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1. RESUMO  
 
A indústria têxtil gera uma enorme quantidade de efluentes tóxicos e recalcitrantes, os 

quais podem desencadear impactos ambientais quando inadequadamente 

descartados. Fungos basidiomicetos são capazes de degradar corantes têxteis por 

ação do mesmo sistema enzimático (SE) envolvido na mineralização da lignina, um 

biopolímero altamente recalcitrante. A produção deste SE é regulada pelas condições 

de cultivo do fungo. Este trabalho avaliou o uso do resíduo de chocolate, proveniente 

do processo da torrefação da amêndoa, para o crescimento e a produção do SE por 

Pleurotus ostreatus em fermentação submersa. Foram utilizados frascos (250 mL) 

com 45 mL de meio de cultura e diferentes concentrações do resíduo (0,5; 1 e 1,5 

g/L). Foram determinados: o crescimento, as atividades enzimáticas de lacase e 

oxidase do corante Azul Brilhante de Remazol R (RBBR) e a descoloração in vivo do 

corante. A melhor concentração de resíduo foi empregada para otimizar a produção 

do SE pela adição de substâncias de baixo custo (cravo, canela, guaraná e curry), 

sendo determinada a descoloração in vivo do corante. O sistema de cultivo com o 

resíduo de chocolate na concentração de 1,5 g/L possibilitou a obtenção de maiores 

atividades enzimáticas em relação às demais condições avaliadas, especificamente 

lacase (100,82 U/L) e RBBR-ox (228,51 U/mL). Nesta condição, a descoloração do 

RBBR foi de 77% em 16 horas. A otimização da descoloração foi atingida, sendo 

obtido valor de 73% de descoloração do corante no tempo de 2 horas, quando o cravo 

foi adicionado ao sistema de cultivo. 

2. INTRODUÇÃO 

A indústria têxtil é hoje uma das principais forças motrizes do segmento industrial. No 

Brasil esse setor movimenta a economia apresentando um faturamento anual de 37 

bilhões de dólares, contribuindo para a criação de aproximadamente 1,6 milhão de 

empregos diretos e indiretos (ABIT, 2017; SOUZA; PERALTA-ZAMORA, 2005). Em 

contrapartida, as industriais têxteis apresentam diversos processos que corroboram 

para a geração de impactos ambientais. Dentre eles, pode-se destacar os ruídos e 

vibrações, odores de químicos e óleos, geração de resíduos sólidos e principalmente 

a geração de efluentes coloridos, que, sem um tratamento adequado, podem 

desencadear diversas alterações nos ecossistemas, como a diminuição da taxa 



fotossintética e a adição de poluentes orgânicos recalcitrantes nos ambientes 

aquáticos (MATHUR et al., 2005; BASTIAN et al., 2009; KAGALKAR et al., 2010).  

Dentre as alternativas de tratamento, encontram-se os processos biotecnológicos 

para a degradação da cor e diminuição da toxicidade dos efluentes (FORGIARINI, 

2006), com destaque para a utilização de fungos basidiomicetos. Estes fungos 

apresentam a capacidade de degradar a lignina, o que os torna eficientes na 

degradação de compostos recalcitrantes, como os corantes da indústria têxtil A 

biodegradação de corantes por basidiomicetos está intrinsicamente envolvida com a 

produção de enzimas oxido-redutases, como as peroxidases e lacases (KAMIDA et 

al., 2005). A espécie Pleurotus ostreatus pertence ao grupo dos fungos basidiomicetos 

e vem sendo bastante estudada para a degradação de corantes têxteis (MOREIRA-

NETO et al., 2011; PALMIERI et al., 2005; YAMANAKA; MACHADO, 2007).   

A fermentação submersa é um dos processos mais utilizados para a produção de 

enzimas, devido à facilidade de desenvolvimento dos microrganismos em condições 

controladas, tais como temperatura e pH, além de facilitar a recuperação das enzimas 

extracelulares (FEITOSA, 2009). Uma estratégia para a redução de custos de 

produção do sistema ligninolítico de basidiomicetos é a utilização de resíduos 

agroindustriais como substratos para o crescimento do fungo (OSMA et. al., 2011). 

Para aumentar significativamente a produção de enzimas ligninolíticas muitas 

substâncias vêm sendo utilizadas como indutoras, dentre elas o etanol, o cobre e o 

álcool veratrílico (CASIERI, 2008; STRONG, 2011).  

