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RESUMO 

 

Proteases hidrolisam ligações peptídicas entre proteínas e cadeias de aminoácidos e são de grande 

importância industrial. Estes biocatalizadores oriundos de microrganismos são mais utilizados 

industrialmente por suas características desejáveis em biotecnologia. Dos fungos produtores de 

proteases, há carência de estudos em relação às proteases de cogumelos pertencentes ao gênero 

Auricularia. O objetivo deste trabalho foi investigar a produção de proteases de cogumelos 

comestíveis do gênero Auricularia para selecionar uma espécie produtora de proteases para futura 

aplicação biotecnológica. As espécies A. delicata e A. fuscosuccinea foram cultivadas em meio 

líquido Glicose-Extrato de Levedura-Peptona (GYP), e o bioprocesso foi conduzido a 150 rpm, a 

30°C. Após 72 horas o extrato bruto foi recuperado por filtração a vácuo e, determinada a atividade 

qualitativa de proteases em Ágar leite, a atividade quantitativa foi definida usando como substrato 

azocaseína 1,0% (p/v). No extrato bruto obtido do cultivo da espécie que apresentou maior 

atividade proteolítica foi realizada a caracterização parcial quanto ao efeito do pH e temperatura 

na atividade das enzimas. Os resultados mostraram que, em meio sólido, as espécies de Auricularia 

se mostraram produtoras de enzimas proteolíticas e, em cultivo submerso, estatisticamente, o valor 

significativo da atividade proteolítica (44,33 U/mL) foi determinada no extrato bruto de A. delicata.  

Essas enzimas apresentaram atividade ótima em pH 5, a 50 e 60 °C, caracterizando-as como 

proteases ácidas, biocatalisadores que tem potencial para aplicação na indústria de alimentos. 

Palavras-chave: Peptidases; Basidiomicetos; Fermentação submersa.



ABSTRACT 

 

Proteases hydrolyze peptide bonds between proteins and amino acid chains, and have industrial 

importance. These biocatalysts from microorganisms are more used industrially due to their 

desirable characteristics in biotechnology. Of the fungi producing proteases, there is a lack of 

studies in relation to mushroom proteases belonging to the genus Auricularia. The objective of this 

work was to investigate the production of proteases from edible mushrooms of the genus 

Auricularia to select a protease-producing species for future biotechnological application. The 

species A. delicata and A. fuscosuccinea were cultivated in Glucose-Yeast Extract-Peptone (GYP) 

liquid medium, and the bioprocess was carried out at 150 rpm, at 30°C. After 72 hours the crude 

extract was recovered by vacuum filtration and, after determining the qualitative activity of 

proteases in milk agar, the quantitative activity was defined using azocasein 1.0% (w/v) as 

substrate. In the crude extract obtained from the cultivation of the species that showed the highest 

proteolytic activity, partial characterization was carried out regarding the effect of pH and 

temperature on enzyme activity. The results showed that, in solid medium, Auricularia species 

were shown to produce proteolytic enzymes and, in submerged culture, statistically, the significant 

value of proteolytic activity (44.33 U/mL) was determined in the crude extract of A. delicata. These 

enzymes showed optimal activity at pH 5, at 50 and 60 °C, characterizing them as acid proteases, 

biocatalysts that have potential for application in the food industry. 

Keywords: Peptidases; Basidiomycetes; Submerged fermentation.
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1. INTRODUÇÃO 

Proteases são enzimas da classe de hidrolases que clivam ligações peptídicas nas proteínas 

e fragmentos de proteínas, podem ser classificadas de acordo com o aminoácido ou íon metálico 

presente em seu sítio catalítico (serino, aspartato, cisteíno e metaloproteases), ou com a faixa de 

pH ótimo de atividade (ácidas em pH 2,0-5,0, neutras em pH 6,0-7,0 ou alcalinas em pH 8,0-11,0) 

(MARTIM et al., 2015; SILVA, 2015). 

Essas enzimas são aplicadas em diversos processos industriais, como na formulação de 

detergentes, na indústria alimentícia, principalmente na produção de queijo, em tratamento de 

couro, no setor farmacêutico e em processos terapêuticos (GURUMALLESH et al., 2019). Entre 

as diversas fontes de proteases, aquelas oriundas de microrganismos são preferidas em função da 

diversidade genética, facilidade de manipulação, e de fácil recuperação no bioprocesso 

(TEIXEIRA et al., 2011).  

