
Pleurotus  são  cogumelos  comestíveis  que degradam compostos  fenólicos  e  aromáticos  até  CO2 e  H2O.  Seu  cultivo  em 
fermentação  sólida  ou  submersa  possibilita  a  produção  de  fenol-oxidases,  enzimas  promissoras  para  uso  em processos 
biotecnológicos de interesse ambiental, destacando-se as lacases (Lac). Neste trabalho, estudou-se o efeito da concentração de 
substrato sobre o crescimento e a produção de Lac em cultivo submerso de  Pleurotus sajor-caju PS-2001. Os testes foram 
realizados em biorreator Biostat B®, com 4L de meio, em pH 6,5. A frequência do agitador (200rpm) e a vazão de ar (0,5vvm) 
iniciais foram mantidas até que a concentração de oxigênio dissolvido (OD) atingisse 30% da saturação. O meio de cultivo 
continha (por L): glicose, 5, 10 ou 20g; caseína pura, 1,5g; solução mineral, 100mL; ácido benzóico, 100mg; CuSO4, 100mg. 
Lacases  foram  determinadas  com  substrato  ABTS,  biomassa  micelial  por  gravimetria  e  açúcares  redutores  por  DNS. 
Atividades de Lac foram observadas em todas as condições testadas, com máximo de 50U.mL-1 em 48h de cultivo no meio 
com 5g.L-1 de glicose. Em meios com 10 e 20g.L-1, os picos foram de 48 e 15U.mL-1 em 42 e 30h, respectivamente. Nessas 
condições, durante o intenso crescimento fúngico e rápido consumo de oxigênio, aumentou-se a frequência do agitador para 
manter níveis de 30% de saturação em OD, o que pode ter influenciado a produção de Lac e de biomassa. Em todos os testes,  
o substrato foi totalmente consumido em até 72h de cultivo. A biomassa foi superior no meio contendo 20g.L-1 de glicose, 
atingindo 5,0g.L-1 em 66h; nos meios com 5 e 10g.L-1, os picos foram de 3,13 e 3,41g.L-1, respectivamente, também em 66h. 
Concluiu-se que maiores concentrações de substrato favorecem a produção de biomassa de P. sajor-caju PS-2001; porém, o 
aumento na frequência do agitador pode ter causado cisalhamento micelial, prejudicando a produção de Lac.


