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Fungos endofíticos 

CARACTERIZAÇÃO PARCIAL DE PROTEASES PRODUZIDAS POR 
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Resumo: Proteases são enzimas que catalisam a hidrólise das ligações peptídicas e podem ser aplicadas na indústria 
alimentícia, farmacêutica, cosmética, de couro e de detergente. Estas enzimas são comumente produzidas por 
plantas, animais e microrganismos, e dentre eles os fungos endofíticos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 
potencial proteolítico de Fusarium spp. isolados de Brugmansia suaveolens e selecionar um isolado promissor para 
caracterizar parcialmente tais enzimas. Inicialmente folhas, ramos, botões e flores do vegetal foram lavados com 
sabão em água corrente, desinfestadas em álcool 70% (30 segundos) e hipoclorito de sódio a 1,5% (30 segundos) e 
água destilada esterilizada. Fragmentos de 5 mm x 5 mm de cada tecido vegetal foram transferidos para o centro de 
placas de Petri (90 mm x 15mm) contendo meio BDA acrescido de cloranfenicol (100 mg L-1) e incubados a 25 ºC. 
Colônias morfologicamente distintas foram purificadas em meio BDA, identificadas com base nas características 
macro e micromorfológicas, e preservadas. A avaliação proteolítica foi realizada adicionando-se três fragmentos de 
cada cultura em meio ágar leite, incubados a 37 ºC, por 24 e 48 horas. O Índice Enzimático foi calculado pela razão 
entre a medida do halo de hidrólise pela medida do fragmento da colônia. Em seguida, os fungos foram cultivados 
em solução de Manachini por 5 dias, a 30 ºC e após recuperação do caldo fermentado foi realizada a atividade 
proteolítica utilizando azocaseína como substrato. O isolado de maior atividade proteolítica foi selecionado para 
avaliar o pH e temperatura ótimos de atividade, bem como a capacidade destas enzimas na remoção de manchas, 
utilizando tecidos de algodão manchados com molho de tomate, clara de ovo e açaí, quando adicionadas a um 
detergente comercial. Foram obtidos 10 isolados de Fusarium e destas, somente uma hidrolisou a caseína do leite, 
com índice enzimático de 0,68, contudo, na avaliação quantitativa, três expressaram atividade proteolítica superior a 
4,00 U/mL, destacando-se F. oxysporum (5,43U/mL) e outros três não excretaram proteases nas condições avaliadas. 
As proteases produzidas por F. oxysporum apresentaram atividade ótima em pH 7,0 e a 60°C. A eficiência na retirada 
das manchas dos tecidos pelas proteases, juntamente, com o detergente foi considerada satisfatória em todos os 
tratamentos utilizados, possibilitando, uso futuro destas enzimas em aplicações biotecnológicas. 
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