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RESUMO 

 

Bem, JSP. Casca de manga como indutor de enzimas em Trichoderma harzianum: 

estratégia para degradação de biofilme cariogênico e reutilização de resíduos 

industriais. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia 

de Ribeirão Preto; 2022. 

 

O uso industrial de frutas como a manga produz toneladas de resíduos 

agroindustriais que são, em maioria, descartados no meio ambiente. Já foi 

demonstrado que a polpa de manga induz a secreção de enzimas hidrolíticas no fungo 

Trichoderma harzianum, as quais tiveram efeito sobre biofilmes jovens, hidrolisando 

os polissacarídeos insolúveis, um dos principais fatores de virulência de biofilmes 

cariogênicos. Entretanto, o potencial para degradação de biofilme das enzimas 

fúngicas induzidas a partir de um dos principais rejeitos industriais da manga - a casca 

- ainda não foi explorado, sendo este o objetivo do trabalho. Na primeira etapa, frações 

da casca (CA) e da polpa precipitada com etanol (PP) de mangas Tommy Atkins foram 

obtidas, sendo uma alíquota reservada para a determinação da composição 

monossacarídica e teor de ácido urônico. As alíquotas restantes de ambas as frações 

foram esterilizadas e adicionadas ao meio de cultura contendo T. harzianum para 

indução de enzimas hidrolíticas. Após 192 horas, o meio de cultivo foi centrifugado e 

enquanto parte do sobrenadante (extrato de enzimas) foi utilizada para análise 

proteômica, outra parte foi reservada para segunda etapa do experimento, na qual 

biofilmes de S. mutans, em regime de “miséria e fartura”, foram expostos aos 

tratamentos (n=9): a) NaCl 0,9%, como controle negativo; b) solução de digluconato 

de clorexidina 0,12%, como controle positivo; c) extrato de enzimas de T. harzianum 

induzidas por polissacarídeos de CA; d) extrato de enzimas de T. harzianum induzidas 

por polissacarídeos de PP; e) extrato de enzimas de T. harzianum induzidas por 

polissacarídeos extracelulares insolúveis de S. mutans (PECI, controle positivo para 

glucanases-α-1,3). A acidogenicidade, viabilidade bacteriana, quantificação de 

polissacarídeos insolúveis foram determinadas após cada período experimental, em 

três repetições distintas.  Também foi realizada análise morfológica do biofilme por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) em duplicata. A partir da análise de 

variância (ANOVA) seguida pelo teste post hoc de Tukey (α=5%) foi verificado que os 



 
 

extratos induzidos por CA e PP apresentaram atividades específicas inferiores ao 

grupo PECI (p<0,05). A porcentagem de ácido urônico foi menor na fração CA se 

comparada à fração PP, sendo predominantemente constituída por galactose e 

arabinose, respectivamente. As enzimas hidrolíticas produzidas a partir da incubação 

de CA ou PP com T. harzianum não alteraram o metabolismo ou a viabilidade 

bacteriana do biofilme (p<0,05). Apesar das imagens obtidas por MEV sugerirem 

algum grau de degradação da matriz, a quantificação de glucanos insolúveis para os 

grupos CA e PP não diferiram do grupo controle (p>0,05), sugerindo um discreto efeito 

sobre a desorganização do biofilme de S. mutans. Considerando que a estratégia de 

degradação enzimática da matriz pode acentuar a performance de antimicrobianos, 

estudos futuros devem aliar tal iniciativa ao uso de produtos naturais, os quais podem 

apresentar efeito sinérgico no controle do biofilme 

   

Palavras-chave: Biofilme. Glucanos. Biotecnologia. Gerenciamento de resíduos. 

Mangífera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Bem, JSP. Mango peel as an enzyme inducer in Trichoderma harzianum: a strategy 

for cariogenic biofilm degradation and reuse of industrial waste. Ribeirão Preto: 

University of São Paulo, Ribeirão Preto Dental School; 2022. 

 

The industrial use of fruits such as mango produces tons of agro-industrial 

waste that are mostly discarded. It has already been demonstrated that mango pulp 

induces the secretion of glucano-hydrolytic enzymes in the fungus Trichoderma 

harzianum, which may affect insoluble polysaccharides, one of the main virulence 

factors of cariogenic biofilms. However, the biofilm degradation potential of fungal 

enzymes induced from one of the main industrial wastes of mango - the peel - has 

not yet been explored, which is the objective of this work. In the first step, fractions of 

the peel (PL) and ethanol-precipitated pulp (PP) of Tommy Atkins mangoes were 

obtained, with an aliquot reserved for the determination of the monosaccharide 

composition and uronic acid content. The remaining aliquots of both fractions were 

sterilized and added to the culture medium containing T. harzianum for induction of 

hydrolytic enzymes. After 192 hours, the culture medium was centrifuged and while 

part of the supernatant (enzyme extract) was used for proteomic analysis, another 

part was reserved for the second stage of the experiment, in which S. mutans 

biofilms, in a “feast and famine” were exposed to the treatments (n=9): a) NaCl 0.9% 

(negative control); b) 0.12% chlorhexidine digluconate (positive control); c) extract of 

enzymes induced by PL or PP or insoluble polysaccharide from S. mutans (IPS, 

positive control for glucanases). Acidogenicity, bacterial viability, quantification of 

insoluble polysaccharides, and three-dimensional analysis of the biofilm by scanning 

electron microscopy (SEM) were determined after each experimental period, in three 

different replications. From the ANOVA followed by the Tukey test (α=5%), it was 

observed that the extracts induced by PL and PP showed lower specific activities than 

the IPS group (p<0.05). The percentage of uronic acid was lower in the PL fraction 

compared to the PP fraction, being predominantly constituted by galactose and 

arabinose, respectively. The hydrolytic enzymes produced from the incubation of PL 

or PP with T. harzianum did not alter the metabolism or bacterial viability of the biofilm 

(p<0.05). Although the images obtained by SEM suggest some degree of matrix 



 
 

degradation, the quantification of insoluble glucans for the PL and PP groups did not 

differ from the control group (p>0.05), suggesting a slight effect on the disorganization 

of the S. mutans biofilm. Considering that the matrix enzymatic degradation strategy 

can enhance the performance of antimicrobials, future studies should combine this 

initiative with the use of natural products, which may have a synergistic effect on 

biofilm control.  

 

Keywords: Biofilm. Glucans. Biotecnology. Waste management. Mangífera. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cárie dental é uma doença biofilme-açúcar dependente que promove 

desmineralização dos tecidos duros do dente (Pitts et al., 2017). Estudos mostram que 

a cárie é a décima doença mais prevalente na infância, acometendo até 621 milhões 

de crianças no mundo (Kassebaum et al., 2017; El Tantawi et al., 2018; Bernabe et al., 

2020; Haworth et al., 2020). Quando não tratada, pode afetar não apenas a função 

mastigatória, mas também a fonação, interação psicossocial e a qualidade de vida da 

criança e da família (Chaffee et al., 2017; Corrêa-Faria et al., 2018; Granville-Garcia 

et al., 2018; Abed et al., 2019). Desta forma, ações que possam controlar o biofilme 

cariogênico podem prevenir ou interromper o processo carioso.  

O desenvolvimento da lesão cariosa se dá pela desmineralização dental devido 

à ação de ácidos provenientes da metabolização de carboidratos por bactérias do 

biofilme. O ambiente ácido formado leva a uma disbiose (Marsh et al., 2015) que 

favorece espécies acidúricas (capazes de sobreviver em ambientes ácidos) e 

acidogênicas (produtoras de ácidos). Estas espécies utilizam carboidratos da dieta 

para produzir polissacarídeos que conferem maior volume e porosidade ao biofilme 

dental formado (Dibdin e Shellis, 1988), o que facilita a penetração dos açúcares da 

dieta nas partes mais internas do biofilme, retendo os ácidos bacterianos por mais 

tempo (Zero et al., 1986) e favorecendo a desmineralização dental (Cury et al., 2000). 

Assim, a degradação de tais polissacarídeos pode ser a chave para o controle da 

cárie.  

Dentre os polissacarídeos bacterianos, os glucanos insolúveis (predominância 

de ligações α-1→3) estão diretamente relacionados à etiologia da cárie dental (Cury 

et al., 2000; Mattos-Granner et al, 2000; Nobre dos Santos et al., 2002). Porém, em 

contraste com outros polímeros microbianos, as bactérias orais não são capazes de 

degradá-los, o que contribui para o aumento e acúmulo destes polímeros no biofilme 

(Mohammadi-Sichani et al., 2016). A degradação dos glucanos insolúveis ocorre pela 

ação de enzimas como as α-(1→3)-glucanases, também conhecidas como mutanases 

(Wiater et al., 2008). Neste contexto, o fungo de solo Trichoderma harzianum é, 

atualmente, a fonte de glucanase mais estudada na literatura (Sanz et al., 2005; Wiater 

et al., 2011; Wiater et al., 2012; Wiater et al., 2013a; Wiater et al., 2014) e sua utilização 

na degradação de polissacarídeos do biofilme dental tem sido analisada (Wiater et al., 

2011).  
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As glucanases são enzimas indutíveis, o que significa que as ligações α-(1→3) 

são responsáveis pela sua indução específica. Apesar de haver indícios de que a 

polpa da manga induza a formação de glucanases em T. harzianum e que estas 

tenham efeito sobre biofilmes jovens (Wiater et al., 2013b), não há até o momento 

estudos que tenham avaliado o efeito das cascas desta fruta na indução de tais 

enzimas e nem o efeito das enzimas induzidas por rejeitos de manga sobre biofilmes 

maduros. Isso se torna importante sob perspectiva ambiental, pois, durante o 

processamento da manga a casca e o caroço com a semente são descartados, 

correspondendo a 35-65% da massa total da fruta em rejeitos (García-Magaña et al., 

2013; Sogi et al., 2013; Ribeiro da Silva et al., 2014). Diante desse cenário, estudos 

que visem o reaproveitamento dos rejeitos industriais devem ser explorados, 

principalmente se tiverem potencial biotecnológico. Fungos como o Trichoderma 

harzianum tem sido utilizados como fonte de produção de enzimas hidrolíticas, as 

quais podem representar novas formas para o controle da matriz do biofilme, fator 

fundamental para o desenvolvimento da cárie dental. Entretanto, o potencial na 

produção de enzimas fúngicas a partir de um dos principais rejeitos industriais da 

manga - a casca - ainda não foi explorado.  