Entre os fungos, certas espécies de basidiomicetos são excelentes fontes de diversas 

compostos com atividade biológica. Ganoderma lucidum, Lentinus citrinus, L. crinitus, Pleurotus 

albidus, P. ostreatoroseus P. eryngii, P. sajor-caju são citados como produtores de compostos 

bioativos, a exemplo das proteases (SABOTIC et al., 2007; FONSECA; BARRONCAS; 

TEIXEIRA, 2014; SILVA, 2015; MARTIM et al., 2017).  

Outras espécies comestíveis, em função de suas propriedades medicinais, são as 

representantes do gênero Auricularia, que possuem basidiomas gelatinosos com coloração, 

tamanho, forma e textura variada. Cogumelos desse grupo decompõem madeira, troncos, ramos e 

galhos, no entanto, algumas espécies são encontradas nos troncos das árvores vivas como parasitas 

(CHOUDHURY; SARMA, 2014). 

Apesar de serem bastante conhecidas por seu valor nutricional e medicinal, raras são as 

citações revelando espécies de Auricularia como produtoras de enzimas. Alguns dados da literatura 

mostram que celulase e hemicelulase são produzidas por A. polytricha (JIANG et al., 2020), e esta 

espécie também pode ser fonte de enzimas fibrinolíticas (ALI et al., 2014). 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Proteases 

As proteases, também denominadas de peptidases, são enzimas que clivam ligações 

peptídicas em proteínas e fragmentos de proteínas. Segundo o Comitê de Nomenclatura da União 

Internacional de Bioquímica Molecular (NC-IUBMB), tais enzimas pertencem à classe das 

hidrolases, subclasse das peptídeo-hidrolases (classe 3, subgrupo 4) (VERMELHO et al., 2008).  

Proteases são classificadas levando em conta seus atributos, podem ser divididas de acordo 

com a posição da ligação peptídica a ser clivada na cadeia peptídica, sendo consideradas 

exopeptidases caso clivem nas extremidades da cadeia peptídica, ou seja, ligações próximas ao 

grupo amino ou carboxi terminal. As proteases classificadas como endopeptidases clivam ligações 

peptídicas distantes do grupo terminal do substrato (CHAUD; VAZ; FELIPE, 2007). 

Outra classificação das proteases foi feita de acordo com o grupo químico do centro ativo, 

seja aminoácidos (serino-, cisteíno-, aspartato-, treoninoprotease, e outros) ou íons metálicos 

(metaloprotease) (INÁCIO et al., 2015). E outro tipo de classificação leva em conta a faixa de pH 

ótimo de atividade, com divisão em proteases ácidas (pH 2,0-5,0), neutras (pH 6,0-8,0) e alcalinas 

(pH 9,0-11,0) (RAZZAQ et al., 2019). 

 

2.2. Aplicações econômicas de proteases 

As proteases são amplamente utilizadas no mercado mundial, representando cerca de 60% 

do total de enzimas aplicadas nas indústrias (GURUMALLESH et al., 2019), e são utilizadas em 

diversos setores industriais. Na fabricação de detergentes, são utilizadas para facilitar a remoção 

de uma grande variedade de resíduos proteicos, como manchas devido a alimentos, sangue, e outras 

secreções corporais (SILVA, 2011).  

Cerca de 45% das proteases produzidas no mercado são utilizadas como aditivos de 

detergentes, e nesse setor industrial são utilizadas, principalmente, proteases alcalinas com 

atividade em ampla faixa de temperatura (SILVA, 2015). Proteases alcalinas também são utilizadas 

na indústria de couros e tratamento de resíduos, removendo restos de pelos e melhorando a 

qualidade do couro, além de substituir aditivos químicos perigosos e reduzir a poluição ambiental 

(GURUMALLESH et al., 2019).  
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Na indústria de alimentos, proteases são empregadas na coagulação do leite, em processos 

de fabricação de queijo, e também são aplicadas para modificar alimentos proteicos, melhorando 

sabor, aroma, textura e qualidade nutricional (VERMELHO et al., 2008). 

