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EXTRATO

LIMA, Camilla S. de. Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Fevereiro de
2014. BIOPROSPECÇÃO DE TANASES: OTIMIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE
EXTRATO ENZIMÁTICO DE Pestalotiopsis mangiferae. Orientadora: Dra. Rachel
Passos Rezende. Co-orientadores: Dra. Andréa Miura da Costa e Dr. Carlos
Priminho Pirovani.

Tanino Acil Hidrolase, também denominada tanase, é uma enzima produzida por
micro-organismos que catalisa a hidrólise de ligações éster de taninos hidrolisáveis,
liberando glicose e ácido gálico, sendo esse último, um importante composto
antioxidante. Vários micro-organismos são capazes de produzir a enzima tanase,
entretanto, os fungos filamentosos são os mais eficientes. Tal enzima tem diferentes
aplicações, sendo mais aplicada na indústria alimentícia e farmacêutica, na
produção de ácido gálico. O objetivo principal deste trabalho foi selecionar um fungo
filamentoso capaz de produzir quantidades significativas da enzima tanase, otimizar
a produção e analisar suas características físico-químicas, buscando enzimas com
características químicas estáveis. Aliado a isso, analisou-se também a produção de
ácido gálico a partir da hidrólise do ácido tânico pelo fungo selecionado. A préseleção do fungo produtor de tanase foi realizada através da análise do halo de
hidrólise em meio sólido. A atividade de tanase foi detectada pelo método da
rodanina em espectrofotômetro a 520 nm. O fungo selecionado como produtor de
tanase foi identificado taxonomicamente por métodos moleculares e em seguida
submetido a experimentos para a otimização da produção da enzima utilizando a
metodologia de superfície de resposta Box-Behnken. Dos 52 fungos testados, 38
foram pré-selecionados em placa e, desses, 19 foram submetidos à fermentação
submersa com ácido tânico, selecionando-se como produtor da enzima tanase o
fungo 36. Após a otimização da produção da enzima tanase pelo fungo selecionado,
identificado como Pestalotiopsis mangiferae, obteve-se 16.861 U/mL de atividade de
tanase, um aumento de duas vezes quando comparado com os resultados obtidos
em condições não-otimizadas. Para isto, foram selecionados as variáveis fonte de
v

carbono (ácido tânico a 1,86%), fonte de nitrogênio (nitrato de amônio a 0,96%) e
temperatura (22,7°C). O extrato enzimático não purificado apresentou pH ótimo em 7
e estabilidade nos pHs de 4 a 7 após 2 horas de incubação nesses pHs. A
temperatura ótima foi de 30°C e a estabilidade térmica entre 40 e 60°C, após 60
minutos de incubação nessas temperaturas. Foi ativado por CoCl2 e FeCl3, inibido
por AgNO3, CuCl2, HgCl2, KCl, MgCl2, MnCl2, NaCl, NH4Cl, ZnCl2, SDS, βmercaptoetanol e EDTA e inativado por CaCl2. A maior produção de ácido gálico foi
obtida com 6% de ácido tânico (1,53 mg/mL). A formação de ácido gálico foi
analisada por TLC, HPLC e espectrofotômetro permitindo observar também que nas
condições ótimas para a produção da enzima houve a hidrólise do ácido tânico com
uma maior produção de ácido gálico após 96 horas de fermentação. Concluiu-se que
o fungo P. mangiferae, ainda não descrito como produtor dessa enzima, foi capaz de
produzir a tanase com potencial biotecnológico por apresentar atividade e
estabilidade em uma ampla faixa de temperatura e pH, além de produzir
quantidades detectáveis de ácido gálico utilizando ácido tânico como única fonte de
carbono.
Palavras-chave: Enzima, Fungos, Delineamento estatístico Box-Behnken, Ácido
gálico, Tanase.
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ABSTRACT

LIMA, Camilla S. de. Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, February 2014.
BIOPROSPECTION OF TANNASES: OPTIMAZATION AND CARACTERIZATION
OF ENZYMATIC EXTRACT OF Pestalotiopsis mangiferae. Advisor: Dra. Rachel
Passos Rezende. Advisor Committee Members: Dra. Andréa Miura da Costa e Dr.
Carlos Priminho Pirovani.

