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RESUMO
BALLAMINUT, N. Caracterização do processo de descoloração de corante reativo diazo
por basidiomicetos tropicais. 2016. 175 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) – Instituto de
Ciências Bimédicas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2016.
Corantes reativos têxteis, conhecidos por sua recalcitrância, podem ser degradados pelo
mecanismo ligninolítico de basidiomicetos, constituído por enzimas oxidativas e hidrolíticas, e
ainda compostos de baixa massa molar, embora a ação desses últimos venha sendo
negligenciada em estudos de degradação. Foi nesse contexto que foi avaliada a biodegradação
de CI Reactive Blue 222 por Peniophora cinerea CCIBt 2541, Pleurotus ostreatus CCIBt 2347
e Trametes villosa CCIBt 2628, selecionando condições ótimas para maximizar a eficiência do
processo. Foram definidas concentrações ótimas de cobre e manganês, além de fonte conhecida
de ácidos graxos insaturados, adicionados ao cultivo fúngico. P. ostreatus foi mais eficiente na
descoloração quando cultivos de 25 dias, contendo 0,446 mM de sulfato de cobre e 0,821 mM
de sulfato de manganês, sem adição de ácido graxo insaturado foram empregados. T. villosa
também mostrou máxima eficiência com cultivos de 25 dias, contendo 1 mM de sulfato de
cobre e de manganês, na presença de 3,75% de fonte de ácido graxo insaturado. Já P. cinerea
foi mais eficiente quando cultivos com 18 dias, contendo 1 mM de sulfato de cobre, 0,106 mM
de sulfato de manganês e 4% de fonte de ácido graxo insaturado foram empregados. Foi
avaliada ainda a ação dos sistemas mediados por lacase-ABTS, lacase-RBBR e lacase-ABTSRBBR na descoloração empregando os três basidiomicetos, em tratamentos individuais, onde
a presença desses mediadores no efluente sintético favoreceu a descoloração, quando 2mM de
ABTS estavam presentes, para qualquer um dos basidiomicetos estudados, embora RBBR
influenciou positivamente apenas os tratamentos com P. ostreatus e P. cinerea, sendo ótima a
concentração de 0,2 µM para esse mediador. Contudo, é importante ressaltar que o processo é
dinâmico, ficando sugerido que são necessárias intervenções sucessivas para maximizar a
eficiência do processo, em suas diferentes fases. A degradação foi confirmada por
cromatografia de camada delgada e testes de descoloração com inibição seletiva das principais
enzimas mostraram que os mecanismos ligninolíticos funcionam diferentemente, de acordo
com cada espécie estudada. A partir da interpretação dos resultados foi sugerido que as lacases
de P. ostreatus oxidam o grupo cromóforo azo, ligado ao radical fenólico da molécula do
corante nas primeiras 24 horas, concomitantemente à ação não enzimática de hidroxilização. Já
as lacases de P. cinerea, capazes de oxidar Mn+2 e quinona, possibilitam a via de Fenton,
hidroxilizando assim a molécula do corante, paulatinamente, a partir das ligações mais
vulneráveis. T. villosa inicia a descoloração fazendo uso de um mecanismo prioritariamente
envolvendo a via de Fenton, promovendo a hidroxilização gradativa da molécula do corante.
Conclui-se que embora a maioria de estudos desse tipo foquem na produção enzimática,
associando-as à descoloração, a participação dos compostos de baixa massa molar não pode ser
negligenciada, uma vez que processos in vivo fazem uso de componentes enzimáticos e não
enzimáticos, simultaneamente, para efetivar a degradação de poluentes.
Palavras-chave: Biodegradação. Enzimas ligninolíticas. Quelantes e redutores de ferro. Via
metabólica. Compostos de baixa massa molar.
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ABSTRACT
BALLAMINUT, N. Characterization of reactive disazo dye decolorization by tropical
basidiomycetes. 2016. 175 p. Thesis (Ph. D. Thesis in Biotechnology) – Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.
Reactive textile dyes are known for their recalcitrance, can be degraded by ligninolytic
mechanism of basidiomycetes, comprising oxidative and hydrolytic enzymes, as well as low
molecular weight compounds, although the action of the latter have been neglected in
degradation studies. In this context that was evaluated the CI Reactive Blue 222 decolorization
by Peniophora cinerea CCIBt 2541, Pleurotus ostreatus CCIBt 2347 and Trametes villosa
CCIBt 2628, selecting optimal conditions to maximize process efficiency. Copper and
manganese concentrations were defined, in addition was defined a known source of unsaturated
fatty acids, added into the fungal culture. P. ostreatus was more efficient in the decolorization
when 25-day cultures, containing 0.446 mM copper sulphate and 0.821 mM manganese
sulphate, without the addition of unsaturated fatty acid, were employed. T. villosa also showed
maximum efficiency with 25-day cultures, containing 1 mM copper and manganese sulphate,
in the presence of 3.75% unsaturated fatty acid source. P. cinerea was more efficient when
cultures with 18-day cultures, containing 1 mM of copper sulphate, 0.106 mM of manganese
sulphate and 4% of unsaturated fatty acid source were used. It was evaluated the action of
laccase mediated systems, laccase-ABTS, laccase-RBBR, and laccase-ABTS-RBBR in
decolorization employing the basidiomycetes mentioned, in individual treatments, where the
presence of these mediators in the synthetic effluent favoured the decolorization, when 2 mM
ABTS were present, for any of the basidiomycetes studied, although RBBR influenced
positively only the treatments with P. ostreatus and P. cinerea, being optimal 0.2 μM for this
mediator. However, it is important to emphasize that the process is dynamic, and it is suggested
that successive interventions are necessary to maximize the efficiency of the process, in its
different phases. The degradation was confirmed by thin layer chromatography and the
selective decolorization with inhibition tests of the main enzymes showed that the ligninolytic
mechanisms function differently, according to each species studied. From the interpretation of
the results, it was suggested that P. ostreatus laccases oxidize the azo chromophore group,
linked to the phenolic radical of the dye molecule in the first 24 hours, concomitantly with the
non-enzymatic action of hydroxylation. The P. cinerea laccases, capable of oxidizing Mn+2 and
quinone, enable the Fenton pathway, thus hydrolysing the dye molecule, gradually, from the
most vulnerable linkages. T. villosa initiates decolorization using a mechanism primarily
involving the Fenton pathway, promoting the gradual hydroxylation of the dye molecule.
Concludes that although most such studies focus on enzyme production, associating these with
the decolorization, the share of low molecular weight compounds cannot be neglected, since in
vivo processes make use of enzymatic and non-enzymatic components, simultaneously, to
effect the pollutant degradation.
Keywords: Biodegradation. Ligninolytic enzymes. Iron chelators and reducers. Metabolic
pathway. Low molecular weight compounds.
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1 INTRODUÇÃO
Dentre as inúmeras atividades impactantes, atualmente conhecidas, o tratamento de
efluentes é um dos principais desafios enfrentados pela gestão ambiental. A indústria têxtil
emprega principalmente corantes, e a presença desses compostos nos efluentes finais está entre
os problemas mais complexos enfrentados pelo setor têxtil.