3. OBJETIVOS 

Este trabalho objetivou avaliar o uso do resíduo de chocolate como substrato para a 

produção do Sistema Enzimático (SE) por Pleurotus ostreatus em fermentação 

submersa bem como otimizar a sua produção pela adição de indutores de baixo custo. 

4. METODOLOGIA 

4.1 FUNGO 
 
Pleurotus ostreatus foi mantido por repiques periódicos em ágar batata dextrose 

(BDA). 

4.2 RESÍDUO DE CHOCOLATE 



 
Foi empregado resíduo proveniente da etapa de torrefação da amêndoa de cacau e 

cedido pela empresa Casa Lasevicius Chocolate.  

 
4.3 CONDIÇÕES DE CULTIVO 

Foram utilizados frascos (250 mL) contendo 45mL de meio de cultura: CuSO4 (0,049 

g/L), MgSO4 x 7 H2O (0,05 g/L) e MnSO4 x H2O (0,016 g/L). Avaliaram-se diferentes 

concentrações do resíduo de chocolate: 0,5; 1 e 1,5 g/L. A melhor condição foi 

selecionada para avaliar a adição de diferentes concentrações de substâncias 

comerciais de baixo custo: canela, guaraná, curry  e cravo-da-Índia, todas em pó. 

Foram utilizadas as seguintes concentrações: 0,05; 0,3; 0,5 e 1/L. O meio de cultura 

foi esterilizado por autoclave à 121 °C por 30 minutos. Foram utilizados como inóculo 

discos da cultura de P. ostreatus. Todos os frascos foram mantidos a 28 ºC na 

ausência de luz. Em diferentes intervalos de tempo, o conteúdo do frasco foi 

submetido a filtração e centrifugação. 

4.4 ATIVIDADES ENZIMÁTICAS 

Atividades de lacase e de RBBR-oxidase foram determinadas conforme descrito 

anteriormente (MACHADO; MATHEUS, 2006). 

 
4.5 DESCOLORAÇÃO IN VIVO DO CORANTE RBBR 
 

No 7º dia de cultivo, foram acrescidos 5 mL de solução de RBBR (0,2%) de forma e a 

descoloração determinada em diferentes intervalos de tempo pela leitura da 

absorbância a 592 nm. Como controle (100% de cor) foi empregada a leitura feita no 

momento da adição do corante.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 
Foram feitos diversos experimentos usando os laboratórios do Instituto de Pesquisa 

Cientifica e Tecnológica (IPECI) da Universidade Católica de Santos (Unisantos) e os 

resultados serão descritos a seguir. 

 

 



6. RESULTADOS 

Os melhores resultados obtidos nas diferentes condições de cultivo avaliadas estão 

expressos na Tabela 1. O resíduo de chocolate foi capaz de suportar a produção do 

sistema enzimático ligninolítico de P. ostreatus. Foi observado aumento das atividades 

de lacase e de RBBR-oxidase quando a concentração do resíduo foi elevada de 0 a 

1,5 g/L. Os valores máximos das atividades enzimáticas foram obtidos com 1,5 g/L de 

resíduo. Não foi observada descoloração in vivo do corante RBBR na ausência do 

resíduo no período de até 24 horas. A presença do resíduo aumentou a descoloração 

do RBBR, não sendo observada diferença significativa entre as concentrações de 1 e 

1,5 g/L (77% em 16 horas).    

Adição das substâncias indutoras propiciou a redução dos valores das atividades 

enzimáticas mas contribuiu para o aumento da descoloração in vivo do corante, com 

otimização do tempo de descoloração para 2 horas. Maior descoloração (73%) foi 

observada pela adição de cravo (0,05 g/L). 

Tabela 1. Produção enzimática por P. ostreatus em meio a base de resíduo de 
chocolate e substâncias de baixo custo após 7 dias de cultivo. 
 

