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A descarga de águas residuais provenientes de indústrias em recursos hídricos é uma causa significativa
de  poluição  da  água  devido  à  presença  de  corantes  sintéticos.  Esses  corantes  representam  uma
preocupação ambiental por sua alta visibilidade, recalcitrância e impacto tóxico. Adicionalmente, alguns
apresentam  resistência  às  técnicas  de  remoção  físico-químicas,  evidenciando  a  necessidade  de
desenvolver métodos biológicos ou enzimáticos para degradar corantes nocivos. Particularmente, lacases
produzidas por fungos da degradação branca têm demonstrado um grande potencial nessa área. Devido
à  baixa  especificidade  de  substrato  dessas  enzimas,  durante  as  últimas  décadas,  muitos  estudos
utilizando  linhagens  produtoras  têm  sido  realizados  para  a  remoção  de  poluentes  ambientais,
especialmente  corantes  sintéticos.  Nesse  contexto,  foi  avaliada  a  capacidade  da  linhagem  M.
palmivorus VE-111 em degradar onze corantes sintéticos. Os ensaios de descoloração foram realizados
em frascos Erlenmeyer de 250 mL, contendo 50 mL de meio de cultivo composto por: caldo proveniente
de  100  g.L-1  de  batata,  10  g.L-1  de  glicose,  50  mL.L-1  de  solução  mineral-MS  20×  e  0,25  mg/mL  de
corante (Reactive Blue 220-RB, Reactive Red 198-RR, Reactive Yellow 15-RY, Acid Blue 80-AB, Acid
Red  315-AR,  Disperse  Orange  30-DO,  Amarelo  Dianix  Seg-AD,  Azul  Marinho  S2GRL-AM,  Vermelho
Reactron 4BL-VR, Preto Remazol B-PR e Rubi Faron RDGFL-RF). Adicionalmente, para avaliar a influência
da glicose na descoloração, foram realizados cultivos sem a adição dessa fonte carbono. Os frascos foram
mantidos a 28ºC,  em agitação recíproca com 180 rpm, por 8 dias.  Os controles consistiram em frascos
não inoculados e com adição de corante ou frascos inoculados, porém sem a adição de corante. Para os
corantes  AB,  AD  e  RB  foram  obtidos  percentuais  superiores  de  descoloração,  93,  89  e  95%,
respectivamente,  sem  glicose.  Quando  foi  adicionada  a  glicose  no  meio,  valores  superiores  também
foram obtidos com os corantes AB (94 %), AD (93 %) e RB (95 %). Nos cultivos com adição de glicose,
taxas  satisfatórias  de  descoloração  também  foram  observadas  para  os  corantes  AM,  DO,  RF  e  RY,
apresentando  índices  superiores  aos  observados  nos  cultivos  sem  adição  dessa  fonte  de  carbono.  Os
resultados  evidenciam  a  eficácia  do  complexo  enzimático  de  M.  palmivorus  em  degradar  corantes
sintéticos, corroborando suas potencias aplicações biotecnológicas.
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