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 Fungos  do  gênero  Pleurotus  possuem  diversas  aplicações  ambientais  e  biotecnológicas,  devido  à
produção do  complexo enzimático  das  fenol-oxidases.  Dentre  estas  enzimas,  lacases  se  destacam pela
habilidade  de  degradar  resíduos  lignocelulósicos  e  poluentes.  A  síntese  de  lacases  é  influenciada  por
fatores  como  composição  do  meio,  pH,  temperatura,  disponibilidade  de  oxigênio,  sistema  de  cultivo  e
regime de operação.  Diante disso,  o objetivo deste trabalho foi  estudar o crescimento e a produção de
lacases  de  Pleurotus  sajor-caju  PS-2001 em cultivos  submersos  em regime de  batelada  alimentada.  Os
testes foram realizados em biorreator airlift de circulação interna com 4,5 L de volume operante em pH 6,
5  a  28°C.  O  meio  de  cultivo  foi  composto  por  glicose,  caseína  pura,  sais  minerais,  ácido  benzoico  e
CuSO4.  Adicionou-se  glicose  (5  g/L)  em diferentes  tempos  de  cultivo;  um teste  teve  três  alimentações
(em 24, 48 e 72 h) e os demais ensaios apenas uma alimentação, em 48, 60 e 66 h. Níveis superiores de
atividade de lacases foram obtidos no ensaio com adição de glicose em 60 h, de cerca de 127 U/mL em
84  h  de  cultivo,  com produtividade  volumétrica  de  1,47  U/mL/h.  Este  ensaio  também mostrou  a  maior
concentração celular (6,11 g/L de biomassa em 90 h). O teste com três alimentações apresentou máxima
atividade  de  lacases  de  120  U/mL em 66  h  de  cultivo,  com produtividade  volumétrica  de  1,76  U/mL/h;
porém, a concentração celular foi inferior aos demais cultivos realizados (1,9 g/L de biomassa em 90 h),
com consumo somente parcial de substrato (glicose). Nos experimentos com alimentações em 48 e 66 h,
picos de atividade de lacases de 24 e 64 U/mL foram obtidos em 36 e 60 h de cultivo, com produtividades
volumétricas  de  0,62  e  1,01  U/mL/h,  respectivamente.  Nos  ensaios  com alimentações  em 60 e  66  h,  o
aumento  da  biomassa  micelial  ocorreu  concomitantemente  à  diminuição  dos  níveis  de  substrato  e  de
oxigênio dissolvido (OD). No cultivo com três alimentações, o substrato foi  parcialmente consumido e o
OD  permaneceu  em  níveis  superiores  a  80%.  No  ensaio  com  alimentação  em  48  h,  a  diminuição  dos
níveis de substrato ocorreu juntamente com o decréscimo de OD e, após 60 h, o percentual de saturação
e a biomassa micelial aumentaram concomitantemente à diminuição do substrato. Os resultados obtidos
indicam que o regime de batelada alimentada e o tempo de adição de glicose influenciam fortemente o
crescimento fúngico e a produção de lacases de P. sajor-caju PS-2001 em biorreator airlift.
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