Na indústria farmacêutica, proteases alcalinas são utilizadas no tratamento de certas 

síndromes de deficiência de enzimas, e proteases fibrinolíticas são administradas na terapia 

trombolítica e na aplicação como fármaco anticâncer (RAZZAQ et al., 2019). Outros estudos 

relatam a aplicação de proteases como anticoagulante, antibiótico, anti-inflamatório e no 

tratamento de distúrbios genéticos (GURUMALLESH et al., 2019). 

 

2.3. Fontes de proteases 

As proteases ocorrem em praticamente todos os organismos vivos, pois são importantes no 

controle da síntese de proteínas que regulam diferentes processos fisiológicos, como formação, 

nascimento, envelhecimento e até morte (RAZZAQ et al., 2019). Apesar da utilização de proteases 

de origem animal e vegetal, cerca de 90% das proteases comercializadas são produzidas por 

microrganismos, pois expressam características desejadas para aplicação biotecnológica, excretam 

as enzimas naturalmente para o meio externo, além da fácil recuperação das enzimas excretadas 

(TEIXEIRA et al., 2011). 

Em diversos setores industriais há uma crescente demanda em utilizar enzimas produzidas 

por fungos, incluindo enzimas proteolíticas, pois esses organismos predominam como fonte de 

proteases com atividade em um faixa de pH mais ampla que de bactérias, e uma mesma espécie de 

fungo, como Aspergillus oryzae, pode sintetizar proteases ácidas, neutras e alcalinas (RAO et al., 

1998; ENZYMES... 2020). 

As proteases disponíveis atualmente não estão atendendo a demanda comercial para uso 

numa diversidade de processos industriais. Esta carência da disponibilidade de proteases incentiva 

a realização de estudos na busca por outras fontes dessas enzimas, em especial os fungos 

filamentosos, a exemplo dos cogumelos (BATISTA et al., 2021; MADHUSANKHA; 

THILAKARATHNA, 2021). 

 

2.4. Cogumelos como fonte de proteases 

A maioria das proteases comerciais oriundas de fungos são produzidas por espécies 

filamentosas anamórficas, especialmente do gênero Aspergillus e Trichoderma (GURUMALLESH 



14 
 

 

et al., 2019). Cogumelos são estudados principalmente por seu valor nutricional e medicinal, 

entretanto, diversas espécies desses macrofungos são fontes de uma variedade de compostos 

bioativos, inclusive de proteases (Tabela 1). 

Em relação a aplicabilidade industrial, ainda há poucos estudos que valorizam estes 

biocatalisadores, e os estudos da atividade proteolítica são limitados a decomposição da matéria 

orgânica por espécies saprofíticas, micorrízicas e ao fator de virulências de certos patógenos 

(SABOTIC et al., 2007). 

 

Tabela 1.  Proteases produzidas por cogumelos comestíveis. 

Cogumelo Enzima Referência 

Auricularia polytricha Protease fibrinolítica Ali et al. (2014) 

Flammulina velutipes Metaloprotease neutra Shin e Choi (1998) 

Ganoderma lucidum Metaloprotease fibrinolítica Kumaran et al. (2011) 

Grifola frondosa Protease neutra Nishiwaki et al. (2009) 

Lentinus citrinus Protease neutra Kirsch et al. (2013) 

L. crinitus Metalo, cisteíno e serinoproteases ácidas Magalhães et al. (2019) 

Pleurotus albidus Cisteíno e serinoproteases ácidas Martim et al. (2017) 

P. citrinopileatus Serinoprotease alcalina Cui et al. (2007) 

P. eryngii Serinoprotease fibrinolítica ácida Cha et al. (2010) 

P. ostreatoroseus Cisteíno e serinoproteases neutras Machado et al. (2017) 

P. ostreatus Metalo e serinoproteases neutras Dohmae et al. (1995) 

P. sajor-caju Serinoprotease alcalina Benmrad et al. (2019) 

 

2.5. Cogumelos do gênero Auricularia 

O gênero Auricularia (família Auriculariaceae) tem como característica basidiocarpo 

gelatinoso, coloração marrom ou preta, geralmente encontrados em troncos de árvores, com 

ocorrência em regiões de clima tropical, subtropical e temperado. O basidiocarpo, quando 

desidratado, endurece e seu tamanho diminui, porém, ao ser hidratado, rapidamente absorve a 

umidade e libera esporos em poucas horas (CHOUDHURY; SARMA, 2014). Os cogumelos desse 

gênero parecem orelhas humanas com sua consistência cartilaginosa, motivo pelo qual recebeu o 

nome Auricularia (lat. auris = orelha) (GARCIA et al., 2012). 