Assim, considerando que a cariogenicidade do biofilme aumenta com a 

quantidade de glucanos insolúveis (Cury et al., 2000) e que a degradação de tais 

polímeros seria um fator determinante para o controle da cárie dental, o objetivo deste 

trabalho foi, primeiramente, avaliar o potencial dos polissacarídeos presentes nos 

resíduos industriais da manga (casca) como indutores de enzimas em Trichoderma 

harzianum e em seguida estudar o efeito das enzimas produzidas sobre o biofilme 

cariogênico. Dessa forma, ao invés de fonte poluidora (Henrique et al., 2013; Jahurul 

et al., 2015), os resíduos de manga poderiam tornar-se uma fonte de indutores 

enzimáticos de glucanases, sendo facilmente disponíveis para a produção de enzimas 

que degradariam o biofilme oral, impactando diretamente no controle da doença cárie. 
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2. PROPOSIÇÃO 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar o potencial dos polissacarídeos presentes nos resíduos industriais da 

manga (casca) como indutores de enzimas em Trichoderma harzianum. Além disso, 

estudar o efeito das enzimas produzidas sobre o biofilme cariogênico. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Obtenção de frações da casca e polpa de manga; 

• Avaliar a composição monossacarídica e o teor de ácido urônico dos 

polissacarídeos das frações obtidas da casca e da polpa de manga; 

• Avaliar a produção de enzimas pelo fungo Trichoderma harzianum a partir 

dos polissacarídeos extraídos; 

• Avaliar a atividade específica da mutanase (proteômica) dos extratos 

enzimáticos; 

• Avaliar o efeito das enzimas produzidas pelo fungo em biofilmes 

cariogênicos de Streptococcus mutans. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Delineamento experimental 

Este trabalho foi realizado em duas etapas (Figura 1). Na primeira etapa, 

polissacarídeos do epicarpo (casca, CA) e mesocarpo (polpa, PP) da manga da 

variedade Tommy Atkins foram extraídos e quantificados com relação à composição 

monossacarídica e o teor de ácido urônico. A seguir, os polímeros foram adicionados 

a um meio de crescimento contendo Trichoderma harzianum para indução de enzimas 

hidrolíticas. Após incubação por 192 horas (Apêndice A), o meio de cultivo foi 

centrifugado e o sobrenadante contendo as enzimas fúngicas (extrato de enzimas) foi 

fracionado, sendo uma porção utilizada para análise proteômica, enquanto outra parte 

foi reservada para a segunda etapa que incluiu a exposição deste material ao biofilme 

cariogênico. Assim, na segunda etapa, biofilmes de Streptococcus mutans simulando 

condições fisiológicas de episódios de miséria e fartura que ocorrem na cavidade oral 

foram formados por 5 dias em lamínulas de vidro. No 3º dia do experimento, os 
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biofilmes foram expostos aos seguintes tratamentos (n=9): a) NaCl 0,9%, como 

controle negativo; b) solução de digluconato de clorexidina 0,12%, como controle 

positivo; c) extrato de enzimas de T. harzianum induzidas por polissacarídeos de CA; 

d) extrato de enzimas de T. harzianum induzidas por polissacarídeos de PP; e) extrato 

de enzimas de T. harzianum induzidas por polissacarídeos extracelulares insolúveis 

de S. mutans (PECI, controle positivo para glucanases-α-1,3). A acidogenicidade dos 

biofilmes foi determinada diariamente e, ao final do período experimental, a viabilidade 

bacteriana foi avaliada, seguida da extração e quantificação dos polissacarídeos 

insolúveis. Adicionalmente, a análise morfológica do biofilme por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) foi realizada em duplicata. Para comparação entre os 

grupos, inicialmente foi analisada a homogeneidade e variabilidade dos resultados. 

Após verificada que distribuição dos dados foi normal, foi aplicada a análise de 

variância (ANOVA) seguida do teste de Tukey para comparação entre grupos. O nível 

de significância aceito foi de 5%. 

 

Figura 1: Fluxograma do delineamento experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido pela autora. 

1 Hidrólise e análise da composição monossacarídica por HPLC e do teor de ácido urônico 
2 Atividade enzimática de mutanase (Wiater et al., 2013a) 
3  Quantificação de carboidratos (Dubois et al., 1956) 
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3.2. Primeira etapa: extração dos polissacarídeos da fruta e indução das 

glucanases em fungo 

3.2.1. Obtenção das frações brutas de manga 

Cinco mangas Tommy Atkins foram adquiridas em estágio maturo e próprio 

para consumo, sem injúrias e em completo desenvolvimento fisiológico, no mercado 

varejista da cidade de Ribeirão Preto. As frutas foram lavadas em água corrente e, 

posteriormente, separadas as cascas (80,84g) e polpas (2412g), sendo a elas 

adicionado etanol 92%. Após 15 minutos, o etanol foi evaporado e a fração casca 

(CA), limpa de resíduos de polpa, foi transferida para um béquer contendo 100 mL de 

etanol absoluto. Ao final de 20 minutos, o etanol foi evaporado até a secura e a fração 

foi moída e reservada (33.1 g). Uma fração da polpa (650g) foi homogeneizada em 1L 

de água Milliq, em liquidificador e filtrada em tecido, sendo o filtrado precipitado com 

3 volumes de etanol. Após refrigeração por 24 horas, o material foi centrifugado, 

liofilizado e reservada, sendo denominada PP (33.4 g). Desta forma, as frações brutas 

de casca de manga (CA) e polpa precipitada (PP) foram incubadas com Trichoderma 

harzianum e seu potencial gluconolítico foi avaliado em biofilmes patogênicos 

de Streptococcus mutans. 
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Figura 2: Fluxograma da obtenção das frações brutas de manga. CA= Casca, PP= Polpa Precipitada, 
PF= Polpa Filtrada e PT= Polpa Total.  
 

  

Fonte: Produzido pela autora. 

 

3.2.2. Isolamento dos polissacarídeos das frações da casca (CA) e fração 

precipitada da polpa (PP) de manga 

 

A partir de 2 gramas das frações brutas de CA e PP, obtidas como descrito no 

item 3.2.1, foi realizado o fracionamento e isolamento de polissacarídeos. As amostras 

foram submetidas a refluxo em Soxhlet, com uma mistura de tolueno:etanol (2:1 v/v), 

até a completa retirada dos pigmentos e lipídeos (4 horas). Após este processo, as 

amostras foram retiradas do refluxo, evaporado os solventes em capela e pesadas. A 

fração CA apresentou 18,5% de lipídeos e pigmentos enquanto a fração PP 

apresentou apenas traços destes componentes. 

As frações CA (1,63 g) e PP (2,0 g), deslipidificadas e despigmentadas, foram 

submetidas à extração aquosa a temperatura ambiente por 18 horas, centrifugadas e 

o resíduos foram extraídos com ácido ciclohexano-1,2 dinitrilo tetracético (CDTA) 
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50mM. Os sobrenadante das extrações aquosas de CA e PP foram precipitados com 

etanol (3 volumes), deixados sob refrigeração durante 24 horas e centrifugados. Os 

precipitados foram colocados em estufa a 50o C para evaporação do excesso de 

etanol e a seguir foram liofilizadas, obtendo-se as frações FCaquosa e FPaquosa. As 

frações tratadas com CDTA foram submetidas à diálise fechada contra água Milliq, 

durante 48 horas, com troca de água a cada 8 horas. Após este período, as amostras 

foram centrifugadas separando, assim, as frações insolúveis e solúveis que a seguir 

foram liofilizadas, obtendo-se as frações CACDTA INSOLÚVEL, PPCDTA INSOLÚVEL, CACDTA 

solúvel e PPCDTA SOLÚVEL. Todas as amostras foram quantificadas e o rendimento foi 

calculado. A Figura 3 resume esta etapa experimental: 

 

Figura 3: Esquema de extração e fracionamento dos polissacarídeos da casca (CA) e da polpa 
precipitada (PP) de manga Tommy Atkins 
 

 

Fonte: Produzido pela autora. 

 

3.2.3 Hidrólise ácida e análise por HPLC das frações FCaquosa, FPaquosa , 

FSCCDTA e FSPCDTA 

Alíquotas de 10 mg de cada uma das frações foram submetidas a hidrólise com 
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ácido sulfúrico 72%, em tubos hermeticamente fechados, durante 2 horas em gelo. A 

seguir, as soluções foram diluídas para 5% a 100o C durante 6 horas. As soluções 

foram neutralizadas com carbonato de bário, filtradas, secas e analisadas por 

cromatografia líquida de alta eficiência (High Performance Liquid Cromatography – 

HPLC). Os hidrolisados foram solubilizados em 1 mL de água Millliq, filtrados em filtro 

de 0,45 mm e colocados em vials para análise por HPLC (modelo U3000, Thermo 

Scientific, Massachusetts, EUA), utilizando como fase móvel H2O Milli-Q, fluxo 0,6 

mL/min, temperatura da coluna de 85o C e detecção por índice de refração. Para a 

confecção das curvas analíticas foram preparadas soluções padrão de galactose, 

glucose, manose, xilose e arabinose nas concentrações de 50, 100, 250, 500, 750 e 

1000 mg/mL. Todos os reagentes padrão foram adquiridos da Sigma-Aldrich (St. 

