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Introdução

A industrialização em grande escala, o aumento de 
produção, a grande concentração populacional em 
determinadas regiões e a intensa atividade agrícola 
contribuem para o aumento significativo de 
lançamentos de despejos e resíduos nos cursos d’água 
[1]. O lançamento indevido de resíduos sólidos, 
líquidos e gasosos de diferentes fontes ocasiona 
modificações nas características do solo, da água e do 
ar, podendo poluir ou contaminar o meio ambiente.  A 
poluição ocorre quando esses resíduos modificam o 
aspecto estético, a composição ou a forma do meio 
físico, enquanto o meio é considerado contaminado 
quando existir a mínima ameaça à saúde de homens, 
plantas e animais [2].

A biorremediação é uma tecnologia que utiliza 
microrganismos para minimizar ou remover poluentes 
de hidrocarbonetos de petróleo do ambiente [3]. Esta 
tecnologia utiliza microrganismos para degradar 
poluentes ambientais e pode ser definida como uma 
reação catalisada biologicamente, que transforma 
compostos quimicamente complexos em compostos 
mais simples. No caso de compostos orgânicos, pode 
ocorrer a conversão dos constituintes do composto 
original em produtos inorgânicos, processo esse 
denominado de mineralização [4].

Desde a década de 50, microrganismos com 
capacidade degradadora de poluentes vêm sendo 
isolados. Dentre os fungos selecionados, os dos 
gêneros: Aspergillus, Penicillium, Cunninghamella, 
Chrysolporium, Cândida e Rhodotorula destacam-se
[5]. Eles são reconhecidos decompositores naturais, 
apresentando a capacidade de degradar polímeros 
complexos como lignina e celulose, o que faz com que 
sejam produtores de enzimas não específicas que 
podem auxiliar na oxidação dos hidrocarbonetos [6].

Devido ao grande número de enzimas envolvidas na 
degradação de xenobióticos, a maioria dos 
microrganismos não possui a capacidade de degradar 
os HPAs, o que justifica a necessidade de se selecionar 
microrganismos degradadores, visando a sua utilização 

na biorremediação de ambientes contaminados [7]. O 
interesse na pesquisa de enzimas lignocelulolíticas 
fundamenta-se na utilização destas na reciclagem de 
resíduos da agricultura e/ou rejeitos urbanos e também no 
tratamento de solos e efluentes diversos. Estas enzimas 
possuem vantagens na remediação de diversos tipos de 
contaminantes, por não possuírem alta especificidade com 
os substratos, uma vez que a estrutura da lignina apresenta 
diversos modelos [8].

A degradação de compostos fenólicos tem uma estreita 
relação com a decomposição da lignina, sendo assim muitas 
das técnicas aplicadas para seleção de microrganismos 
ligninolíticos podem ser utilizadas para triagem de 
organismos degradadores de compostos fenólicos, e vice-
versa [8].

Os fungos secretam uma grande diversidade de eficientes 
enzimas no ambiente que são utilizadas para auxiliar sua 
nutrição, desta maneira são responsáveis pela deterioração 
de vários materiais naturais, refinados ou processados.  Nas 
últimas décadas, a utilização dos fungos filamentosos e 
seus metabólitos nos processos de biorremediação vem
crescendo, em virtude do alto potencial degradativo, 
biossortivo (metais pesados e corantes) e dos mecanismos  
de  resistência  em  condições ambientais adversas [8].

Dentre as enzimas de importância industrial produzidas 
por fungos e abordadas neste trabalho, estão as celulases, 
fenoloxidases e tanases. As celulases são as enzimas mais 
utilizadas na indústria têxtil e de papel e celulose. Atuam 
na hidrólise de substratos celulósicos e compreendem um 
complexo de enzimas celulolíticas compostas por 
endoglucanase ou endo-1,4-β-glucanase, exoglucanase ou 
exo-1,4-β-glucanase, celobiase ou β-glucosidase e 
exoglucosidase ou exo- 1,4- β-glucosidase [9]. A tanase é 
uma enzima que hidrolisa ésteres e ligações laterais de 
taninos hidrolisáveis produzindo glicose e ácido gálico
[10]. Ela é principalmente utilizada para produção de ácido 
gálico, chás instantâneos, na estabilização da cor do vinho, 
processo de tratamento de couro, detanificação de 
alimentos, produção de antioxidantes e para tratamento de 
efluentes na indústria de couros [11]. Polifenoloxidases são 
enzimas que contém cobre no centro ativo e catalisam dois 



tipos  de  reações,  ambas  envolvendo  oxigênio.  A  
primeira reação corresponde à hidroxilação de 
monofenóis formando orto-difenóis e a segunda à 
oxidação de orto-difenóis  formando orto-quinonas.  As  
polifenoloxidases atuam sobre uma grande variedade 
de substratos. Cita-se p-cresol, tirosina e ácido p-
cumárico como substratos monofenólicos, enquanto 
catecol, diidroxifenilalanina e ácido clorogênico 
substratos difenólicos [12].