1.1 Corantes têxteis
Corantes têxteis existem no mercado em extensa variedade de tipos e classes, sendo
inicialmente classificados de acordo com sua natureza e origem, como: corantes naturais,
aqueles que são extraídos de fonte animais e vegetais, e sintéticos. Esses últimos surgiram na
segunda metade do século XIX, iniciando pela anilina, seguida por alguns corantes azo
sintetizados por diazonização. Os corantes sintéticos são produzidos pela síntese química de
aromáticos e possuem, dentro de suas estruturas, anéis aromáticos que contêm elétrons
deslocados, além de diferentes grupos funcionais (KYZAS et al., 2013; POLAK; JAROSZWILKOLAZKA, 2012; ZAHARIA; SUTEU, 2012).
1.1.1

Estrutura molecular do corante
Segundo Ali (2010), desde o século XIX, mais de 100.000 diferentes corantes foram

produzidos ao redor do mundo, com uma produção anual de cerca de 700.000 toneladas
métricas. A cor desses compostos é devida à sua estrutura insaturada denominada cromogenecromóforo, considerada como o aceptor de elétrons, e sua capacidade de coloração é devida ao
grupo auxócromo, considerado como doador de elétrons. Essas estruturas são os componentes
mais importantes da molécula do corante. O cromogene é constituído de uma estrutura
aromática, geralmente baseada em anéis de benzeno, naftaleno ou antraceno, que são ligados
aos cromóforos, os quais contêm ligações duplas conjugadas com os elétrons deslocados e,
frequentemente, contêm heteroátomos (nitrogênio, enxofre e oxigênio) com elétrons não
ligados. Os grupos auxócromos são ionizáveis, o que confere aos corantes a capacidade de
ligação química com o material têxtil (ALI, 2010; KYZAS et al., 2013; ZAHARIA; SUTEU,
2012).
A configuração dos cromóforos é representada por grupos azo (-N=N-), azoxila (-N=N+O-); azoamino (-N=N-NH); etileno (=C=C=), azometino (-C=NH, -C=N-); metino (-CH=),
carbonil (=C=O), carbono-nitrogênio (=C=NH; -CH=N-), carbono-enxofre (=C=S; ≡CS-; S-
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C≡), nitro (-NO2; -NO-OH) e nitroso (-N=O; =N-OH). Os grupos mais comuns de auxócromos
são os amino (-NH2), metilamino (-NHCH3); dimetilamino (-N(CH3)2); ácido sulfônico (–
SO3H); ácido carboxílico (-COOH); cloro (-Cl); metila (-CH3); metoxila (-OCH3); carboxila (COOH), ciano (CN); acetila (-COCH3); amido (-CONH2); e hidroxila (-OH) (KYZAS et al.,
2013; SARAYU; SANDHYA, 2012; ZAHARIA; SUTEU, 2012).
1.1.2

Classificação
Os corantes orgânicos são classificados, principalmente, i) com base na estrutura química

do composto colorante, bem como ii) pelas características de uso e suas aplicações à fibra,
sendo essa última a classificação adotada pelo Colour Index (CI) e formalmente adotada em
estudos de pesquisa (GUARATINI; ZANONI, 2000; KYZAS et al., 2013; ZAHARIA; SUTEU,
2012).
1.1.3

Fibras têxteis e modo de fixação do corante
As fibras têxteis estão divididas em dois grandes grupos, as i) fibras naturais, de

constituição baseada em cadeias poliméricas lineares de glucose (celulose) e em polímeros
complexos compostos de diferentes aminoácidos (proteína), presentes na lã, seda, algodão e
linho; e as ii) sintéticas, compostas por xantato de celulose (viscose), acetato de celulose
extraído da madeira, condensado de ácido adípico e hexametileno diamina (poliamida),
polímero de ácido tereftálico e etilenoglicos (poliéster) e polímero de acrilonitrila (acrílico)
(GUARATINI; ZANONI, 2000; KYZAS et al., 2013; ZAHARIA; SUTEU, 2012).
A fixação do corante às essas fibras é feita geralmente em meio aquoso, envolvendo
quatro tipos de interações. Em geral, as fibras têxteis podem atrair corantes para suas estruturas
como resultado da força de Van der Waals, das ligações de hidrogênio e de interações
hidrofóbicas, que são características da adsorção física. Especificamente as interações i) iônicas
promovem coloração baseada em interações entre os centros positivos dos grupos amino e
carboxilato presentes na fibra e a carga iônica da molécula do corante, e vice-versa. Comuns a
tintura de lã, seda e poliamida. As interações de ii) Van der Waals apresentam colorações
baseadas na aproximação máxima entre orbitais π das moléculas do corante e da fibra,
ancorando firmemente a molécula do corante à fibra, sem formação de ligação propriamente
dita. Características da tintura de lã e poliéster. As interações iii) de hidrogênio mostram
coloração proveniente da ligação entre átomos de hidrogênio, covalentemente ligados no
corante, com pares de elétrons livres de átomos doadores, presentes na fibra, coloração
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característica de fibras acrílicas. Finalmente, a interação mais forte corante-fibra é aquela que
resulta da iv) ligação covalente, com interação eletrostática entre o grupo reativo do corante
(eletrofílico) e resíduos nucleofílicos da fibra, de cargas opostas. Tal tipo de coloração é
considerada como quimiosorção, característica da tintura de fibra de algodão (GUARATINI;
ZANONI, 2000; KYZAS et al., 2013; ZAHARIA; SUTEU, 2012).
1.1.4

Classes dos corantes
A classificação dos corantes, de acordo com o Colour Index, está representada pelas