Louis, EUA). 

 

3.2.4 Determinação do teor da ácidos urônicos nas frações FCaquosa, 

FPaquosa, FSCCDTA e FSPCDTA 

 

Para esta etapa, foram preparadas soluções de 100 mg/mL de cada uma das 

frações para a quantificação de ácidos urônicos (Blumenkrantz & Asboe-

Hansen,1973). Utilizou-se como padrão solução de ácido glucurônico nas 

concentrações de 2,5 a 100 mg/mL e um branco com água Milli-Q. Todas as análises 

foram realizadas em triplicata. 

 
3.2.5  Incubação com Trichoderma harzianum 

O estudo (Figura 5) envolveu fermentações das diferentes frações de manga 

com o fungo T. harzianum, utilizando-se polissacarídeos bacterianos de S. mutans 

(PECI) como controle positivo para presença de glucanos α-(1→3). Para isso, 

biofilmes foram formados segundo Koo et al. (2003) e o PECI foi extraído segundo 

Aires et al. (2008).   

Tanto as frações de manga quanto os PECI foram pesados e alíquotas de 10 

mg foram acomodadas em eppendorfs de 1,5 mL e enviadas para irradiação no Centro 

de Energia Nuclear na Agricultura – CENA, no campus da Universidade de São Paulo 

em Piracicaba com dose de 100 Gy, taxa de dose de 0,169 kGy/h, por 35 minutos e 

29 segundos (Gammacell 220 ®, MDS Nordion, Ottawa, Canada) e reservados até o 
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momento de incubação com o fungo. 

As frações extraídas da manga foram adicionadas ao meio de crescimento 

contendo o fungo para a indução da produção de enzimas. O Trichoderma harzianum 

AF194011, foi gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Hamilton Cabral do Departamento de 

Ciências Farmacêuticas da FCFRP-USP. O microrganismo foi semeado em tubos 

inclinados com 03 a 05 mL de Batata Dextrose Agar (39 g/L) e incubado por 168 h, a 

30 ºC. Após o período de incubação, o material foi guardado em geladeira até o uso 

com validade de 30 dias. 

Antes do uso, o fungo foi submetido ao repique. Aos tubos inclinados, foram 

adicionados 10 mL de água estéril e com auxílio de alça de 10 µL foi feita a raspagem 

do material fúngico. A solução aquosa foi filtrada em funil contendo gaze estéril e uma 

alíquota de 10 µL foi submetida à contagem de esporos na câmara de Neubauer. Para 

o pré-cultivo, cada biorreator deve receber 10 mL do meio de pré-cultivo em pH 6 

como descrito por Khanna et al. (1995) (Tabela 1), adicionados de 5x106 esporos. 

O material foi incubado por 18 h, a 30 ºC e 120 rpm em agitador horizontal (Câmara 

Incubadora com Agitação Orbital MA420, Marconi, Piracicaba, Brasil). 

 

Tabela 1. Composição meio de crescimento para o cultivo de Trichoderma harzianum 

Reagente 

 

Concentração no meio 

(%) 

K₂HPO₄ 0,7 

KH₂PO₄ 0,2 

CaCl₂ 0,01 

MgSO₄  0,01 

Extrato de levedura 0,1 

Peptona 0,01 

Citrato de sódio 0,01 

 

A seguir, foi centrifugado por 15 min, a 4 ºC e 12.000 g. O sobrenadante foi 

descartado e ao precipitado de cada biorreator (massa de micélio), foram adicionados 

10 mL do meio de cultivo estéril composto por 0,01 g de extrato de levedura e 5 mL 

de sais de Khanna para cada 100 mL (Khanna et al., 1995) e 10 mg da fração de 

manga (casca ou polpa precipitada) ou 10 mg de polissacarídeos extracelulares 

insolúveis – PECI (controle positivo para glucanos α-(1→3)). O conjunto foi incubado 
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por 192 h, a 30 ºC e 220 rpm. Este tempo justifica-se, pois, estudos prévios realizados 

em nosso laboratório mostraram que a exposição do polissacarídeo de S. mutans às 

enzimas fúngicas de T. harzianum promoveu maior hidrólise do polímero 192 horas 

após incubação (dados não mostrados). Assim, após 192 horas, o meio de 

crescimento foi centrifugado (10.000 g, 4 ºC, por 20 minutos) e o sobrenadante 

(extrato de enzimas fúngicas) teve alíquotas analisadas em relação à atividade 

específica de α-1,3-glucanases e ao pH dos extratos. A maior fração do sobrenadante, 

30 mL, foi utilizada para o estudo com biofilmes de S. mutans.  

 

Figura 4. Fluxograma das etapas de indução de enzimas em fungo por frações da manga (casca e 
polpa) ou controles. PECI (Polissacarídeo Extracelular Insolúvel do S. mutans) = controle positivo para 
presença de glucanos α-(1→3), CO (Controle Negativo) = fungo em meio de cultivo não exposto a 
substratos. Análises realizadas em triplicata. 

 

Fonte: Produzido pela autora. 

 

3.2.6 Atividade específica de α-(1,3)-glucanases nos extratos 

Preparação de PECI pré-tratado com dextranase 

Para diminuir as ramificações e aumentar a proporção de ligações α-(1→3), 

os PECI foram pré-tratados com dextranase de Penicillium sp. (25 U/mg, Sigma-

Aldrich, St. Louis, EUA) conforme descrito previamente com ligeira modificação 
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(Wiater et al., 2013). Concisamente, 50 U de dextranase/mg de PECI foram 

solubilizados em solução 0,2% PECI em tampão acetato. A hidrólise ocorreu a 37 

ºC, pH 6. Após 72h, a suspensão resultante foi centrifugada (1000 g, 10 min, 

temperatura ambiente). O sobrenadante foi descartado e o precipitado foi 

ressuspendido em 500 µL de tampão acetato (pH 5,5, 0,2 M). Esta nova solução 

foi reservada para o ensaio de atividade enzimática. 

 

Ensaio de atividade enzimática 

Para determinação da atividade da α-1,3-glucanase em cada extrato, 250 

µL de solução de PECI pré-tratado foram adicionados a 250 µL de extrato 

enzimático fúngico ativo ou inativado (100 ºC, 30 min, Drybath Stdrd blckm, 

Thermo Scientific, Massachusetts, EUA). Após 3h de hidrólise a 40 ºC, a 

suspensão foi centrifugada (1000 g, 10 min, temperatura ambiente) e o 

sobrenadante foi quantificado para açúcares redutores pelo método DNS (Miller, 

1959). Foram incluídos brancos de enzima e substrato. Uma unidade de atividade 

de glucanase (U) representa a quantidade de enzima necessária para produzir 

açúcares redutores equivalentes a 1 µmol de glucose em 1 min. Expressamos os 

resultados como atividade específica, que considera a quantidade de substrato 

convertida em produto pela enzima por unidade de tempo e quantidade total de 

proteína (U/mg de proteína total). O teor de proteína para o extrato fúngico foi 

quantificado pelo método de Bradford, usando albumina de soro bovino como 

padrão (Bradford,1976). 

 

3.3. Segunda etapa: estudo com biofilmes cariogênicos 

  3.3.1.  Crescimento de biofilme de S. mutans e tratamentos 

O biofilme de S. mutans em modelo de miséria e fartura de substrato simula as 

condições de flutuação de exposição a carboidratos presentes na cavidade oral e por 

isso é considerado de grande patogenicidade. Este biofilme foi validado para analisar 

efeito de antimicrobianos em biofilmes (Ccahuana-Vasquez e Cury, 2010).  

Colônias de S. mutans UA 159, gentilmente cedidas pelo Prof Dr Jaime 

Aparecido Cury da Faculdade de Odontologia de Piracicaba-UNICAMP, foram 

reativadas e transferidas para meio de cultura ultrapurificado contendo glucose 1% 

(p/v) e incubadas a 37 °C e 5% de CO2 para formação do starter. Após 18 horas de 

incubação, o mesmo foi transferido para frasco estéril contendo meio de cultura 
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ultrapurificado e glucose 0,1 mMol/L. Após homogeneização, 5 mL desta mistura foi 

pipetada em poços da placa de 12 poços seguida da inserção de lamínulas de vidro 

(2,1 x 1,9 cm), sendo o conjunto incubado a 37 °C e 5% de CO2 por 24 horas.  

Após 24 horas, as lamínulas de vidro foram retiradas da estufa e expostas 

durante 1 minuto às soluções de sacarose a 10%, em horários pré-determinados 

(8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30). Após cada desafio cariogênico, 

as lamínulas foram lavadas com solução salina e recolocadas nos poços contendo 

meio de cultura ultrapurificado. Os meios de cultura foram trocados diariamente e 

tiveram seu pH determinado para avaliação da acidogenicidade dos biofilmes (item 

3.3.2). No terceiro dia de crescimento, além dos banhos de sacarose, os biofilmes 

foram divididos em grupos (n= 9) e tratados por 1 min, 2x/dia (Figura 5) por mais 2 

dias, com um dos seguintes tratamentos: a) NaCl 0,9%, como controle negativo; b) 

solução de digluconato de clorexidina 0,12%, como controle positivo (Figura 6); c) 

extrato de enzimas ativas de T. harzianum induzidas por polissacarídeosbacterianos 

insolúveis; d) extrato de enzimas ativas de T. harzianum induzidas por polissacarídeos 

de polpa ou casca de manga. 

