER e HAUER, 2000), com as seguintes vantagens de aplicação: (1) produção de  

proteínas recombinantes; (2) modificação no padrão de utilização de um substrato  

(e.g. inversão da enantiosseletividade); (3) desenvolvimento de novas propriedades  

biossintéticas e catabólicas; (4) redução da formação de produtos indesejáveis; (5)  

melhoramento na produtividade e rendimento de reações (NIELSEN, 2001).  

Qualquer que seja o tipo de resultado esperado verifica-se a mesma abordagem, 

a qual consiste de três etapas: desenvolvimento de uma linhagem melhorada através do 

cultivo em condições ambientais específicas, análise do desempenho da linhagem 

melhorada nas condições desejadas e repetição do processo para estabilização (PETRI e 

SCHMIDT-DANNERT, 2004).  

No cultivo sob pressão ambiental, promove-se estresse ao organismo (e.g. 

temperaturas extremas, presença de antibióticos), o qual pode ser aplicado de duas 

formas (ÇAKAR et al. 2005): estresse constante (sub-letal) por um longo período ou 

aumento gradual do estresse após cada geração isolada, que apresente o fenótipo de 

interesse. Em meios solidificados, a seleção dos mutantes obtidos por meio da pressão 

ambiental é facilitada, pois a característica de interesse dos clones pode ser verificada de 

forma direta (i.e. distinção da colônia possuidora do fenótipo de interesse em detrimento às 

outras), uma vez que é possível trabalhar com colônias isoladas (SAUER, 2001). Já cultivos em 

regime contínuo, em meio líquido, facilitam a imposição de uma dada condição de pressão 

ambiental a sucessivas gerações, além de gerarem amostras às quais um maior número 

de fatores pode ser analisado (e.g. ômicas, produção de metabólitos, cinética de consumo 

e crescimento, etc.).  

O melhoramento de linhagens através de mutagênese por radiação UV é 
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método tradicional e amplamente utilizado, permitindo que resultados interessantes sejam 

alcançados (ADSUL et al., 2007; ZHANG et al., 2006), e é, ainda hoje, a técnica que apresenta 

os melhores resultados para produção de organismos super-produtores de celulases 

(KÓVACS et al., 2008).  

Para aplicação da pressão ambiental, subseqüente à radiação UV, foi 

considerada uma das estratégias descritas por Çakar et al. (2005), qual seja a de aplicar 

pressão gradualmente crescente ao longo das gerações selecionadas. A outra  

estratégia, qual seja, a de aplicação de pressão moderada por sucessivas gerações de  

células em crescimento sob valores reduzidos da velocidade específica de crescimento,  

µ, encontra dificuldades na operação de reatores em regime contínuo usando-se  

fungos filamentosos. A aplicação da radiação UV anteriormente ao processo de  

indução e seleção de mutantes adaptados poderá, em tese, resultar maior variabilidade 

genética.  

Além disso, para selecionar organismos hipersecretores de celulases e não  

selecionar organismos com outras adaptações que não interessem a esse projeto (e.g.  

maior tolerância em autólise, maior velocidade de absorção do carbono presente no  

meio), aplicou-se metodologia de camada de seleção (TOYAMA; YAMAGISHI; TOYAMA, 

2002). Esta técnica consiste em confeccionar uma placa contendo meio de cultura 

solidificado em duas camadas. A primeira camada recebe o inóculo contido em meio líquido 

o qual é derramado na placa, e uma segunda camada de meio de cultura de mesma  

composição, é derramada sobre a camada inicial, constituindo a camada de seleção.  

Após um período de incubação as colônias isoladas que surgiram na superfície da 

camada de seleção e, desse modo, apresentaram melhor crescimento, foram escolhidas 

para posteriores cultivos sob pressão ambiental. O propósito desta técnica é selecionar 

características como aumento da produção de celulases ou produção de celulases com 

atividade específica maior.  

Foram feitos ensaios em reator de colunas de leito fixo do tipo Raimbault, com aeração 

forçada, com o objetivo de se calcular a velocidade de consumo de oxigênio (OUR) e velocidade 

de produção de CO2 (CER) e, desta forma, obter-se parâmetros como produção de biomassa e 

coeficiente de manutenção permitindo o cálculo de unidades de atividade de enzimas por 
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grama de célula. Porém, devido a problemas no controle da vazão de ar e manutenção da 

umidade do meio, os resultados foram inconclusivos e, portanto, descartados. Além desses 

ensaios, também foram feitas análises das atividades enzimáticas de xilanase e CMCase, e 

ensaios de hidrólise, tendo Avicel como substrato. 

 

2 Revisão Bibliográfica  

 

2.1 Energia e biocombustíveis  

Petróleo e gás natural representam cerca de 55% do consumo mundial de energia. 

Dentre vários problemas gerados pelo uso de tais recursos destacam-se: dependência 

externa dos países consumidores a políticas de cartéis dos países exportadores; alterações 

climáticas pela contínua emissão de gases do efeito estufa na atmosfera; esgotamento dos 

combustíveis fósseis, com consequente colapso do modelo atual (NOGUEIRA et al., 2008).  

Uma alternativa a essas fontes é o uso de bioenergia, isto é, energia proveniente 

de biomassa, através de produção sustentada de biocombustíveis (FUKUDA et al., 2009).  

O biocombustível mais usado é o etanol, empregado na forma hidratatada, ou, anidra 

quando adicionada à gasolina. Por aumentar o volume relativo de oxigênio no 

combustível, ele diminui a necessidade da aplicação de aditivos. O maior volume de 

oxigênio também permite uma melhor oxidação dos hidrocarbonetos da gasolina, com 

uma consequente redução na emissão de CO, compostos a base de enxofre e compostos 

aromáticos através de sua queima, quando adicionado à mesma (SÁNCHEZ e CARDONA, 

2008).  

Dentre os principais produtores de etanol destacam-se os Estados Unidos, com  

uma matriz de produção a partir do amido do milho, e o Brasil, produzindo etanol  

através dos açúcares fermentescíveis da cana-de-açúcar. A produção de etanol no  

Brasil atingiu, em 2010, o volume de quase 28 bilhões de litros (27,39 BL; UNICA) sendo uma 

das commodities de maior volume de exportação. Mediante rotas biológicas, o etanol pode 

ser produzido com base em qualquer biomassa que contenha quantidades significativas 
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de amido ou açúcares.  Atualmente, há um discreto predomínio da produção com base em 

materiais amiláceos (53% do total) tais como o milho (etanol combustível), o trigo e outros 

cereais e grãos (etanol farmacêutico e para consumo humano, na forma de destilados). A 

despeito da atual tendência mundial em produzir etanol a partir de materiais amiláceos 

(e.g. milho) ou beterraba, os ganhos ambientais são pequenos, devido ao processo de 

hidrólise do substrato, para liberação dos açúcares fermentescíveis, processo esse 

consumidor de energia oriunda da queima de combustíveis fósseis. Além disso, esses 

substratos encontram alternativas de mercado mais nobres como alimentos (NOGUEIRA et 

al. 2008). A sacarose, açúcar diretamente fermentescível da cana-de-açúcar, é o substrato 

mais adequado para a produção de etanol, entretanto, a cana-de-açúcar não é apta a todos 

os climas do planeta, sendo que atualmente o maior investimento, é no 

desenvolvimento do processo de produção de etanol a partir da biomassa 

lignocelulósica. 

Figura 1 - Comparação entre os rendimentos na produção de etanol a partir de matérias amiláceas e de                

açúcares diretamente fermentescíveis. 

 

FONTE: Adaptado de  AgDM (2012).  

 

2.2 Etanol lignocelulósico ou etanol de segunda geração (Etanol 2G) 

Materiais lignocelulósicos são empregados na obtenção de etanol desde o final 

do século XIX (SAEMAN, 1945), porém apenas no final do século XX a biomassa 



21 

 

 

lignocelulósica passou a ser considerada de fato como alternativa na substituição de 

combustíveis líquidos derivados de petróleo. Anteriormente, isto é, em meados da década de 

70, havia vários grupos de pesquisa estudando a hidrólise ácida da celulose e hemicelulose, 

inclusive no Brasil, onde se estudou a hidrólise do bagaço de cana-de-açúcar, contudo, a 

redução do preço do petróleo no cenário internacional, tornou desinteressante o uso dessa 

matéria, reconhecidamente recalcitrante. Atualmente os principais programas para 

desenvolvimento da tecnologia de produção de etanol de celulose encontram-se nos Estados 

Unidos.  

Etanol 2G poderá ser produzido em qualquer local do mundo, levando-se em conta 

a disponibilidade de resíduos lignocelulósicos gerados pela agroindústria (MACEDO, 

2005). No caso do Brasil são o bagaço e a palha da cana-de-açúcar as matérias-primas 

mais visadas para o etanol 2G. A biomassa lignocelulósica é composta por polissacarídeos 

(celulose e hemicelulose) e lignina, polímero constituído por um complexo entre grupos 

metoxi e fenilpropânicos, que mantém as células unidas.  

As tecnologias para obtenção de etanol com base em materiais lignocelulósicos 

compreendem a hidrólise dos polissacarídeos da biomassa em ao menos duas etapas. A 

hidrólise pode ser baseada no uso de rotas ácidas e/ou enzimáticas para a separação dos 

açúcares e remoção da lignina.  

A primeira etapa do processo consiste no pré-tratamento mecânico da matéria- 

prima, que visa causar a destruição da sua macro estrutura e torná-la mais acessível  

aos tratamentos químicos ou biológicos. A etapa seguinte consiste na remoção da  

lignina e na hidrólise da hemicelulose, que também pode ser denominada pré-tratamento. 

Para essa etapa, existem diversos processos, com diferentes rendimentos e efeitos distintos 

sobre a biomassa e conseqüente impacto nas etapas subseqüentes (NOGUEIRA et al. 2008). 

Tais processos podem ser físicos (e.g. explosão a vapor, termo hidrólise), químicos (e.g. 

hidrólise ácida, alcalina, solventes orgânicos, enzimas) ou mistos (explosão a vapor 

catalisada, Afex, explosão de CO2) (HAMELINCK; VAN HOOIJDONK; FAAIJ, 2005).  

A hidrólise ácida (tanto concentrada quanto diluída) ocorre em dois estágios  

para aproveitar as diferenças entre a hemicelulose e a celulose. O primeiro envolve a  
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hidrólise da hemicelulose. No segundo estágio temperaturas mais altas são aplicadas  

para hidrólise da fração celulósica (DIPARDO, 2000). O processo com ácido diluído  

ocorre sob temperaturas e pressões elevadas, com tempos de reação de segundos a alguns 

minutos, o que facilita a operação contínua. Já os processos com ácido concentrado são 

conduzidos em condições de temperatura e pressão mais brandas que o processo com 

ácido diluído, mas com tempos de reação mais longos (GRAF e KOEHLER, 2000).  

Na hidrólise enzimática, empregam-se as celulases, constituídas por um conjunto 

de enzimas composto por endoglucanases, exoglucanases e β-glicosidases (PHILIPPIDIS e 

SMITH, 1995). Assim como nos processos ácidos, existe a necessidade de um pré-

tratamento para expor a celulose ao ataque das enzimas, assim como a remoção da 

lignina. Como o processo enzimático é conduzido em condições brandas (pH 4,8 e 

temperatura entre 45 °C e 50 °C), o custo referente à manutenção da infra-estrutura e ao 

gasto energético é relativamente baixo (SUN e CHENG, 2002). Já que o rendimento em 

açúcares é elevado, é possível a fermentação alcoólica simultânea à sacarificação (processo 

SSF - simultaneous saccharification and fermentation) e, finalmente, não se verificam os 

problemas ambientais, como no processo de hidrólise ácida, produtora de resíduos 

poluentes. Por conta de seu grande potencial e redução de custos, muitos especialistas 

vêem a hidrólise enzimática como parte essencial da produção de etanol 2G a um custo 

competitivo num futuro próximo (DIPARDO, 2000; LYND et al., 1996). Porém, atualmente a 

aplicação desta tecnologia em grande escala ainda é limitada pelo custo proibitivo das 

enzimas utilizadas em tal processo (SUKUMARAN et al., 2009, ZHOU et al., 2008).  