seguintes classes:
a) diretos: esses corantes são solúveis em água na presença de eletrólitos, além de
apresentar alta afinidade com fibras de celulose, formando interações Van der Waals
com esse tipo de fibra. A maioria dos corantes dessa classe são poliazo;
b) dispersos: são corantes insolúveis em água, aplicados em fibras hidrofóbicas, tais
como poliéster, poliamida, poliacrilonitrila, polipropileno, acetato, e fibras acrílicas.
Quimicamente esses corantes são predominantemente azo e antraquinônicos, tendo
baixo peso molecular e contendo nitrobenzenosulfonato, que auxiliam na formação
de dispersões aquosas estáveis;
c) à cuba: são corantes insolúveis em água, mas podem ser aplicados, principalmente
em fibras de celulose, convertendo-se para sua forma leuco. Em seguida, sofrem
oxirredução e são solubilizados para recuperar a forma original do corante sobre a
fibra. Tal processo é chamado de processo à cuba. São em sua maioria
antraquinônicos e indigóides;
d) de enxofre: são compostos insolúveis em água, que são aplicados na forma de sais de
sódio por processo de redução utilizando sulfeto de sódio (Na2S) como agente
redutor, sob condições alcalinas. Após a aplicação, caracterizam-se por compostos
macromoleculares contendo pontes polissulfeto (-Sn-);
e) básicos: são catiônicos e solúveis em água. São utilizados quando o brilho é mais
necessário do que a resistência à luz e à lavagem;
f) ácidos: são aniônicos e contêm grupos sulfônicos, o que os torna solúveis em água.
Na coloração o corante é previamente neutralizado e se liga à fibra por meio de troca
iônica, envolvendo o par de elétrons livres dos grupos amino e carboxilato da fibra
protéica, na forma protonada;
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g) reativos: são corantes que formam ligações químicas covalentes com os grupos
hidroxila das fibras celulósicas, com os grupos amino, hidroxila e tióis das fibras
protéicas, bem como com os grupos amino das poliamidas. Os principais corantes
reativos contêm grupo azo e antraquinona, como cromóforos, e clorotriazinila e
sulfatoetilsulfonila, como grupos reativos.
Apesar da classificação formal adotada pelo Colour Index, pode-se ainda dividir os
corantes têxteis considerando apenas a estrutura geral, como aniônicos, não iônicos e catiônicos
(GUARATINI; ZANONI, 2000; KYZAS et al., 2013; ZAHARIA; SUTEU, 2012).
1.1.4.1.Corantes reativos
Dentre os vários tipos de corantes têxteis existentes, a classe dos reativos apresenta
aplicação expressiva no mercado mundial, devido principalmente à ampla gama de tonalidades
de cores, facilidade de aplicação e baixo consumo de energia no processo. De forma
semelhante, a indústria têxtil brasileira emprega, predominantemente, corantes reativos para
fibras celulósicas, que respondem por 57 % do mercado (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
INDÚSTRIA QUÍMICA, 2016).
Estruturalmente, a maioria dos corantes reativos contém grupamentos azo e
antraquinônicos. Funcionalmente, esses corantes formam ligação química covalente com a fibra
têxtil, o que proporciona estabilidade química para o tingimento. No entanto, os corantes
reativos estão dentre os principais corantes aniônicos, que correspondem também aos mais
problemáticos, por serem altamente solúveis em água e não serem removidos pelo tratamento
convencional dos efluentes têxteis (KYZAS et al., 2013; PEREIRA; ALVES, 2012;
ZAHARIA; SUTEU, 2012).
Os corantes reativos possuem estrutura geral composta por um grupo reativo eletrofílico,
os quais contêm um grupo de saída nucleófugo (grupo de saída que leva embora o par de
elétrons de ligação) e um grupo de ligação. O grupo cromóforo e os grupos de solubilização em
água estão ligados em sequência a partir do grupo de ligação. Alguns corantes que contêm dois
ou mais grupos reativos são denominados bifuncionais, podendo ser iguais (homofuncionais)
ou diferentes (heterofuncionais), conferindo à molécula a capacidade de coesão, uma vez que
quanto maior a diversidade desses grupos reativos em uma molécula, mais recalcitrante esta se
torna. Os grupos reativos podem ser classificados de acordo com seu mecanismo de fixação.
São eles: a) substituição nucleofílica heteroaromática, onde um grupo funcional nucleofílico
ionizado da fibra é transferido para o centro eletrofílico do centro do grupo reativo; b) adição
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nucleofílica, que ocorre quando é eliminado o grupo nucleofúgico do grupo reativo da
molécula, seguido pela adição de um grupo funcional da fibra têxtil; e c) formação de fosfonato,
caracterizada pela formação de um éster entre a função nucleofílica da fibra e um fósforo-grupo
ligado a um carbono aromático ou alifático do corante (GUARATINI; ZANONI, 2000; KYZAS
et al., 2013; ZAHARIA; SUTEU, 2012; ZOLLINGER, 2003).
Os corantes reativos podem conter função sulfoxietilsulfonil, as quais formam grupos
vinil-sulfona (̶ SO2 ̶ CH=CH2), que durante o tingimento se ligam à fibra têxtil. Embora essas
ligações já estejam formadas, o grupo vinil-sulfona sofre hidrólise espontânea e, como os
produtos dessa hidrólise não apresentam qualquer afinidade com as fibras, não formam ligação
covalente, ficando dissolvidos no efluente de saída dessa etapa do processo (GUARATINI;
ZANONI, 2000; KYZAS et al., 2013; ZAHARIA; SUTEU, 2012). Ainda segundo Zollinger
(2003) cerca de 80% dos corantes reativos são azo. Afirmação confirmada por Zaharia e Suteu
(2012) onze anos mais tarde, incluindo ainda dentro dessa classe os ftalocianina, formazan e
antraquinônicos.
1.1.4.1.1. Corantes azo
Metade dos corantes sintéticos conhecidos são azo, que são compostos contendo grupo
azo (-N=N-), com alta polaridade e recalcitrância, caracterizados por propriedades anfotéricas,
quando suas moléculas contêm grupos ácidos adicionas (hidroxila, carboxila ou sulfoxila). Tais
compostos aceitam prótons para o par de elétrons do nitrogênio, e ainda esses mesmos elétrons
interagem com o sistema π-orbital deslocado. O aceptor substituinte do anel aromático (-Cl ou
-NO2) causa decréscimo no caráter básico dos grupos amino. Já os grupos doadores (-CH3 ou OR), nas posições meta e para, levam a um aumento da basicidade em grupos amínicos, embora
doadores substituintes na posição orto podem impedir a protonação e, consequentemente,
diminuir a basicidade dos grupos amínicos. A presença de grupos amino na molécula aumenta
o ponto de ebulição e sua solubilidade em água (GUARATINI; ZANONI, 2000; KYZAS et al.,
2013; ZAHARIA; SUTEU, 2012).
Dependendo do valor de pH, o corante azo pode ser aniônico, por consequência da
desprotonação do grupo ácido, pode ser catiônico, por consequência da protonação do grupo
amino, ou ainda não iônico (GUARATINI; ZANONI, 2000; KYZAS et al., 2013; ZAHARIA;
SUTEU, 2012).
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1.2. Efluentes têxteis: características e tratamento
A descarga de efluentes coloridos no ambiente, além de indesejável, é proibida em
território nacional e regulamentada pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente
nº 357, de 17 de março de 2005, não só pela presença de cor, mas também porque muitos dos
corantes liberados, e seus produtos de degradação são tóxicos, carcinogênicos ou até mesmo
mutagênicos. Além disso, sem o tratamento adequado, estes compostos podem permanecer no
ambiente por longos períodos, acarretando ainda mais problemas ao ambiente (AGUIAR;
FERRAZ, 2011; GUARATINI; ZANONI, 2000; KUNZ et al., 2002; ZAHARIA; SUTEU,
2012).
Os efluentes altamente coloridos ou efluentes contendo corantes têm sido identificados
especialmente pelo banho de tingimento de fibras de celulose, perfazendo, apenas o algodão, o
equivalente a 50 % do mercado mundial de fibras celulósicas. Em particular, com uso de
corantes reativos nos banhos de tingimento observa-se perdas para o efluente de 10 a 50 %,
levando para o setor industrial a preocupação com as questões ambientais associadas com teor
de corante residual ou a cor residual nos efluentes têxteis tratados. Assim sendo, os corantes
orgânicos têxteis devem ser separados e eliminados da água residuária, por meio de métodos
eficazes e viáveis, em estações de tratamento de esgoto municipal ou na própria planta
industrial, após atender dois conceitos básicos do tratamento: i) separação de poluentes
orgânicos de fase líquida do efluente, e ii) retirada e mineralização ou decomposição desses
poluentes orgânicos, de forma parcial ou completa (ZAHARIA; SUTEU, 2012).
Processos de separação tem base na mecânica dos fluídos (sedimentação, centrifugação,
filtração e flutuação) ou nas membranas sintéticas (micro, ultra e nanofiltração, osmose
reversa). Adicionalmente, processos fisico-químicos, tais como adsorção, precipitação química
e coagulação-floculação, podem ser usados para separar o dissolvido ou emulsionado
(CHEQUER et al., 2013; ZAHARIA; SUTEU, 2012). Outras diferentes técnicas para o
tratamento físico e químico desses efluentes foram desenvolvidas, sendo objeto de estudo de
recentes pesquisas, que buscam a remoção dos corantes desses resíduos líquidos (ARGUN et
al., 2013; EL-GHENYMY et al., 2014; FERNADES RÊGO et al., 2014; FERNANDEZ et al.,
2010; FERNANDO et al., 2014; HASSAN; HAMEED, 2011; KAVITHA et al., 2014; LAU et
al., 2014; MOREIRA et al., 2013; NABIL et al., 2013; PAJOOTAN et al., 2014; SIDDIQUE
et al., 2013; THOMAS et al., 2014; WENG et al., 2013).
Esses processos foram classificados por Fernández e colaboradores. (2010) em i) nãodestrutivos, constituído por todos aqueles que apenas transferem o poluente de fase, sem
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destruí-lo (adsorção, sedimentação, filtração, coagulação e eletrocoagulação) e ii) destrutivos,
composto pelas técnicas que destroem a molécula do poluente, por biodegradação ou por
processos oxidativos avançados. Ainda outras revisões, como Chacko e Subramanian (2011) e
Zaharia e Suteu (2012), apresentam resumidamente os tratamentos mais empregados, suas
vantagens e desvantagens, apresentados na Tabela 1, com destaque para as limitações de cada
tratamento físico-químico.
Tabela 1 - Algumas das principais técnicas físico-químicas de tratamento de efluentes
têxteis, coloridos por corantes orgânicos e suas limitações.
Tratamento