 

Figura 5. Fluxograma do experimento de efeito antibiofilme de extratos enzimáticos fúngicos. Em 
vermelho as análises microbiológicas realizadas. CA= Casca, PP= Polpa Precipitada, PECI = 
Polissacarídeos bacterianos insolúveis, CHX = digluconato de clorexidina 0,12%, NaCl = solução de 
cloreto de sódio 0,9%. 

 

Fonte: Produzido pela autora. 
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Figura 6: Fluxograma do experimento de efeito antibiofilme de extratos enzimáticos fúngicos. Em 
vermelho as análises microbiológicas realizadas. CA= Casca, PP= Polpa Precipitada, PECI = 
Polissacarídeos bacterianos insolúveis, CHX = digluconato de clorexidina 0,12%, NaCl = solução de 
cloreto de sódio 0,9%. 

 
 

 

         Fonte: Arquivo da autora. 

 

Após o quinto dia de crescimento do biofilme, os mesmos foram lavados três 

vezes em solução salina para retirar o excesso de meio. Em seguida, os biofilmes 

foram coletados com o auxílio de uma espátula estéril e alíquotas de no máximo 15 

mg foram distribuídas em frascos tipo eppendorfs contendo 1 mL de NaCl 0,9%. Estas 

amostras foram homogeneizadas com sonicador e tanto a viabilidade bacteriana 

quanto a extração de polissacarídeos foram determinadas (Aires et al., 2008). O 

experimento foi repetido em triplicata.  

 

3.3.2. Acidogenicidade do biofilme 

 

Os biofilmes tiveram sua acidogenicidade determinada pela mensuração diária 

de pH no meio de cultura (Duarte et al., 2008) 24 h, 48 h, 72 h, 96 h e 120 h após o 

início da formação dos biofilmes. A medição do pH foi realizada utilizando um 

microeletrodo de pH (Thermo Fischer Scientific, Waltham, EUA) acoplado a um 

pHmetro (ORION Benchtop 710A pH/ION Meter, Thermo Fischer Scientific, Waltham, 

EUA) calibrado com padrões de pH de 4,0 e 7,0, realizado diretamente dentro dos 

poços da placa de 12 poços. 
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3.3.3 Viabilidade bacteriana do biofilme 

 

Uma alíquota de 100 μL da suspensão dos biofilmes tratados como descrito 

acima foi utilizada para diluições seriadas, as quais foram inoculadas em duplicata 

pela técnica da gota em BHI ágar para contagem de microrganismos totais. As 

placas foram incubadas em estufa com 5% de CO2 por 24 horas. As unidades 

formadoras de colônia (UFC) foram contadas com o auxílio de lupa estereoscópica 

e os resultados foram expressos em UFC/peso úmido de biofilme. 

 

3.3.4 Extração e quantificação de polissacarídeos bacterianos 

Para a extração de polissacarídeos, a suspensão sonicada foi centrifugada a 

10,000 g por 5 min a 4 °C. O sobrenadante contendo o polissacarídeo extracelular 

solúvel (PECS) extraído foi coletado e transferido para outro tubo denominado PECS. 

O precipitado foi lavado com solução salina, centrifugado e o sobrenadante foi 

adicionado ao tubo PECS, para o qual 3 volumes de etanol gelado foram 

acrescentados e o material foi congelado. Ao precipitado, 400 µL de NaOH 1 mol/L 

foram adicionados para extração de polissacarídeos extracelulares insolúveis (PECI). 

O tubo foi vortexado, agitado por 15 minutos, centrifugado e o sobrenadante foi 

transferido para outro tubo denominado PECI. O precipitado foi lavado com NaOH 1 

mol/L, centrifugado e o sobrenadante foi adicionado ao tubo denominado PECI, para 

o qual 3 volumes de etanol foram acrescentados. Os tubos contendo PECI em etanol 

gelado foram mantidos por 30 min a –20 °C, centrifugados e os precipitados foram 

lavados duas vezes com etanol gelado 70%. Os polissacarídeos precipitados foram 

secos em temperatura ambiente. As amostras de PECI secos foram ressuspendidos 

em 500 μL de NaOH 1 mol/L e os carboidratos totais foram estimados pelo método 

fenol sulfúrico (Dubois et al., 1956), utilizando glucose como padrão. Os resultados 

foram normalizados pelo peso úmido de biofilme. 

 

3.3.5. Análise morfológica do biofilme: Microscopia Eletrônica de 

Varredura 

 

Os biofilmes foram cultivados em lâminas de vidro de 2,5 x 1,0 cm nos poços 

de uma placa de 24 poços, de acordo com o protocolo de miséria e fartura (item 3.3.1). 
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As lâminas foram estabilizadas conforme descrito por Krzyściak et al. (2017). 

Após a secagem ao ar livre durante a noite, as lâminas foram transferidas para discos 

de cobre e processadas por evaporação de carbono (2A, vácuo de 2,10-1 mbar) e 

depois polvilhados com ouro (120 s, 40 mA) no equipamento Bal-Tec SCD 050 (Bal-

Tec, CA, EUA). As amostras foram analisadas em microscópio eletrônico de varredura 

(Zeiss EVO 50, Carl-Zeiss-Stiftung, Jena, Alemanha). O protocolo foi realizado em 

duplicata. 

 

3.4. Análise estatística  

 

Os dados foram analisados por meio de análise de variância (ANOVA). 

Adicionalmente, foi aplicado o teste de Tukey para comparações múltiplas de médias. 

A aderência dos resíduos à distribuição gaussiana foi avaliada pelo teste de Shapiro-

Wilk, os coeficientes de assimetria e curtose e gráficos (histograma e QQ-Plot). Os 

testes estatísticos foram analisados no sistema SAS (SAS Institute Inc., Cary: NC, 

2014) considerando um nível de significância de 5%. 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Composição monossacarídica das frações da manga  

 

Os resultados das análises de composição monossacarídica dos 

polissacarídeos da casca e na polpa de manga (Tabela 2) demonstram que tanto 

a casca quanto a polpa da manga foram constituídas por diferentes proporções de 

arabinose, xilose, manose, glucose e galactose sendo majoritária a presença de 

galactose na fração aquosa de casca e arabinose na fração aquosa de polpa 

precipitada. Entretanto, a fração da casca e da polpa precipitada solúvel em CDTA 

apresentou maior parte de arabinose em sua composição. Todas as frações 

apresentaram ácido urônico, sendo a maior parte foi encontrada na fração aquosa da 

polpa precipitada. A polpa precipitada aquosa apresentou a maior quantidade de 

resíduos de glucose. 
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Tabela 2: Composição monossacarídica dos polissacarídeos obtidos da casca e polpa de manga 

Tommy Atkins. 

Frações 
Rd 

(%)a 
Composição monossacarídeos neutros (%)b 

Uac 

(%) 

  
Rham Ara Xyl Man Glc Gal 

 
CAaquosa  8,3 nd 37,9 0 0,7 3,4 58,0 22 

PPaquosa  26 nd 63,7 5,4 1,9 17,3 11,6 39 

CACDTA SOLÚVEL 6 nd 65,9 0,6 1,4 7,0 25,2 24,8 

PPCDTA SOLÚVEL 7,2 nd 56,3 7,1 9,7 16,0 10,9 17,7 

a % em massa de cada fração em relação a massa de partida para as extrações, após 

tratamento com Tolueno:EtOH.  

b % em área do pico correspondente a cada monossacarídeo em relação à área total dos picos, 

determinada por HPLC.  

c % de ácidos urônicos  

 

 

4.2 Atividade específica de  α-(1,3)-glucanase nos extratos fúngicos  

 

O ensaio de atividade específica buscou identificar o potencial enzimático 

dos extratos em degradar os glucanos α-(1→3). A atividade enzimática indica 

indiretamente, por meio da quantidade de produto liberado, o número de enzimas 

ativas em condições determinadas (pH, concentração de substrato, temperatura). A 

atividade específica de uma enzima indica, além da atividade, o grau de pureza desta 

enzima em uma mistura. Ou seja, refere-se à quantidade de substrato convertido a 

produto pela enzima ativa por unidade de tempo e massa total de proteínas. Através 

dos resultados obtidos, é possível observar que há α-(1→3)-glucanases nos extratos 

enzimáticos induzidos por casca e polpa precipitada sugerindo que essas frações da 

manga tem potencial indutor em T. harzianum, contudo as quantidades de enzimas 

produzidas dentre a quantidade total de proteínas são menores que as observadas 

nos grupos controle, no qual são expressas em situações de escassez de carbono.  
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Figura 7. Atividade de α-1,3-glucanases em mU por mg de proteína presente no extrato fúngico 
após 192 h de exposição a diferentes substratos da manga (n=9).  
 

 

Uma unidade de atividade de glucanase (U) representa a quantidade de enzima necessária para 
produzir açúcares redutores equivalentes a 1 µmol de glucose por minuto. PECI (Polissacarídeo 
Extracelular Insolúvel do S. mutans) = controle positivo para presença de glucanos α-(1→3), CO 
(Controle Negativo) = fungo em meio de cultivo não exposto a substratos.  Grupos indicados com 
a mesma letra não são significativamente diferentes entre si (p>0.05).  

 

4.3 Valor de pH dos extratos fúngicos  

 

Com relação ao pH, foi possível observar que todos os extratos enzimáticos 

apresentaram pH levemente ácido/neutro e estavam dentro da zona de 

estabilidade das α-1,3-glucanases (pH 4,5 a 7,0), portanto não interferindo na 

atuação das enzimas quando expostas ao biofilme (ensaio de efeito antibiofilme).  

 

Tabela 3. Valores de pH médio dos extratos de enzimas fúngicas após 192h de incubação com 

diferentes substratos (n=9). 