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

Figura 2 - Redução de custo das celulases empregadas na hidrólise da biomassa lignocelulósica para produção 

economicamente viável de etanol 2G (coquetel Cellic)  

  

FONTE: Novozymes (2009). 

 Há também a questão técnico-econômica da concentração final de açúcares no meio 

para que a concentração de etanol atinja concentrações de cerca de 4 a 5% (m/v) (LU et al., 

2010) e o processo destilação seja economicamente viável. Para tal, é necessária uma alta 

concentração de sólidos no meio reacional. A produção de etanol a partir de matérias 

amiláceas já faz uso de meios com alta concentração de sólidos, por volta de 30% (m/v) ou 

mais (BAYROCK e INGLEDEW, 2001). Esta alta concentração de sólidos facilita os processos de 

downstream e recuperação do produto, reduzindo desta forma o custo final de produção. 

Porém, existem dificuldades técnicas em se operar com tal concentração de sólidos. Em 

processos de hidrólise de matérias lignocelulósicos, concentrações superiores a 15% (m/v) o 

aumento da viscosidade do caldo dificulta o processo de homogeneização e aumenta 

consideravelmente o custo com energia para produção de etanol, reduzindo a eficiência 

energética do processo (LU et al., 2010). Algumas alternativas propostas são processos de 

hidrólise por batelada alimentada (RUDOLF et al., 2005) e processos de sacarificação e 

fermentação simultânea, a qual receberia alimentação constante, a medida que o substrato é 

consumido e convertido em etanol (JØRGENSEN et al., 2007). Mas, à medida que a 

concentração de sólidos aumenta a eficiência na hidrólise cai acentuadamente (atingindo 

cerca de 30% de rendimento) e, por este motivo, ainda não existe processo economicamente 

viável para a hidrólise em escala industrial de substrato lignocelulósico para produção de 

etanol (LU et al., 2010). 
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2.3 Celulases  

Celulases são enzimas extensivamente utilizadas nas indústrias têxteis, de 

alimentos, ração animal e na hidrólise da celulose. A degradação completa dos polímeros de 

celulose e hemicelulose exige a atuação sinérgica de várias enzimas (SUKUMARAN et al., 

2009).  

Celulases são um grupo de enzimas que inclui: (1) endoglucanases (EC 3.2.1.4) que  

hidrolisam o polímero da celulose nas suas ligações internas, expondo as extremidades  

redutoras e não-redutoras do  polímero  linear  de  glicose; (2) exoglucanases (EC 3.2.1.91) 

e  celobiohidrolases (EC 3.2.1.150) atuam nessas extremidades, liberando celobioses e 

celooligossacarídeos; e (3) β-glicosidases (EC 3.2.1.21) (BGL) que clivam a celobiose em 

moléculas de glicose, o produto final da hidrólise (SCHULEIN, 1988).  

Figura 3 - Mecanismo de ação sinérgica das celulases para hidrólise da biomassa lignocelulósica. 

 

FONTE: Adaptado de Rabinovich; Melnick; Bolova (2002). 1: o polímero da celulose apresenta regiões 

amorfas (região central, em X). 2: O ataque inicia-se na região amorfa, de maneira inespecífica, através de 

endoglucanases (vermelhas) que não possuem domínios de ligação com a celulose. 3: endocelulases 

possuidoras de domínio de ligação com celulose (principalmente I e II, das famílias 5 e 7; azul) atuam na 

região exposta. 4: A hidrólise e liberação de açúcares solúveis continua nas extremidades redutoras e não 

redutoras da celulose, através da ação celobiohidrolases I (não redutoras, família 7; amarelo) e 

celobiohidrolases II (redutoras, família 6; verde). Os oligômeros são finalmente convertidos em glicose pela 

ação de β-glicosidades (não mostrado). 

A produção industrial de celulases dá-se hoje através do uso de uma variedade de  
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organismos como fungos filamentosos (e.g. Fusarium, Aspergillus, Humicola, Melanocarpus, 

Penicillium, Trichoderma, etc.), bactérias (e.g. Acidothermus, Bacillus, Clostridium, 

Pseudomonas, Rhodothermus) e actinomicetos (e.g. Cellulomonas, Thermononospora, etc.) 

(SUKUMARAN; SINGHANIA; PANDEY, 2005). O estado da arte compreende o uso de 

processos de cultivo tanto submersos quanto semi-sólidos, assim como o uso de 

microrganismos naturais e modificados geneticamente. As principais empresas que 

comercializam estas enzimas são: AB Enzymes GmbH, Advanced Enzyme Technologies Ltd., 

Amano Enzyme Inc., Asahi Kasei Pharma Corporation, BASF SE, BioResource International 

Inc., Cargill Texturizing Solutions, Chr. Hansen A/S, Codexis Inc., Danisco A/S, Genencor 

International Inc., Direvo Biotech AG, DSM Food Specialties, Enzymatic Deinking 

Technologies LLC, Hayashibara Company, NEXGEN Biotechnologies Inc., Novozymes A/S e 

Verenium Corporation (marketresearch.com). O mercado potencial anual dessas enzimas, 

usadas para a hidrólise da biomassa na produção de etanol 2G superaria a cifra dos U$ 

600.000.000,00 quando considerados apenas os Estados Unidos e o Brasil (ZHANG et al., 

2006, POLITZER e BON, 2006).  

 

2.4 O gênero Trichoderma  

O gênero Trichoderma compreende espécies de fungos que crescem formando rede 

filamentosa de células, denominadas hifas. Um fungo individualizado cresce através da 

extensão das extremidades das hifas, assim como de suas ramificações e eventuais fusões 

(GLASS; JACOBSON; PATRICK, 2000).  

Trichoderma são ascomicetos da ordem Hypocrales, família Hypocraceae. São  

fungos saprófitos encontrados em virtualmente todos os solos e poucos apresentam 

atividade patogênica para o Homem. A maioria das espécies do gênero pode ser definida 

como simbiontes oportunistas e inofensivos para plantas (HARMAN et al., 2004). Ocorre 

também a presença de teleomorfos (i.e. teleomorfo, ou estádio meiospórico, forma do 

fungo capaz de reprodução sexuada). Espécies de Trichoderma são mais comumente 

isoladas em solos de áreas florestais ou agrícolas em todas as latitudes. Já as espécies de 

Hypocrea (anamorfo Trichoderma) são mais frequentes em cascas de árvores ou em 

madeira com o cerne exposto.  
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Espécies de Trichoderma destacam-se no controle biológico de doenças de solo e raiz 

em plantas de interesse econômico (e.g. T. harzianum, T. viride, T. hamatum), para 

produção de celulases e hemicelulases (T. reesei), assim como produção de xilanases por T. 

longibratum e quitinases por T. harzianum. Suas colônias podem se apresentar dispersas e 

flocosas ou compactadas em tufos. O tamanho e o formato dos conídios também são 

variáveis de espécie para espécie. Nas várias espécies do gênero é observada a presença 

de clamidiósporos, esporos assexuais originados pela modificação de segmentos da hifa, 

podendo apresentar-se de dois modos: intercalares ou terminais (BARCELLOS, 2002). Os 

conídios podem ser verdes, amarelos, verde-amarelados ou ainda incolores. Em espécies de 

Trichoderma não existem conidióforos definidos (SAMUELS, 1996), sendo os conídios 

formados nas extremidades das fiálides em determinadas hifas. Os conídios tendem a se 

agregar, sendo esses agregados constituídos de fiálides e, em algumas espécies, ocorre 

dependência por luz para a esporulação (GRESSEL e HARTMANN, 1968).  

Na produção de celulases destaca-se Trichoderma reesei, a espécie mais 

extensivamente estudada, capaz de secretar enzimas de duas classes gerais: 

celobiohidrolases (CBH I e II); endoglucanases (EG I, II, III, IV, V e BGV), além de duas 

xilanases (XYN1 e XYN2) (RECZEY et al., 1996; MIETTINEN-OINONEN e SUOMINEN, 2002). 

Trichoderma reesei foi isolado originalmente nas Ilhas Salomão (Melanésia, Pacífico Sul) 

durante a Segunda Guerra Mundial, devido à sua capacidade de decompor as barracas 

de algodão dos soldados norte americanos (REESE, 1976).  

Trichoderma harzianum tem sido explorado, principalmente, no controle biológico de 

fungos causadores de doenças em plantas, reduzindo a aplicação de agrotóxicos e 

pesticidas em lavouras, com consequente redução de emissão de poluentes químicos 

(BARCELLOS, 2002). Trichoderma harzianum é o agente principal de formulações tais 

como Trichodex (Trichodex S.A.) e Binab-T (Binab Inc.). Sua ação no controle sobre 

insetos parasitas, se dá por meio da produção de quitinases. Também é capaz de degradar 

in vitro compostos organoclorados como DDT, Glifosato, Dieldrin, Endosulfan, entre outros 

(KATAYAMA e MATSUMURA, 1993). Devido à composição de seu coquetel celulolítico, 

Trichoderma harzianum também é utilizado na produção de hidrolases. Contudo, a 

regulação da síntese das enzimas é ainda menos elucidada do que em T. reesei. (KATAYAMA e 

MATSUMARA, 1993).  
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2.4.1 Regulação da expressão de celulases  

T. reesei produz celulases de forma constitutiva, contudo, a transcrição pode ser 

induzida por celulose. O indutor mais forte é o dissacarídeo soforose (duas moléculas 

de glicose unidas por ligações exóticas do tipo β-1,2), considerado o indutor natural da 

síntese de celulases. A soforose é naturalmente formada nas espécies de Trichoderma, 

derivando de moléculas de celobiose convertidas através da atividade transglicolítica da β-

glicosidase (VAHERI; VAHERI; KAUPINEN, 1979). Além dos mecanismos indutores, a regulação 

da expressão das celulases se dá por mecanismos repressores.  

 

2.4.1.1 Cre1  

Em T. reesei o mecanismo de repressão catabólica do metabolismo do carbono, 

Cre1, está parcialmente envolvido na repressão de genes de duas hidrolases (cbh1 e xyn1). 

Para os genes cbh2 e xyn2 não é conhecida nenhuma ação direta de Cre1, mas uma ação 

indireta, através do rearranjo dos nucleossomos, i.e. um filamento de DNA (fita dupla) 

enrolado em volta de um complexo de proteínas histônicas (H1A, H2B, H3 e H4). Este é 

um dos níveis de compactação do DNA eucariótico (ALBERTS et al., 2003) na região upstream 

do gene cbh2. Tal rearranjo faz com que a região do TATA-box (i.e. uma sequência de DNA  

encontrada no sítio promotor de genes de Archaea e Eukaria; que age como um  

elemento regulatório cis.; ALBERTS et al., 2003) fique desbloqueado pela ligação com  

histonas,  e  assim  permita  a  transcrição do  mRNA referente  aos genes  (MACH e  

ZEILINGER, 2003). Hoje também são conhecidos outros fatores regulatórios de celulases,  

Ace1 e Ace2.  

 

2.4.1.2 Ace1 e Ace2  

Ace1 funcionaria como indutor na expressão de celulases, uma vez que mutantes 

deficientes no mesmo (Δace1) apresentaram crescimento menor em meio contendo 

celulose como fonte de carbono, indicando uma deficiência na produção das mesmas 

(SALOHEIMO et al.,  2004).  
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Porém Aro et al.  (2003) observaram exatamente o contrário, Ace1 agindo como 

repressor da expressão de celulases e xyn1. Já Ace2 se trata de uma proteína que possui 

uma região zinc finger que se liga à sequência genética 5’- GGCTAA - 3’ (preferencialmente 

seguida por uma sequência rica em A+T). Mutantes Δace2 apresentaram sinais claros de 

crescimento e níveis de expressão diminuídos de cbh1 em celulose, mas não em soforose.  

