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Introdução

Os processos têxteis utilizam grandes quantidades de 
água e de corantes sintéticos, geradores de efluentes 
volumosos e complexos com elevada carga orgânica, 
aliada ao elevado teor de sais inorgânicos [1]. A grande 
diversidade e complexidade desses efluentes, aliadas a 
imposições da legislação que exigem tratamentos 
eficientes, têm levado ao desenvolvimento de novas 
tecnologias que buscam o tratamento mais adequado, 
considerando custos, tempo e eficiência dos processos 
existentes na reciclagem e eliminação de toxicidade 
[2,3].

O corante Índigo Blue é um corante básico, usado no 
tingimento de fios de algodão empregados na 
manufatura do tecido conhecido como jeans [4]. É um 
composto azul, insolúvel em água e conhecido desde 
longa data. Possui como característica química a 
presença do grupo cetônico (C = O), insolúvel em 
água, torna-se solúvel quando da forma reduzida (C –
OH), passando a ter afinidade química pela fibra [5,6]. 
Cerca de 5 a 20% do corante é perdido no processo de 
tingimento, e quando é descartada diretamente no meio 
ambiente, pode gerar sérios problemas nos processos 
biológicos aquáticos fundamentais [7].

Há diversas formas de tratamento para os efluentes 
têxteis: físicos, químicos e biológicos, sendo que os 
microrganismos têm sido intensamente estudados com 
a finalidade de remover compostos tóxicos do 
ambiente. As pesquisas de degradação de compostos 
químicos têm mostrado vários microrganismos 
extremamente versáteis em degradar substâncias 
recalcitrantes. Os caminhos atuais da biotecnologia 
indicam fungos degradadores de lignina, como 
eficientes na degradação de grande variedade de 
compostos e de corantes, com alto potencial de ação na 
recuperação de ambientes contaminados [8]. O 
presente trabalho teve como objetivo avaliar o 
potencial de fungos filamentosos em descolorir o 
corante Índigo Blue.

Material e métodos

Foram utilizados nove fungos filamentosos isolados de 
diferentes pontos do Rio Beberibe-Recife-PE. 

Para determinar o potencial dos fungos em biodegradar o 
corante índigo, foi utilizada uma placa multipoços, que 
continha um controle abiótico composto por 1,25 ml do 
meio Bushnell-Haas, e 50µL do corante Índigo e sem 
inoculação microbiana. Nos tratamentos, foi realizado 
ensaio contendo em cada poço 200 µL do inoculo, 1,25 ml 
do meio BH e 50 µL do corante (0,06%). Todos os 
tratamentos foram realizados em duplicata.

Após o procedimento, o material foi incubado a 30 ºC 
por 120 horas sendo observada a descoloração do corante a 
cada 24 horas, através de uma leitura visual. Esta técnica 
seguiu a metodologia adaptada de Hanson et al., 1993[9].

Resultados e Discussão

Dentre os fungos testados, dois foram capazes de 
promover a descoloração do corante índigo no período 
menor do que 100 horas (figura 01).

A utilização de placa multipoços como metodologia pra 
identificação de fungos metabolizadores de corante 
mostrou-se bastante válida, pois foi possível realizar uma 
triagem primária diante de um número maior de fungos, 
bem como, mostra-se útil devido ao baixo custo e ser uma 
técnica de fácil execução.

Quanto menor o tempo de biodegradação de um resíduo 
por um microrganismo, mais este se torna promissor em 
processos de descoloração e descontaminação de ambientes 
ou de resíduos contaminados [10].

Diante disso, é possível concluir que os fungos F4 e F6 
isolados de ambiente poluído por rejeitos orgânicos são 
considerados potencialmente ativos para processos de 
descontaminação de resíduos e de efluentes industriais 
contendo corante índigo. 

São necessários estudos complementares para 
identificação dessas estirpes e em seguida otimização do 
processo de descoloração do corante para que se tenha um 
aumento da capacidade biodegradadora destes fungos.
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Figura 01. Tempo de descoloração do corante Índigo pelos fungos isolados do rio Beberibe.

0

24

48

72

96

120

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Fungos filamentosos

T
em

p
o

 d
e 

d
es

co
lo

ra
çã

o
d

o
 

co
ra

n
te

 I
n

d
ig

o




