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RESUMO
SILVA, C. H. D. Fungos associados a invertebrados marinhos: isolamento,
seleção e avaliação da produção de enzimas celulolíticas, 2010. 69 f.
Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) – Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.
Os fungos filamentosos derivados de ambiente marinho têm sido foco de
grande interesse devido principalmente ao fato da micologia marinha ser uma
ciência relativamente recente e de pouco se conhecer sobre a diversidade
filogenética e funcional das comunidades microbianas marinhas. Portanto, o
isolamento, triagem e preservação de fungos derivados do mar podem levar à
descoberta de novas moléculas ativas e/ou enzimas extracelulares de
aplicação em diversos setores de importância econômica. Entretanto, os
trabalhos de pesquisa envolvendo a microbiologia marinha são ainda escassos.
Neste contexto, o objetivo deste estudo foi conhecer a diversidade de fungos
filamentosos derivados marinhos, bem como, selecionar isolados capazes de
produzir enzimas celulolíticas (CMCase, FPase e Celobiase). Para tanto, foram
utilizados 86 fungos filamentosos isolados seletivamente (meio AC) a partir de
amostras de macro-organismos marinhos coletadas no litoral norte do estado
de São Paulo em janeiro de 2007 (primeira coleta) e dezembro de 2008
(segunda coleta). Os resultados demonstraram a presença de uma ampla
diversidade de fungos potencialmente celulolíticos, visto que dos 30 isolados
derivados da primeira coleta, foram obtidos 25 ripotipos distintos. Em adição,
dados derivados das análises taxonômicas realizadas para 38 isolados
revelaram a presença de um fungo pertencente ao filo Basidiomycota e 37 ao
filo Ascomycota (distribuídos em oito diferentes ordens e 17 gêneros). Dentre
os 86 fungos submetidos aos experimentos de produção de celulases, 17
apresentaram resultados satisfatórios de CMCase e FPase (em meio líquido
após 14 dias de cultivo) e foram selecionados para a avaliação da atividade de
Celobiase. Os isolados F188 (Didymella sp.) e CiAC 7 (Aspergillus sp.)
apresentaram os melhores resultados de produção de celulases e foram
submetidos ao experimento de cinética enzimática (durante 7 dias), utilizando
fontes de carbono natural (farelo de trigo) e sintética (Avicel). De maneira geral,
os melhores resultados de produção de celulases foram obtidos em meio
contendo farelo de trigo e, nestas condições, o isolado CiAC 7 (Aspergillus sp.)
apresentou a maior atividade de Celobiase (0,055 U/mL.min). Os resultados do
presente trabalho demonstram o potencial para aplicação biotecnológica de
fungos derivados de ambiente marinho e estimulam o desenvolvimento de
novos estudos de produção e caracterização de celulases. Em adição, os
isolados que apresentaram potencial para produção de celulases foram
depositados na Coleção Brasileira de Micro-organismos de Ambiente e
Indústria (CBMAI).
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ABSTRACT
SILVA, C. H. D. Fungi associated with marine invertebrates: isolation,
selection and evaluation of production of cellulytic enzymes. 2010. 69 p.
Dissertation (Biotecnology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2010.
The filamentous fungi derived from marine environment have been focus of
great interest, mainly due to the fact that marine mycology is a relatively new
science and that little is known about the phylogenetic and functional diversity of
marine microbial communities. Therefore, the isolation, screening and
preservation of marine-derived fungi can lead to the discovery of new active
molecules and/or extracellular enzymes for being applied in several economic
sectors. However, researches involving marine microbiology are still scarce. In
this context, the aim of this study was to characterize the marine-derived
filamentous fungi diversity, as well as, to screen fungal isolates able to produce
cellulolytic enzymes (CMCase, FPase and Celobiase). For that end, were used
86 filamentous fungi selectively isolated (AC medium) from samples of marine
macro-organisms collected on the northern coast of São Paulo State in January
2007 (first sampling) and December 2008 (second sampling). The results
showed the presence of a great diversity of potential cellulolytic filamentous
fungi, since among the 30 isolates recovered from the first sampling, 25 distinct
ripotypes were obtained. In addition, data derived from the taxonomic analyses,
performed for 38 isolates, revealed the presence of one fungus affiliated to the
phylum Basidiomycota and 37 to the phylum Ascomycota (distributed among
eight different orders and 17 genera). Among the 86 fungal isolates that were
submitted to the experiments of cellulases production, 17 presented satisfactory
results of CMCase and FPase (in liquid medium after 14 days of cultivation) and
were selected for cellobiase activity evaluation. Fungal isolates F188 (Didymella
sp.) and CIAC7 (Aspergillus sp.) presented the better results of cellulases
production and were submitted to the enzyme kinetics experiment (during seven
days), using natural (wheat bran) and synthetic (Avicel) carbon sources. In
general, better results of cellulases production were obtained in medium
containing wheat bran and, under these conditions, the fungal isolate CIAC 7
(Aspergillus sp.) showed the highest activity of cellobiase (0.055 U / mL.min).
Results from the present work demonstrate the potential of fungi derived from
marine environment for biotechnological application and encourages the
development of further studies related to cellulases production and
characterization. In addition, strains that showed potential for cellulases
production were deposited in the Brazilian Collection of Environmental and
Industrial Microorganisms (CBMAI)
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1 INTRODUÇÃO
Os fungos filamentosos derivados de ambiente marinho têm sido foco de
grande interesse devido principalmente ao fato da micologia marinha ser uma
ciência relativamente recente e de pouco se conhecer sobre a diversidade
filogenética e funcional das comunidades microbianas marinhas. Portanto, a
exploração da biodiversidade marinha como fonte de potenciais agentes
quimioterapêuticos, agroquímicos ou para obtenção de produtos biotecnológicos, é
extremamente promissora. Os metabólitos de origem marinha ganharam significativa
importância durante as duas últimas décadas, pelo fato de apresentarem atividades
biológicas diversificadas bem como características estruturais únicas. Atualmente, as
enzimas e os metabólitos produzidos por fungos filamentosos derivados de
ambientes marinhos têm sido foco de grande interesse, visto que o oceano cobre
mais de 70% da superfície do planeta e por representar um ambiente pouco
explorado com relação à sua biodiversidade e recursos genéticos. Estima-se que a
diversidade biológica dos ecossistemas marinhos é maior do que em florestas
tropicais (LARSEN et al., 2005).
