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O  fungo  basidiomiceto  Pleurotus  sajor-caju  é  secretor  de  enzimas  ligninolíticas,  conhecidas  como
fenol-oxidases.  Dentre  essas  enzimas,  encontram-se,  sobretudo,  lignina-peroxidases,
manganês-peroxidases  e  lacases.  O  uso  de  sistemas  mediados  por  lacases  é  uma  alternativa
biotecnológica  de  grande  interesse  ambiental,  visto  que  estas  atuam  no  branqueamento  de  polpa  de
celulose,  na  descoloração  de  corantes  têxteis,  no  tratamento  de  efluentes,  entre  outros.  Diante  disso,
teve-se  por  objetivo  obter  linhagens  variantes  genéticas,  após  tratamento  mutagênico,  realizado  por
meio  de  radiação  ultravioleta,  utilizando-se  protoplastos,  como  unidades  de  propagação,  na  linhagem
PS-2001  de  Pleurotus  sajor-caju.  Buscou-se  avaliar  a  secreção  de  lacases  em  cultivos  em  estados
submerso  e  sólido,  bem como sua  produtividade.  Inicialmente,  foram feitas  análises  semi-quantitativas
através de um screening, no qual testaram-se, simultaneamente, a atividade enzimática com meios de
cultivo,  contendo  o  corante  Reactive  Blue  220  e  ácido  gálico.  Foram  isolados  41  mutantes,  nos  quais
foram  feitas  medições  de  halos  de  atividade  enzimática,  para  acompanhar  o  desenvolvimento  dos
mesmos  durante  quatro  dias.  Após  essa  etapa,  a  linhagem  parental,  mais  oito  linhagens  variantes,  as
quais mais se destacaram no decorrer do screening, passaram por cultivo sólido. No tempo 5 (10º dia),
quatro linhagens apresentaram atividade enzimática de lacases superior ao parental, o qual teve 173,97
U/g, enquanto esses variantes genéticos apresentaram os respectivos níveis de atividade enzimática em
U/g: 06-I (175,834); 35-II (202,39); 34-I (202,93) e 14-II (239,32). Na etapa seguinte, os quatro mutantes
selecionados  foram  submetidos  a  cultivo  submerso,  no  qual,  observou-se  que,  no  tempo  5  (10º  dia),
houve o pico de atividade enzimática, tendo o variante genético 14-II, cerca de 108,6 (U/mL) enquanto o
parental  apresentou 20,9  (U/mL).  A  partir  disso,  os  variantes  genéticos  14-II  e  35-II  foram selecionados
para  a  fusão  de  seus  protoplastos.,  pela  técnica  do  doador  morto.  Foram  fusionados  protoplastos
inativados  por  luz  ultravioleta  e  protoplastos  inativados  por  altas  temperaturas.  Posteriormente,  os
fusionantes  serão  isolados  e  testados  em  cultivos  em  estados  sólido  e  líquido,  a  fim  de  verificar-se  a
produção enzimática de lacases dos mesmos quando comparado ao parental PS-2001.
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