Grupo pH médio 

CO 6,04 ± 0,1 

PECI 6,92 ± 0,05 

PP 6,02 ± 0,11 

CA 5,53 ± 0,12 

 

CO (Controle Negativo) = fungo em meio de cultivo não exposto a substratos; PECI (Polissacarídeo 
Extracelular Insolúvel do S. mutans) = controle positivo para presença de glucanos α-(1→3); PP = 
extrato fúngico exposto à fração Polpa Precipitada; CA = extrato fúngico exposto à fração Casca. 

 

4.4 Ação sobre biofilme cariogênico: microbiologia 

 

A acidogenicidade é a capacidade que uma bactéria tem de produzir ácido pela 

fermentação láctica sendo este um indicador do metabolismo do biofilme. Dados 
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demonstraram (Tabela 4) que todos os tratamentos variaram o pH entre o primeiro 

(pH em torno de 6) e último dia (pH em torno de 4), exceto grupo clorexidina 

(controle positivo) que teve baixa variação (0,4 pontos) indicando que os extratos, 

diferentemente da clorexidina, preservam o metabolismo bacteriano, não agindo 

como bactericidas. Além disso, também não foi observada ação sobre a quantidade 

de unidades formadoras de colônia (UFC), indicando que os extratos não influenciam 

na viabilidade bacteriana (Figura 8).  

Tabela 4. Variação de pH entre dias experimentais 1 e 6 nos meios de cultura dos biofilmes de acordo 

com diferentes tratamentos (n=9). Grupos indicados por letras iguais não diferem significativamente 

entre si (p>0.05).  

Grupo pH inicial pH final Δ pH 

NaCl 6,48 3,96 2,52 ± 0,07A 

CHX 6,49 6,80 0,31 ± 0,17B 

PECI 6,49 3,98 2,51 ± 0,10A 

PP 6,48 4,02 2,47 ± 0,15A 

CA 6,50 4,01 2,48 ± 0,11A 
NaCl = solução salina, controle negativo; CHX = clorexidina 0,12%, controle positivo; PECI = extrato 
fúngico exposto ao Polissacarídeo Extracelular Insolúvel do S. mutans; CA = extrato fúngico exposto à 
fração Casca; PP = extrato fúngico exposto à fração Polpa Precipitada.  

 

Figura 8. Unidades Formadoras de Colônia (UFC) por mg de biofilme úmido de acordo com tratamento 
com diferentes extratos fúngicos (n=9). Dados em escala logarítimica (log10). Grupos indicados por letras 
iguais não diferem significativamente entre si (p>0.05).  

 

NaCl = solução salina, controle negativo; CHX = clorexidina 0,12%, controle positivo; PECI = extrato fúngico exposto 
ao Polissacarídeo Extracelular Insolúvel do S. mutans; PP = extrato fúngico exposto à fração Polpa Precipitada. 

 

4.5 Ação sobre polissacarídeos insolúveis do biofilme cariogênico 

 

Com relação à quantificação de polissacarídeos extracelulares insolúveis da 

matriz dos biofilmes tratados com os extratos fúngicos, dados sugerem que há ação 
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enzimática sobre a matriz do biofilme mesmo após o curto período de exposição de 

um minuto (Figura 9), sendo os grupos Polpa Precipitada (PP) e Casca apresentando 

desempenhos próximos, o que corrobora com os dados de atividade específica. O 

conjunto de dados obtidos indica que frações de casca e polpa de manga são 

potenciais indutores de enzimas em T. harzianum com capacidade de degradar 

polissacarídeos da matriz de biofilmes cariogênicos, contudo a quantidade 

produzida não foi capaz de diminuir significativamente a quantidade de glucanos 

insolúveis. A polpa precipitada (PP) apresentou desempenho intermediário entre 

o grupo PECI (controle positivo) e o grupo casca (CA).  

 

Figura 9. Quantidade de polissacarídeos insolúveis de biofilmes em ug por biofilme úmido de acordo 
com tratamento com diferentes extratos fúngicos (n=9). Grupos indicados por letras iguais não diferem 
significativamente entre si (p>0.05). 

 

NaCl = solução salina, controle negativo; CHX = clorexidina 0,12%, controle positivo; PECI = extrato 
fúngico exposto ao Polissacarídeo Extracelular Insolúvel do S. mutans; PP = extrato fúngico exposto à 
fração Polpa Precipitada. 

 

4.6 Análise morfológica do biofilme por microscopia eletrônica de 

varredura  

 

No menor aumento foi possível observar conglomerados em relevo 

(microcolônias ou “clusters”) com células bacterianas unidas e envoltas por 

material de aspecto liso, a matriz rica em glucanos insolúveis (indicada pela seta 

preta).  

Ao observar as imagens do grupo CHX quando comparadas às do grupo 

NaCl (controle negativo), é possível perceber que as microcolônias são espaçadas 
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e menos volumosas. Em maior aumento, é notável a escassez de células 

consequente da ação bactericida da clorexidina. A pouca matriz presente é, em 

sua maioria, resquício da produção nas primeiras 48h de experimento em que não 

houve exposição a tratamentos. Já o grupo PECI, assim como o grupo CHX, 

apresenta rachaduras as quais implicam em um biofilme com menor volume, 

sendo mais susceptível à desidratação durante o preparo da amostra. Em maior 

aumento, observam-se células menos encobertas com alguns pontos de matriz 

concentrada visível.  

Para o grupo PP, imagens em menor aumento não apresentam rachaduras 

como visto nos dois grupos anteriores (CHX e PECI), indicando um biofilme pouco 

mais espesso. Contudo, em visão ampliada, observa-se organização próxima à 

encontrada no grupo PECI com áreas de concentração de matriz encobrindo as 

bactérias e áreas intensamente descobertas, sugerindo degradação enzimática.  

Imagens do grupo CA, por sua vez, apresentam microcolônias robustas e 

volumosas, próximas às apresentadas no grupo NaCl. Em maior aumento é visível 

à diversidade de áreas de deposição de matriz junto às áreas menos encobertas, 

o que pode ser indício de uma baixa ação enzimática, resultando em um baixo 

grau de degradação.  
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Figura 10. Imagens de MEV representativas de células bacterianas (seta branca) e glucanos (seta 
preta) dentro de biofilmes formados por S. mutans UA 159 na superfície da lâmina de vidro em regime 
"miséria e fartura" (n=2).  

 

 

 

A etiqueta à esquerda indica o grupo amostral de acordo com o extrato fúngico ou solução controle 
utilizada como tratamento (Controle negativo - NaCl: NaCl 0,9%, Controle Positivo - CHX: digluconato 
de clorexidina 0,12%, PECI: extrato fúngico induzido por exopolissacarídeo insolúvel, PP: extrato 
fúngico induzido por polpa de manga precipitada, CA: extrato fúngico induzido por casca de manga. 
Cada quadrado refere-se à região apresentada em um close-up na imagem à direita. Tarjas brancas 
indicam alta tensão de elétrons (EHT) voltagem e ampliação (Mag) para aquisição de imagens. 
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5. DISCUSSÃO 

Os glucanos α-(1→3) são um componente importante da matriz do biofilme e 

um fator de virulência crítico para a cárie dentária. Assim, a degradação destes 

glucanos é uma estratégia chave para degradar biofilmes cariogênicos. Neste trabalho 

foi demonstrado que a casca de manga foi um substrato indutor de enzimas em 

Trichoderma harzianum, porém a quantidade produzida não foi suficiente para 

eficientemente degradar os polissacarídeos estruturais do biofilme cariogênico, os 

glucanos α-(1→3). 

Os polissacarídeos de plantas como a manga têm atraído atenção como uma 

importante classe de moléculas bioativas seguras e abundantes (Inngjerdingen et al., 

2005), o que os tornam mais atraentes que os polissacarídeos isolados de bactérias 

que vem sendo utilizados como indutores enzimáticos (Guggenheim et al.,1972; 

Wiater et al., 2002; Wiater et al., 2005). As atividades biológicas dos polissacarídeos 

de plantas estão correlacionadas a parâmetros estruturais como composição 

monossacarídica, tipo e configuração da ligação glicosídica, tamanho dos pontos de 

ramificação e peso molecular (Yang & Zhang, 2009).  

A análise da composição monossacarídica dos polissacarídeos presentes nas 

frações de manga permite vislumbrar os tipos de polissacarídeos encontrados em 

cada fração a depender do estágio de maturação. Isso porque os carboidratos 

desempenham um papel importante no processo de amadurecimento, mudando as 

características do fruto por meio da despolimerização e consequente diminuição do 

tamanho molecular no decorrer do processo (Prasanna et al., 2007). As principais 

classes de polissacarídeos que sofrem modificações durante o amadurecimento da 

manga são amido, pectinas, celulose e hemiceluloses (Selvaraj et al., 1989). 

 Neste estudo, foram utilizadas mangas em estágio maduro. Nesse estágio, os 

monossacarídeos do complexo pectina são liberados e os materiais pécticos solúveis 

em água perdem arabinose e galactose, sendo responsáveis pelos polissacarídeos 

ricos em galacturonana do mesocarpo (polpa) (Maldonado-Celis et al., 2019).  A 

galacturonana é um polissacarídeo composto por ácido galacturônico, o qual é 

produto da oxidação da galactose. Assim, as altas quantidades de galactose, 

arabinose e ácidos urônicos encontradas nas frações indicam a presença de pectinas. 

As pectinas são os componentes principais da parede celular primária e da lamela 

média, contribuindo para a textura dos frutos, sendo a sua degradação 
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responsável pelo aspecto amolecido durante o amadurecimento (Prasanna et al., 

2007). 

Com relação à quantidade de glucose, a fração da Casca apresenta um 

percentual menor que a Polpa Precipitada tanto na porção aquosa quanto na porção 

CDTAsolúvel. Este resultado indica que a Polpa seria a fração mais propensa a 

possuir os glucanos de interesse (glucanos α-(1→3)).  A partir de análises 

constitucionais prévias (Tharanathan et al., 2006), é possível inferir que a maior parte 

da glucose na porção aquosa provavelmente está relacionada à presença de amido. 