Isso sugere que a indução de genes de celulases por soforose e por celulose 

apresenta mecanismos diferentes. Ilmen et al. (1996) descreveram um promotor reduzido 

de cbh1 (30 pb, na região upstream do TATA) que ainda é induzível por soforose, mas não 

por celulose (ARO et al., 2001). Mas a atuação de Ace1 e Ace2 não é totalmente 

compreendida, bem como o completo mecanismo de regulação da expressão de celulases 

em Trichoderma é conhecido de forma fragmentada (MACH e ZEILINGER, 2003). 

 

2.4.1.3 Complexo HAP2/3/5  

O complexo protéico HAP2/3/5 é altamente conservado em eucariotos e é  

capaz de se ligar especificamente a regiões do DNA do microrganismo, atuando como  

regulador da expressão de genes na célula. É capaz de ligar-se à região reguladora do  

elemento ativador de cbh2 em Trichoderma (ZEILINGER et al., 2001). Este gene possui  

duas regiões reguladoras (CCAAT-box, na fita principal, e GGTTA-box na fita complementar, 

promovendo a expressão do mesmo. Porém outros trabalhos indicam que atua como um 

repressor da expressão de uma xilanase de Trichoderma (xyn2), ao complexar-se com a região 

reguladora CCAAT-box do mesmo (WÜRLEITNER et al., 2003).  
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Figura 4 - Esquema genérico apresentando os principais mecanismos reguladores da expressão dos  

 genes das enzimas celulases.  

 

FONTE: Adaptado de Kubicek et al. (2010). Em vermelho: repressores; em azul: indutores. 

 

2.5 Geração de variabilidade e melhoramento de microrganismos 

Existe uma enorme diversidade de microrganismos a ser prospectada, 

oferecendo, portanto, uma vasta quantidade de genes, enzimas e rotas metabólicas a 

serem identificadas pelo Homem (ROBERTSON et al., 1996). A capacidade de adaptação 

dos microrganismos a diferentes condições ambientais apresenta papel crucial no 

desenvolvimento e manutenção de fenótipos de interesse. A elucidação dos mecanismos 

que atuam no processo de adaptação natural pode auxiliar no melhoramento de 

linhagens de microrganismos de interesse econômico (ZELDER e HAUER, 2000). Condições 

ambientais impostas pela natureza, tais como umidade, temperatura, circa-ritmos, ou 

impostas em laboratório, tais como pressão osmótica, composição do meio e 

disponibilidade de O2, levam à adaptação de fenótipos. Por exemplo, em resposta a um 

novo substrato, a população microbiana altera sua composição, com a variação dos 

fenótipos mais comuns. Indivíduos capazes de utilizar tal substrato prevalecem e se 

reproduzem, em detrimento de microrganismos incapazes de executar a rota 

metabólica necessária. Células conseguem modificar sua fisiologia de maneira reversível, 

em processos regulatórios baseados na adaptação a condições ambientais oriundas de 

algum estresse presente no meio (e.g. a melhoria na tolerância à altas pressões osmóticas 

(LUCHT e BREMER, 1994); a adaptação da estrutura da membrana celular de bactérias à 

presença de solventes orgânicos (PEDROTTA e WITHOLT, 1999; RAMOS; MØLBAK; MOLIN, 

1997)).  

Além disso, a adaptação pode ser um processo de modificação genética. Numa  
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minoria da população ocorrem alterações genéticas que proporcionam à célula uma  

melhor resposta ao ambiente em mudança. A base para tal alteração varia de simples  

mutações pontuais no DNA (e.g., alteração de bases, inserção ou deleção de bases) a  

eventos maiores tal como a reestruturação do genoma do organismo (e.g. “embaralhamento 

genômico”, como numa reprodução sexuada).  

Existem diferentes mecanismos de geração de mutações numa população resultando 

variabilidade genética. Um desses mecanismos é um tipo diferenciado de mutações, que 

foge do cânone das mutações dependentes de divisão celular. São chamadas de 

mutações adaptativas e são originadas em células que não estão se dividindo e, 

conseqüentemente, não estão necessariamente transferindo a mutação adquirida para as 

próximas gerações (CAIRNS  et  al., 1988). 

As mutações adaptativas podem resultar na estabilização de linhagens e, portanto, 

serem úteis na melhoria de processos biotecnológicos.  

 

2.6 Mutações  

Organismos capazes de promover grandes números de mutações podem ser  

vantajosos. Vários modelos matemáticos foram desenvolvidos para explicar tais resultados 

(ARJAN et al., 1999; LEIGH, 1973; TADDEI  et  al., 1997). De modo geral, tais modelos 

demonstram que pequenas populações expostas a rápidas alterações das condições 

ambientais favorecem células com maiores índices de mutações.  

Quando confrontadas com restrições ao crescimento, se as células forem  

capazes de aumentar o índice de mutações de forma transiente, é possível  

desenvolver uma resposta adaptativa à condição desfavorável, sem precisarem carregar o 

fardo futuro de um índice, possivelmente deletério, de mutações. Isso pode  

ser feito basicamente de duas maneiras, ignorando-se os mecanismos moleculares  

envolvidos no processo: (1) diminuindo a eficácia de mecanismos de reparo do DNA ou (2) 

aumentando a atividade de rotas mutagênicas (HALL, 1998; TADDEI et al., 1997).  

Em 1988, Cairns et al. publicaram um artigo no qual contrapunham o dogma que  
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defendia que mutações espontâneas surgem através de erros aleatórios no material  

genético  durante  o  processo  de  reprodução.  O trabalho apresentou dado que  

indicavam que apenas mutações benéficas (em detrimento a mutações neutras ou  

deletérias) eram detectadas numa dada população durante algum processo seletivo.  

Atualmente compreende-se a mutação não como um fenômeno único, mas como vários 

mecanismos de geração de variabilidade genética, relacionados a diferentes fatores  

(e.g. estresse ambiental, deslocamento e inserção de transposons no material  

genético, etc).  

 

2.7 Engenharia evolutiva  

Atualmente, grande atenção é dada para processos de melhoramento de  

linhagens usando-se ferramentas de engenharia metabólica, a qual consiste no uso da 

tecnologia do DNA recombinante. Porém a complexidade das interações dinâmicas de 

sistemas celulares, e a necessidade de se conhecer o mecanismo molecular do processo 

metabólico a ser modificado muitas vezes impedem o uso de tais técnicas. Outra 

desvantagem é a impossibilidade de se prever possíveis efeitos colaterais envolvidos na 

modificação de certa rota metabólica.  

Alterações pontuais usando-se técnicas de engenharia metabólica, como 

melhoramento de proteínas através de biologia molecular já são lugares comuns no estado 

da arte da biotecnologia. Exemplos interessantes do estudo da estrutura de enzimas em 

suas funções são encontrados nos trabalhos de Wang et al. (2005), onde o papel de um 

único aminoácido na atividade enzimática em diferentes pHs foi analisada. Após uma 

vasta triagem da biblioteca de enzimas gerada por técnica de error-prone PCR identificou-

se um mutante apresentando uma maior estabilidade e atividade enzimática em uma 

faixa de pH mais extensa que a enzima selvagem. Tal mutante possuía uma alteração no 

aminoácido 321 (originalmente uma asparagina, N). Estudos posteriores indicaram que a 

substituição da asparagina por aminoácidos com carga positiva (no caso, histidina: N321H) 

aumentavam a atividade enzimática da enzima em pHs alcalinos. Do mesmo modo a 

alteração por aminoácidos com carga negativa (por ácido aspártico: N321D) pioravam 

seu desempenho. Outro exemplo interessante de estratégia envolvendo pouco ou nenhum 
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conhecimento sobre a estrutura da enzima e seu mecanismo de reação é encontrado no 

trabalho de Jaeger e Reetz (2000). Os pesquisadores apresentam uma proposta de 

melhoramento de enzimas in vitro através de mutações aleatórias. Após a triagem inicial, 

os mutantes selecionados por apresentarem a característica de interesse passam por um 

novo processo de mutagênese, num ciclo ad infinitum. Análises posteriores na sequência 

genética da enzima permitiram a identificação de hot-spots para a modificação da 

atividade enzimática.  

Porém a alteração de mecanismos mais complexos através de engenharia 

evolutiva como redes metabólicas, sem conhecimento dos mecanismos regulatórios 

envolvidos tende a ser desastrosa (ÇAKAR et al., 2005).  

Em contrapartida, processos empíricos são particularmente eficientes quando usados 

para obterem-se organismos com algum fenótipo industrialmente interessante, sendo 

usados há décadas para melhoramento de linhagens industriais (SAUER, 2001). Mecanismos 

de seleção simples e diretos podem ser aplicados, como por exemplo, a seleção de 

organismos resistentes a intermediários metabólicos tóxicos. Um exemplo clássico é o 

aumento na produção de penicilina de cerca de 4000x, através de técnicas de 

melhoramento clássico, ao longo da história da biotecnologia industrial (PAREKH; VINCI; 

STROBEL, 2000).  

Porém, nem sempre os fenótipos desejados podem ser obtidos através do 

aumento gradual da resistência por alguma substância. Outro ponto crítico é a existência de 

fenômenos pleiotrópicos, os quais causam resultados adversos em características fenotípicas e 

que fogem do controle dos cientistas. O que costuma correr é o acúmulo de mutações 

deletérias que não sofrem seleção durante o processo de engenharia evolutiva da cepa, 

resultando em uma linhagem altamente especializada, porém extremamente frágil 

(MÜLLER, 1964; ANDERSSON e KURLAND, 1998). Desta forma é necessário desenvolver 

mecanismos que reduzam este risco, por exemplo, optando-se por diferentes mecanismos de 

geração de variabilidade (recombinação genética, mutagênese, etc), além de um eficiente 

mecanismo de seleção da variabilidade gerada (SAUER, 2001). 

Duas estratégias principais são aplicadas na tentativa de aliviar tal problema de 
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obtenção de linhagens frágeis envolvendo processos evolutivos de microrganismos: a 

recombinação genética e a seleção contínua em grandes populações durante várias 

gerações. A recombinação genética e a subsequente seleção de fenótipo mais adequado é 

usada para combinar mutações benéficas de diferentes variantes em uma linhagem de 

interesse, reduzindo a carga de mutações deletérias acumuladas naturalmente pelo 

processo. A seleção contínua in vivo de grandes populações evita que apenas um clone da 

população seja selecionado após cada ciclo, minimizando assim a carga de mutações 

deletérias selecionadas. Obtendo-se um número maior de clones e trabalhando-se 

com uma variabilidade genética maior, o risco da deriva genética extinguir genes 

capazes de conferir ao microrganismo certa robustez é menor (SAUER, 2001). 

 

2.7.1 Mutagênese induzida por radiação ou compostos químicos  

Uma técnica frequentemente utilizada para obtenção de variabilidade é a aplicação 

de agentes mutagênicos de natureza química (etil-metano-sulfonato EMS, metil-nitroso-

guanidina NTG) ou física (radiação ultravioleta, UV) para geração de variabilidade. Cada 

agente mutagênico é possui seu próprio mecanismo para modificação do material 

genético do organismo alvo. Etil-metano-sulfonato (EMS) é capaz de gerar mutações 

pontuais (deleção de poucos pb’s) resultando em alterações no quadro de leitura, mas 

também induz deleções de tamanho considerável, resultando em rearranjos no DNA (cerca 

de 10% das deleções causadas por EMS no verme Caenorhabditis elegans possuem um 

tamanho médio de 1 Kb) (LIU et al., 1999). Já o uso de guanidina-metil-nitroso (NTG) 

costuma resultar em mutações que ocorrem em locais próximos umas das outras no 

genoma, devido à sua especificidade em modificar o DNA próximo à forquilha de replicação. 