Limitações

Precipitação, coagulaçãofloculação
Coagulação eletrocinética
Processo de Fenton
Ozonização

Separação e tratamento de aglomerados; condição seletiva de
operações
Grande produção de lodo
Geração de lodo; problemas com a disposição do lodo
Não aplicável para corantes dispersos; curta meia-vida do
ozônio; produz corantes aromáticos
Oxidação por NaOCl
Alto custo; produz aminas aromáticas
Carvão ativado
Alto custo, elevado custo pra regeneração
Processo fotoquímico
Formação de coprodutos
Oxidação eletroquímica
Alto custo de processo, principalmente eletricidade
Membrana de filtração
Alto custo de corrida; produção de lodo concentrado; sólidos
dissolvidos não são separados
Fontes - Chacko e Subramanian (2011); Zaharia e Suteu (2012).

Embora ineficientes como processos unitários, devido principalmente à diversidade de
tipos e classes de corantes, que contêm grupamentos funcionais diferentes, a inviabilização da
aplicação de um procedimento único no tratamento desse tipo de efluente, consideram-se esses
processos como uma opção quando em associação a tratamentos biológicos, os quais vêm se
mostrando uma alternativa promissora para a remoção de corantes dos efluentes do banho de
tingimento (ALMEIDA; CORSO, 2014; ÁLVAREZ et al., 2013; BASHA et al., 2011; KIRAN
et al., 2013; KUNZ et al., 2001; OLIVEIRA et al., 2010; SABA et al., 2013;
SENTHILKUMAR et al., 2012; VANHULLE et al., 2008). Entretanto, os tratamentos
biológicos convencionais não se mostraram apropriados para tratar efluentes têxteis, que
apresentam alta salinidade e elevado pH. Além disso, esses tratamentos apresentam baixo
rendimento na biodegradação de corantes têxteis, que foram sintetizados para resistir à
degradação. Adicionalmente, esses tratamentos dispendem de extensos tempos de retenção
hidráulica, associados à geração de compostos tóxicos, no caso de processos anaeróbios,
podendo ainda formar resíduos de lodo colorido no fundo dos tanques de tratamento,
características que os torna também ineficientes, quando aplicados isoladamente. Assim sendo,
vários micro-organismos, incluindo fungos, bactérias e algas, vem sendo avaliados na
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descoloração e na degradação de corantes sintéticos. Tais micro-organismos apresentam
diferentes capacidades, alguns com vantagens específicas em detrimento de outros (ALI, 2010;
CHEQUER et al., 2013; DONLON et al., 1995; DOS SANTOS et al., 2005; HAROUN; IDRIS,
2009; IŞIK; SPONZA, 2007; ZAHARIA; SUTEU, 2012).