Condição de cultivo 
Lacase  

(U/L) 
RBBRox 
(U/mL) 

Descoloração 
(%) 

Tempo 
(horas) 

Resíduo de chocolate 0 g/L 2,06 10,28 0 24 

Resíduo de chocolate 0,5 g/L 77,74 182,00 64,06 16 

Resíduo de chocolate 1 g/L 66,12 216,17 77,22 16 

Resíduo de chocolate 1,5 g/L 100,82 228,51 77,26 16 

Resíduo de chocolate 1 g/L + canela 0,05 g/L 7,55 81,78 43,11 2 

Resíduo de chocolate 1 g/L + guaraná 1 g/L 10,80 35,82 52,93 2 

Resíduo de chocolate 1 g/L + curry 0,5 g/L 15,39 72,41 68,38 2 

Resíduo de chocolate 1 g/L + cravo 0,05 g/L 13,14 23,43 72,6 2 

 
Fonte: Própria Autora. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi demonstrado que o resíduo de chocolate forneceu condições nutricionais 

adequadas tanto para o desenvolvimento de Pleurotus ostreatus quanto para a 

produção do sistema enzimático ligninolítico envolvido na descoloração de corantes 

têxteis. Assim, o uso deste resíduo permite reduzir os custos do processo uma vez 

que não é necessária a adição complementar de outras fontes de nutrientes. Foram 

obtidos valores expressivos das atividades das enzimas lacase e RBBR-oxidase, 



ambas com potencial de uso em diversos processos industriais. Foi possível otimizar 

a descoloração in vivo do corante por meio do uso de substâncias de baixo custo, 

como o cravo e o curry. 

8. FONTES CONSULTADAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INDÚSTRIA TÊXTIL (ABIT). Disponível em: 

<http://www.abit.org.br/cont/quemsomos>. Acesso em: 11 de ago 2017. 

 

BASTION, E.Y.O. Guia técnico ambiental da indústria têxtil. CETESB. São Paulo, 

2009. 85 p. 

 

CASIERI, L. et al. Decolorization and Detoxication of Reactive Industrial Dyes by 

Immobilized Fungi Trametes pubescens and Pleurotus ostreatus. Folia Microbiol. v. 

53, n.1, p. 44–52, 2008. 

 

FEITOSA, I. C. Produção de enzimas lipolíticas utilizando bactéria isolada de 

solo com histórico de contato com petróleo em fermentação submersa. 2009. 

104 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) – Universidade 

Tiradentes, Aracaju, 2009. 

 

FORGIARINI, E. Degradação de corantes e efluentes têxteis pela enzima 

Horseradish Peroxidase (HRP). 2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia 

Química) -Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006. 

 

KAGALKAR, A.N et al. Studies on phytoremediation potentiality of Typhonium 

flagelliforme for the degradation of Brilliant Blue R. Planta, 232, p. 271-285, 2010. 

 

KAMIDA, H. M. et al. Biodegradação de efluente têxtil por Pleurotus sajorcaju. 

Química Nova, São Paulo, v. 28, n. 4, p. 629-632, 2005. 

 

MACHADO, K. M. G.; MATHEUS, D. R. Biodegradation of remazol brilliant blue R by 

ligninolytic enzymatic complex produced by Pleurotus ostreatus. Brazilian Journal of 

Microbiology, v.37, n.4, p. 468-473, 2006, 

 

MATHUR et al. Assessing mutagenicity of textile dyes from Pali. AppliedEcology and 

Environmental Research v.4 n. 1: p. 111-118. 2005. 



 

MOREIRA-NETO, S. L. Novel salt and alkali tolerant neotropical basidiomycetes for 

dye decolorisation in simulated textile effluent. World Journal of Microbiology and 

Biotechnology, v. 27, n. 11, p. 2665-2673, 2011. 

 

OSMA, J. F.; TOCA-HERRERA, J. L.; RODRÍGUEZ-COUTO, S. Cost analysis in 

laccase production. Journal of environmental management, v. 92, n. 11, p. 2907-

2912, 2011. 

 

PALMIERI, G., CENNAMO, G., SANNIA, G., Remazol Brilliant Blue R decolourisation 

by the fungus Pleurotus ostreatus and its oxidative enzymatic system, Enzyme and 

Microbial Technology, v. 36, p. 17-24, 2005.   

 

SOUZA, C. R. L; PERALTA-ZAMORA, P. Degradação de corantes reativos pelo 

sistema ferro metálico/peróxido de hidrogênio.Quím. Nova [online]. v. 28, n.2, p.226-

228. 2005. 

 

STRONG, P. J.; Improved Laccase Production by Trametes pubescens MB89 in 

Distillery Wastewaters. Enzyme Research, v.2011, p. 8. 2011. 

 

YAMANAKA, R; MACHADO, G. M. K. Influência do corante Azul Brilhante de Remazol 

R sobre o sistema enzimático ligninolítico de Psilocybe Bastanella CCB444 em meio 

de cultivo sintético. Revista Brasileira de Biociências, Porto Alegre, v. 5, supl. 2, p. 

1119-1121, jul. 2007.  