Tannin Acyl Hydrolase, also called tannase, is an enzyme produced by
microorganisms which catalyze the hydrolysis of hydrolysable tannin ester bonds,
releasing glucose and gallic acid, the latter being an important antioxidant compound.
Several microorganisms are able to produce the enzyme tannase, however,
filamentous fungi are the most efficient. This enzyme has different applications, being
more used in the food and pharmaceutical industry, in the production of gallic acid.
The main objective of this work was to select a filamentous fungus able to producing
significant quantities of tannase enzyme, optimize production and analyze its
physical and chemical characteristics, seeking enzymes with stable chemical
characteristics. Furthermore, analyze the production of gallic acid through hydrolysis
of tannic acid, by the selected fungus. Pre-selection of tannase-producing fungi was
performed by analyzing the hydrolysis halo solid medium. The tannase activity was
detected by the rhodanine method in a spectrophotometer at 520 nm. The fungus
that produces tannase was identified by molecular analysis and subjected to
experiments for the optimization of enzyme production using response surface
methodology Box- Behnken. Among the 52 fungi tested, 38 were preselected on
plate and, among them, 19 were subjected to submerged fermentation with tannic
acid, and the fungus 36 was select as a producer of tannase enzyme. After
optimization of the enzyme tannase production by selected fungus that was identified
as Pestalotiopsis mangiferae, it was obtained 16,861 U/ml of tannase activity, a twice
increase as compared with the results obtained in not optimized conditions. For this,
the selected variables were carbon source (1.86 % tannic acid), nitrogen source
(ammonium nitrate 0.96%) and temperature (22.7°C). The crude enzyme extract
vii

showed optimum pH for stability at pH 7 and 4-7 after 2 hours of incubation in these
pHs. The optimum temperature was 30°C and thermal stability between 40 and 60°C,
after 60 minutes of incubation. The enzyme was activated by CoCl2 and FeCl3,
inhibited by AgNO3 , CuCl2 , HgCl2 , KCl , MgCl2, MnCl2 , NaCl , NH4Cl , ZnCl2 , SDS,
EDTA and β -mercaptoethanol and inactivated by CaCl2. The highest yield of gallic
acid was obtained with tannic acid at 6% (1.53 mg/mL). The formation of gallic acid
was analyzed by TLC, HPLC and spectrophotometer, and also observed that in
optimum conditions for enzyme production there was hydrolysis of tannic acid with a
high production of gallic acid occurred after 96 hours of fermentation. It was
concluded that the fungus P. mangiferae, not yet described as a productor of
enzyme, was able to produce tannase with biotechnological potential for presenting
activity and stability in a wide range of temperature and pH. In addition, produces
amounts of detectable gallic acid using tannic acid as a unique carbon source.

Key-words: Enzyme, Fungi, Box-Behnken statistical design, Gallic acid, Tannase.
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1. INTRODUÇÃO