A radiação UV (UV-A 400 - 320 nm; UV-B 320-280 nm; UV-C 280 - 100 nm) age através da 

formação de dímeros de pirimidinas (CPDs) e fotoprodutos de primidinas-pirimidonas (6-4 

PPs), além da formação de espécies reativas de oxigênio (e.g. radicais hidroxila, peróxidos)  

capazes de promover a oxidação e maior degradação do material genético. 
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Figura 5 - Mecanismo de dano à molécula de DNA pela radiação UV. 

 

FONTE: Wikipedia (2011). 

Para um que um processo de engenharia evolutiva seja eficiente, o tratamento com 

uma dose adequada do mutagênico é crucial (ROWLANDS, 1984). Apesar de a dose mais 

adequada ser de difícil determinação devido à dificuldade de observação dos fenótipos 

desejados, outras características facilmente observáveis podem ser usadas para se 

determinar a dose ideal, como índice de sobrevivência das células, quando diretamente 

relacionada à geração de mutantes (KAPLAN et al., 1989).  

Ao longo da história evolutiva, os organismos vivos desenvolveram mecanismos para 

proteção contra as lesões causadas pela radiação ultravioleta no material genético das células 

(EKER et al., 2009). Um destes mecanismos faz uso de enzimas foto-dependentes chamadas 

fotoliases (WEBER, 2004). Fotoliases são flavoproteínas, dividas em duas classes principais, que 

possuem dois cofatores foto-receptores, sendo um deles o cofator reduzido FADH-. A natureza 

do outro cofator define a classe a qual a fotoliase se encaixa. Este cofator pode ser a molécula 

pterina-meteniltetrahidrofolato (MTHF) nas folato fotoliases e o cofator deazaflavina-8-hidroxi-

7,8-didemetil-5-deazarriboflavina (8-HDF) nas fotoaliases deazaflavinas (WEBER, 2004). 

O reparo direto na molécula de DNA ocorre através da complexação da enzima com a 

região apresentando o dímero de pirimidina. A absorção de energia pelos cofatores da enzima 

excita um elétron do cofator FADH-, resultando num espécie instável *FADH-. Este cofator, por 

fim, transfere a energia do elétron excitado para o complexo pirimidina-pirimidina, desfazendo-

o. Desta forma, o reparo é energeticamente favorável, por não apresentar perda de elétrons 

pelos cofatores, além de evitar a necessidade de excisar uma parte do material genético (EKER 
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et al., 2009). 

Fungos do gênero Trichoderma possuem fotoliases contendo MTHF como segundo 

cofator, sendo responsáveis pela fotorreativação de células expostas à radiação UV-C, além de 

promover a fotoindução da esporulação (SAMETZ-BARON et al., 1997). Estudos posteriores 

indicaram que a fotoliase PHR1 de T. artroviride é capaz de autorregular sua fotoindução, 

através da interação da mesma com proteínas do sistema de regulação à luz azul (BLR), 

estimuladas por luminosidade no comprimento de onda visível do espectro azul (BERROCAL-

TITO et al., 2007). 

Tendo em mente a capacidade destes organismos de promoverem reparo direto do 

material genético através de fotoliases e sua respectiva foto-dependência para esta atividade, é 

recomendado que esporos irradiados de Trichoderma sejam mantidos sob ausência de 

estímulo luminoso durante seu cultivo. 

  

2.8 Mecanismos de seleção  

Para evitar selecionar fenótipos não interessantes, o processo de seleção deve  

refletir características do processo industrial no qual o microrganismo será  

empregado, como por exemplo, aeração, limitação ou abundância da fonte de  

carbono, complexidade e concentração das fontes de nutrientes, pH, osmolaridade.  

Em certos casos, porém, efeitos pleiotrópicos (e.g. o controle de diversas características de 

um fenótipo por um único gene) podem mascarar a fragilidade do genótipo escolhido, 

quando confrontado em condições específicas, uma vez que o gene ou cluster genético 

tem influência em mais de uma característica fenotípica do organismo (VELICER, 1999; 

WEIKERT; SUAER; BAILEY, 1997; ÇAKAR et al., 2005). O cultivo em meios solidificados é uma 

das técnicas mais utilizadas na seleção de fenótipos, devido ao grande número de 

mutantes nas bibliotecas geradas e pelo fato de que permite um processo simples de 

seleção, que é a observação a olho nu de alguma característica das colônias que permite 

inferir sobre a presença de um fenótipo de interesse (e.g. tamanho da colônia, crescimento 

em placa contendo alguma toxina, halo formado em volta da colônia devido ao consumo de 

algum substrato no meio).  
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A vantagem desta técnica de seleção é permitir a observação direta de cada clone 

isolado com a característica detectável de interesse (WALKER e MIROUX, 1999), enquanto 

a desvantagem recai em sua simplicidade sendo ineficiente na seleção de fenótipos 

complexos, que exijam várias mutações.  

 

3 OBJETIVOS  

Obter mutantes dos fungos Trichoderma harzianum IPT 821 e Trichoderma reesei 

QM9414 por meio de mutação causada por radiação UV-C e evolução causada pela aplicação 

de pressão ambiental, com vistas ao aumento da capacidade de síntese de celulases.  

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS  

O plano de trabalho para este projeto de mestrado baseia-se em duas etapas: 

geração de variabilidade por mutação (radiação UV-C e pressão ambiental) e seleção dos 

melhores fenótipos.  

As etapas para realização deste plano são apresentadas na Figura 6. Esporos em 

estoque foram semeados em placas, e, em seguida foram expostos à radiação UV. Após 

incubação, as colônias esporuladas foram transferidas para placa contendo uma camada 

superior de meio, denominada “camada de seleção”. Os esporos que surgiram mais 

rápido na superfície da camada de seleção foram isolados e cultivados em meio semi-

sólido (BCA/FT) para comparação da produção de celulases com a produção verificada nas 

linhagens parentais. Em seguida as linhagens escolhidas foram cultivadas, e seus 

coquetéis enzimáticos foram avaliados através da análise de atividade enzimática das 

frações FP (filter paper), endocelulase ou carboximetilcelulase (CMCase) e xilanase, e 

através de ensaios de hidrólise. 
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Figura 6 - Fluxo de ações do projeto de Mestrado.  

 

FONTE: Lino (2012). 

 

4.1 Microrganismos e manutenção  

Os fungos escolhidos neste projeto foram: Trichoderma harzianum IPT 821 e  

Trichoderma reesei QM 9414. A linhagem de T. harzianum é uma linhagem selvagem,  

ou seja, não passou por nenhum processo de melhoramento ou seleção, originalmente  

isolada de solos de canaviais do estado de São Paulo. A linhagem T. reesei QM9414 foi  

gerada através de programas de melhoramento genético aplicados aos estoques  

originais de Trichoderma das forças armadas norte americanas (STERNBERG, 1976), e é  

tido como um dos maiores produtores de celulases. Estoques de esporos foram  

armazenados em suspensão em meio com glicerol a 20% (v/v) e mantidos a -80 °C.  

Quando do preparo do inoculo, as cepas preservadas a -80 °C foram cultivadas  

em meio constituído de bagaço de cana-de-açúcar (BCA) e farelo de trigo (FT), na  

proporção 80%/20%, a 30 °C, por aproximadamente 10 dias, resultando concentração  

de esporos de aproximadamente 109 esporos/grama de substrato. A partir desta cultura rica 

em esporos e mantida em frascos erlenmeyers a temperatura ambiente, suspensões de 
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esporos em água esterilizada (um grama de BCA em 100 mL de água estéril, resultando 107 

a 109 esporos/mL), foram obtidas e empregadas como inóculo nos cultivos em meio 

solidificado e meio sólido.  

 

4.2 Meios de cultura  

O meio de cultura a ser empregado nos ensaios para indução de mutações e seleção  

de fenótipos foi o meio Mandels (1974), pois este meio é citado em vários estudos  

com espécies do gênero Trichoderma. Foram introduzidas algumas modificações, quais  

sejam: retirada da peptona e da ureia, ficando assim como única fonte de carbono a  

celulose microcristalina Avicel, com uma concentração gradativamente menor, ao  

longo da seleção de linhagens mutantes, e aumento da concentração de (NH4)2SO4 de  

modo a aportar a mesma concentração de nitrogênio do meio original. O meio foi  

esterilizado por autoclavagem durante 21 minutos. Para 1L de meio a constituição é a  

seguinte: (NH4)2SO4 21g; KH2PO4 15 g; CaCl2 3g; MgSO4*7 H2O 3g.  

A solução traço de metais foi preparada de forma concentrada (1000x) e 

adicionada ao meio de cultivo na concentração adequada previamente à esterilização. Era 

constituída de (1L): FeSO4 2,55 g; MnSO4 0,93 g; ZnCl2 1,78 g; CoCl2 1 g.  

 

4.3 Mutagênese através de radiação UV  

Esporos dos microrganismos inoculados no meio Mandels conforme descrito em 4.2,  

foram expostos à radiação UV-C (lâmpada de 30 W, λ= 254 nm, avaliada com o uso de  

dosímetro Vilber Loumart VLX 3W, França), a uma distância de 60 a 80 cm, a intervalos 

de tempo  definidos  através  de  dados  de  literatura  e  experimentos  exploratórios.  A  

aplicação da radiação e posterior cultivo foram feitos em triplicata, ou seja, para cada  

período de exposição eram usadas três placas contendo esporos. O critério utilizado  

para a avaliação do dano causado ao DNA da célula pela exposição à radiação foi a  

letalidade observada, ou seja, a diminuição na viabilidade de esporos expostos à  
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radiação, quando comparadas ao grupo controle, não irradiado. Dessa forma, quanto  

maior mortalidade pela irradiação, maior o número de erros no DNA e, possivelmente,  

o de mutações. A contagem de colônias foi feita visualmente. Nos ensaios iniciais as  

placas foram expostas por períodos variando de 1 a 5 minutos e incubadas a 30°C durante 4 

dias. Como inóculo, uma suspensão de esporos, armazenados em meio sólido (bagaço 

de cana/farelo de trigo) foi ressuspensa em água (1g em 100 mL, contabilizando cerca de  

107  esporos/mL.  Foi  aplicado  um  volume  de  0,5 mL  de suspensão por placa irradiada.  

 

4.4 Cultivos sob pressão ambiental 

Figura 7 - Esquema representativo indicando uma placa de Petri contendo meio solidificado com esporos na     

parte inferior (verde), coberto pela camada de seleção (bege).  

 

FONTE: Lino (2012). 