Durante o amadurecimento da manga Tommy Atkins, o amido é hidrolisado e a 

glucose liberada é utilizada na produção de sacarose (de Oliveira Lima et al., 2001).  

Entretanto, estudos já descreveram a presença de glucanos com cadeia principal α-

(1→3) e ramificações α-(1→4) isolados da polpa de manga (Das & Rao, 1965; Wiater 

et al., 2013b). As análises realizadas nesse estudo não são capazes de estabelecer 

como os monossacarídeos identificados estão ligados, sendo necessárias maiores 

investigações com análises como ressonância magnética nuclear a fim de confirmar 

a presença de glucanos α-(1→3)  na casca.  

A composição química determina o comportamento das frações de manga 

como substratos indutores. Percebe-se que as frações da manga originam 

extratos com atividade específica mais baixa que os induzidos por PECI. Sabe-se 

que o fungo busca nutrição por meio das fontes de carbono disponíveis,  

transcrevendo e secretando enzimas capazes de quebrar cadeias poliméricas em 

resíduos passiveis de serem absorvidos. Para isso, o Trichoderma utiliza seu 

secretoma, o qual conta com um arsenal de enzimas incluindo proteases, 

quitinases, xilanases, β-glucanases, glucanases, dentre outras (Ramada et al., 

2016). Quanto mais complexo o substrato, mais enzimas serão necessárias para 

degradá-lo (Raulo et al., 2021). Assim, especula-se que a pureza de uma enzima 

específica dentre uma gama irá variar a depender do nível de degradação do 

substrato, da sua composição e de como ele está espacialmente organizado em 

determinado momento. 

Logo, acredita-se que o extrato com enzimas induzidas por PECI 

apresentou uma maior atividade específica por ser uma fonte indutora altamente 

purificada, a qual requer uma baixa variabilidade e alta especificidade de enzimas 

para sua degradação. Por outro lado, as frações da manga mesmo após 

processamento inicial, são substratos complexos. A manga Tommy Atkins madura 
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pode apresentar de 0,9 a 1,38 g de proteínas a cada 100 g de polpa crua, além de 

12,8 g de carboidrato e 0,22 g de lipídios (Andrade et al., 2012; Barbosa Gámez 

et al., 2017; TBCA, 2020), enquanto na casca a quantidade de proteína pode 

variar +- 4% em relação a peso seco, a de carboidrato englobar mais de 90% do 

peso, além dos outros componentes como celulose, hemi-celulose, lignina, 

carotenóides, α-tocoferol e polifenóis (Cock & Léon, 2014; Ruales et al., 2018). A 

variabilidade de componentes exige do fungo secreção de enzimas diversas o que 

pode ser desinteressante quando se busca a secreção de uma enzima específica. 

O único estudo (Wiater et al., 2013b), até então, que utilizou polissacarídeos da 

polpa de manga como indutor de enzimas em T. harzianum apresentou uma 

atividade específica de 992.64 mU/mg (33.75 um/mL e concentração de proteínas 

de 34 μg/mL). Entretanto, o substrato utilizado para indução foi o polissacarídeo 

purificado e a proporção utilizada foi 2,5 vezes maior que a empregada no 

presente estudo (2,5 mg/mL versus 1 mg/mL). Deste modo, os resultados sugerem 

que o refinamento das frações da manga e o aumento da proporção entre 

substrato e meio pode ser uma estratégia futura interessante para este 

bioprocesso, a fim de obter um extrato com maior quantidade de α-1,3-glucanases 

ativas.  

Com relação às propriedades físicas dos extratos obtidos, primeiramente, os 

experimentos foram conduzidos sob uma manutenção de temperatura de 40 ºC 

(temperatura inicial de tratamento) a 37 ºC (temperatura de incubação), contribuindo 

para preservar a atividade da enzima, uma vez que as mutanases são estáveis entre 

35 ºC a 45 ºC com 40 ºC como temperatura ótima (Wiater et al., 2001; Wiater et al., 

2002). Além disso, a faixa de pH para a estabilidade da mutanase de T. harzianum é 

de 4,5 a 7,0, com pH ideal = 5,5 (Wiater et al., 2002; Pleszczyńska et al., 2015). A 

solução de enzimas brutas extraída apresentou pH levemente ácido/neutro próximo 

ao encontrado na boca. Wiater e colaboradores (2013b) também descreveram um pH 

próximo à neutralidade após o período de incubação dos polissacarídeos da manga 

com o fungo (pH 6.4). Assim, o fato de os valores de pH encontrados no biofilme 

estarem na faixa de estabilidade da enzima indica que as α-(1→3)-glucanases podem 

resistir a variações nos microambientes do biofilme e continuar a agir, mesmo com 

capacidade reduzida nas áreas mais ácidas (pH<5,5) (Xiao et al., 2012). 

Os resultados desse estudo demonstram que o tratamento com mutanases 

pode diminuir a quantidade de glucanos insolúveis no biofilme cariogênico 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6807195/#B7
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6807195/#B13
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6807195/#B13
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maduro, porém sem modificar o número de bactérias viáveis e o seu metabolismo. 

Estudo in vivo prévio também indicou que a mutanase não teve efeito na contagem 

de colônias de S. mutans (Guggenheim et al., 1980). Recentemente, dados da 

imagem confocal de lapso de tempo (Ren et al. 2019) mostraram que o tratamento 

com glucanohidrolases (mutanase e dextranase) leva ao colapso físico da 

estrutura do biofilme e à dispersão bacteriana. Embora estudos in vitro tenham 

demonstrado que bactérias dispersas podem colonizar outras superfícies e 

reiniciar o ciclo do biofilme (Kaplan 2010; Krsmanovic et al. 2021), na cavidade 

oral, devido à rápida depuração da saliva, o fenômeno de recolonização seria 

limitado (Marsh et al., 2016; Kuang et al., 2018) e as bactérias destacadas 

estariam presentes na forma planctônica. Além disso, as bactérias planctônicas 

são mais suscetíveis aos antimicrobianos do que as células em biofilmes (Koo et 

al., 2017). Atualmente, os antimicrobianos utilizados para controlar biofilmes 

requerem alta concentração e apresentam ação de amplo espectro, afetando não 

apenas bactérias patogênicas, mas também comensais que podem contribuir para 

a disbiose microecológica (Marsh et al., 2015). Nesse sentido, o uso de 

glucanases ou outras enzimas direcionadas aos constituintes da matriz pode 

melhorar o desempenho de antimicrobianos (Ren et al. 2019; Pinto et al. 2020) ao 

expor bactérias previamente protegidas em aglomerados cobertos com glucanos 

ao contato de agentes antimicrobianos, permitindo seu uso em concentrações 

mais baixas (Gränicher et al., 2021). 

Considerando o efeito sobre o biofilme cariogênico, os resultados sugerem que 

há ação enzimática sobre a matriz do biofilme mesmo após um curto período de 

exposição (1 minuto). O tempo escolhido justifica-se por representar o tempo de uso 

indicado para enxaguatórios bucais à base de clorexidina, o qual varia entre 30 e 60s 

(James et al., 2017). Contudo a quantidade de enzimas produzida não foi capaz de 

diminuir significativamente a quantidade de glucanos insolúveis. A partir de análise 

de sacarificação, Wiater e colaboradores (2013b) observaram que o extrato 

enzimático obtido foi capaz hidrolisar os glucanos insolúveis livres e após 3h de 

exposição à mistura, apenas 18.2% do biofilme manteve-se aderido à lâmina de 

vidro. Entretanto, o efeito sobre o biofilme foi analisado utilizando uma mistura de 

mutanase induzida por polissacarídeos da polpa associada à dextranase 

comercial em biofilme misto com apenas 24h de formação.  

Biofilmes nas primeiras 24h estão em estado de adesão, apenas atingindo 
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a maturidade após 72h (Monds & O'Toole, 2009). Assim, os biofilmes analisados 

por Wiater e colaboradores (2013b) estão em um grau de organização inferior aos 

biofilmes utilizados no presente estudo. Já foi demonstrado que biofilmes em 

diferentes estágios de maturidade apresentaram diferentes suscetibilidades a 

antibióticos (Tré-Hardy et al., 2009), antimicrobianos (Shen et al., 2011) e 

nanopartículas de prata e óxido de grafeno (Thuptimdang et al. 2015; Fallatah et 

al., 2019), sendo o estágio de maturidade um fator relevante a ser considerado.  

 Embora este trabalho tenha utilizado um modelo monoespécie altamente 

cariogênico validado e um tempo de exposição ainda menor (um minuto) do que o 

estudo anterior, ainda é notável uma tendência de diminuição na quantidade de 

polissacarídeo estrutural. Com base nos resultados de trabalhos anteriores 

(Fuglsang et al. 2000; Grün et al. 2006), não se acredita que a hidrólise do glucano 

tenha ocorrido apenas durante o tempo de exposição. Fuglsang et al. (2000) 

demonstraram que a mutanase de T. harzianum é composta por um domínio 

catalítico terminal NH2 e um domínio de ligação a polissacarídeo terminal COOH 

que se liga a α-(1→3)-glucanos. Através da investigação de produtos de hidrólise 

de α-(1→3)-glucanos, Grün e colaboradores também concluíram que a mutanase 

apresenta atividade endo-hidrolítica e atua por processividade tendo um 

tetrapolissacarídeo como substrato mínimo enquanto libera β-glucose como 

produto primário. Após a liberação, a enzima pode se ligar a outra cadeia 

polimérica para reiniciar o trabalho. Portanto, a hidrólise tende a continuar 

ocorrendo mesmo após a transferência do biofilme para o meio. 