As plantas que possuem grande quantidade de taninos apresentam vantagens
como resistência a doenças causadas por micro-organismos e a ataques de insetos
(LI et al., 2006). Os taninos são compostos polifenólicos naturais que estão
presentes em grande parte dos vegetais, atuando como parte do mecanismo de
defesa por serem tóxicos e bacteriostáticos. Estes compostos também têm a
capacidade de formar complexos fortes com minerais e macromoléculas, diminuindo
o valor nutricional dos alimentos (KHANBABAEE; REE, 2001).
A ação da tanase produzida por micro-organismos é uma das maneiras mais
eficientes de se degradar taninos. Esta enzima possui importância biotecnológica,
pois hidrolisa as ligações éster de taninos hidrolisáveis, como o ácido tânico,
liberando ácido gálico e glicose (BHAT; SINGH; SHARMA, 1998). Tal enzima tem
diferentes aplicações nas indústrias de alimentos, principalmente de bebidas e na
indústria de ração animal. Entretanto, a sua maior aplicação tem sido para a
produção de ácido gálico, que é utilizado na produção de Trimetropim (antibiótico) e
na síntese de ésteres como propil galato, usado como aditivo e antioxidante na
indústria de alimentos (AGUILAR; GUTIÉRREZ-SÁNCHEZ, 2001). A enzima tanase
de importância econômica deve ser resistente a uma grande variação de
temperatura e pH, bem como à interferência da presença de íons para ser utilizada
nos processos biotecnológicos. Sua propriedade físico-química depende da fonte e
da condição de cultura (BELMARES et al., 2004).
A produção da enzima por fungos filamentosos é bastante estudada devido à
capacidade destes de produzir enzimas mais estáveis e em maior quantidade, sendo
os fungos dos gêneros Aspergillus e Penicillium os mais aplicados para esta
finalidade (CHÁVEZ-GONZÁLEZ et al., 2011). A fermentação submersa é
geralmente utilizada para a produção da tanase comercial. Tal método permite
melhor controle das condições de cultivo como aeração, agitação, homogeneidade e
temperatura. O tipo de fermentação, as condições de cultivo e seus aditivos, como a
fonte de carbono, são fatores determinantes para as características da enzima
produzida, podendo influenciar tanto na quantidade quanto na estabilidade destas
(BELUR; MUGERAYA, 2011; LEKHA; LONSANE, 2004).
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A produção e aplicação de tanase em larga escala ainda são limitadas pelo
seu alto custo e conhecimento insuficiente a respeito de algumas características da
tanase. Desta forma, faz-se necessário o estudo de novos fungos produtores da
enzima e o conhecimento a respeito da regulação, capacidade catalítica,
especificidade e aspectos de otimização, além das características físico-químicas da
tanase produzida, para possível aplicação industrial (AGUILAR; GUTIÉRREZSÁNCHEZ, 2001).
Desta maneira, partiu-se da hipótese de que é possível selecionar um fungo
filamentoso isolado da região sul da Bahia, ainda não descrito, capaz de produzir
enzima tanase estável e com alto rendimento a partir das metodologias utilizadas
neste trabalho.

2

OBJETIVOS

Geral:
Selecionar um fungo filamentoso capaz de produzir quantidades significativas
da enzima tanase, otimizar a produção e analisar as características físico-químicas,
bem como a estabilidade dessa enzima.

Específicos:
- Selecionar um fungo filamentoso produtor da enzima tanase oriundo da coleção de
culturas de micro-organismos do laboratório de Microbiologia da Agroindústria
(UESC) e da coleção de fungos da UNESP – Rio Claro.
- Estudar os diferentes parâmetros físicos e químicos para a produção máxima da
enzima tanase pelo fungo selecionado em fermentação submersa utilizando
delineamento estatístico Box-Behnken.
- Analisar as características físico-químicas do extrato bruto enzimático produzido
pelo fungo selecionado.
- Testar fontes de carbono naturais ricos em taninos para a produção da enzima
tanase em fermentação submersa e fermentação sólida.
- Analisar a produção de ácido gálico a partir da hidrólise do ácido tânico pelo fungo
selecionado.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1.Taninos

Taninos são o segundo maior grupo de fenóis disponíveis na natureza.
Normalmente definidos como polifenóis hidrossolúveis de peso molecular variado e
com poder de precipitar proteínas em solução (BHAT; SINGH; SHARMA, 1998).
Estão presentes em diversas partes das plantas vasculares como cascas, sementes
e flores de muitos vegetais, atuando como parte do mecanismo de defesa, sendo
que as plantas que possuem grande quantidade de taninos apresentam vantagens
evolucionárias, como resistência a doenças causadas por micro-organismos e
ataques de insetos (CHÁVEZ-GONZÁLEZ et al., 2011).
Os taninos são considerados metabólitos secundários e frequentemente um
aumento da sua produção pode estar associado com algumas doenças da planta.
Portanto, presume-se que o papel biológico de muitos taninos na planta está
relacionado à proteção contra a infecção, invasão por insetos ou herbivoria animal
(KHANBABAEE; REE, 2001).
Outro mecanismo de toxicidade pode envolver a complexação de tanino com
íons metálicos, os quais são importantes para a atividade de muitas enzimas,
formando polímeros naturais tratados com taninos que são pobremente degradados
por enzimas microbianas. Esse mesmo mecanismo pode também explicar a redução
da virulência de alguns vírus, como o vírus do mosaico do tabaco ou vírus do
herpes, bem como a redução da atividade de endotoxinas de algumas bactérias
(SCALBERT, 1991).
A característica principal dos taninos é a capacidade de formar complexos
fortes com diferentes minerais e macromoléculas, como proteína, celulose e amido,
fazendo com que elevadas concentrações de taninos presentes em algumas
bebidas, como chá gelado, cerveja, vinho, suco de frutas, formem precipitados
devida a interação com moléculas presentes alterando as características
organolépticas e diminuindo o valor comercial destes produtos. Além de dificultarem
a digestão de alguns nutrientes (BELMARES et al., 2004; CHÁVEZ-GONZÁLEZ et
al., 2011).
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Os taninos na dieta dos ruminantes podem ter efeito prejudicial dependendo do
tipo, da sua estrutura e do peso molecular, além da espécie animal a qual se destina
o alimento e da quantidade ingerida. Sabe-se que a ingestão de quantidades
elevadas pode causar a redução da ingestão voluntária e da digestibilidade dos
nutrientes pela formação de complexos, além de inibir a microbiota do rumem
(FRUTOS et al., 2004).
Com base nas suas características estruturais, os taninos podem ser divididos
em grupos: os taninos hidrolisáveis que são os galotaninos e elagitaninos, os taninos
condensados e os taninos complexos (LI et al., 2006) (Figura 1). Os taninos
complexos consistem em unidades de galotaninos ou elagitaninos unidos a uma
molécula