Os basídios (células reprodutivas) são cilíndricos, dividem-se em quatro células, e a 

germinação do basidiósporo pode ocorrer de diferentes formas dependendo do substrato em que se 
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encontra. Caso caia na superfície himenial do basidiocarpo, o basidiósporo germina repetidamente, 

produzindo um balistosporo por meio de um esterigma (WEBSTER; WEBER, 2007). 

Os basidiósporos que são dispersados em uma superfície pobre em nutrientes formam três 

septos transversais, e cada uma das quatro células resultantes emitem uma ou mais extensões 

(dentículos) que produzem microconídios semilunares. Esse tipo de microconídio também pode 

ser formado por hifas ramificadas de um micélio monocariótico, formando dentículos laterais ou 

terminais que produzem aglomerados de microconídios semilunares. A germinação pode ocorrer 

também diretamente por meio de um tubo germinativo, e este modo de germinação é encontrado 

especialmente em substratos ligeiramente mais ricos (Figura 1) (WEBSTER; WEBER, 2007).  

 

Figura 1. Ciclo de vida de Auricularia auricula-judae. Os principais eventos no ciclo de vida são 

plasmogamia (P), cariogamia (K) e meiose (M).  

 

Fonte: Webster e Weber (2007). 

 

A maioria das espécies de Auricularia é comestível e são produzidas comercialmente em 

larga escala. Embora não possuam um sabor característico, os basidiocarpos são altamente 
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nutritivos e possuem uma textura elástica que os torna ingredientes atraentes para sopas e saladas 

(CHOUDHURY; SARMA, 2014; SEKARA et al., 2015). Apresentam também valor medicinal, 

produzindo compostos bioativos, como os polissacarídeos, os quais podem apresentar atividade 

imunomoduladora, antitumoral, antioxidante, anticoagulante, e função hipoglicêmica (BANDARA 

et al., 2017; MIAO et al., 2020). 

 

2.5.1.  Auricularia fuscosuccinea (Mont.) Henn. 

Na espécie A. fuscosuccinea (Figura 2-A), o basidiocarpo pode apresentar até 10 cm de 

comprimento, a superfície superior apresenta aspecto liso, com pelos muito curtos e de cor 

castanha, e a superfície inferior possui cor castanha, variando em tonalidades claras e escuras (de 

acordo com o grau de maturação, exposição, quantidade de água recebida, etc.) (GUERRERO; 

HOMRICH, 1999). 

Os basidiocarpos estão reunidos em grandes conjuntos, às vezes, formando rosetas quando 

nascem de um mesmo ponto, e são notáveis quando úmidos. Esta espécie é comestível, e 

comumente é encontrada em lugares sombreados e em troncos caídos e árvores velhas, porém, 

pode ser coletada em troncos vivos com exposição direta de luz (GUERRERO; HOMRICH, 1999; 

ALVARENGA; NAVES; XAVIER-SANTOS, 2015). 

 

2.5.2.  Auricularia delicata (Mont. ex Fr.) Henn. 

Espécie caracterizada por basidioma marrom amarelado quando maduro e seco, podendo 

apresentar cores esbranquiçadas ou rosadas quando fresco ou conservado de forma úmida. 

Considerada uma espécie comestível, possui distribuição cosmopolita, e geralmente são 

encontrados em grandes conjuntos sobre troncos, em lugares sombreados (Figura 2-B) 

(GUERRERO; HOMRICH, 1999; ALVARENGA; NAVES; XAVIER-SANTOS, 2015). Em 

análises moleculares, Looney, Birkebak e Matheny (2013) observaram a existência de dois clados: 

A. delicara clado I, A. delicata clado II. 

  



17 
 

 

 

 

  A B 

Figura 2. Espécies de cogumelos do gênero Auricularia. (A) A. fuscosuccinea; (B) A. delicata. 