Apesar do desempenho na degradação do biofilme, o uso de 

glucanohidrolases ainda é limitado devido não apenas à produção baixa, cara e 

demorada, mas também a problemas de estabilidade quando comparados à 

fabricação de agentes químicos. Ainda assim, esforços podem ser feitos para 

transpor em escala industrial o que é feito em escala laboratorial. Fontes de 

carbono abundantes e de baixo custo foram investigadas como indutores de 

mutanase em T. harzianum (Wiater et al. 2012; Wiater et al. 2013a). O investimento 

na busca de fontes alternativas de carbono que sejam inofensivas, de baixo, 

acessíveis e que possam colaborar para o consumo sustentável, como os 

polissacarídeos de frutas com importância industrial, deve ser incentivado.  Além 

disso, o uso de fungos para a produção de enzimas cobre as especificações de 



37 
 

 

bioprocessos custo-eficientes, uma vez que oferece desenvolvimento rápido, meio 

de crescimento de baixo custo, possibilidade de fermentação sólida aumentando 

a produtividade, e secreção enzimática extracelular, facilitando a recuperação das 

enzimas produzidas (Wanderley et al., 2017; Gopinath et al., 2017; Bhadra et al., 

2022).  

Adicionalmente, como a matriz é mais do que polissacarídeos, o uso de 

enzimas combinadas pode ser uma estratégia para desorganizar efetivamente a 

estrutura complexa do biofilme. A atuação conjunta de dextranase e mutanase tem 

demonstrado efetividade superior à das duas enzimas sozinhas (Hayacibara et al., 

2004; Wiater et al., 2004; Wiater et al., 2008; Ren et al., 2019).  Por outro lado, 

criar um produto capaz de proporcionar estabilidade para múltiplas enzimas nas 

condições específicas da boca com um modo de administração que proporcione 

tempo suficiente de contato entre enzimas e substrato (biofilme) seria outro 

desafio. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os α-(1→3)-glucanos são um componente importante da matriz e um fator 

de virulência crítico para a cárie dentária. Assim, explorar novas formas para 

degradação de α-(1→3)-glucanos é uma estratégia chave para o controle de 

biofilmes cariogênicos. Nas condições deste estudo, as frações brutas de casca e 

polpa de manga apresentaram potencial indutor de α-(1→3)-glucanases, contudo 

os extratos apresentaram efeito discreto sobre os glucanos insolúveis do biofilme 

cariogênico.  

Sugere-se a continuidade das investigações com modificações na forma de 

processamento das frações, isolando seus polissacarídeos e combinando-os a fim 

de aumentar a quantidade do substrato de interesse e aperfeiçoar o processo de 

fermentação. Visando a industrialização do caldo fermentado, outros estudos 

podem focar na purificação do produto. Estas ações poderiam requerer mais 

tempo, porém melhorariam o aproveitamento e efetividade das enzimas sobre o 

biofilme.  

Ademais, outros rejeitos industriais resultantes do processamento da manga 

devem ter seu potencial biotecnológico explorado, sendo esta uma promissora fonte 

de prospecção de novas substâncias com importância biológica. O desenvolvimento 



38 
 

 

de novas formas de obtenção das α-(1→3)-glucanases pode abrir caminho para o 

desenvolvimento de formulações para higiene bucal com combinações de enzimas 

e antimicrobianos capazes de superar o problema de disseminação bacteriana 

causado pela desagregação da matriz e tratar os biofilmes patogênicos de forma 

holística. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

Foram obtidas frações brutas de casca e polpa de manga com a maior 

concentração de resíduos de glucose na fração aquosa da polpa precipitada por 

etanol. A casca de manga, assim como a polpa, serviu como substrato indutor para 

a produção de enzimas hidrolíticas pelo fungo Trichoderma harzinanum, porém os 

extratos de enzimas resultantes dessas frações tiveram efeitos inferiores ao 

controle positivo para a degradação do biofilme cariogênico no modelo estudado 

neste trabalho.   
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APÊNDICE 

APÊNDICE A - Estudo preliminar para determinação dos parâmetros de cultivo do 

fungo T. harzianum (Lacerda NGS. Estudos iniciais sobre o efeito catalítico de enzimas 

fúngicas em polissacarídeos insolúveis de Streptococcus mutans. Ribeirão Preto. 

Trabalho de Conclusão de Curso. [Bacharelado em Odontologia]: Universidade de 

São Paulo; 2020). 

 

1. MATERIAL E MÉTODOS  

1.1. Delineamento experimental 

Após crescimento de biofilme de S. mutans por 5 dias em lâmina de vidro, os 

PECIs foram isolados, extraídos, secos e esterilizados. Este foi o substrato utilizado 

para as enzimas produzidas pelo fungo durante todo o projeto, que foi dividido em 3 

estudos. O primeiro estudo foi destinado a avaliação do tempo de cultivo fúngico com 

maior atividade enzimática. Assim, após as etapas de reativação e crescimento, 

Trichoderma harzianum AF194011 foi ressuspendido em meio de cultura, sendo 

incubado com os PECIs nos tempos 48, 72, 96, 120, 144, 168 e 192 horas (n=3). Após 

o período experimental, as amostras foram centrifugadas e o sobrenadante foi 

liofilizado para quantificação de açúcar redutor. O tempo selecionado neste 

experimento foi utilizado no segundo estudo, no qual avaliou-se a fração do cultivo 

fúngico com a maior atividade catalítica. Desta forma, T. harzianum foi ressuspendido 

em meio de cultura, sendo incubado com PECIs por 192 horas. Após este período, as 

amostras foram centrifugadas e tanto o sobrenadante quanto o precipitado foram 

estudados em relação a sua capacidade em degradar polissacarídeos de S. mutans 

(n=3). Após 24 horas, os produtos da hidrólise enzimática foram quantificados pelo 

método fenol-sulfúrico. Finalmente, o terceiro estudo avaliou o efeito do 
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armazenamento na atividade catalítica das enzimas, sendo avaliadas 2 condições: 

atividade catalítica das enzimas imediatamente após sua indução (Sem 

armazenamento) e atividade catalítica das enzimas após seu armazenamento por 24 

horas a -22 graus (Pós-armazenamento). Ao final do experimento, as amostras foram 

centrifugadas e os sobrenadantes foram precipitados com etanol, sendo os produtos 

da hidrólise quantificados pelo método fenol sulfúrico. Grupos controle apropriados 

para cada experimento foram adicionados. Os dados foram analisados 

estatisticamente e o nível de significância estabelecido em 5%. A Figura 1 ilustra o 

delineamento experimental. 

 

Figura 1. Delineamento experimental 
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1.2. Polissacarídeos bacterianos como indutores enzimáticos: extração e 

obtenção 

1.2.1. Preparo de biofilmes bacterianos 

Colônias de Streptococcus mutans UA 159, gentilmente cedidas pelo Prof. Dr. 

Jaime Aparecido Cury e pela Profa. Dra. Livia Maria Andaló Tenuta da Faculdade de 

Odontologia de Piracicaba-UNICAMP, foram reativadas e transferidas para meio de 

cultura ultrapurificado LMW - Low Molecular Weight, contendo glucose 1% (m/v) e 

incubadas a 37° C e 5% CO2, para formação do inóculo. Após 18 horas, foi realizado 

o strick (plaqueamento) em placas de BHI ágar e incubadas na estufa de CO2 por 24 

horas. 

 A partir dessa cultura, foram transferidas de 5 a 10 colônias de bactérias para 

outro tubo contendo 1 mL de glucose 10% e 9 mL de LMW, incubadas em estufa CO2 

por 18 horas. Em seguida, foi realizada a incubação das lâminas de vidro estéril, com 

100 L deste starter e transferidos para tubos de 50 mL com 40,5 mL de meio de 

cultura ultrapurificado e 4,5 mL de sacarose 10%, incubados em estufa de CO2 por 24 

horas (1º dia). A cada 24 horas, a lâmina com o biofilme foi transferida para um novo 

meio de cultura com 40,5 mL de LMW e 4,5 mL de sacarose 10% (2º dia), sendo este 

procedimento realizado até o 5º dia (Figura 2).  

Após o último dia de crescimento do biofilme de S. mutans UA 159, as lâminas 

contendo o biofilme foram removidas e lavadas três vezes em solução salina. Em 

seguida, os biofilmes foram coletados por raspagem com espátula estéril. Alíquotas 

de 15 mg foram distribuídas em frascos tipo eppendorfs de 1,5 mL, contendo 1 mL de 

solução salina. Os biofilmes foram sonicados com 1 pulso de 15s, amplitude 20% 
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(Fisher Scientific F505 Ultrasonic Dismemberator Cell Disruptor Cl- 334 Converter) 

para homogeneização (Aires et al., 2008). O biofilme homogeneizado foi utilizado para 

a extração de polissacarídeos insolúveis.  

 

Figura 2. Biofilme de S. mutans UA159 de 5 dias formado em lâmina de vidro. 