de

catequina

ou

glicosídeos.

Já

os

taninos condensados

são

proantocianidinas oligoméricas e poliméricas contendo flavan-3-ol (catequina) ou
flavan-3,4-diol, unidas por ligações carbono-carbono. Ambos os grupos são
considerados de difícil hidrólise (AGUILAR; GUTIÉRREZ-SÁNCHEZ, 2001).
Os taninos hidrolisáveis são caracterizados por um poliol central, geralmente D-glicose, cujas funções hidroxilas são esterificadas com o ácido gálico. Os
galotaninos são os mais simples, compostos de moléculas de ácidos orgânicos
como gálico e digálico esterificados a uma molécula de glicose. Os elagitaninos
contêm um ou mais resíduos de hidroxidifenol, os quais são ligados à glicose como
um diéster em adição ao ácido gálico (CHUNG et al, 1998).
Esses dois grupos são hidrolisados por ácidos fracos ou em condições
alcalinas, com água quente ou, mais usualmente, através da utilização de enzimas
tanases, sendo esta considerada mais efetiva (AGUILAR et al., 2007; BELMARES et
al., 2004; CHÁVEZ-GONZÁLEZ et al., 2011).
Alguns fungos e bactérias não conseguem suportar altas taxas de taninos
presentes no meio. Outros, mais adaptados, secretam polímeros ou produzem
estruturas como o glicocálice bacteriano, que por sua alta afinidade com taninos, se
complexa com estes compostos inibindo a formação de complexo com outras
moléculas. Esse mecanismo de detoxificação é provavelmente uma grande evolução
no sistema biológico, sendo também utilizado por plantas e animais para reduzir a
adstringência dos taninos (SCALBERT, 1991).
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Figura 1 - Estruturas químicas dos taninos (AGUILAR et al., 2007).

2.2. Enzima tanase

A tanase (EC 3.1.1.20) é uma enzima induzível podendo ser produzida na
presença de ácido tânico catalisando a quebra de ligações de ésteres e depsídica de
taninos hidrolisáveis (SETH; CHAND, 2000).
Quando em presença de ácido tânico, a tanase tem como compostos
intermediários da hidrólise o 1,2,3,4,6-pentagaloil-glicose, 2,3,4,6-tetragaloil-glicose,
dois tipos de monogaloil-glicose e um ácido gálico livre e como produtos finais da
reação, a glicose e o ácido gálico (Figura 2). Quando a reação tem como substrato
metil éster de ácido tânico, o produto final é ácido gálico e metanol. Essa enzima
também catalisa outros substratos como metil galato, propil galato, ácido digálico,
epicatequina galato, e epigalotequina galato, que libera ácido gálico (AGUILAR;
GUTIÉRREZ-SANCHÉZ, 2001; CHÁVEZ-GONZÁLEZ et al., 2011).
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Figura 2 - Hidrólise de 1,2,3,4,6-pentagaloilglicose catalisada pela tanase (AGUILAR; GUTIÉRREZSÁNCHEZ, 2001).