O meio solidificado utilizado nesta etapa consiste de duas camadas: uma  

camada basal formada ao despejar-se na placa o meio ainda líquido contendo os  

esporos, os quais foram adicionados ao meio através de uma suspensão contendo  

cerca de 107 esporos/mL, e a camada de cobertura obtida após resfriamento do meio  

derramado na placa cujo volume era de cerca de duas vezes o volume da camada basal  

(TOYAMA; YAMAGISHI; TOYAMA,  2002).  Colônias selecionadas após a mutagênese por UV 

foram inoculadas em placas de Petri contendo meio Mandels solidificado com concentração  

limitante de carbono (Avicel). Após o período de incubação, o qual teve acompanhamento 

diário, as colônias que apresentaram maior padrão de atividade celulolítica, avaliado 

indiretamente pela velocidade de formação de esporos na superfície da camada de meio 

de cultivo, foram selecionadas e continuaram sendo cultivadas sob concentrações 

gradativamente reduzidas de AVICEL (celulose microcristalina) como única fonte de 

carbono. A bateria de testes continuou até onde o crescimento não pôde mais ser detectado.  
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4.5 Cultivos em meio semi-sólido  

As cepas parentais e as selecionadas na etapa de cultivo em meio solidificado  

foram cultivadas em meio semi-sólido. O cultivo foi feio em frascos Erlenmeyers com 

volume de 500 mL contendo 10 g de meio com a seguinte composição: BCA/FT na  

proporção 80%/20%. A umidade foi ajustada para o valor de 60% através da adição de  

15 mL da solução Urbanszki: 5 g/L KH2PO4; 5 g/L (NH4)SO4; 1 g/L MgSO4*7H2O; 1 g/L  

NaCl; 5 mg/L FeSO4*7H2O; 1,6 mg/L  MnSO4; 3,45  mg/L  ZnSO4*7H2O; 2  mg/L 

CoCl2*7H2O. Os cultivos foram conduzidos em duplicata usando-se o mesmo inóculo, em 

estufa a 30 °C, durante 72h, que são condições previamente estabelecidas no laboratório 

que forneciam a maior produtividade de enzimas (SOUZA, 2009).  

Para extração das enzimas, 4 g de meio contendo as hifas foram adicionados de 40 mL 

de água destilada, 40 ml de tampão citrato de sódio (pH 4,8) e Tween 80. A suspensão foi 

mantida em incubador rotativo a 180 rpm, 30 °C, durante 1h, após o que, a suspensão 

passou por filtração grosseira em  gaze,  a  fim  de  separar  as  partículas  sólidas  do  

meio  e  em  seguida,  por centrifugação a 10000 rpm (aproximadamente 4470 g) durante 

15 min, separando-se, assim, a biomassa e partículas sólidas remanescentes do 

sobrenadante. O extrato bruto assim obtido foi aplicado a ensaios de atividade enzimática. 

A umidade relativa de cada cultivo foi determinada usando-se uma balança equipada com 

lâmpada de halogênio (OHAUS MB35, EUA). O valor da umidade foi usado para calcular 

a atividade enzimática por grama de massa seca. 

 

4.6 Medida de atividades enzimáticas  

A atividade celulolítica total foi determinada por método de hidrólise de papel  

de filtro segundo Ghose (1987) e expresso em U (unidades de atividade) de FP (Filter  

Paper) a qual é definida como a liberação de 1 µmol de açúcar redutor por minuto.  

Para tal, 500 µL do extrato enzimático bruto foram diluídos em 1 mL de tampão citrato  

de sódio em um tubo Follin Wu, junto a uma tira de papel de filtro (1x6 cm; Whatman  
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n° 1) e incubado em banho-maria a 50 °C, durante 1 h. A reação enzimática foi paralisada pela 

adição de 3 mL de DNS (ácido dinitro-salicílico), seguida de manutenção dos tubos a 

aproximadamente, 90 °C durante 5 min. em banho-maria. Decorrido o tempo de reação 

com DNS, os tubos foram colocados em banho de água e gelo e o volume de amostra de 

cada tubo foi elevado para 12,5 mL com água destilada. Na reação com DNS ocorre a 

formação de um produto com coloração específica junto aos açúcares redutores (AR) 

presentes na solução, cuja concentração foi determinada de forma indireta através da 

medida de absorbância em espectrofotômetro (Beckman DU® 530, EUA) em λ= 540 nm. As 

leituras obtidas nas reações eram comparadas com o branco de cada amostra, obtido através 

da adição do extrato enzimático diluído em tubo Follin, sem a presença do substrato, no caso 

uma tira de papel. Isso é feito para se comparar a concentração de açúcares obtida no final 

da reação com a concentração inicial, resultante do cultivo do microrganismo em meio  

semi-sólido. Para definir o valor em U/grama de massa seca de substrato, foi definida  

uma curva de calibração do DNS empregado, com soluções de glicose com  

concentração conhecida. O valor de x dessa reta foi usado nos cálculos de FP.  

A atividade de endocelulase, CMCase, foi determinada utilizando carboxi-metil- 

celulose (CMC) como substrato. A reação foi realizada adicionando 500 µL da enzima  

diluída (sobrenadante do meio de cultivo) em 500 µL de tampão acetato sódio 50mM  

(pH 5) com 1% CMC. Após 30 minutos a 50 °C, a reação era interrompida pela adição de  

3 mL do reagente contendo ácido 3,5-dinitrosalicílico 40mM,  NaOH  400  mM  e tartarato 

duplo de sódio e potássio 1M, o meio foi fervido (95 °C) por 5 minutos, à alteração de cor 

determinada a 540 nm corresponde concentração de açúcar redutor com base numa curva 

padrão preparada com glicose e foi expresso em U de CMCase, definida como a quantidade 

de enzimas que catalisa a hidrólise de 1 µmol de açúcar redutor por minuto.  

A atividade da xilanase foi determinada utilizando arabinoxilana como substrato.  

A 500 µL da enzima diluída (sobrenadante do meio de cultivo) eram adicionados 500 µL de 

tampão acetato sódio 50 mM (pH 5) com 1% arabinoxilana. Após 30 minutos a 50 °C, a 

reação era interrompida pela adição de 3 mL do reagente contendo ácido 3,5-

dinitrosalicílico 40 mM, NaOH 400 mM e tartarato duplo de sódio e potássio 1 M. Para 

determinação da quantidade de açúcar redutor produzido, o material foi fervido (95 °C) 

por 5 minutos, a alteração de cor no meio medida a 540 nm e a concentração de açúcar 
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redutor foi calculada utilizando curva padrão preparada com xilose. A atividade enzimática 

foi expressa em U, definida como a quantidade de enzimas necessárias para a liberação de 1 

µmol de açúcar redutor por minuto.  

A concentração de açúcares redutores totais em g/L é calculada a partir da 

absorbância medida e da curva de calibração do DNS. Esta concentração é convertida para 

μmol/mL. Dividindo pelo tempo de reação, essa medida fica na unidade μmol/ (mL.min), 

sendo que μmol/min corresponde à unidade U. Multiplicando o resultado anterior pela 

diluição utilizada na extração chega-se a uma atividade em U/g de meio de cultura. 

Considerando-se a umidade inerente ao meio de cultura (obtida como descrito no item 4.5), 

divide-se o resultado pela massa seca de meio de cultura, obtendo-se assim U/gms (grama 

de massa seca).  

U*Vdil/1- Um                   Eq.1 

Onde: 

 U: Unidade de atividade enzimática (µmol produto/min); Vdil: volume de tampão usado 

na extração enzimática; Um: umidade do meio de cultura (%).  

Para comparar se as atividades enzimáticas das linhagens parentais e das 

linhagens selecionadas apresentam diferenças estatísticas uma análise de variância 

(ANOVA) foi feita usando-se o programa MINITAB ® 16, além de teste t Student para 

verificar se as médias das atividades obtidas divergem de forma significativa, sendo que 

para ambos os testes foi considerado um intervalo de confiança de p<0,05. 

 

4.7 Ensaios de hidrólise e análise em HPLC 

Os ensaios de hidrólise foram executados usando-se Avicel como substrato. A carga de 

sólidos (m/v) total foi de 1%.  

Em um Erlenmeyer de 250 mL foi adicionado 0,5 g de Avicel. Cada frasco teve o volume 

reacional acertado com a adição de um volume adequado de extrato enzimático (conforme 
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descrito no item 4.5) e tampão citrato de sódio (pH 4,8) obtendo-se uma atividade final  (FP) de 

2,5 U/gms.  

A reação teve duração de 48h. Foram retiradas amostras nos instantes 0h, 3h, 6h, 24h e 

48h. Os frascos foram colocados em um incubador rotacional (New Brunswick C24, EUA), a 180 

rpm e 50 °C. Os experimentos foram feitos em duplicata. O frasco controle consistiu de Avicel 

acrescida de tampão citrato de sódio.  

A análise de açúcares das amostras da hidrólise foi realizada em um HPLC Shimadzu 

UFLC (Shimadzu, Japão) com detector de índice de refração RID – 10A (Shimadzu, Japão) e 

coluna HPX 87H (BioRad, EUA) nas seguintes condições: temperatura do forno de coluna de 

65 °C, H2SO4 2 mM como fase móvel na vazão de 0,6 mL/min e tempo de corrida de 25 

minutos. Foi analisado apenas o monossacarídeo glicose.  

 

4.8 Cálculo de conversão de celulose em glicose 

O cálculo da conversão de celulose em glicose é feito a partir da equação: 

                             Eq.2 

Onde  é o volume de solução tampão adicionado na hidrólise,  é 

a massa de material hidrolisável utilizada no ensaio de hidrólise, f é a fração de celulose no 

material hidrolisável utilizado e FE é o fator estequiométrico da reação de celulose a glicose 

(0,9).  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Irradiação e geração de mutantes 

Preliminarmente aos ensaios de mutagênese por radiação UV-C, determinou-se o 
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centro da capela de fluxo laminar como sendo o ponto com maior incidência de radiação UV-

C (0,0173J/cm2.min), com base em medidas fornecidas por um dosímetro (Vilber-Lounart 

VLX 3W, França).  

Desta forma poderíamos trabalhar com a maior dose de radiação UV-C por tempo de 

exposição e, consequentemente aumentar o número de erros no DNA dos microrganismos 

expostos à mesma. O aumento no número de erros no DNA pode ser inferido de forma 

indireta através da observação da letalidade produzida pela dose de radiação. 

Letalidade pode ser definida como a diferença entre o número de colônias formadas 

após exposição à radiação UV de uma placa de Petri com meio solidificado inoculado com o 

microrganismo em questão (C1), em comparação ao número de colônias formadas noutra 

placa preparada da mesma forma, porém, não exposta à radiação UV (C2) (Golan et al., 

2011). 

(C2-C1/C2)*100                                                                                                       Eq.3 

Onde: 

C1: Número de colônias que cresceram na placa exposta à radiação; C2: Número de colônias 

que cresceram na placa não exposta (controle). 

Por exemplo, uma letalidade de 50% corresponde à formação de metade do número 

de UFC contabilizadas em placa irradiada em relação ao grupo controle (GOLAN et al., 2011). 

O tempo de exposição dos microrganismos à irradiação foi inicialmente definido 

levando em consideração dados de literatura (KÓVACS et al., 2008) e os ensaios foram 

realizados em triplicata (três placas para cada tempo de exposição). Cada ensaio foi repetido 

quatro vezes para cada período de exposição e cada cepa, totalizando 12 repetições para 

uma dada cepa. A partir desses resultados, foram construídas curvas de letalidade para cada 

cepa. A medida de letalidade é uma forma indireta de inferir a quantidade de erros 

aleatórios provocados no DNA de um organismo. Desta forma, quanto maior a letalidade 

maior a variabilidade gerada por mutações, teoricamente.  

Com base num primeiro ensaio exploratório, verificou-se que a linhagem T. reesei 

QM9414 é mais resistente à radiação do que a linhagem T. harzianum IPT 821, uma vez que 

o índice de letalidade para a primeira foi de 27% enquanto que para T. harzianum IPT 821 foi 
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de 52%, considerando os pontos na curva de observação. De acordo com Sternberg (1976), o 

índice de letalidade apresentado por uma determinada cepa pode ser atribuído às 

características tais como concentração de pigmentos foto-protetores nos esporos e história 

das linhagens. Programas de melhoramento de linhagens, por exemplo, selecionam 

fenótipos mais resistentes à radiação e produtos químicos, caso da cepa T. reesei QM 9414, 

quando comparadas as linhagens selvagens.  

Figura 8 – Curva de sobrevivência de T. reesei QM9414 expostos à radiação UV-C. 

 

FONTE: Lino (2012). 

Figura 9 – Curva de sobrevivência de esporos de T. harzianum IPT 821 expostos à radiação UV-C. 