Fonte: Herbário Micológico Jair Putzke, Universidade Federal do Amazonas - UFAM. 

Fonte: Herbário Micológico Jair Putzke, Universidade Federal do Amazonas - UFAM. 



18 
 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 

Investigar a produção de proteases de cogumelos comestíveis representantes do gênero 

Auricularia para selecionar uma espécie produtora de proteases para futura aplicação 

biotecnológica. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

• Produzir proteases em meio líquido nas condições de laboratório; 

• Determinar a atividade qualitativa e quantitativa das proteases das espécies de cogumelos 

do gênero Auricularia; 

• Selecionar uma espécie promissora do gênero Auricularia quanto à produção de proteases; 

• Caracterizar parcialmente quanto ao efeito do pH e temperatura na atividade das proteases 

da espécie selecionada. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Cogumelos 

4.1.1.  Reativação dos cogumelos 

Nesta pesquisa foram avaliadas as espécies Auricularia delicata AM 290 (coletada em 

Coari), A. delicata AM 282 (coletada em Manaus) e A. fuscosuccinea AM 242, cedidas do acervo 

da Coleção de Culturas DPUA, da Universidade Federal do Amazonas – UFAM. Das culturas 

selecionadas, preservadas sob refrigeração, foram retirados fragmentos miceliais para cultivo em 

ágar batata com extrato de levedura 0,5% [(p/v), BDA+YE 0,5%], em placa de Petri. Os cultivos 

foram mantidos a 25 ºC por oito dias. 

 

4.1.2.  Análise da viabilidade e pureza das culturas 

Para confirmar a viabilidade e a pureza das espécies de cogumelo na fase micelial, após 

crescimento em BDA+YE 0,5% (p/v), fragmentos miceliais retirados de cada colônia foram 

transferidos para lâminas de microscopia. As estruturas miceliais foram coradas com azul de 

lactofenol e observadas em microscópio óptico. A pureza da colônia foi confirmada pela presença 

de estruturas formadas apenas pelo filo Basidiomycota. Além desses procedimentos, as culturas 

foram observadas a cada 24h para monitoramento da pureza do cultivo (FERNANDÉZ; CAÑÓN; 

ENAO, 2017). 

 

4.1.3.  Preparo de culturas estoque 

Para obtenção da cultura inóculo foram utilizadas as culturas puras e viáveis em BDA+YE 

0,5%. Desses cultivos foram retirados discos miceliais de 8 mm e transferidos para BDA+YE 0,5% 

em Placa de Petri, e os cultivos foram mantidos a 25 ºC por oito dias, observando a cada 24 horas. 

 

4.2. Determinação da atividade de proteases em meio sólido 

De cada cultura inóculo obtida do item 4.1.3 foram retirados três discos miceliais, medindo 

8 mm de diâmetro, para inoculação na superfície de ágar leite, em placa de Petri. As placas foram 

mantidas a 37°C por 18 horas. A atividade enzimática foi determinada pelo tamanho do halo em 

milímetros (CHEN et al., 2003). 

 

4.3.  Produção das proteases por espécies de cogumelos do gênero Auricularia 
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4.3.1.  Cultivo em meio líquido (Fermentação Submersa) 

As proteases foram produzidas por fermentação submersa em meio Glicose-Extrato de 

Levedura-Peptona (GYP) (g/L de água destilada): glicose (20,0); peptona (10,0); extrato de 

levedura (1,0); suplementado com gelatina 0,5% (p/v); pH 6,4. Em cada frasco de Erlenmeyer de 

125mL contendo 50mL de meio líquido foram inoculados 5 discos miceliais de 8mm de diâmetro, 

retirados da cultura inóculo em BDA+YE 0,5%. A fermentação foi conduzida a 30 °C, a 150 rpm, 

por 72 horas. 

 

4.3.2.  Recuperação do extrato bruto 

Ao término da fermentação, a biomassa foi separada do extrato bruto por filtração a vácuo, 

utilizando papel de filtro Whatman n. 1. Em seguida, as amostras de extrato foram novamente 

filtradas utilizando membranas de éster de celulose 0,45μm. Em cada amostra de extrato bruto foi 

determinada a atividade quantitativa das proteases. 