A tanase é uma enzima extremamente importante na indústria alimentícia.
Além disso, pode ser utilizada na reciclagem da biomassa de plantas, em
tratamentos de efluentes e também na indústria farmacêutica (AGUILAR et al.,
2007).
Essa enzima é amplamente utilizada no tratamento de chá instantâneo,
diminuindo os precipitados formados entre os polifenóis e proteínas presentes na
bebida, chamado ―creme do chá‖ (LU et al., 2009). Além disso, é utilizada para o
clareamento de sucos de frutas e na remoção do sabor adstringente presente em
algumas frutas ricas em tanino (SRIVASTAVA; KAR, 2010).
Na indústria de vinhos, a tanase é utilizada para inibir a oxidação dos compostos
fenólicos, que podem causar turbidez e diminuir o valor comercial do produto,
diminuindo em cerca de 43.59% o teor de taninos e clarificando o vinho (VILLAÑO et
al., 2005; SELWAL et al., 2011).
Na indústria farmacêutica, a tanase é utilizada para a síntese de ácido gálico, um
importante componente intermediário na síntese do Trimetroprim (um antibiótico) e
também para síntese química de pirogalol, ester galato ou propil galato (usados em
conservantes) (SHARMA; GUPTA, 2003). Além disso, o ácido gálico é considerado
um antioxidante, podendo ser aplicado de forma a reduzir a oxidação lipídica de
tecidos, vegetal e animal, pois quando adicionados à alimentação humana não
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conserva somente a qualidade do alimento, mas também reduz o risco de se adquirir
patologias como arteriosclerose e câncer (DEGÁSPARI; WASZCZYNSKYJ, 2004).
Nas Indústrias de tratamento de couro liberam na natureza grandes quantidades
de taninos, principalmente polifenóis, que são poluentes perigosos, utilizados no
processamento e tingimento desta matéria prima. A utilização da tanase é uma
alternativa para a biorremediação, visando o tratamento dos efluentes tânicos
(AGUILAR; GUTIÉRREZ-SÁNCHEZ, 2001).

2.2.1. Produção de tanase por micro-organismos
A enzima tanase pode ser extraída de fontes animais, vegetais ou
microbiológicos, porém os micro-organismos podem produzir tanases em altas
quantidades e de maneira contínua com grande rendimento, sendo comumente
utilizados para produção comercial da enzima (BELMARES et al., 2004).
Na natureza as tanases produzidas por micro-organismos, provavelmente,
tem um papel na invasão de plantas hospedeiras por hidrólise do tanino, clivando as
ligações cruzadas existentes entre os polímeros da parede celular que estão
presentes em muitas plantas herbáceas e lenhosas, podendo contribuir também
para a reciclagem da biomassa, através da decomposição (GARCIA-CONESA;
KAUPPINEN; WILLIAMSON, 2001).
Várias classes de micro-organismos são produtores de tanase, entre eles
bactérias (GONÇALVES et al., 2011), leveduras (BÖER et al., 2011) e fungos
filamentosos, sendo esses últimos os mais bem estudados (CHÁVEZ-GONZÁLEZ et
al. 2011).
Estudos realizados mostraram que alguns fungos podem crescer em meio
contendo somente taninos como fonte de carbono, pois produzem a enzima tanase,
a qual cliva os taninos e disponibiliza uma grande quantidade de carbono para o seu
crescimento (BHAT; SINGH; SHARMA, 1998). Dentre os fungos filamentosos
produtores de enzimas tanases, estão os Fusarium sp., Mucor sp., Neurospora sp.,
Rhizopus sp., Trichoderma sp., Aspergillus sp e Penicillium sp., sendo os dois
últimos gêneros os mais aplicados para a produção dessa enzima (Tabela 1)
(CHÁVEZ-GONZÁLEZ et al. 2011).
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Tabela 1 - Micro-organismos produtores de tanase (CHÁVEZ-GONZÁLEZ et al. 2011).
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Tabela 1 - (continuação).

