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Os corantes azo sao compostos xenobi6ticos recalcitrantes devido, principal
mente, as anilinas carcinogenicas e/ou mutagenicas a que podem dar origem 
por reduQiio quimica. Alguns fungos lenhinoliticos, como Phanerochaete 
chrysosporiurn, demonstraram a capacidade de biodegradar este tipo de com
postos. atraves de mecanismos oxidativos, evitando a formaQiio de anilinas. 
Neste trabalho utilizaram-se S corantes azo reactivos (Fig. 1) de aplicaQiio tex
til, que foram sintetizados a partir de acidos aminobenz6icos OU aminos
sulf6nicOS, acoplados com componentes fen6licas, guaiacol ou siringol, pre
sentes na estrutura da lenhina e considerados como pontos de acesso para o 
sistema lenhinolitico destes fungos. 
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Fig. 1 - Estrutura quimica dos corantes azo testados. 

Com o objectivo de optimizar as condiQ6es de pre-adaptaQiio do fungo, avaliou
se a influencia da estrutura quimica do corante presente nesse meio, atraves 
de estudos comparativos da biodegrada<;ao de cada um dos corantes no meio 
de cultura liquido. A extensao da biodegradaQiio foi avaliada estudando tres 
pariimetros ao longo de 28 dias de incubaQiio: intensidade do Amax para cada 
corante, concentraQao de sacarose e biomassa. Neste estudo verificou-se, glob
almente, o decrescimo do corante ao fim de 7 dias, o desaparecimento da saca
rose e o aumento da biomassa. Estabeleceram-se correlaQ6es entre a percent
agem de descoloraQiio e a estrutura quimica do corante utilizado no meio de 
cultura liquido e no meio de pre-adaptaQao. Para a globalidade dos corantes tes
tados, as condiQ6es 6ptimas foram encontradas quando se utilizou, no meio de 
pre-adaptaQiio, um corante sulf6nico, com o grupo acido na posiQiiO meta em 
relaQao a ligaQ:io azo e com guaiacol. 