 

4.4.  Avaliação proteolítica quantitativa 

A atividade proteolítica foi determinada quantitativamente segundo metodologia descrita 

por Kirsch et al. (2013). Em cada tubo do tipo Falcon foi adicionado 250 µL do substrato 

azocaseína 1,0% (p/v), em tampão 0,1M Tris-HCl, pH 7,2 a 150 µL dos extratos brutos. A mistura 

da reação foi incubada a 25 ºC por uma hora em câmara escura. Em seguida foi adicionado 1,2 mL 

de ácido Tricloroacético 10% (p/v). Ao término da centrifugação a 4 ºC, 10.000 xg, por 5 minutos, 

foram retirados 800 µL do sobrenadante para adição em 1,4 mL de NaOH 1M. Uma unidade de 

atividade proteolítica foi definida como a quantidade de enzima capaz de produzir um aumento na 

absorvância de 0,01 em uma hora a 440 nm, expressa em U/mL. 

 

4.5.  Determinação do efeito do pH e da temperatura na atividade proteolítica 

Na determinação do pH ótimo foram elaboradas soluções de azocaseína (1%, p/v) nos 

seguintes tampões (0,1 M): acetato de sódio (pH 5 e 6), Tris-HCl (pH 7 e 8) e Glicina-NaOH (pH 

9 e 10). Em seguida, a atividade proteolítica foi determinada conforme descrito no item 4.4. No 

teste de determinação da temperatura ótima das enzimas, a mistura reacional [(azocaseína diluída 

em tampão de pH ótimo) + extrato enzimático] foi incubada nas seguintes temperaturas: 25, 30, 
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40, 50, 60 e 70°C, durante 60 minutos. Em seguida, a atividade proteolítica foi determinada 

conforme descrito no item 4.4 (KIRSCH et al., 2013). 

4.6.  Análise estatística 

Em todos os experimentos, os testes foram realizados em triplicata e os dados foram 

submetidos a análise estatística descritiva, ANOVA (p ≤ 5%) e Teste de Tukey utilizando o 

software MINITAB 16. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Cultivo de cogumelos e produção de proteases 

Estudos vêm sendo realizados para determinar as melhores condições de cultivo de 

Auricularia, considerando a importância nutricional da biomassa e o valor econômico das enzimas 

proteolíticas sintetizadas por cogumelos gelatinosos (XIAO et al., 2021). Nas condições avaliadas, 

todas as espécies de Auricularia cultivadas em BDA + YE 0,5% (p/v) expressaram viabilidade de 

crescimento, sem contaminação na fase micelial. Na figura 3A-B estão apresentadas culturas que 

manifestaram crescimento micelial nas condições de cultivo em laboratório.  

Em referência à atividade qualitativa das proteases dos cogumelos avaliados neste estudo, 

todos os representantes selecionados expressaram atividade de proteases pelo método de difusão 

em ágar (Figura 3C-D). Nas condições analisadas, o halo de atividade das proteases foi 

significativo para todas as espécies, variando de 11,83 mm a 12,50 mm (Tabela 2). 

 

Figura 3. Viabilidade do crescimento de espécies de Auricularia cultivadas em BDA + YE 0,5% 

(p/v) por oito dias, e determinação de atividade proteolítica em meio sólido. (A e D) A. delicata 

AM 282, (B e E) A. fuscosuccinea AM 242, (C) A. delicata AM 290. 

 

Fonte: Autora  
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Tabela 2. Atividade de proteases determinada pelo método de difusão em ágar utilizando discos miceliais 

dos cultivos de espécies de Auricularia pertencentes ao acervo da Coleção de Culturas DPUA/UFAM.  

Espécies Diâmetro do halo (mm) 

Auricularia delicata AM 290 12,25 ± 1,25a 

A. delicata AM 282 11,83 ± 0,76a 

A. fuscosuccinea AM 242 12,50 ± 0,50a 

Médias que compartilham a mesma letra não são significativamente diferentes pelo teste de Tukey (p<0,05) 

 

Coelho et al. (2021) verificaram a formação de halos de hidrólise para protease (17,67 mm) 

pela espécie Pleurotus ostreatoroseus, e Souza et al. (2008), ao utilizarem o ensaio qualitativo cup 

plate para detecção de enzimas, constataram diversas espécies de Basidiomicetos como fontes de 

proteases, com halos que variaram de 10,9 mm para Trametes sp. 11E4, a 23,8 mm para 

Pycnoporus sanguineus 12B. 