Para a produção industrial de tanase por micro-organismos, utilizam-se os
sistemas de fermentação submersa ou sólida. Dependendo do tipo e das condições
de cultura a enzima pode ser induzida ou expressa em diferentes níveis de atividade
e quantidade (BAJPAI; PATIL, 1997).
A fermentação submersa foi a única forma de produção industrial por muito
tempo; ela permite um maior controle de temperatura, pH, aeração e rotação, porém
está mais sujeita a contaminações e normalmente apresenta menor produção de
enzimas extracelulares quando comparada a fermentação sólida (LAGEMAAT;
PYLE, 2001). Mais recentemente, a fermentação sólida vem sendo estudada por
induzir quantidades maiores de enzimas e permitir o uso de resíduos ricos em
taninos com baixo custo, apresentando assim vantagens econômicas que podem ser
agregadas ao valor do produto (SINGHANIA et al., 2009).
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Estudos realizados principalmente com genes de espécies de Aspergillus,
possibilitaram um melhor conhecimento a respeito do gene codificador para tanase.
Hatamoto et al. (1996) clonaram e sequenciaram o gene codificador da tanase de A.
oryzae e verificaram que esta não apresenta íntrons na sua estrutura, codificando
uma sequencia de 588 aminoácidos com aproximadamente 64 kDa, sugerindo que a
amplificação do gene da tanase desse fungo por transformação pode aumentar os
níveis da atividade enzimática.
Albertse (2002) clonou e expressou o gene da tanase de A. oryzae em
Saccharomyces cerevisiae, porém a tanase foi expressa em uma quantidade muito
baixa. Em contrapartida Zhong et al. (2004) também clonaram e expressaram o
gene desta enzima de A. oryzae em P. pastoris obtendo grande quantidade de
tanase extracelular em um curto período de incubação.
Visando a caracterização evolutiva das sequências da tanase, Banerjee et al.
(2012) realizaram um estudo comparativo in silico com as sequencias de proteínas
de 149 bactérias e 36 fungos, obtidas do banco de dados do NCBI. A árvore
filogenética montada apresentou dois grupos diferentes, sendo um deles composto
apenas por bactérias e outro por bactérias e fungos que demonstraram alguma
similaridade. Uma estrutura com 29 aminoácidos foi uniformemente observada em
83,3% das sequências de tanase estudadas, o que sugere que estes apresentam
participação na estrutura e na função enzimática. Além de indicar que a tanase
produzida por bactérias e fungos possuem uma relação muito próxima.

2.2.2. Propriedades da tanase
Para aplicação da enzima tanase na indústria, esta deve ter alta estabilidade
e tolerância ao aumento de temperatura e variação de pH, devido a necessidade de
resistir às várias etapas do processamento industrial. As enzimas tanases
produzidas por diferentes micro-organismos em diferentes condições de cultura
apresentam características distintas (LEKA; LONSANE, 1994).
As tanases fúngicas são glicoproteínas multiméricas formadas de 2 a 8
subunidades (esterases e depsidases) e podem ter 50-320 kDa, tendo em sua
composição de 5,4 a 64% de carboidratos que consistem principalmente de manose,
galactose e hexosaminas. A função de proteger a molécula é atribuída às
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glicosilações,

que

impedem

a

formação

de

complexos

com

os

taninos

(RODRÍGUEZ-DURÁN et al., 2011).
O pH ótimo das tanases varia entre 5,5-6,0 com estabilidade de 3,5-8,0; a
temperatura ótima de 30-40°C com estabilidade entre 30-60°C, com ponto isoelétrico
de 3,5-4,5 (Tabela 2). É descrito que as tanases são inibidas por Cu 2+, Zn2+, Fe2+,
Mg2+ e Mn2+ e inativadas por o-fenantrolina, EDTA, 2-mercapto-etanol, tioglicolato de
sódio, sulfato de magnésio, sulfato de cálcio e cloretos de magnésio (AGUILAR;
GUTIÉRREZ-SÁNCHEZ, 2001).
Tabela 2 - Propriedades fisico-químicas de tanases produzidas por alguns micro-organismos
(Adaptada de AGUILAR; GUTIÉRREZ-SÁNCHEZ, 2001; CHÁVEZ- GONZÁLEZ et al., 2011).

