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RESUMO – A torta de mamona é bastante nutritiva, porém é observada a presença de ricina, uma das
mais potentes fitotoxinas. Existem diferentes estudos envolvendo a purificação dessa proteína, no
entanto, os métodos de purificação de ricina empregados, geralmente, são laboriosos e de alto custo.
Neste trabalho estudou-se um método de purificação de ricina, após processo de extração de proteínas
utilizando precipitação com (NH4)2SO4, em cinco intervalos de saturação: 0-20%, 20-40%, 40-60%, 6080%, 80-90%, a fim de se observar em qual destes ocorre a precipitação isolada de ricina e avaliar a
quantidade da proteína precipitada. Após a extração das proteínas e precipitação com (NH4)2SO4, as
amostras foram submetidas ao método de Bradford e eletroforese em gel de poliacrilamida nãodesnaturante. Segundo o método de Bradford verificou-se que 20g de torta apresentou 87,894mg de
proteína. Verificou-se que em todos os intervalos de saturação com (NH4)2SO4, houve precipitação de
ricina e outra (s) proteína(s). Os porcentuais de precipitação de proteína nos intervalos de: 0-20%, 2040%, 40-60%, 60-80%, 80-90% foram 2,48%, 38,31%, 47,55%, 11,21%, 0,45%, respectivamente.
Assim, conclui-se que não foi possível isolar a ricina adotando o método de purificação com (NH4)2SO4,
e que a maior quantidade de proteína precipitada correspondeu ao intervalo de 40-60% de saturação.
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INTRODUÇÃO
A precipitação de proteínas com sulfato de amônio é conhecida por ser útil na concentração de
soluções diluídas de proteína e no fracionamento de mistura de proteínas.
O mecanismo de precipitação de proteínas com sais decorre de um aumento da força iônica do
sistema. Quando pequenas quantidades de sal são adicionadas à solução contendo proteínas, ocorre
uma interação destas com as cargas provenientes da dissociação do sal e diminuição da interação
inter-proteínas, aumentando a solubilidade no meio aquoso. Porém, em condições de elevada força
iônica, decorrente da adição de grandes quantidades de sal, verifica-se um efeito oposto. As moléculas
de água, interagem mais fortemente com os íons provenientes da dissociação do sal, promovendo
desta forma, a desidratação das proteínas. Durante esse processo, a interação inter-proteínas se torna
mais forte, diminuindo a solubilidade das mesmas em meio aquoso e, conseqüentemente, a ocorrência
de precipitação das proteínas. Esse processo é também conhecido por "salting-out".
A precipitação de proteínas pelo gradativo aumento da concentração de sais é um processo
muito importante para a separação de misturas complexas de proteínas, uma vez que a concentração
de sal necessária para precipitação é diferente para cada proteína. O sulfato de amônio tem sido o sal

mais comumente utilizado nos ensaios de precipitação de proteína por algumas de suas características
como a alta solubilidade, baixo custo e baixa toxicidade.
A torta de mamona possui grande quantidade de proteínas, fato que tem incentivado o destino
da mesma para ração. No entanto, quando o interesse é isolar um único tipo de proteína da torta de
mamona recorre-se a métodos de alto custo como cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC).
Neste sentido, a precipitação de proteínas com sulfato de amônio é uma alternativa de baixo custo e
amplamente empregada para a purificação de um tipo de proteína de interesse (BACILA, 2001;
FENGXIA et al., 2008). A ricina é uma proteína de alta toxicidade presente na torta de mamona e
representa foco de estudo de inúmeras pesquisas na área da saúde (NA et al., 2004) e agrária
(ANANDAN, et al., 2005) e que talvez possa ser isolada pelo método da saturação da solução com
sulfato de amônio.
Este trabalho teve o objetivo de avaliar a possibilidade de precipitação isolada de ricina e
através do método de Bradford quantificá-la, a fim de desenvolver um método simples de purificação
da ricina e conhecer a quantidade de ricina possível de ser obtida.

MATERIAL E MÉTODOS
Para a extração da ricina, 20 g de torta de mamona obtida a partir de sementes da cultivar
Nordestina concedidas pela Embrapa Algodão, foram homogeneizadas em solução de NaCl 0,15 mol
L-1 por 30 minutos. Posteriormente, centrifugou-se a solução a 32981 x g por 20 minutos em
temperatura de 4º C e separou-se o sobrenadante (S1). O resíduo foi novamente homogeneizado em
solução salina e centrifugado nas mesmas condições anteriores para a separação do sobrenadante
(S2). Misturaram-se os dois sobrenadantes, obtendo-se o sobrenadante total (St). Foi retirada uma
alíquota de 1 mL de cada sobrenadante para o método de Bradford (1976).
O sobrenadante total foi submetido à precipitação com sulfato de amônio (NH4)2SO4,
empregando cinco intervalos de saturação: 0-20% (m/m), 20-40% (m/m), 40-60% (m/m), 60-80%(m/m),
80-90% (m/m) de acordo com Scopes (1993). A cada saturação com sulfato de amônio a solução foi
deixada em descanso por uma noite (overnight), centrifugada a 32981 x g por 20 minutos e coletado o
precipitado. Os precipitados foram solubilizados em NaCl 0,15 mol L-1, dialisados contra água destilada
e submetidos ao método de Bradford (1976).
Realizou-se eletroforese das amostras dos precipitados de cada intervalo de saturação em gel
de poliacrilamida a 12,5%, sob condições não desnaturantes, por 1 hora e 40 minutos aplicando
corrente contínua de 20 mA.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo o método de Bradford (1976) o sobrenadante total obtido a partir de 20 g de torta de
mamona apresentou concentração de proteínas de 58,59 ±0,2378 µg /100µL, totalizando cerca de
87,89 mg de proteína. Na Tabela 1, verificou-se que os intervalos de saturação de 0-20%, 20-40%, 4060%, 60-80%, 80-90% demonstraram os seguintes percentuais de precipitação de proteínas: 2,48%,
38,31%, 47,55%, 11,21% e 0,45%, respectivamente.
Observa-se na Figura 1 que a ricina precipitou em todos os intervalos de saturação, embora na
figura o intervalo de saturação com sulfato de amônio de 20-40% não esteja bem nítida a presença da
banda correspondente a ricina, 66 kDa, em virtude da diluição adotada. No intervalo de 80-90% a
banda correspondente a ricina foi visualizada fracamente, devido a mesma ter precipitado em maior
quantidade nos intervalos de saturação anteriores.

CONCLUSÕES
Não foi possível isolar a ricina pelo método de saturação com sulfato de amônio nos intervalos
estudados.
Maior quantidade de proteínas precipitadas foi verificada no intervalo de saturação com sulfato
de amônio de 40-60%.
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Tabela 1. Percentuais de proteína precipitada nos intervalos de saturação de 0-20%; 20-40%; 40-60%,
60-80%, 80-90% com sulfato de amônio.
Grau de saturação
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Figura 1. Eletroforese de gel de poliacrilamida 12,5% em condições não desnaturantes de BSAmarcador (1) e amostras dos percentuais de proteína precipitada nos intervalos de saturação de 0-20%
(2); 20-40% (3); 40-60% (4); 60-80%(5); 80-90%(6), com sulfato de amônio.