 

FONTE: Lino (2012). 

Feita a repetição do ensaio, verificou-se que a sensibilidade à radiação UV manteve-

se semelhante ao ensaio anterior, isto é, com a linhagem T. harzianum mais vulnerável aos 
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efeitos da radiação UV-C. Entretanto, verificou-se que a letalidade de ambas as linhagens foi 

consideravelmente maior (42% versus 27% para Trichoderma reesei e 71% versus 52% para 

T. harzianum). Isso pode ter ocorrido devido ao erro elevado na contagem visual das 

colônias. Embora não tenha sido possível definir a letalidade das cepas com precisão, pode-

se dizer que variou entre 30% e 40% para T. reesei QM9414 e 50% a 70% para T. harzianum 

IPT 821. A partir destes dados foram definidos os seguintes valores médios de letalidade 

para as duas cepas: 34% para T. reesei QM9414 e 61% T. harzianum IPT 821, para o maior 

tempo de exposição, 5 min.  

Figura 10 – Curva de sobrevivência de esporos de T. reesei QM9414 expostos à radiação UV-C. 

 

FONTE: Lino (2012). 

Figura 11 – Curva de sobrevivência de esporos de T. harzianum IPT 821 expostos à radiação UV-C. 

 

FONTE: Lino (2012). 
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Com base nos valores de letalidade determinados estimou-se o tempo de exposição 

necessário para atingir uma letalidade de 90%: 15 minutos para T. reesei QM9414 e 7 

minutos para T. harzianum IPT 821. Desta forma, os tempos de exposição dos ensaios 

subseqüentes foram: T. reesei QM9414: 13, 15 e 17 minutos; T. harzianum IPT 821: 6, 7 e 8 

minutos.  

Figura 12 – Curva de sobrevivência de esporos de T. reesei QM9414 expostos à radiação UV-C em períodos 

maiores. 

 

FONTE: Lino (2012).  

Figura 13 – Curva de sobrevivência de esporos de T. harzianum IPT 821 expostos à radiação UV-C em períodos 

maiores. 

 

FONTE: Lino (2012). 
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A despeito da exposição à radiação UV por tempos estimados para promover a morte 

de cerca de 90% dos esporos, uma letalidade de 90% não foi observada. Mas, por gerar erros 

aleatórios no material genético, foi considerado desnecessário continuar os ensaios até 

atingir-se tal patamar de letalidade e assim, optou-se por continuar o projeto usando os 

valores de tempo de exposição mais altos testados para cada espécie, com a finalidade de se 

obter a maior variabilidade genética (em teoria): 17 minutos para T. reesei QM9414, 

gerando cerca de 60% de letalidade; 8 minutos para T. harzianum IPT 821, gerando cerca de 

70% de letalidade. Além do mais, observa-se uma vasta gama de valores de letalidade 

usados em outros trabalhos (BESOAIN et al., 2007; MELO; FAULL; GRAEME-COOK, 1997), 

existindo alguns que sequer especificam qual foi a dose utilizada (JOGLEKAR; KARANTH, 

1983). 

 

5.2 Seleção dos mutantes irradiados em meio sintético com celulose como fonte de carbono 

A fim de selecionar as cepas melhor produtoras de celulases, os esporos irradiados 

foram cultivados em meio sintético contendo celulose como fonte exclusiva de carbono (4 

dias a 30 °C em escuridão, uma vez que ciclos luminosos têm influência na esporulação e 

produção de celulases (SAAVEDRA et al., 2006)). Após o crescimento passou-se para a etapa 

de cultivo em meio contendo camada de seleção e pressão ambiental. Para tal, todas as 

colônias esporuladas foram raspadas com auxílio de uma alça de platina e transferidas para 

um béquer contendo cerca de 33 mL de meio de cultura descrito no Item 4.2, adicionado da 

fonte de carbono Avicel (celulose microcristalina), de modo a totalizar 10g/L. O meio estava 

a cerca de 50 °C, temperatura sub-letal. Depois de homogeneizado, o meio foi despejado em 

uma placa de Petri e o conjunto, mantido a -80 °C por 10 minutos, tempo necessário para 

que o meio solidificasse. Em seguida foi derramada a camada de seleção, de mesma 

constituição do meio (66 mL), e o conjunto foi mantido a temperatura ambiente por 30 

minutos, para a solidificação da camada de seleção.  

Desta forma montou-se um meio solidificado em bicamada na placa de Petri. A 

camada inferior continha os esporos irradiados (cultivados previamente, pós- irradiação) e a 

camada superior consistia de meio de mesma composição e que serviria para avaliar a 

velocidade de crescimento das células presentes.   
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Foram preparados quatro cultivos, a saber: esporos não irradiados de T. reesei 

QM9414 (QM9414 C); esporos não irradiados de T. harzianum IPT 821 (IPT 821 C); esporos 

de T. reesei QM9414 (QM9414 UV) irradiados por 17min; e, esporos de T. harzianum IPT 821 

(IPT 821 UV) irradiados por 8 min. Ensaios feitos em duplicata.   

Em paralelo aos cultivos nas placas de Petri, alíquotas de 10 mL de uma suspensão 

dos esporos irradiados, em meio contendo glicerol (20% v/v), foram obtidas através da 

raspagem das colônias com alça de platina e suspensão em água destilada estéril, e 

mantidas sob criopreservação a -80 °C, com a finalidade de se gerar um estoque com toda a 

variabilidade gerada pelos ensaios de mutagênese. As placas foram mantidas em estufa com 

controle de temperatura a 30 °C e o crescimento dos microrganismos foi acompanhado 

diariamente. Após 3 dias de incubação foi feita uma avaliação qualitativa do crescimento 

microbiano nas placas. Observou-se que o cultivo QM9414 UV apresentou o maior 

crescimento, já com a formação de esporos, seguido da placa QM9414 C. As placas IPT 821 C 

e IPT 821 UV não apresentaram diferenças visíveis significativas no crescimento dos fungos. 

Depois de colonizadas, as superfícies das camadas de seleção das placas, foram 

raspadas novamente com auxílio de alça de platina, e os esporos e células transferidos para 

um meio liquefeito contendo metade da concentração da fonte de carbono – celulose – em 

relação ao meio da etapa anterior, ou seja, 5 g/L. Novamente o acompanhamento do 

crescimento microbiano foi feito diariamente, e após quatro dias, os esporos foram raspados 

da superfície da camada de seleção e transferidos para um meio liquefeito contendo metade 

da concentração de Avicel da placa anterior, ou seja, 2,5 g/L.  

Figura 14 - Cultivo das cepas T. reesei QM9414 UV (esquerda) e T. harzianum IPT 821 UV (direita) em placas 

contendo camada de seleção.  

  

FONTE: Lino (2012). As maiores colônias foram raspadas com alça de platina e cultivadas isoladamente. 
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Transcorridos três dias de observação foram isoladas 11 colônias do cultivo T. reesei 

QM9414 UV e 9 colônias do fungo T. harzianum IPT 821 UV. Estas colônias foram cultivadas 

em placas específicas para cada uma delas. As colônias foram isoladas com base na 

velocidade em que surgiram na superfície da placa (segundo dia) e tamanho.  

Após período de incubação, os esporos foram raspados com alça de platina da 

superfície da placa e suspendidos em água estéril. As suspensões foram usadas como inóculo 

em cultivo em meio semi-sólido (BCA/FT; 80/20) a fim de se obter estoque (armazenados a 

temperatura ambiente, em local escuro) de esporos dos fungos cultivados em meio 

contendo o substrato de interesse. Este procedimento teve por objetivo prevenir eventual 

redução da capacidade de produção das enzimas caso o microrganismo esteja em meio 

dotado de fonte de carbono de fácil assimilação (KILIKIAN; FACCIOTTI; SCHMIDDEL, 1992). 

 

5.3 Cultivos em meio semi-sólido dos mutantes selecionados em 5.2 

As células das colônias que apresentaram crescimento vigoroso (conforme discutido 

no item 5.2), oriundas das cepas irradiadas T. reesei QM9414 e T. harzianum IPT 821 e 

cultivadas em meio com celulose AVICEL como única fonte de carbono (item 5.2), foram 

submetidas a cultivos em meio semi-sólido, juntamente com as respectivas cepas parentais, 

com o objetivo de se determinar a capacidade de produção de celulases pelas cepas, num 

meio de cultura comercialmente viável (bagaço de cana e farelo de trigo na proporção 80:20 

(% em massa)). Os cultivos foram conduzidos em meio com umidade de 60%, durante 5 dias, 

como indicado no item 4.5. Tais condições foram definidas com base em trabalhos prévios 

do laboratório envolvendo produção de celulases em meio semi-sólido (PINHEIRO, 2009). 

A atividade celulolítica (“Filter Paper”, FP) foi determinada pelo método descrito por 

Ghose (1982), conforme descrito no item 4.7. Cada cepa foi cultivada em duplicata (A e B) e 

para cada extrato enzimático foram feitas duas medidas de atividade enzimática de 

celulases. Desta forma, cada cepa apresenta quatro valores de FP. As cepas selecionadas 

depois da irradiação (item 5.1) são identificadas pelo nome da cepa original e o número 

indica a ordem de obtenção das mesmas através do isolamento por raspagem com alça de 

platina (item 5.2, e.g. IPT 821/1 é a linhagem parental; QM9414/5 a quarta isolada, ou seja, 

quinta na coleção, etc.). As Tabelas 1 e 2 apresentam os resultados quanto a produção de 
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celulases para as cepas de T. reesei QM9414 e T. harzianum IPT 821. São apresentadas 

barras de desvio padrão das médias entre as 4 determinações dos valores de FP (U/gms) 

para cada cepa nas figuras 8 e 9. Os cultivos foram feitos em meio semi-sólido (BCA/FT; 

80/20%), com umidade a 60%, durante 72h a 30 °C. O método de cultivo foi baseado em 

dados de trabalhos anteriores do grupo (Fernandes, 2008). 

Tabela 1 - Atividade enzimática FP (U/gms) dos isolados de T. reesei QM9414. 

 Isolados QM9414/1 QM9414/2 QM9414/3 QM9414/4 QM9414/5 QM9414/6 

U/gms 
A 3,5 3,1 2,7 2,9 3,3 3,0 

B 3,1 3,2 2,7 - 3,0 3,1 

 Isolados QM9414/7 QM9414/8 QM9414/9 QM9414/10 QM9414/11 QM9414/12 

U/gms 
A 3,6 1,9 2,9 2,7 2,8 2,8 

B 3,0 2,4 2,6 2,7 3,6 2,9 

FONTE: Lino (2012). 

 

Figura 15 - Atividade enzimática FP (U/gms) dos isolados de T. reesei QM9414. 

 

FONTE: Lino (2012). 
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Tabela 2 - Atividade enzimática FP (U/gms) dos isolados de T. harzianum IPT 821. 

 Isolados IPT821/1 IPT821/2 IPT821/3 IPT821/4 IPT821/5 

 U/gms 
A 2,9 3,0 2,9 3,0 2,7 

B 3,0 2,7 2,7 3,0 3,1 

 Isolados IPT821/6 IPT821/7 IPT821/8 IPT821/9 IPT821/10 

 U/gms 
A 3,1 2,7 3,4 2,2 3,6 

B 3,0 2,7 3,5 2,8 2,8 

FONTE: Lino (2012). 

 

Figura 16 - Comparação entre as atividades enzimáticas FP (U/gms) dos isolados de T. harzianum IPT 821. 

 

FONTE: Lino (2012). 