1.3. Biodegradação de corantes
A biodegradação de corantes é caracterizada pela quebra do grupo cromóforo, que está
associada à descoloração, podendo promover o deslocamento do comprimento de onda de
máxima absorção desse composto (ALI, 2010; KAUSHIK; MALIK, 2009).
1.3.4. Fungos ligninolíticos
Os fungos de podridão branca apresentam vantagem para a aplicação em tratamentos in
vivo, devido à presença de um sistema enzimático ligninolítico extracelular e inespecífico,
capaz de catalisar a degradação de diferentes compostos químicos, incluindo corantes
(AGUIAR; FERRAZ, 2011; BIBI; BHATTI, 2012; DURÁN; ESPOSITO, 2000; FARACO et
al., 2009; KALPANA et al., 2012; MALACHOVA et al., 2013; MOREIRA-NETO et al., 2013;
MUKHERJEE et al., 2013; PAKSHIRAJAN; KHERIA, 2012). Outra vantagem apresentada
por esses fungos é a eficácia no tratamento em ampla faixa de pH e de temperatura
(MUKHERJEE et al., 2013), o que possibilita aplicação direta, dispensando tratamento
químico prévio.
1.3.5. Mecanismo ligninolítico dos basidiomicetos
O mecanismo ligninolítico desses fungos inclui três enzimas, consideradas por Wong
(2009) como principais: Lignina Peroxidase (LiP, EC 1.11.1.14), capaz de oxidar compostos
fenólicos e não fenólicos de alto potencial redox; Peroxidase dependente do Manganês (MnP,
EC 1.11.1.13), capaz de oxidar compostos fenólicos na presença de Mn+2, e ainda oxidar um
segundo mediador para efetivar a quebra de compostos não fenólicos; e Lacase (EC 1.10.3.2),
capaz de oxidar compostos fenólicos simultaneamente à redução do oxigênio molecular a água.
Ainda, segundo Aguiar e Ferraz (2011), essas enzimas ligninolíticas podem ser ordenadas de
acordo com suas capacidades oxidativas: LiPs > MnPs > Lacases.
A LiP e a MnP são heme peroxidases, capazes de oxidar substratos por transferência de elétrons
multi-step, com formação de radical catiônico intermediário. A LiP catalisa a despolimerização
oxidativa H2O2-dependente, de forma relativamente inespecífica quanto aos substratos,
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fenólicos e não fenólicos, sendo que os mais rapidamente catalisados são os fenólicos. MnP é
capaz de abstrair elétrons apenas de estruturas fenólicas, diferentemente da LiP, que é capaz
de oxidar fenólicos e não fenólicos, indistintamente. Nos dois casos, a enzima é ativada pela
oxidação por peróxido de hidrogênio, formando um oxo-complexo deficiente em dois elétrons.
A redução desse complexo até a enzima nativa ocorre em duas etapas, com a abstração de um
elétron de cada vez. No caso da LiP, a redução dos compostos intermediários pode ocorrer por
meio da oxidação dos substratos, fenólicos e não fenólicos, levando à formação de radicais
cátion. Nessa enzima existe um resíduo de triptofano na cadeia protéica, o qual atua como elo
de transferência de elétrons com substratos aromáticos que não podem ter um contato direto
com o grupo heme oxidado da enzima. Já a MnP depende do Mn2+ para a redução de um dos
compostos intermediários, oxidando o Mn+2 para Mn+3. Já o outro composto intermediário
pode ser reduzido pela oxidação direta de uma estrutura fenólica ou de um átomo de Mn2+,
sendo esse íon o elo preferencial de transferência de elétrons, visto que a MnP não possui o
resíduo de triptofano, comumente encontrado na LiP, sendo essa a principal diferença entre as
duas enzimas (AGUIAR; FERRAZ, 2011; CHACKO; SUBRAMANIAM, 2011; WONG,
2009).
O Mn+3 formado é então dissociado da enzima e estabilizado pela formação de
complexos com α-hidroxiácidos, como oxalato e malonato, os quais são ótimos quelantes e são
secretados naturalmente pelo fungo. Outras funções fisiológicas estão associadas a estes
quelantes, incluindo o aumento da atividade enzimática, pela sua capacidade de facilitar a
dissociação de Mn+3 a partir da enzima. A oxidação do ácido oxálico por Mn+3 produz um
radical formato (HCO-2), que reage com dioxigênio para formar superóxido O-2 e,
subsequentemente, H2O2. O complexo Mn+3-quelante atua como um oxidante difusível de
substratos fenólicos, oxidando um elétron do substrato para produzir um radical fenoxila
intermediário, o qual sofre rearranjos, clivagens de ligações e degradação não enzimática,
produzindo assim vários outros produtos. O quelante Mn+3 gerado pode catalisar a oxidação de
substratos fenólicos, incluindo fenóis simples, aminas e corantes, contudo é um oxidante suave
sob condições fisiológicas, tendo seu espectro de ação limitado a oxidação de estruturas
fenólicas e, por si só, não é capaz de oxidar compostos não fenólicos. Para esses substratos, a
oxidação de Mn+3 envolve a formação de radicais reativos na presença de um segundo
mediador. O Mn+3 também participa da peroxidação de lipídeos, para catalisar a clivagem da
ligação Cα-Cβ e de estruturas não-fenólicas da lignina, respectivamente. O mecanismo envolve
a captação de hidrogênio a partir do carbono benzílico (Cα), através de radicais peroxilipídicos,
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seguido da adição de O2 para formar radical peroxi e subsequente degradação não enzimática
(WONG, 2009).
As lacases são enzimas oxidoredutases multicobre, contendo quatro átomos de cobre,
que abstraem elétrons de fenóis, em função da redução do Cu+2 a Cu+1, reduzindo O2 a H2O. A
estequiometria é de quatro moléculas de substrato redutor para cada oxigênio molecular,
envolvendo a transferência total de quatro elétrons. O primeiro passo da redução é a catálise
do substrato pela redução de um cobre, Tipo 1 (T1), que é o receptor primário, transferindo os
elétrons para os demais cobres, T2 e T3, resultando na redução total da enzima. As lacases
catalisam a subtração de um elétron a partir de grupos hidroxifenólicos para formar radicais
fenoxi, que geralmente sofrem polimerização por acoplamento. Essa reação é acompanhada
por desmetilação e formação de quinona, resultando em clivagem do anel aromático (POLAK;
JAROSZ-WILKOLAZKA, 2012; SINGH et al., 2015; WONG, 2009).
Sistemas mediados por LiP e MnP são capazes de oxidar não fenólicos; no entanto,
alguns fungos de podridão branca não produzem essas duas enzimas, mas produzem lacase
como a enzima predominante e ainda são capazes de degradar lignina de forma eficiente. Isso
porque a lacase é capaz de oxidar compostos não fenólicos, porém na presença de um
mediador, que pode ser sintético, como o caso do ABTS (2,2'-azinobis- (3-etilbenzotiazolino6-sulfonato)) ou natural, como são o ácido benzóico e o íon Mn+2 (AGUIAR; FERRAZ, 2011;
SINGH et al., 2015; WONG, 2009). Esses mediadores, conhecidos como compostos de baixa
massa molar, podem ser empregados conjuntamente na mesma reação catalisada por lacase,
uma vez que tal combinação pode aumentar as taxas de oxidação, comparado com as taxas
obtidas separadamente com cada sistema mediador. Segundo Arantes e Milagres (2009) um
