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Resumo: No presente projeto, inicialmente foram 

obtidas e purificadas as linhagens de fungos endofíticos 

associadas a caules de mandioca. Após a obtenção das 

linhagens, as mesmas foram cultivadas em meio de 

cultura batata dextrose ágar (BDA). Os fungos foram 

separados e submetidos à extração enzimática seguida 

da pré purificação, por precipitação com sulfato de 

amônio. Etapas futuras indicarão as frações que contém 

maiores concentrações da lacases para aplicação na 

produção de hidrogéis de carboximetilcelulose. 

 

1. Introdução 
 

Diversas pesquisas estão sendo desenvolvidas a fim 

de reutilizar resíduos de processos, elevando seu valor 

agregado. Nesse contexto, tem-se o aproveitamento de 

caules e folhas da mandioca (Manihot esculenta Crantz) 

(Figura 1), para a obtenção de enzimas advindas de 

fungos endofíticos associados à espécie [2]. 

 

 
Figura 1: foto ilustrativa da mandioca [1] 

  

Esses fungos endofíticos são capazes de produzir 

metabólitos de grande importância para manutenção da 

vida de seu hospedeiro e, também, com interessantes 

aplicações biotecnológicas. Dentre elas, o emprego da 

enzima lacase na produção de hidrogéis de 

carboximetilcelulose, os quais visam à substituição do 

humor vítreo [2,3].  

Assim, justifica-se o desenvolvimento do presente 

projeto, uma vez que apresenta um método de 

reutilização de resíduos capaz de gerar diversas enzimas 

aplicáveis a variados processos industriais. A utilização 

da lacase, foco neste projeto, mostrou-se promissora em 

trabalhos anteriormente realizados, principalmente os 

relacionados à obtenção de biomaterias para a 

substituição do humor vítreo, o que mostra a relevância 

do presente trabalho [4,5]. 

 

2. Metodologia 
A princípio, os caules de mandioca foram 

submetidos à esterilização através da lavagem com água 

estéril, solução de hipoclorito de sódio (NaClO) 2 %, 

uma solução de etanol 70 % e, duas lavagens com água 

estéril. 

Após o processo de esterilização, o material foi 

cortado assepticamente e colocado em meios de cultura 

BDA, previamente autoclavados, contendo uma 

concentração de 30 µg/mL de antibiótico (sulfato de 

gentamicina) para evitar o crescimento bacteriano. As 

placas foram cultivadas em câmara climatizada a 25ºC, 

sendo monitorado o crescimento dos fungos até cada 

espécie atingir de 1 a 2 cm de diâmetro (Figura 2A). 

Posteriormente ao crescimento, foi realizado o repique 

para a obtenção das linhagens puras (Figura 2B) [5]. 

 

 
Figura 2 – Exemplificação dos fungos obtidos: (A) 

linhagem de fungo antes do repique; linhagem de fungo 

após o repique (B) 

 

A partir das linhagens puras, foram obtidos os 

extratos enzimáticos sendo os mesmos levados a uma 

etapa de pré purificação através da precipitação salina 

com diferentes concentrações de sulfato de amônio. Os 

extratos e frações obtidas foram submetidos às 

quantificações de lacases e de proteínas totais.  

Para a determinação das proteínas totais fez-se uso 

do método de Bradford, cuja curva de calibração é 

apresentada na Figura 3. Todas as concentrações foram 

determinadas utilizando-se a Eq.1, onde C representa a 

concentração (mg/μL) e A, a absorbância medida a 590 

nm [4]. 

  

y = 4,3774x + 0,1611
R² = 0,9925
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Figura 3: Curva de Calibração-Método de Bradford 
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A determinação da atividade enzimática foi feita 

pela oxidação do ABTS [2,2’-azino-bis(3-

etilbenzotiazolina-6-sulfonato)], catalisada pela enzima 

em estudo, sendo o produto formado analisado durante 

6 minutos. As análises foram feitas via 

espectrofotometria na região do UV utilizando como 

comprimento de onda 420 nm. A atividade foi 

determinada utilizando-se a Eq. 2, onde ∆A indica a  

variação de absorbância; ε o coeficiente de extinção 

molar [36000 (M/cm)] e; ∆t o tempo de análise (min); 

 

                                        (2)  
 

As amostras com maiores teores de lacase serão 

aplicadas na obtenção de hidrogéis de 

carboximetilcelulose. 

 

3. Resultados e Discussões 
 

As análises apontam grandes concentrações de 

proteínas (Tabela 1) em todas as amostras sendo que, a 

dosagem tende a aumentar conforme o aumento da 

purificação.  

 

Tabela 1- Dosagem de proteínas totais 

Frações F1 F2 F3 F4 F5 F6

Bruta 30,57 21,43 46,56 22,34 12,29 29,20

25% 29,06 100,34 153,33 133,23 82,06 122,26

50% 89,37 147,85 279,44 146,02 100,33 111,30

75% 262,99 438,43 615,71 208,16 213,64 215,47

Dosagem Proteica (mg/ml)

Fungos 

 
 

Quanto a atividade de lacases (Tabela 2), nota-se 

que os fungos F5 e F6, de espécies ainda indefinidas, 

são os maiores produtores, sendo as frações de 50% e 

75% as mais expressivas para ambos.  

Relacionando essa atividade com a dosagem 

proteica, verifica-se que os resultados apresentados na 

tabela 1, para os fungos 5 e 6, devem-se, em grande 

parte, à presença dessa enzima. 

Percebe-se ainda que a pré purificação favorece a 

atividade de lacase, uma vez que essa é maior quando 

comparada ao extrato bruto. Para melhor visualização 

da atividade de lacase por miligramas de proteínas 

obtidas dos fungos F5 e F6 tem-se a figura 4 

 

Tabela 2 - Atividade de lacase 

Frações F1 F2 F3 F4 F5 F6

Bruta 0,000 0,000 0,278 0,833 0,278 1,944

25% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,167

50% 0,833 0,556 0,000 0,278 28,889 26,667

75% 0,000 2,222 0,000 0,000 30,556 26,389

100% 0,000 0,278 0,278 0,000 0,278 0,278

Atividade enzimática (U/ml)

Fungos 
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Figura 4- Atividade de lacase por miligrama de 

proteínas totais  

 

4. Conclusões 

 
Os resultados obtidos indicam que a utilização de 

partes da mandioca que são descartadas em seu 

processamento usual, como o caule, constituem uma 

importante fonte de fungos endofíticos e, por 

consequência, uma relevante fonte de proteínas.  

As análises feitas confirmam a produção da enzima 

lacase pelos fungos cultivados e as espécies F5 e F6, 

que serão submetidas para identificação, apresentam 

quantidades suficientes para aplicação na confecção do 

hidrogel de carboximetilcelulose.  
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