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As enzimas celulolíticas são um grupo de enzimas que atuam em conjunto para a liberação de açúcares a
partir do polissacarídeo celulose, com potencial para aplicação em diversos processos industriais, como
no papel, gestão de resíduo e biocombustíveis. Hoje, a maior parte das enzimas utilizadas industrialmente
são produzidas por fermentação, principalmente a partir de fungos. Fungos do gênero Trichoderma ssp.
são muito estudados nesse sentido, uma vez que tem uma boa adaptação a substratos orgânicos sólidos,
como aqueles oriundos de resíduos agroindustriais. No IFSC Campus Lages diversas linhagens desse
gênero já foram estudadas por pesquisadores da área agrícola, mas sem que seu potencial para
expressão de enzimas fosse avaliado. Inicialmente, o objetivo desse projeto era avaliar o potencial
biotecnológico de linhagens de fungos Trichoderma ssp. para produção de celulases e outras enzimas

hidrolíticas, otimizando parâmetros para sua expressão em substrato sólido e caracterizando a atividade
das enzimas produzidas. Contudo, devido a pandemia pela Covid-19, durante todo o período de
execução do projeto (agosto-20 a julho-21) não foi possível utilizar o espaço físico e materiais dos
laboratórios do IFSC Campus Lages. Por isso, a coordenação e a equipe de bolsistas precisou replanejar
as atividades do projeto. Nesse período então as bolsistas elaboraram protocolos de análise de
isolamento e cultivo de fungos do gênero Trichoderma ssp. e protocolos para determinação de atividade
enzimática, que poderão ser utilizados em projetos futuros e em aulas do Curso Técnico em Análises
Químicas. Além disso, também foi elaborada uma densa revisão bibliográfica sobre o potencial de fungos
do gênero Trichoderma ssp. para expressão de celulases e outras enzimas hidrolíticas de interesse
industrial. Esses dois materiais, inclusive, reforçam a viabilidade e o potencial tecnológico da proposta
inicial, que poderá ser reavaliada para projetos futuros, agora com a possibilidade de atividades
presenciais. Todavia, é importante destacar que, certamente, a maior contribuição desse projeto foi a
formação dessas discentes bolsistas, que precisaram trabalhar com criatividade e proatividade, além de
se envolverem com aspectos científicos básicos, como capacidade de investigação e o senso crítico na
análise de materiais disponíveis na bibliografia da área.
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