 

1.2.2. Extração de polissacarídeos dos biofilmes bacterianos 

Para a extração de polissacarídeos, a suspensão sonicada foi centrifugada a 

10,000 g por 5 min a 4° C. O sobrenadante foi descartado e ao precipitado foram 

adicionados 400 µL de NaOH 1 mol/L para extração de polissacarídeos extracelulares 

insolúveis (PECI). O tubo foi agitado em agitador vortex por 15 minutos, centrifugado 

e o sobrenadante transferido para outro tubo denominado PECI. O precipitado foi 

lavado com NaOH 1 mol/L, centrifugado e o sobrenadante adicionado ao tubo 

denominado PECI, para o qual 3 volumes de etanol foram acrescentados. Os tubos 

contendo etanol gelado e PECI foram mantidos por 30 min a –20° C, centrifugados e 

os precipitados foram lavados duas vezes com etanol gelado 70%. Os polissacarídeos 

precipitados foram secos em temperatura ambiente, sendo esterilizados (130 Gy, faixa 

de energia de 160 kV, 25 mA, 0,3 mm de filtro de cobre, por 30 minutos, Rad Source’s 

RS 2000 Biological Research Irradiator, Shangai Medicilon, Shangai, China) e 

reservados até o momento de incubação com o fungo (item 2.1). 
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1.3. Reativação do fungo 

O fungo Trichoderma harzianum AF194011, gentilmente cedido pelo Prof Dr 

Hamilton Cabral do Departamento de Ciências Farmacêuticas da FCFRP-USP, foi 

semeado em tubos inclinados com 3 a 5 mL de Batata Dextrose Agar a 30º C por 7 

dias. Após este período, a superfície do ágar foi raspada com espátula de inox e uma 

suspensão foi formada pela adição de água ultrapura estéril.  

A seguir, os esporos foram contados em câmara de Neubauer e inoculados em 

50 mL de meio estéril contendo 0,7% de K2HPO4 (m/v); 0,2% de KH2PO4 (m/v); 0,01% 

de CaCl2 (m/v); 0,01% de MgSO4.7 H2O (m/v); 0,1% de extrato de levedura (m/v); 

0,01% de peptona (m/v) e 0,01% de citrato de sódio (m/v), pH 6. A concentração final 

de esporos foi de 2,5 x 107 e o material foi incubado por 18 horas em agitador 

horizontal a 30 °C em 120 rpm. 

 Após o período de incubação, 10 mL foram distribuídos em tubos cônicos 

estéreis de 50 mL e centrifugados por 10 minutos a 8000 g, 4° C. O sobrenadante foi 

descartado e o precipitado (contendo os fungos reativados - biomassa fúngica) foi 

ressuspendido em erlenmeyer de 50 mL contendo 5 mL de meio contendo extrato de 

levedura e sais de Khanna (Khanna et al., 1995). Este meio de cultura contendo o 

fungo reativado foi utilizado nos diferentes experimentos com os polissacarídeos 

bacterianos, descritos a seguir.  

 

2.1.  Estudo 1: Determinação do tempo de cultivo com a maior atividade 

enzimática 

Alíquotas de 5 mg de polissacarídeos bacterianos secos e esterilizados (item 

3.2.2.) foram transferidos para erlenmeyers de 50 mL contendo 5 mL de meio de 
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cultura com o fungo reativado. O conjunto permaneceu incubado sob agitação à 220 

rpm e 30º C por 48, 72, 96, 120, 144, 168 e 192 horas (n=3). Um grupo contendo 

apenas meio de cultura com o fungo reativado foi utilizado como controle. Após o 

período experimental, as amostras foram centrifugadas (10.000 g por 20 minutos) e o 

sobrenadante contendo os produtos da hidrólise enzimática foi liofilizado para 

quantificação pelo método de Ferricianeto (Kidby e Davidson, 1973), sendo 

ressuspendido em 250 μL de NaOH 1 mol/L. Este método tem como princípio a 

redução do ferricianeto na presença de um reagente oxidante em solução alcalina sob 

alta temperatura (Friedemann et al., 1962). A Figura 3 mostra o fluxograma do 

experimento: 

 

 

Figura 3. Fluxograma contendo as etapas experimentais para a determinação do tempo de cultivo com a maior 
atividade enzimática 
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2.2.  Estudo 2: Identificação da fração com atividade enzimática 

A Figura 4 mostra a sequência experimental desta etapa do trabalho, que teve 

como objetivo identificar a fração contendo a maior atividade catalítica das enzimas 

fúngicas. Alíquotas de 5 mL de meio de cultura contendo o fungo reativado foram 

incubadas sob agitação à 220 rpm e 30º C com 5 mg de polissacarídeos bacterianos 

para indução das enzimas fúngicas. Após 192 horas de incubação, tempo definido 

pelo estudo 1, o material foi centrifugado (10.000 g por 20 minutos) e tanto o 

sobrenadante (SOB) quanto o precipitado (PPT) resultantes foram estudados em 

relação a sua capacidade de hidrolisar polissacarídeos bacterianos.  

Para atender tal objetivo, 3,5 mL do SOB foram expostos a 5 mg de 

polissacarídeo, enquanto o PPT foi ressuspendido em 3,5 mL de NaCl 0,9% (m/v) e a 

ele foram adicionados 5 mg de polissacarídeos bacterianos (n=3). Um grupo contendo 

polissacarídeos e solução salina foi adicionado como controle (CTL). Após o período 

experimental de 24 horas, as amostras foram centrifugadas (10.000 g por 20 minutos) 

e seus sobrenadantes contendo os produtos da hidrólise enzimática foram analisados 

em relação a quantificação de carboidratos totais pelo método fenol sulfúrico (Dubois 

et al., 1956), utilizando glucose como padrão.  

O princípio deste método baseia-se na determinação de açúcares simples, 

polissacarídeos e seus derivados que, após a desidratação por ácido sulfúrico e 

subsequente complexação dos produtos formados com o fenol, forma um complexo 

colorido (Silva et al., 2003). A mudança da cor da solução é medida na região do visível 

e é proporcional à quantidade de açúcares presentes na amostra. Os resultados 

obtidos foram normalizados pelo peso do precipitado liofilizado (µg de carboidrato/mg 

de biomassa seca). 
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Figura 4. Fluxograma com as etapas experimentais para a identificação da fração com atividade enzimática  

 

2.3.  Estudo 3: Efeito da temperatura sobre a atividade enzimática 

Considerando a necessidade de armazenar o sobrenadante contendo as 

enzimas até sua utilização, duas condições experimentais foram avaliadas: a 

atividade catalítica das enzimas imediatamente após sua indução (Sem 

armazenamento) e a atividade catalítica das enzimas após seu armazenamento 

por 24 horas a -22 graus, após degelo (Pós-armazenamento). A obtenção do 

sobrenadante e as condições experimentais foram determinadas de acordo com o 

que foi descrito anteriormente no presente documento.  

Após o período experimental de 24 horas, os tubos contendo as amostras 

de ambos os grupos foram centrifugados (10.000 g por 20 minutos). O 

sobrenadante correspondente a cada grupo experimental foi precipitado com 

etanol gelado. O etanol é um agente precipitante de polissacarídeos, removendo 
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a água de solvatação destas biomoléculas, o que promove desidratação e sua 

consequente precipitação em solução. Os polissacarídeos precipitados, após 

secagem, foram reservados para a quantificação de carboidratos pelo método fenol 

sulfúrico (Dubois et al., 1956) utilizando glucose como padrão, conforme a Figura 5.  

 

 

Figura 5. Fluxograma com as etapas experimentais do efeito da temperatura sobre a atividade enzimática 

 

1.7. Análise estatística 

Os dados foram analisados por análise de variância ANOVA, teste estatístico 

de Tukey ou Bonferroni utilizando o programa GraphPad Prism® versão 5.01. O nível 

de significância foi estabelecido em 5%. 
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2. RESULTADOS 

2.1. Estudo 1: Determinação do tempo de cultivo com a maior atividade 

enzimática 

A Figura 6 mostra os resultados de quantificação de açúcar redutor de acordo 

com os diferentes tempos de cultivo. A quantidade de carboidratos redutores foi 

significativamente maior nos grupos nos quais os PECIs foram incubados com as 

enzimas fúngicas nos tempos 168 e 192 horas (p<0,001).  

  
Figura 6. Carboidratos redutores de acordo com diferentes tratamentos. SOB= sobrenadante da cultura de T. 
harzianum após incubação em diferentes tempos com polissacarídeo extracelular insolúvel de S. mutans; CTL= 
controle, grupo incubado por diferentes tempos na ausência de T. harzianum, contendo meiode cultura sem os 
polissacarídeos extracelulares insolúveis de S. mutans. Dados expressos com média ± desvio padrão (n=3). 
Valores com asterisco são significativamente diferentes em relação ao seu controle. Teste de Anova seguido pelo 
teste Bonferroni, p<0,001. 

 

2.2. Estudo 2: Identificação da fração com atividade enzimática 

A Figura 7 mostra a atividade catalítica do sobrenadante (SOB) e do precipitado 

(PPT) da cultura fúngica, que diferiram entre si (p<0,001) e entre o grupo controle. A 
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atividade catalítica do SOB foi maior se comparada a do precipitado e ao grupo 

controle (p<0,001).  

 

Figura 7. Carboidratos totais de acordo com diferentes tratamentos. SOB= atividade catalítica do sobrenadante 
da cultura de T. harzianum após incubação de 192 horas com polissacarídeo extracelular insolúvel de S. mutans; 
PPT= atividade catalítica do precipitado da cultura de T. harzianum após incubação de 192 horas com 
polissacarídeo extracelular insolúvel de S. mutans; CTL= controle, grupo incubado por 192 horas na ausência de 
T. harzianum, contendo salina e polissacarídeo extracelular insolúvel de S. mutans (ausência de atividade 
catalítica). Dados expressos com média ± desvio padrão (n=3). Os valores que partilham letras diferentes (A, B, 
C) são estatisticamente diferentes entre si. Teste de Anova seguido pelo teste post-hoc Tukey, p<0,05. 

 

2.3. Estudo 3: Efeito da temperatura sobre a atividade enzimática 

A Figura 8 mostra a atividade catalítica das enzimas que não foram 

armazenadas e das que foram armazenadas antes de sua utilização. Não houve 

prejuízo da atividade catalítica após armazenamento das enzimas em baixas 

temperaturas.   
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Figura 8. Atividade catalítica das enzimas utilizadas imediatamente após sua indução (Sem armazenamento) 
utilizadas após seu armazenamento por 24 horas a -22 graus (Pós-armazenamento).  

 