mediador é uma molécula de baixa massa molar, que atua como carreador de elétrons, e sua
oxidação pode ocorrer pela transferência de elétrons via direta ou via transferência de átomos
de hidrogênio, sendo que essa última via é imprescindível para que a peroxidação lipídica com
lacase ocorra (CAÑAS; CAMARERO, 2010; POLAK; JAROSZ-WILKOLAZKA, 2012).
Ainda em sua revisão, Cañas e Camarero (2010) comentam que o mediador redox ideal
deve ser pequeno, capaz de gerar radicais estáveis, na sua forma oxidada, que não inativem a
enzima, e ainda ser capaz de ser reciclado sem degenerar. Adicionalmente, do ponto de vista
ambiental e industrial, deve ser menos agressivo e de baixo custo.
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1.3.5.1.Peroxidação lipídica e reação de Fenton
A peroxidação lipídica consiste na incorporação do oxigênio molecular a um ácido graxo
insaturado para produzir um hidroperóxido (R-OOH), como produto primário inicial. Tal
mecanismo gerador de radicais livres tem como principal produto o radical peroxila (-OOR), o
qual apresenta potencial de oxidação suficientemente elevado para oxidar compostos não
fenólicos. Durante a biodegradação, a peroxidação lipídica pode ser mediada por radicais
hidroxila (-OH) e hidroperoxila (-OOH), e ainda metais de transição Fe+2 e Cu+2. Contudo Fe+3
e Fe+3-complexado podem iniciar a peroxidação lipídica, desde que um agente redutor esteja
presente para reduzir Fe+3 para Fe+2. O íon Mn+3 gerado pela MnP também pode mediar a
peroxidação lipídica, quando complexado com ácidos orgânicos, possibilitando um aumento
da taxa de peroxidação. Ainda lacases podem mediar esse processo, quando em um complexo
Lacase-Fenol-Mn+2. Ficam assim evidentes as diferenças na mediação desse processo por essas
duas enzimas, uma vez que lacase não requer a presença de peróxido de hidrogênio, nem de
ácidos orgânicos para completar sua ação mediadora, diferente da MnP (AGUIAR; FERRAZ,
2011; ARANTES; MILAGRES, 2007; HAMMEL et al., 2002; SREBOTNIK; BOISSON,
2005; TEN HAVE; TEUNISSEN, 2001).
Um processo iniciador da peroxidação de lipídeos é a reação de Fenton, que é baseada
na reação entre H2O2 e Fe+2, em meio ácido, para formar espécies reativas de oxigênio (ROS),
principalmente -OH, que é o mais forte oxidante que pode ocorrer em meio aquoso. Dessa
forma, fica evidente a importância do íon ferro para os fungos de podridão branca, uma vez
que, além de estar diretamente envolvido na produção de ROS, faz parte do sítio ativo das
peroxidases. Esse íon é geralmente retirado do substrato ligninocelulósico pelo fungo, sendo
encontrado predominantemente na forma oxidada e insolúvel (Fe+3), o que gera demanda por
quelantes para solubilizá-lo e reduzi-lo. Tais quelantes podem ainda mediar a reação de Fenton,
juntamente com o sistema mediado por lacase, o que amplia a oxidação do composto alvo na
biodegradação (AGUIAR; FERRAZ, 2011; ARANTES; MILAGRES, 2007; HAMMEL et al.,
2002; SREBOTNIK; BOISSON, 2005; TEN HAVE; TEUNISSEN, 2001).
1.3.5.2.Compostos de Baixa Massa Molar
Os compostos de baixa massa molar (CBMM), produzidos naturalmente por fungos de
podridão branca, identificados e relacionados à degradação dos componentes da madeira,
foram descritos em estudos recentes (ARANTES et al., 2011; ARANTES; MILAGRES, 2009;
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2010; HAMMEL et al., 2002; HORTA et al., 2011; KAPICH. et al., 2010; MOLDES et al.,
2012). São eles:
a) ácido 3-hidroxi-antranílico: é um metabólito produzido por Pycnoporus cinnabarinus,
que sob forma de radical, é capaz de mediar a atividade de lacase na degradação de
não fenólicos;
b) ácidos carboxílicos: dentre as inúmeras funções listadas para o ácido oxálico, um ácido
dicarboxílico metabólito fúngico, é capaz de reduzir intermediários para início da
degradação não enzimática da madeira, quelar Ca+2 e Mn+3, e ainda mediar
naturalmente a atividade de MnP, na presença de Mn+3, e LiP, na presença de álcool
veratrílico;
c) ácidos graxos insaturados: a peroxidação de ácidos graxos insaturados produz radicais
livres, principalmente radical peroxila, que são capazes de oxidar estruturas não
fenólicas da lignina;
d) álcool veratrílico (álcool 3,4-dimetoxibenzílico): metabólito secundário produzido e
acumulado no meio de cultura de fungos de podridão branca produtores de LiP, capaz
de mediar essa atividade enzimática;
e) compostos aromáticos clorados: podem ser produzidos por fungos, como é o caso do
2-cloro-1,4-dimetoxibenzeno, e atuar na mediação de LiP. Contudo, na ausência dessa
enzima, esses compostos podem atuar como substratos de outra enzima oxidase, para
produzir peróxido de hidrogênio;
f) espécies reativas de oxigênio (ROS): são aos radicais hidroxila (-OH), peroxila (-OOR)
e hidroperoxila (-OOH). Hidroxila é produzido pela reação de Fenton e é considerado
o mais forte oxidante que pode ocorrer nos sistemas aquosos. Já os radicais peroxila
e hidroperoxila são resultantes da oxidação de polímeros da madeira pelo radical
hidroxila, e também da peroxidação lipídica por MnP. Esses dois últimos são
oxidantes mais seletivos;
g) compostos quelantes e redutores de Fe+3: são compostos aromáticos, por exemplo ácido
hidroxifenilacético, ácido hidroxibenzóico e hidroxibenzeno, ou ainda quinonas,
capazes de reduzir Fe+3, concomitantemente com a geração de radicais hidroxila,
sendo assim considerados mediadores da reação de Fenton;
h) peptídeos: são glicopeptídeos, e também peptídeos, capazes de quelar Fe+3 para
reduzir a Fe+2, seguindo a reação de Fenton. Possuem afinidade com Fe+2, formando
um complexo capaz de catalisar reações oxidoredutivas, produzindo peróxido de
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hidrogênio, além de também serem capazes de reduzir o peróxido formado a radicais
hidroxila, via reação de Fenton.
O modo de ação desses compostos na biodegradação da madeira, segundo Aguiar e
Ferraz (2011) consiste em atuar diretamente na oxidação da parede celular vegetal ou ainda
como mediadores das enzimas oxidativas, viabilizando assim o acesso das enzimas ao substrato
Apesar de haver relatos da importância do papel desses compostos de baixa massa molar na
degradação da lignina desde a década de 1980, como mencionado nos estudos de Evans et al.
(1994) e de Kirk e Farrell (1987) que esses compostos receberam maior atenção em estudos
relacionados à degradação (AGUIAR; FERRAZ, 2011; ARANTES et al., 2009; HAMMEL et
al., 2002; MOLDES et al., 2012; TEN HAVE; TEUNISSEN, 2001) o entanto tais estudos não
mencionam a sinergia existente entre as enzimas ligninolíticas e a ação oxidativas desses
compostos, assunto discutido por Arantes e Milagres (2007), em estudo de degradação de
Azure B por fungos de podridão branca., em estudo de degradação de Azure B por fungos de
podridão branca.