No ambiente marinho os fungos filamentosos possuem importante papel
como decompositores de matéria orgânica vegetal (BUGNI e IRELAND, 2004). A
biodegradação de matérias lignocelulolíticas constitui num dos mais importantes
ciclos de carbono na natureza, e tendo em vista a importância econômica das
celulases, principalmente para os setores têxtil, alimentício, papeleiro e energético
(combustível), somando ao fato de que os fungos têm se mostrado de extrema
importância em processos biotecnológicos, o isolamento e seleção de fungos
associados à ambiente marinho, visando avaliação do potencial de produção de
enzimas celulolíticas pode ser considerado estrategicamente interessante.
E levando-se em consideração o fato de que a conservação e a utilização
sustentável da diversidade biológica requer um conhecimento abrangente sobre a
riqueza de espécies, abundância e distribuição, e que pouco se sabe sobre a
diversidade biológica e funcional das comunidades marinhas microbiana. Estudos
envolvendo o isolamento, triagem e preservação de fungos derivados do mar podem
levar à descoberta de novas moléculas ativas e/ou enzimas extracelulares de
aplicação em diversos setores de importância sócio-econômica.
Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo principal a obtenção
de isolados de fungos filamentosos, derivados de ambiente marinho, produtores de
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celulases. Para tanto, foi realizado um isolamento seletivo dos fungos associados a
diferentes amostras de macro-organismos marinhos (algas, esponjas, estrela-do-mar
e ascídia), avaliação da produção de enzimas celulolíticas, identificação taxonômica
dos isolados selecionados e depósito na Coloeção de Micro-organismos Marinhos
estruturada no âmbito da Coleção Brasileira de micro-organismos de Ambiente e
Indústria (CBMAI) do CPQBA/UNICAMP.
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6 CONCLUSÃO
O uso da técnica de isolamento seletivo para obtenção de fungos marinhos
produtores de celulases foi aplicada com sucesso no presente estudo, visto que dos
35 isolados avaliados quanto à produção de CMCase em meio sólido, 77%
apresentou halo de degradação. Foram isolados no total 81 fungos filamentosos (13
a partir de amostras de macro-organismos marinhos e um da água do mar).
A utilização da técnica de ARDRA juntamente com a caracterização
taxonômica molecular revelou uma ampla diversidade de fungos filamentosos
potencialmente celulolíticos associados a algas e invertebrados marinhos. Do total
de 38 fungos utilizados nos estudos de diversidade um isolado foi afiliado ao filo
Basidiomycota, sendo os 37 restantes representantes do filo Ascomycota, incluindo
8 diferentes ordens e 17 gêneros distintos. Os invertebrados marinhos Didemnum
sp., Axinella corrugata, Amphimedon viridis e Dragmacidon reticulata foram os que
derivaram o maior número de isolados.
Dentre os 83 fungos derivados-marinhos submetidos aos experimentos de
avaliação das atividades enzimáticas de CMCase e FPase, a maioria apresentou
resultado positivo de produção para ambas as enzimas, porém nenhum deles foi
capaz de produzir quantidades superiores às produzidas pelo fungo Thrichoderma
reesei RUT C30, utilizado como padrão. Por outro lado, seis isolados apresentaram
atividade superior ao do fungo padrão para a enzima Celobiase: F188 (Didymella
sp.), F159 (Fusarium sp.), F75 (Aspergillus sp.), F187 (Fusarium sp.), CiAC 7
(Aspergillus sp.) e Dr(6)AC 43 (Trichoderma sp.), com destaque para o isolado F188,
que apresentou atividade 4,5 vezes maior do que a linhagem padrão.
Os resultados derivados dos experimentos de cinética enzimática para os
fungos F188 (Didymella sp.) e CiAC 7 (Aspergillus sp.) revelaram o que a atividade
celulolítica foi influenciada pela fonte de carbono utilizada. O farelo de trigo (fonte
natural de carbono) derivou os melhores resultados de produção enzimática, sendo
que nestas condições o fungo CiAC 7 (Aspergillus sp.) apresentou o melhor
resultado de produção de Celobiase (0,055 U/mL.min) após 5 dias de cultivo.
Os isolados F188 (Didymella sp.) e CiAC 7 (Aspergillus sp.), bem como outros
fungos estudados no presente trabalho, podem ser considerados como potenciais
fontes de recursos genéticos microbianos a ser biotecnologicamente explorados e
utilizados pelos setores têxtil, alimentício, papeleiro e de biocombustíveis.
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De maneira geral, podemos concluir que os objetivos propostos pelo presente
trabalho foram concluídos com êxito. A combinação dos dados obtidos contribui para
ampliação do conhecimento da diversidade de fungos filamentosos associada ao
ecossistema marinho e do potencial biotecnológico destes isolados, principalmente
na degradação da celulose. Em adição, o depósito dos isolados produtores de
celulases na Coleção Brasileira de Micro-organismos de Ambiente e Indústria
(CBMAI), permitirá que estudos envolvendo outras aplicações biotecnológicas
possam ser realizados.
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