Diversos são os métodos citados para determinação da atividade de proteases em meio 

sólido, entre esses, o método de difusão em ágar (técnicas do disco e do poço) é comumente 

utilizado em testes enzimáticos qualitativos. Entretanto, vários fatores podem causar interferência, 

como a composição do meio, pureza da cultura, condições de crescimento e organismo, o que pode 

resultar em dados não muito confiáveis ao relacionar a atividade enzimática com o tamanho do 

halo. Todavia, estudos demonstram que, o uso dessas técnicas permite selecionar microrganismos 

produtores de enzimas proteolíticas (ALVES et al., 2008; SILVA et al., 2018). 

De acordo com os dados obtidos (Tabela 3), nas condições de fermentação em meio líquido, 

a atividade significativa de proteases (44,33 U/mL ± 1,86) foi determinada no extrato bruto 

recuperado dos cultivos de A. delicata AM 290, a qual foi selecionada para caracterização parcial 

quanto ao pH e temperatura ótimos das proteases. 

 

Tabela 3. Atividade quantitativa de proteases de espécies de Auricularia pertencentes ao acervo da Coleção DPUA, 

utilizando como substrato azocaseína. 

Espécies Atividade proteolítica (U/mL) pH final do extrato 

Auricularia delicata AM 290 44,33 ± 1,86a 5,0 

A. delicata AM 282 27,18 ± 0,63b 5,0 

A. fuscosuccinea AM 242 21,22 ± 0,65c 4,0 

Médias que não compartilham a mesma letra são significativamente diferentes pelo teste de Tukey (p<0,05) 
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Em condições experimentais similares ao realizado neste estudo, Martim et al. (2017) 

relataram valores de atividade proteolítica para Ganoderma lucidum (23,50 U/mL) e Lentinus 

crinitus (27,20 U/mL), dados semelhantes ao encontrado em A. delicata AM 282 e A. fuscosuccinea 

AM 242. Silva et al. (2015), em processo de fermentação submersa semelhante, observaram 

atividade enzimática de 42,44 U/mL em extratos brutos de Pleurotus albidus, resultados próximos 

ao encontrado em A. delicata AM 290. 

Ao final do processo de cultivo em meio líquido, também foi registrado mudança de pH 

nos extratos brutos das espécies, que inicialmente o valor correspondia a pH 6,4. Ambos os extratos 

de A. delicata sofreram uma redução do pH para 5, e o extrato de A. fuscosuccinea apresentou 

qualidade mais ácida, com pH 4. Essas variações observadas nos valores de pH estão associadas 

às características fisiológicas típicas de cada espécie de cogumelo (GARCIA et al., 2012). 

A. delicata e A. fuscosuccinea são comumente encontradas na Amazônia, e ainda que 

tenham distribuição cosmopolita, raros são os estudos que abordam a respeito de proteases 

produzidas por cogumelos desse gênero, sendo mais pesquisados por produzirem enzimas 

ligninolíticas e por seu valor alimentício (KALIYAPERUMAL; KEZO; GUNASEELAN, 2018). 

Neste estudo A. delicata AM 290 expressou quantitativos superiores as demais espécies, resultado 

que indica o potencial biotecnológico dessa espécie. E ainda que A. fuscosuccinea não tenha 

produzido valores significativamente altos da enzima, este é um dos raros trabalhos a observar que, 

nas condições experimentais, essa espécie expressou atividade de proteases. 

 

5.2. Efeito do pH e da temperatura na atividade proteolítica 

A figura 4 mostra o efeito do pH e da temperatura na atividade proteolítica do extrato bruto 

de A. delicata AM 290. Segundo os dados obtidos, o extrato enzimático apresentou atividade em 

todas as faixas de pH testadas, porém, observou-se maior atividade em pH 5,0, o que confirma a 

predominância de proteases ácidas. Em valores superiores houve decréscimo de atividade, 

apresentando em pH 10,0 uma redução de até 52,39% da atividade máxima. 