Dentre os substratos utilizados pelas enzimas tanases, o ácido tânico é o que
melhor induz a produção da enzima (BANERJEE; GARGI; PATRA, 2005; BATRA;
SAXENA, 2005; BATTESTIN; MACEDO, 2007; HAMDY, 2008; JANA et al., 2012),
sendo o aumento da expressão da enzima relacionada ao aumento da concentração
de ácido tânico no meio (CRUZ-HERNÁNDEZ et al., 2006).
Alguns estudos também mostraram que a adição de outros substratos, como
ácido gálico, metil galato e pequenas concentrações de glicose podem induzir a
produção dessa enzima (BAJPAI; PATIL, 1997; BRADOO; GUPTA; SAXENA, 1997;
COSTA et al., 2008; GONÇALVES et al., 2011), entretanto, para alguns microorganismos a glicose pode funcionar como inibidor catabólico do sistema (AGUILAR
et al. 2007; COSTA et al. 2008; GONÇALVES et al., 2011), assim como o ácido
gálico (FARIAS; GORBEA; ELKINS, 1994).
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Ativação e manutenção dos fungos

Os fungos filamentosos estudados foram obtidos da coleção de cultura de do
Laboratório de Microbiologia da Agroindústria - UESC e da coleção de cultura de
fungos da UNESP – Rio Claro, Os fungos foram inoculados em placas de Petri
contendo meio BDA (Batata Dextrose Ágar), com auxílio de alça de repique estéril, e
incubados à temperatura de 30°C por 4 - 7 dias e armazenados a 4°C até o
momento do uso.

3.2. Seleção em placas de fungos produtores da enzima tanase
A seleção foi realizada inoculando-se os fungos filamentosos por ―plugs‖ de
micélio de 0,5 cm em placa de Petri, com meio contendo extrato de malte (15g/L),
ácido tânico (5g/L) e ágar (20g/L), e incubados a 30°C (RIGLING; HEINIGER;
HOHL, 1989). Os experimentos foram feitos em triplicata.

3.3. Suspensão de esporos

Para contagem de esporos, os fungos foram previamente inoculados em meio
BDA inclinado em tubo tipo Falcon e incubados à temperatura de 30°C por 4 - 7
dias. A suspensão dos esporos foi obtida através da adição de 15 mL água destilada
estéril e raspagem do meio. Os esporos foram então contados em câmara de
Neubauer duplamente espelhada com o auxílio do microscópio binocular.

3.4. Fermentação submersa

Todas as fermentações foram realizadas em frascos erlenmeyers de 125 mL
contendo 25 mL de meio mínimo de sais Czapeck [NaNO3 (0,3%), KCl (0,05%),
MgSO4 5H2O (0,05%), KH2PO4 (0,1%)] (SETH; CHAND, 2000). O meio de cultivo foi
previamente esterilizado em autoclave a temperatura de 121°C por 15 minutos. Após
o resfriamento, cada frasco erlenmeyer foi inoculado com 10 6 esporos/mL para os
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fungos que produziram esporos e 6 ―plugs‖ de micélio de 0,5 cm para os fungos que
não esporularam. Os cultivos dos fungos foram realizados em diferentes condições
para a produção da enzima tanase. Ao final das fermentações todos os cultivos
foram filtrados com o auxílio de bomba a vácuo e funil de Buchner e o sobrenadante
foi mantido a -20°C e utilizado para as análises posteriores, sendo considerado a
fração contendo as enzimas secretadas. Todos os cultivos foram feitos em triplicata.

3.4.1. Fermentação submersa dos fungos pré-selecionados
Os fungos pré-selecionados pelo método em placas descrito no ítem 3.2,
foram inoculados na concentração de 106 esporos/ mL ou 6 ―plugs‖ de micélio de 0,5
cm (de acordo com as características morfológicas dos fungos) em 25 mL de meio
de sais Czapeck com adição de 1% de ácido tânico e incubados em shaker a 30°C
por 48, 72 e 120 horas a 150rpm.

3.4.2. Curva de produção da enzima tanase pelo fungo selecionado
O fungo selecionado foi submetido a uma nova fermentação com adição de
1% de ácido tânico em 25 mL de meio de sais Czapeck, utilizando-se como inóculo
6 ―plugs‖ de micélio (0,5 cm). Os cultivos foram realizados em shaker a 30°C, 150
rpm e filtrados a cada 24 horas por até 120 horas.