A significância da diferença entre os resultados de atividade enzimática dos isolados 

foi avaliada através de análise de variância (ANOVA) para p<0,05. Porém, devido ao pequeno 

número amostral e a alta variabilidade dos resultados obtidos através da metodologia de 

cultivo em meio sólido, os resultados foram inconclusivos para ambas as cepas. Selecionou-

se a cepa IPT 821/10 por ter apresentado um dentre os dois valores de atividade, 

significativamente maior a todos os demais valores (3,6 U/gms), apesar da cepa IPT 821/8 

ter apresentado valor médio maior no cultivo em meio sólido. Foram feitos mais cultivos das 

cepas parental (IPT 821/1) e a selecionada (IPT 821/10), a fim de se comprovar se há de fato 
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diferença estatística entre ambas, no quesito atividade total enzimática. Desta forma as 

cepas parental - IPT 821 - e selecionada - IPT 821/10 – foram cultivadas em um maior 

número de repetições (6 para cada cepa; A,B,C,D, E e F), sob as mesmas condições de cultivo 

anteriormente aplicadas. 

 Tabela 3 - Resultados das análises de FP das repetições do cultivo das cepas IPT 821/1 e IPT 821/10. 

Cepa FP (U/gms) 

IPT 821/1 1,98 2,12 2,66 2,21 2,38 2,2 

IPT 821/10 3,13 4,14 2,7 3 3,21 3,23 

FONTE: Lino (2012). 

Figura 17 - Atividades enzimáticas FP (U/gms) obtidas nos cultivos das cepas T. harzianum IPT 821/1 e IPT 

821/10. 

 

FONTE: Lino (2012). 

Aplicou-se o teste estatístico t Student independente (avalia se as médias de dois 

grupos são significativamente diferentes, ou seja, se os valores das médias das atividades 

enzimáticas variam) aos resultados de atividade enzimática obtidos nas seis repetições dos 

cultivos em meio sólido das cepas IPT 821/1 e IPT 821/10. A hipótese nula H0 (considera que 

não existam diferenças reais nas duas populações; i.e. a fim de se confrontar com os dados 

experimentais obtidos deve-se gerar uma hipótese contrária) foi descartada.  
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Figura 18 - Valores médios de atividade enzimática FP no teste t Student, para as cepas IPT 821/1 (C1) e IPT 

821/10 (C2). 

 

FONTE: Lino (2012). 

O resultado indicou (p= 0,003) que as médias dos dois grupos diferem de forma 

significativa (2,26 U/gms de IPT 821 e 3,24 U/gms de IPT 821/10). Observaram-se também 

diferenças visuais no cultivo das duas linhagens: ao terceiro dia a cepa isolada IPT 821/10 

maior concentração de esporos no meio (evidenciada pela coloração esverdeada do meio, 

típico da pigmentação dos esporos) em comparação a cepa parental.  

Após a comprovação estatística da diferença entre a atividade enzimática (U/gms) 

obtida nos cultivos da cepa T. harzianum IPT 821/1 e IPT 821/10, ambas foram cultivadas em 

reator do tipo coluna de Raimbault para avaliação da produção específica de U/g cel 

(Unidades por grama de células). Porém, apesar da vazão utilizada ser baixa (cerca de 30 

mL/min por coluna), foi o suficiente para promover o ressecamento do meio, influenciando 

o crescimento microbiano e, finalmente, a produção enzimática. Houve também dificuldades 

na leitura da concentração de oxigênio pelo sensor paramagnético do analisador, 

impossibilitando o cálculo de OUR. Devido à essas dificuldades operacionais, foi optado por 

descartar tais dados.  

 

5.4 Análise e comparação das frações enzimáticas da cepa selecionada e da cepa parental 

Dando continuidade à proposta original do projeto, novos cultivos das cepas T. 

harzianum IPT 821/1 e IPT 821/10 foram realizados em erlenmeyer, como descrito no item 

4.5, para determinação das três frações enzimáticas, a saber: FP (referente à atividade 

celulolítica total do coquetel enzimático), CMCase (referente à fração de endocelulase, 
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responsável pela quebra das ligações internas do polímero de glicose, assim destruindo sua 

estrutura microcristalina) e xilanase (responsável pela hidrólise de polímeros de pentose, 

como hemicelulose). Esperava-se desta forma, obter mais dados sobre a possível diferença 

entre as atividades FP determinadas para as duas cepas.   

 

5.4.1 Comparação entre as frações de atividade de papel de filtro (FP) das cepas IPT 821/1 e 

IPT 821/10 

Foram feitos 12 cultivos independentes para cada uma das duas cepas, com duração 

de três dias, já que ensaios prévios indicaram a maior atividade enzimática em 72h, com 

declínio a partir deste instante. A tabela 4 apresenta os valores de FP (U/gms) obtidos. 

Tabela 4 - Valores de FP obtidos após os novos cultivos das cepas IPT 821/1 e IPT 821/10. 

Cepas FP (U/gms) 

IPT 821/1 
1,96 2,18 2,17 2,14 2,41 2,76 

2,8 2,32 2,53 2,8 2,49 2,48 

IPT 821/10 
3,09 3,87 3,48 3,87 3,74 2,44 

3,67 3,74 2,57 4,03 3,9 4,26 

FONTE: Lino (2012). 

Figura 19 - Valores médios da atividade enzimática FP (U/gms) das cepas IPT 821/1 e IPT 821/10 obtidas em 12   

cultivos. As barras de erro referem-se aos desvios padrões.  

 

FONTE: Lino (2012). 
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 Foi-se usado o programa Minitab ® 16 a fim de se avaliar a diferença estatística entre 

as médias através do teste t Student (p<0,05). O teste indicou uma diferença significativa 

para ambas as cepas, no quesito atividade enzimática (p=0,001). 

 Figura 20 - Comparação entre as médias dos valores de FP dos cultivos das cepas IPT 821/1 (C1) e IPT 821/10 

(C2). 

 

FONTE: Lino (2012). 

 A cepa IPT 821/10 apresenta atividade enzimática FP (U/gms) cerca de 50% superior 

em relação ao valor obtido pela cepa parental IPT 821/1.  

 

5.4.2 Comparação entre as frações de CMCase das cepas IPT 821/1 e IPT 821/10 

A fração de CMCase corresponde à atividade de endocelulases, sendo que o 

complexo celulolítico de Trichoderma compreende cerca de 5 principais endocelulases (EG I, 

II, III, IV e V, além de BGV). Vale observar que também apresentam endocelulases intra e 

extracelulares (Sprey, 1988) e, através do método de extração enzimática empregado neste 

projeto, apenas a fração extracelular foi disponibilizada. 

Devido ao baixo volume de amostra disponível, apenas 6 análises enzimáticas foram 

feitas para CMCase. Os valores obtidos para ambas as cepas são apresentados na tabela 

abaixo: 

Tabela 5 - Valores de CMCase obtidos nos cultivos das cepas IPT 821/1 e IPT 821/10. 

Cepa CMCase (U/gms) 

IPT 821/1 8,13 6,00 8,37 6,93 8,73 12,96 

IPT 821/10 6,39 6,70 9,25 9,23 6,63 8,16 

FONTE: Lino (2012). 
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Figura 21 - Valores médios da atividade de endocelulase (CMCase) em U/gms dos cultivos de T. harzianum IPT 

821/1 e IPT 821/10. As barras de erros referem-se aos desvios padrões. 

 

FONTE: Lino (2012). 

 Os valores obtidos foram novamente inseridos em tabela do programa estatístico 

Minitab ® 16 para se avaliar uma possível diferença estatística entre as médias, através do 

teste t Student (p<0,05). O teste indicou que não há diferença estatística significativa em 

relação às médias de ambas as cepas (p=0,49).  

Figura 22 - Comparação entre as médias dos valores de CMCase obtidos nos cultivos das cepas de T. harzianum 

IPT 821/1 (C1) e IPT 821/10 (C2). 

 

FONTE: Lino (2012). 

 É possível afirmar através destes dados que a atividade extra-celular (a fração que de 

fato nos interessa, por ser a passível de extração através de métodos simples em FES) de 
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endocelulases dos coquetéis enzimáticos não difere de forma significativa. Porém é 

necessário observar que este valor não representa, necessariamente, o valor total da 

atividade de CMCase, uma vez que a fração intracelular da mesma (assim como a atividade 

de β-glicosidase; BG V) não foi medida.  

 

5.4.3 Comparação entre as frações de xilanase das cepas IPT 821/1 e IPT 821/10 

 A fração do coquetel enzimático responsável pela hidrólise da hemicelulose em 

Trichoderma corresponde às enzimas XYN1 e XYN2, além de uma β-xilosidase extracelular 

(GH3; capaz de clivar ligações de xilooligossacarídios, assim como também apresenta 

atividade de arabinofurosidase). A metodologia empregada neste projeto permitiu inferir a 

atividade total das frações de xilanases, as quais atuam em sinergia para a hidrólise do 

substrato. Abaixo tabela apresentando os valores de atividade de xilanase obtidos. 

 Tabela 6 - Valores de atividade de xilanase obtidos nos cultivos das cepas IPT 821/1 e IPT 821/10. 

Cepa Xilanase (U/gms) 

IPT 821/1 
2,66 2,95 3,4 2,2 3,62 3,98 4,65 

3,43 4,51 4,1 4,72 4 4,45 4,12 

IPT 821/10 

 
4,6 

 
4,7 

 
4,1 

 
4,55 

 
3,53 

 
4,44 

 
4,16 

5,33 6,08 5,25 3,82 5,46 5,56 6 

FONTE: Lino (2012). 

Figura 23 - Valores médios de atividade de xilanase (U/gms) dos doze cultivos das cepas de T. harzianum IPT 

821/1 e IPT 821/10. As barras de erros referem-se aos desvios padrões. 

 

FONTE: Lino (2012). 
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 Assim como com as outras frações enzimáticas, os valores obtidos foram analisados 

no programa Minitab ® 16 usando-se o teste t Student. O teste indicou que para um 

intervalo o intervalo de confiança estipulado (p<0,05), os valores das médias diferem de 

forma significativa (p=0,001).  

Figura 24 - Comparação entre as médias dos valores de xilanase obtidos nos cultivos das cepas de T. harzianum 

IPT 821/1 (C1) e IPT 821/10 (C2). 

 

FONTE: Lino (2012). 

Verificou-se que os coquetéis enzimáticos de ambas as cepas apresentam diferenças 

estatisticamente significativas em sua composição quanto à atividade enzimática de xilanase 

(valores médios de 4,65 U/gms para a cepa IPT 821/10 versus 3,99 U/gms para a cepa IPT 

821/1), sendo o valor da cepa mutante 16% superior à cepa parental. 

 

5.5 Hidrólise de celulose pelo extrato enzimático de T. harzianum IPT 821/1 e IPT 821/10 

 Para os ensaios de hidrólise enzimática, foram usados extratos de cultivos em meio 

semi-sólido (item 4.5). Conhecendo a atividade enzimática dos extratos, foi possível aplicar a 

mesma atividade enzimática, FP (U)/grama de massa seca de substrato, para as duas cepas 

(IPT 821/1 e IPT 821/10), com base no ajuste do volume de extrato, permitindo desta forma 

comparar o potencial de hidrólise dos coquetéis enzimáticos. Devido ao baixo valor de FP 

obtido neste trabalho, aplicou-se concentração enzimática de apenas 2,5 U/gms nos ensaios 

de hidrólise, sendo que na maioria dos trabalhos publicados, aplica-se entre 10 e 30 U/gms. 

Nos ensaios de hidrólise promovidos pelo grupo (AFONSO; GOMES; KILIKIAN, 2010), utilizou-

se títulos de 10 U/gms, obtendo-se cerca de 20% de conversão de Avicel em 48h. 

Os ensaios foram feitos em duplicata, ensaios A e B, para ambas as cepas. Os baixos 

resultados de rendimento de hidrólise obtidos neste mestrado não permitiram observar 
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diferença na concentração de glicose, quantificada através de HPLC, entre as duas cepas 

para tempos de 3h e 6h de reação. Para os tempos de 24h e 48h já é possível observar uma 

diferença considerável nas amostras de hidrolisado da cepa mutante IPT 821/10 em relação 

à parental IPT 821/1. 