Tais resultados são semelhantes com estudos que avaliaram o pH ótimo de proteases de 

outras espécies de cogumelos, como Pleurotus albidus e Lentinus crinitus, que foram cultivados 

em condições semelhantes de fermentação submersa (MARTIM et al., 2017; MAGALHÃES et 

al., 2019). Em condições de cultivo em meio sólido, Cha et al. (2010) e Barbosa et al. (2020) 
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também relataram maiores atividades catalíticas em pH 5,0 nos extratos de P. eryngii e P. 

ostreatoroseus, respectivamente. 

 

 

Fonte: Autora  

 

Proteases com atividade ótima nessa faixa de pH são consideradas enzimas ácidas ou 

fracamente ácidas. Esses biocatalisadores são aplicados principalmente na indústria de alimentos, 

para diminuir o sabor amargo dos alimentos ao realizar o processo de hidrólise de proteínas, 

aumentar a qualidade de cervejas e sucos, auxiliar na produção de temperos, de molhos de soja, 

melhorar a textura de pastas de farinha e amaciar fibrilas musculares (PIRES; FONSECA; 

SERUDO, 2019; RAZZAQ et al., 2019). 

Quanto ao efeito da temperatura, foi observada atividade catalítica máxima em duas 

temperaturas, 50 e 60 °C, não sendo significativamente diferentes. Em temperaturas superiores 

houve uma redução de atividade de até 67,85% na temperatura de 70 °C. Entretanto, em valores 

inferiores essa redução foi mais acentuada, chegando a ser 21,22% inferior ao valor encontrado em 

temperatura ótima. 

Magalhães et al. (2019) e Brito et al. (2019) observaram atividade ótima a 50 °C em 

enzimas proteolíticas produzidas por L. crinitus, tanto em cultivo submerso, como em substrato 

sólido. Os cogumelos P. ostreatoroseus e P. citrinopileatus também apresentaram temperatura 

ótima a 50 °C (CUI et al., 2007; SILVA, 2015), entretanto, tais dados diferem do resultado 

observado em A. delicata AM 290, pois nenhuma dessas espécies apresentou dois pontos de 

temperatura ótima. 
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Figura 4. Efeito do pH (A) e da temperatura (B) na atividade proteolítica de Auricularia delicata AM 290 

cultivada em meio líquido (GYP + gelatina 0,5 %, p/v). 
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A presença de dois picos de atividade ótima de temperatura pode indicar a existência de 

diferentes tipos de protease no extrato bruto, visto que Bakr et al. (2022) observaram em extratos 

brutos de P. florida uma ampla faixa de temperatura ótima entre 45 e 55 ºC, entretanto, ao 

purificarem a enzima de interesse, relataram atividade ótima na temperatura de 50 ºC. Silva (2015) 

também observou uma atividade ótima a 50 ºC em extratos brutos de P. ostreatoroseus, seguida de 

um decréscimo a 60º C e um aumento súbito de atividade enzimática a 70 ºC. 

Fatores ambientais, como temperatura e pH, podem influenciar o metabolismo do 

microrganismo na produção de enzimas, e para obter rendimentos melhores de proteases 

comercialmente viáveis, é essencial otimizar os meios de fermentação para melhorar a produção 

de proteases (SHARMA et al., 2017). Além disso, é importante conhecer as características 

bioquímicas para estimular, potencializar e otimizar a atividade de proteases, confirmando a 

viabilidade de biocatalizadores para aplicação em escala industrial (BARBOSA et al., 2020). 
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6. CONCLUSÃO 

Os cogumelos comestíveis Auricularia delicata AM 290, A. delicata AM 282 e A. 

fuscosuccinea AM 242 são espécies produtoras de proteases, e expressaram atividade proteolítica 

semelhante nos testes qualitativos em meio sólido. Entre as três espécies de Auricularia cultivadas 

em meio líquido, A. delicata AM 290 produziu enzimas proteolíticas em quantidade significativa, 

com ação em faixa ampla de pH e temperatura, com predominância de proteases ácidas com 

atividade ótima em pH 5,0 e temperatura a 50 e 60 °C. As enzimas produzidas por A. delicata AM 

290 possuem potencial para aplicação industrial, principalmente na indústria de alimentos. 
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