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 Fungos da degradação branca, como Pleurotus sajor-caju, apresentam amplo potencial de aplicação na
área  ambiental,  devido  à  capacidade  de  catabolizar  diferentes  compostos  orgânicos.  Fenol-oxidases
produzidas  por  estes  fungos,  como  lacases  e  peroxidases,  podem  ser  empregadas  na  degradação  de
compostos  fenólicos  e  aromáticos,  como  é  o  caso  dos  corantes  têxteis.  Alguns  corantes  amplamente
utilizados mostram grande resistência à biodegradação, sendo que a adição de mediadores redox pode
facilitar  reações  de  oxirredução,  que  ocorrem  em  processos  de  descoloração  envolvendo  enzimas
oxidases.  Diante  disso,  o  objetivo  deste  trabalho  foi  avaliar  a  utilização  dos  corantes  Brilliant  Green  e
Malachite  Green,  pertencentes  ao  grupo  cromóforo  trifenilmetano,  como  mediadores  redox  na
descoloração  de  outros  corantes  por  lacases  fúngicas.  Estes  corantes  foram  selecionados  por
apresentarem  elevados  percentuais  de  remoção  de  cor  em  estudos  anteriores.  Nos  testes  de
descoloração,  foram  utilizados  22  corantes  pertencentes  aos  grupos  cromóforos  antraquinona,  azo  e
trifenilmetano,  em misturas  reacionais  contendo 10 mL de caldo enzimático bruto (concentração de 30
U/mL  de  lacases),  10  mL  de  cada  solução  de  corantes  (concentrações  de  50  mg/L)  e  1  mL  de  cada
corante utilizado como mediador,  separadamente. Os frascos contendo as misturas foram mantidos em
banho-maria  sem  agitação  a  35°C,  durante  168  h.  Controles  foram  preparados  sem  a  adição  de
mediadores e amostras foram coletadas a cada 24 h para leitura da absorbância em espectrofotômetro.
Malachite Green, da classe trifenilmetano, mostrou o maior percentual de descoloração dentre todos os
corantes  avaliados,  com  74%  de  remoção  de  cor  após  168  h  de  reação,  utilizando  como  mediador  o
corante  Brilliant  Green.  Para  o  grupo  antraquinona,  Acid  Blue  80  mostrou  os  melhores  resultados,  com
53% de remoção de cor em 168 h, também com o mediador Brilliant Green. O corante Orange G mostrou
67%  de  descoloração  em  168  h  de  reação,  utilizando  como  mediador  Malachite  Green,  sendo  este  o
maior  percentual  da  classe  dos  azo-corantes.  Os  dados  obtidos  neste  trabalho  sugerem  que  corantes
usados como mediadores podem melhorar a eficiência de processos de descoloração, assim como lacases
produzidas por  P.  sajor-caju  PS-2001 em processo submerso são eficientes  na oxidação de corantes  de
diferentes  grupos  cromóforos,  possuindo  potencial  para  serem  utilizadas  em  futuras  aplicações
ambientais e biotecnológicas, como o tratamento de efluentes têxteis.
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