Tabela 7 - Hidrólise do substrato Avicel pelo extrato enzimático bruto da cepa parental T. harzianum IPT 821/1 

(2,5 U/gms).  

 

Tempo (h) Concentração glicose (g/L) 

Conversão 
de celulose a 

glicose (%) 

A 0 0 0,0 
3 0,121 1,1 
6 0,182 1,6 

24 0,373 3,4 
48 0,535 4,8 

       

B 0 0 0,0 
3 0,102 0,9 
6 0,199 1,8 

24 0,335 3,0 
48 0,541 4,9 

FONTE: Lino (2012). 

Tabela 8 - Hidrólise do substrato Avicel pelo extrato enzimático bruto da cepa mutante T. harzianum IPT 

821/10 (2,5 U/gms). 

 

Tempo (h) Concentração glicose (g/L) 

Conversão de 
celulose a 
glicose (%) 

A 0 0,063 0,0 
3 0,188 1,1 
6 0,176 1,0 

24 0,56 4,5 
48 0,964 8,1 

       

B 0 0,033 0,0 
3 0,144 1,0 
6 0,199 1,5 

24 0,589 5,0 
48 0,97 8,4 

FONTE: Lino (2012). 

 Observa-se que após 48h, obteve-se uma conversão de celulose em glicose cerca de 

70% superior nos ensaios da cepa mutante em relação à parental (8,3% versus 4,8%).  
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Quatro hipóteses podem explicar essas diferenças: (1) diferença na constituição do 

coquetel enzimático da cepa de T. harzianum IPT 821/10 em relação à parental, como uma 

maior concentração de β-glicosidase ou de alguma celobiohidrolase; (2) maior afinidade pelo 

substrato, (3) menor inibição pelo produto final (glicose), ou (4) uma menor concentração de 

proteases no extrato enzimático da cepa mutante. Tais hipóteses explicariam o porquê de 

coquetéis com a mesma atividade enzimática FP (2,5 U/gms) resultarem rendimentos 

consideravelmente diferentes nos ensaios de hidrólise.  

Figura 25 - Conversões de celulose a glicose obtidas nos ensaios de hidrólise de Avicel com extratos 

enzimáticos das cepas de T. harzianum IPT 821/1 e IPT 821/10. 

 

FONTE: Lino (2012). 

 

6 CONCLUSÕES  

 

6.1 Ensaios de mutagênese e seleção em placas com pressão seletiva 

 Foi observada uma sensibilidade maior do fungo T. harzianum IPT 821 à radiação em 

comparação a T. reesei QM9414. Para um valor próximo de 70% de letalidade foi necessário 

um tempo de exposição de 8 min. para T. harzianum IPT 821 e 15 min. para T. reesei 

QM9414. 
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 Nos cultivos em placas contendo camada de seleção, T. reesei QM9414 apresentou 

crescimento mais rápido que T. harzianum IPT 821, o que resultou maior número de colônias 

irradiadas isoladas (12 para T. reesei QM9414 e 10 para T. harzianum IPT 821).   

 

6.2 Cultivos em meio semi-sólido  

Nenhum isolado da cepa T. reesei QM9414 se destacou em relação à parental no 

quesito atividade enzimática FP (U/gms).  

Já para a cepa T. harzianum IPT 821, verificou-se produção de celulases 50% superior 

à parental para o isolado IPT 821/10 (3,7 U/gms versus 2,6 U/gms). Este isolado foi usado até 

o final do estudo.  

 

6.3 Atividades enzimáticas de xilanase e CMCase das cepas T. harzianum IPT 821/1 e IPT 

821/10 

 Verificou-se diferença na atividade de xilanase, tendo a cepa IPT 821/10 uma 

atividade cerca de 16% maior em comparação à parental (4,65 U/gms versus 4 U/gms).    

 Não foi verificada diferença entre as atividades de CMCase (endoglucanase) de 

ambas as cepas.  

 

6.4 Hidrólise de Avicel com as enzimas das cepas T. harzianum IPT 821/1 e IPT 821/10 

 Usando-se um título de 2,5 FPU/gms, o extrato da cepa parental resultou conversão 

de cerca de 4,8% do substrato a glicose, em 48h. 

 Já o extrato da cepa mutante resultou conversão de cerca de 8,3% nas mesmas 48h. 

Este valor é cerca de 70% superior à parental.    

 

6.5 Conclusão Geral 

A despeito do baixo valor final de produção de celulases (U/gms), o resultado é 

prova conceitual de que a estratégia desenvolvida neste projeto pode ser eficiente para esta 
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finalidade, qual seja, obtenção de linhagens melhor produtoras de celulases.   

 O presente trabalho ainda abre margem para um estudo mais profundo acerca da 

diferença observado nos ensaios de hidrólise com os extratos enzimáticos da cepa parental e 

mutada. Novas análises enzimáticas e de concentração proteica são necessários para que o 

motivo de tal diferença possa ser elucidado. 
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Apêndices 

Apêndice A – Análise ANOVA pelo programa Minitab® das atividades enzimáticas (FP) das 

cepas T. reesei QM9414 parentais e isoladas 

One-way ANOVA: C2 versus C1  
 
Source  DF      SS      MS     F      P 

C1      11  2,4769  0,2252  3,50  0,021 

Error   12  0,7719  0,0643 

Total   23  3,2487 

 

S = 0,2536   R-Sq = 76,24%   R-Sq(adj) = 54,46% 

 

 

                          Individual 95% CIs For Mean Based on 

                          Pooled StDev 

Level  N    Mean   StDev  ----+---------+---------+---------+----- 

 1     2  3,3565  0,2383                         (-------*-------) 

 2     2  3,1955  0,0629                      (-------*-------) 

 3     2  3,2635  0,6003                       (-------*-------) 

 4     2  2,9220  0,0000                 (------*-------) 

 5     2  3,1925  0,2609                      (-------*-------) 

 6     2  3,1145  0,0799                    (-------*-------) 

 7     2  3,3260  0,3776                         (-------*------) 

 8     2  2,1770  0,3083  (-------*------) 

 9     2  2,7925  0,1817              (-------*-------) 

10     2  2,7510  0,0424             (-------*-------) 

11     2  2,9180  0,0594                 (------*-------) 

12     2  2,7625  0,0163             (-------*-------) 

                          ----+---------+---------+---------+----- 

                            2,00      2,50      3,00      3,50 

 

Pooled StDev = 0,2536 
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Apêndice B - Análise ANOVA pelo programa Minitab® das atividades enzimáticas (FP) das 

cepas T. harzianum IPT 821 parentais e isoladas 

One-way ANOVA: FP versus Cepas 

Source  DF     SS     MS     F      P 

Cepas    9  1,035  0,115  0,89  0,565 

Error   10  1,294  0,129 

Total   19  2,329 

 

S = 0,3597   R-Sq = 44,44%   R-Sq(adj) = 0,00% 

 

 

                          Individual 95% CIs For Mean Based on 

                          Pooled StDev 

Level  N    Mean   StDev  -------+---------+---------+---------+-- 

 1     2  2,9605  0,0474         (--------*---------) 

 2     2  2,8960  0,2673        (--------*---------) 

 3     2  2,5665  0,3486  (---------*--------) 

 4     2  3,0335  0,0205          (---------*--------) 

 5     2  2,9035  0,2807        (--------*---------) 

 6     2  3,0520  0,0566          (---------*--------) 

 7     2  2,7420  0,0113     (---------*--------) 

 8     2  3,4965  0,0926                  (--------*---------) 

 9     2  2,8720  0,1386       (---------*--------) 

10     2  2,9450  0,9942         (--------*---------) 

                          -------+---------+---------+---------+-- 

                               2,40      3,00      3,60      4,20 

 

Pooled StDev = 0,3597 
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Apêndice C – Teste t Student pelo programa Minitab® comparando as atividades 

enzimáticas (FP) das cepas T. harzianum IPT 821/1 e IPT 821/10 
 
Two-Sample T-Test and CI: C1; C2  
 
Two-sample T for C1 vs C2 

 

     N   Mean  StDev  SE Mean 

C1  14  2,468  0,282    0,075 

C2  14  3,602  0,732     0,20 

 

 

Difference = mu (C1) - mu (C2) 

Estimate for difference:  -1,134 

95% CI for difference:  (-1,578; -0,689) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -5,41  P-Value = 0,000  DF = 16 
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Apêndice D – Teste t Student pelo programa Minitab® comparando as atividades 

enzimáticas (CMCase) das cepas T. harzianum IPT 821/1 e IPT 821/10 

12,010,59,07,56,0

C1

C2

of C2 (p > 0,05).

The mean of C1 is not significantly different from the mean

> 0,50,10,050

NoYes

P = 0,498

20-2

results of the test.

samples. Look for unusual data before interpreting the

-- Distribution of Data: Compare the location and means of

that the true difference is between -1,7196 and 3,2503.

the difference from sample data. You can be 95% confident

-- CI: Quantifies the uncertainty associated with estimating

means differ at the 0,05 level of significance.

-- Test: There is not enough evidence to conclude that the

Sample size 6 6

Mean 8,496 7,7307

   95% CI (6,101; 10,89) (6,3383; 9,1230)

Standard deviation 2,2819 1,3267

                                                                              

Statistics C1 C2

0,76533

(-1,7196; 3,2503)

Difference between means*

   95% CI

* The difference is defined as C1 - C2.

2-Sample t Test for the Mean of C1 and C2

Summary Report

Distribution of Data

Compare the data and means of the samples.

Do the means differ?

95% CI for the Difference

Does the interval include zero?

Comments
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Apêndice E– Teste t Student pelo programa Minitab® comparando as atividades 

enzimáticas (xilanase) das cepas T. harzianum IPT 821/1 e IPT 821/10 

65432

C1

C2

C2 (p < 0,05).

The mean of C1 is significantly  different from the mean of

> 0,50,10,050

NoYes

P = 0,001

0,0-0,4-0,8-1,2-1,6

results of the test.

samples. Look for unusual data before interpreting the

-- D istribution of Data: Compare the location and means of

that the true difference is between -1,6683 and -0,44746.

the difference from sample data. You can be 95% confident

-- CI: Quantifies the uncertainty  associated with estimating

level of significance.

-- Test: You can conclude that the means differ at the 0,05

Sample size 14 14

Mean 3,78 4,8379

   95% CI (3,336; 4,224) (4,3769; 5,2988)

Standard dev iation 0,76960 0,79841

                                                                              

Statistics C1 C2

-1,0579

(-1,6683; -0,44746)

Difference between means*

   95% CI

* The difference is defined as C1 - C2.

2-Sample t Test for the Mean of C1 and C2

Summary Report

Distribution of Data

Compare the data and means of the samples.

Do the means differ?

95% CI for the Difference

Does the interval include zero?

Comments
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Apêndice F – Cromatogramas e análises das hidrólises de Avicel pelo coquetel enzimático 

das cepas T. harzianum IPT 821/1 e IPT 821/10 

*repetições da cepa T. harzianum IPT 821/1 para os tempos 0, 3, 6, 24 e 48h: 1A0; 1A3; 1A6; 
1A24; 1A48; 1B0; 1B3; 1B6; 1B24; 1B48. 

 repetições da cepa T. harzianum IPT 821/1 para os tempos 0, 3, 6, 24 e 48h: 10A0; 10A3; 
10A6; 10A24; 10A48; 10B0; 10B3; 10B6; 10B24; 10B48. 

 controles para os tempos 0, 3, 6, 24 e 48h: C0; C3; C6; C24; C48. 



79 

 

 

 



80 

 

 

 



81 

 

 

 



82 

 

 

 



83 

 

 

 



84 

 

 

 



85 

 

 

 



86 

 

 

 