Desse modo, o presente trabalho teve como objetivo 
avaliar o potencial de fungos isolados de locais 
poluídos em produzir enzimas degradadoras de 
polímeros complexos, mostrando-se importantes tanto 
na indústria quanto na Biorremediação ambiental.

Material e métodos

A. Microrganismos

Foram utilizados neste trabalho 12 fungos 
filamentosos isolados de local poluído em Suape-
Pernambuco e Manguezal na Bahia. Estes 
microrganismos estão estocados na Coleção de 
Culturas do Departamento de Antibióticos, UFPE. 

B. Produção enzimática

Foram realizados ensaios para verificação da 
produção de enzimas relacionadas com a 
biodegradação de hidrocarbonetos.

Para verificar a produção da enzima 
polifenoloxidase, foi utilizado o meio de ágar malte 
acrescido de ácido gálico 0,5%. O material foi 
incubado a 28°C + 1 e durante 5 dias foi feita a 
progressão do halo e a intensidade da cor âmbar, 
característica da "Reação de Bavendamm". Nesta 
reação, o ácido gálico, sob ação das fenoloxidases 
fúngicas forma quinonas, que são identificadas pela 
formação de um halo de cor âmbar em torno do 
micélio [8].

Para testar a produção de celulase, foi empregado 
meio de cultura com carboximetil celulose (CMC)
como única fonte de carbono. Os fungos foram 
inoculados no centro da colônia e incubados por 5 
dias a 28°C + 1. Para a visualização da ocorrência de 
produção da enzima, foi utilizado vermelho congo 
com tampão Tris HCl, com posterior lavagem em 
NaCl. Revelando-se as placas de ágar-CMC com 
corante Vermelho do Congo, a zona clara em forma 
de halos indica a ação enzimática da celulase, 
enquanto que a parte não afetada pela enzima cora-se 
de vermelho [13].
A produção de tanase foi observada de modo 
qualitativo através da inoculação de meio de cultura 
contendo ácido tânico como exclusiva fonte de 
carbono e com pH 5.8. Os fungos foram inoculados 
no centro das placas e em seguida incubados por 72 
horas a 28°C + 1. Após este período halos 
translúcidos em volta das colônias foram 

visualizados, indicativos da degradação e conseqüente 
consumo de ácido tânico.

Resultados e Discussão

Dos doze fungos estudados, 100% apresentaram 
formação de halo para Polifenoloxidase (através da Reação 
de Banvendamm). A produção de enzimas do grupamento 
polifenoloxidase é de extrema importância biotecnológica, 
pois são enzimas responsáveis pela quebra da lignina e de 
polímeros complexos como efluentes industriais e 
hidrocarbonetos do petróleo. Microrganismos produtores 
desta enzima podem ser facilmente empregados em 
processos de descontaminação de ambiente poluído [14].

Cerca de 83,34% dos fungos apresentaram halo de 
hidrólise da celulase (Fig. 1). RUEGGER e TAUK-
TORNISIELO [15] encontraram uma zona mais clara ao 
redor das colônias, correspondente ao halo indicador da 
degradação da CMC para as 36 linhagens de fungos 
estudados, ou seja, 45%. Já os fungos estudados por
SOUZA e OLIVEIRA [9], foram todos capazes de produzir 
celulases.

Em relação à produção de tanase, 41,6% dos fungos 
foram produtores da enzima. BATTESTIN [16] obteve de 
500, 7% de linhagens potencialmente produtoras de tanase 
através da seleção induzida pela presença de ácido tânico, 
mostrando que a concentração deste no meio de cultura é 
fator chave na produção da tanase. 

Estes microrganismos são considerados potencialmente 
aplicáveis em processos industriais, sendo necessária a 
otimização da produção destas enzimas visando um 
melhoramento do processo.
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Figura 01. A- Halo de hidrólise da celulose promovida pelo fungo F2 e B-  Reação de Banvendam evidenciando a produção de 
enzimas do grupo polifenoloxidases por F1.
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