1.4.

Fatores importantes de tratamentos de descoloração empregando
basidiomicetos
O desenvolvimento de biotecnologia eficiente requer a aplicação de espécies

selecionadas cuidadosamente e de condições favoráveis ao processo. Valores significativos de
biomassa e componentes celulares podem ser obtidos por otimização de condições de cultivo,
por isso em planejamento de sistemas de tratamento é importante estimular a produção das
enzimas ligninolíticas, adicionando compostos considerados indutores e/ou estimuladores ao
cultivo dos fungos. Uma vez que estudos relatam que a presença de co-substratos, como fontes
de carbono e nitrogênio, favorece a descoloração e ainda estimula a produção enzimática (ALI,
2010; ANDRADE et al., 2013; FUKUDA et al., 2009; GAHLOUT et al., 2013; LEVIN et al.,
2010; SARAYU; SANDHYA, 2012). Nesse contexto, uma variedade de substratos é avaliada
como fonte de carbono e nitrogênio, visando a minimização dos custos dos processos, como
por exemplo, amido, glicerol, farelo de arroz e de trigo, licor de maceração de milho, extrato
de levedura, glúten de milho, oxalato de amônio, entre outros, variando os melhores substratos
e suas concentrações, de acordo com os espécimes estudados. Outros indutores são os metais,
uma vez que participam do ciclo catalítico dessas enzimas, como é o caso do cobre e do
manganês, amplamente estudados em sistemas de cultivo de basidiomicetos (AKDOGAN et
al., 2014; BALDRIAN; GABRIEL, 2002; FONSECA et al., 2010; LORENZO et al., 2006;

Introdução______________________________________________________________________________32

KARP et al., 2012; KAUSHIK; MALIK, 2009; KIRAN et al., 2012; KOYANI et al., 2013;
MOREIRA et al., 2000; TINOCO et al., 2011; WONG, 2009). Além disso, é sabido que MnP
tem sua expressão regulada pela presença de Mn+2 no meio de cultivo, e ainda a presença de
ácidos orgânicos e de Mn+2 têm efeito estimulatório na produção de MnP (BONNARME;
JEFFRIES, 1990; MESTER; FIELD, 1997).
Contudo, mesmo diante de tão amplo espectro de ação degradativa e ainda da
inespecificidade do sistema ligninocelulolítico, nem todos os fungos são capazes de produzir
todas as enzimas do mecanismo enzimático supracitado em sistemas de tratamento biológicos,
havendo predominância das lacases na maioria das vezes (BARRASA et al., 2009; BIBI;
BHATTI, 2012; MOREIRA et al., 2014; PAPADOPOULOU et al., 2013). Dessa forma, fica
comprometida a eficiência do tratamento já que muitos corantes com grupo funcional azo não
são substratos de lacase, demonstrando recalcitrância, mesmo em condições otimizadas, o que
ainda mostra a necessidade do uso de mediadores, para proporcionar o ataque enzimático
nesses casos (CAÑAS; CAMARERO, 2010; KUMAR et al., 2012; HU et al., 2009;
NOUSIAINEN et al., 2014; SHANKAR; SHIKHA, 2015).
Outro fator importante na otimização desses sistemas de tratamento é o uso de substrato
ligninocelulósico no cultivo, não só devido à indução das enzimas ligninolíticas, mas também
porque os substratos ligninocelulósicos podem favorecer a produção de lacases amarelas,
capazes de oxidar estruturas não fenólicas diretamente, ampliando assim o espectro de ação do
sistema de tratamento (AGUIAR; FERRAZ, 2011; CHEN et al., 2014; IQBAL; EDYVEAN,
2005; LI et al., 2014; MAZMANCI; UNYAYAR, 2005; SAAB et al., 2013; SARATALE et
al., 2011).
Deve-se também considerar sistemas in vitro e in vivo, que é objetivo de estudo de vários
pesquisadores (HADIBARATA et al., 2012a; OSMA et al., 2010; ZHAO et al., 2007; ZILLE
et al., 2003). Contudo, é importante lembrar que sistemas in vivo oferecem vantagens em
relação aos sistemas in vitro, uma vez que in vivo ocorre a peroxidação lipídica, via importante
da biodegradação, além de apresentar baixo custo (AGUIAR; FERRAZ, 2011; CAÑAS;
CAMARERO, 2010).
Existem ainda os fatores que podem afetar a biodegradação dos corantes, como por
exemplo as condições ambientais de pH e temperatura. Além disso, é importante lembrar que
estabelecer as condições ótimas para o processo deve anteceder sua caracterização, uma vez
que nas condições otimizadas o processo atinge a máxima eficiência. De forma a completar
estudos desse tipo, deve-se ainda verificar a presença de produtos da degradação, para
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confirmar a quebra da molécula tratada e também obter informações sobre a toxicidade de seus
produtos (ALI, 2010).
1.4.4. Os gêneros de basidiomicetos: Pleurotus, Peniophora e Trametes
Os gêneros de basidiomicetos Peniophora, Trametes e Pleurotus vem sendo avaliados
em tratamentos com corantes de grupo funcional azo. Shankar e Shikha (2015) estudando a
descoloração com Peniophora sp., avaliou o efeito dos metais Cd+2, Co+2, Ca+2, Cu+2, Mn+2,
Ni+2, Na+ e dos mediadores de lacase, 1-hidroxibenzotriazol (HBT) e ABTS, na descoloração
de corantes nitro e azo. Seus resultados mostraram que 1 mM de ABTS foi a melhor condição
para a descoloração desses corantes, onde Metil Orange, um corante monoazo, apresentou um
máximo de descoloração de 42 % e Amido Black, um corante diazo, atingiu um máximo de 25
% de descoloração. Em outro estudo empregando P. cinerea CCIBt 2541, Moreira et al. (2014)
avaliaram o sistema lacase-siringaldeído-Mn+2-oxalato na descoloração dos corantes têxteis CI
Reactive Blue 19 e Red 271, mostrando ser esse um sistema promissor para tratamentos desse
tipo. Em 2016, Bonugli-Santos et al. em estudo envolvendo esse mesmo gênero de
basidiomiceto, aplicado na descoloração de corante azo, mostraram que MnP tem papel
fundamental na descoloração e biodegradação de Reactive Black 5. Contudo, apesar da
eficiência de Peniophora na descoloração de corantes sintéticos, tal potencialidade não está
bem documentada para diferentes espécies desse gênero (SHANKAR; SHIKHA, 2015).
Basidiomicetos do gênero Trametes vem sendo bastante estudados e os resultados estão
bem documentados pela literatura, como é o caso do estudo de Bibi e Bhatti (2012), que
avaliaram a descoloração de corantes de função azo e antraquinona, empregando Trametes
hirsuta, Pycnoporus sp. e Irpex sp., sob diferentes condições de cultivo. Esses autores
observaram que, sob condições estacionárias, T. hirsuta descoloriu o corante antraquinônico
em 50 % após 24 horas, atingindo 80 % após 5 dias de incubação, mostrando taxas 2 a 5 vezes
maior do que aquelas observadas com os demais fungos avaliados. Contudo, como é sabido da
dificuldade em se degradar corantes azo, os corantes azo avaliados não descoloriram mais que
40 % e Trametes apresentou maior descoloração do corante monoazo Reactive Orange 16 em
relação aos demais fungos estudados, confirmando assim sua potencial capacidade oxidativa.
Em outro estudo com várias espécies de Trametes, Chenaux et al. (2014) avaliaram a
descoloração de corante Acid Red 27, corante fenólico monoazo, sob períodos prolongados
(acima de 24 horas) e os resultados confirmam a capacidade oxidativa desse gênero de
basidiomicetos, indicando ainda a lacase como a principal enzima envolvida na descoloração.
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Si et al. (2013), em estudo de descoloração de corante diazo não fenólico Congo Red,
observaram que dentre as 42 espécies testadas, Trametes pubescens apresentou os melhores
resultados, confirmando ainda a degradação por identificação de metabólitos. Essa mesma
capacidade biodegradativa foi confirmada por Adnan et al. (2014) em estudo com Trametes
gibbosa sp. na descoloração de Reactive Black 5. Adicionalmente, lacase purificada de
Trametes polyzona foi eficiente em descolorir corantes de função azo, com e sem estruturas
fenólicas na molécula do corante, confirmando assim a capacidade desse gênero de
basidiomiceto em tratamentos desse tipo (CHAIRIN et al., 2013).
Uma espécie de Pleurotus (P. eryngii) foi avaliada por Hadibarata et al. (2013) na
descoloração de Reactive Black 5, um corante reativo diazo contendo estrutura fenólica, em
diferentes condições, onde foi observada descoloração acima de 90 %. Outros pesquisadores,
como Papadopoulou et al. (2013), também avaliaram Pleurotus, juntamente com outros fungos,
na descoloração de diferentes corantes de função azo e antraquinona, e observaram que as
melhores taxas de descoloração foram obtidas pelas espécies desse gênero, contudo os
resultados mostram recalcitrância nos tratamentos contendo corantes de função azo. Ainda
Kiran et al. (2012), em estudo comparativo de descoloração de Reactive Blue 222 por P.
ostreatus e Phanerochaete chrysosporim, mostraram que Pleurotus apresentou melhores
resultados de descoloração. Já Barreto et al. (2012) avaliaram a cinética de descoloração de
três corantes azo, empregando P. ostreatus, e observaram baixas taxas de descoloração para
esses corantes considerados recalcitrantes.
Recentemente Moreira Neto et al. (2011) e Moreira Neto et al. (2013) avaliaram a
capacidade de espécies desses gêneros de basidiomicetos em descolorir o corante reativo
antraquinônico CI Reactive Blue 19, onde Peniophora cinerea, Pleurotus ostreatus e Trametes
villosa foram selecionadas por apresentarem potencial biotecnológico para degradação desse
corante têxtil em alta salinidade, pH elevado, associado a um tempo de retenção hidráulica
reduzido. Em continuidade, Santos (2016) avaliou tratamentos de descoloração de corantes
reativos de função azo, não fenólicos, em misturas no banho de tingimento, empregando esses
três basidiomicetos imobilizados em biorreatores, a tentativa de estabelecer um processo
biotecnológico. Contudo, ainda é necessário caracterizar o processo, visto que parte dos
estudos não comprova a degradação, comprometendo-se apenas com a diminuição da cor no
efluente. É nesse contexto que o presente estudo avaliou parâmetros que interferem no processo
de descoloração de um corante reativo diazo, de uso frequente pela indústria têxtil, procurando
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inferir os componentes envolvidos nos diferentes mecanismos de degradação do corante pelas
espécies estudadas.

36

5. CONCLUSÕES
•

Conclui-se que os três basidiomicetos estão aptos a participar de processos de
descoloração desse corante diazo fenólico, confirmando a inespecificidade de
seus mecanismos degradativos. Fica ainda evidente que o processo é dinâmico,
capaz de expressar diferentes especificidades durante as etapas do processo, de
acordo com i) a espécie de basidiomiceto empregada, ii) o tempo de incubação
pré-contato e durante contato in vivo e iii) as condições nutricionais, incluindo
mediadores enzimáticos, o que sugere a necessidade de intervenções sucessivas,
a fim de maximizar a descoloração em todas as etapas do processo;

•

As três espécies de basidiomicetos expressam lacase, como principal enzima
ligninolítica, que, juntamente com outras enzimas e compostos quelantes e
redutores de ferro, constituem mecanismos degradativos eficientes para
descolorir concentração elevada desse corante recalcitrante (0,03 %);

•

Concentrações de sulfato de cobre, sulfato de manganês e fonte de ácido graxo
influenciam não apenas a produção das enzimas ligninolíticas, mas também a
descoloração, mostrando que esses são fatores importantes para se otimizar, na
busca pela eficiência de processos desse tipo. A idade fisiológica do cultivo
também mostra-se um importante fator a ser considerado para cultivos
empregando esses basidiomicetos;

•

P. ostreatus apresenta maior eficiência na descoloração empregando cultivo de
25 dias, contendo 0,446 mM de sulfato de cobre e 0,821 mM de sulfato de
manganês, sem adição de ácido graxo insaturado. T. villosa também mostra
máxima eficiência quando emprega cultivo com 25 dias, contendo 1 mM de
sulfato de cobre e de manganês, na presença de 3,75% de fonte de ácido graxo
insaturado. Já P. cinerea mostra máxima eficiência empregando cultivo com 18
dias, contendo 1 mM de sulfato de cobre e 0,106 mM de sulfato de manganês, na
presença de 4% de fonte de ácido graxo insaturado;

•

A presença de mediadores no efluente sintético influencia positivamente a
descoloração, quando 2mM de ABTS são adicionados, para qualquer um dos
basidiomicetos estudados. Já o RBBR influencia positivamente apenas os
tratamentos com P. ostreatus e P. cinerea, na concentração de 0,2 µM;
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•

As ferramentas estatísticas mostram-se apropriadas para analisar a eficiência
desse tipo de processo, possibilitando ainda esclarescimentos sobre as vias de
processos;

•

Cromatografia de Camada Delgada apresenta-se como técnica eficaz para
detectar metabólitos, o que pode viabilizar pesquisas biotecnológicas com
descobertas importantes minimizando custos de análise;

•

P. ostreatus é capaz de degradar RB222 nas primeiras 24 horas de contato in vivo,
provocando deslocamento hipsocrômico do comprimento de onda de máxima
absorção, com participação ativa das lacases, associadas à ação não enzimática
dos CBMM.

•

P. cinerea é capaz de iniciar a descoloração de RB222 sem a ação direta de
lacases e MnP, uma vez que os compostos de baixa massa molar presentes em
seus extratos de cultivo apresentam participação ativa no processo.

•

T. villosa é capaz de iniciar a descoloração de RB222, também fazendo uso de
um mecanismo misto, enzimático e não enzimático.

•

Por fim, conclui-se que embora a grande maioria dos estudos desse tipo foquem
erroneamente em máximas produções enzimáticas, negligenciando a ação de
CBMM e vias adjacentes do processo in vivo, fica comprovado que o mecanismo
ligninolítico pode atingir sua máxima eficiência em configurações diferentes
daquelas preconizadas até então.
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