3.5. Identificação do fungo selecionado

3.5.1. Extração de ácidos nucleicos totais
Foram macerados e pulverizados 4 ―plugs‖ de micélio (0,5 cm) utilizando-se
nitrogênio líquido. Posteriormente, foi adicionado 1mL de tampão de lise (EDTA 100
mM, Tris-HCl 100 mM, CTAB 1 %, SDS 2 % e NaCl 1,5 M. pH 8,0), incubado a 65°C
por 30 minutos, invertendo-se a cada 5 minutos e centrifugado a 10.000 rpm por 15
minutos. Transferiu-se o sobrenadante, adicionou-se mesmo volume de clorofane
[fenol / clorofórmio / álcool isoamílico (25:24:1)] e centrifugou-se a 10.000 rpm por 5
minutos. Transferiu-se o sobrenadante, adicionou-se mesmo volume de CIA
[clorofórmio/álcool isoamílico (24:1)] e centrifugou-se novamente por 5 minutos a
10.000 rpm. Ao sobrenadante foi adicionado 600 µL de isopropanol e 100 µL de
acetato de sódio 3M, pH 5,2. Incubou-se a -20°C por 30 minutos e centrifugou-se a
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10.000 rpm por 10 minutos. Após descartar o sobrenadante foram realizadas
lavagens do precipitado formado com 200 µL de etanol 70% e 200 µL etanol
absoluto, centrifugado por 5 minutos a 10.000 rpm e descartado o sobrenadante por
inversão após cada lavagem. Após completa evaporação do etanol restante, o
precipitado foi ressuspendido em 30 µL de TE (Tris-EDTA) e armazenado a -20°C
(DIAS et al., 2012).

3.5.2. Quantificação dos ácidos nucleicos e identificação do fungo selecionado
A quantificação do DNA foi realizada em gel de agarose 0,8 % utilizando-se
como padrão os marcadores λ 25, 50 e 100 ng. As amostras e os marcadores foram
preparados adicionando-se 3 µL de tampão de amostra (Azul de bromofenol) e 2 µL
Gel Green. A corrida foi realizada em cuba de eletroforese horizontal a 100 V.
A identificação do fungo foi realizada por sequenciamento pela FIOCRUZ –
Minas utilizando-se os seguintes oligossacarídeos para amplificação das regiões ITS
4 e ITS 5.
ITS4 – 5’ TCCTCCGCTTATTGATATGC 3’
ITS5 – 5’ GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG 3’

3.6. Seleção das variáveis a serem utilizadas no delineamento estatístico BoxBehnken

Todas as fermentações submersas feitas para a seleção das variáveis foram
realizadas por 72h em shaker a 150 rpm.

3.6.1. Fonte de carbono
Os cultivos foram realizados em meio de sais de Czapeck com adição de 1 %
de sacarose, frutose, glicose, ácido tânico, ácido tânico acrescido de 0,2 % de
glicose, ácido gálico, ácido gálico acrescido com 0,2% de glicose ou metil galato.
Após a seleção da fonte de carbono, foram realizadas novas fermentações variandose as concentrações de 1 – 7 %.
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3.6.2. Fonte de nitrogênio
As fontes de nitrogênio utilizadas nas fermentações foram ureia, nitrato de
amônio, fosfato de amônio, sulfato de amônio e nitrato de sódio, nas concentrações
de 0,2, 0,6 e 1 %.

3.6.3. Fonte de fosfato
As fontes de fosfato utilizadas nas fermentações foram fosfato de potássio
monobásico, fosfato de potássio dibásico e fosfato de amônio, nas concentrações de
0,1 e 0,5 %.

3.7. Otimização da produção da enzima tanase utilizando o delineamento
experimental Box-Behnken

Para obtenção e determinação das condições ótimas para a produção da
enzima tanase pelo fungo selecionado foi aplicado o delineamento experimental
Box-Behnken (FERREIRA et al., 2007) onde a influência de três variáveis
independentes foram analisadas em três níveis (-1, 0 e +1), como demonstrado nas
Tabelas 3, 4 e 5.
Tabela 3 - Variáveis experimentais utilizadas para a produção de tanase por P. mangiferae utilizando
o delineamento experimental Box-Behnken.

Tabela 4 - Variáveis experimentais utilizadas para a produção da tanase por P. mangiferae após
rearranjo dos valores experimentais.
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Tabela 5 - Matriz do delineamento experimental Box-Behnken utilizado para otimização da produção
da tanase por P. mangiferae.

3.8. Prospecção de compostos naturais ricos em taninos para produção da
enzima tanases

Foram realizados testes com resíduos ricos em tanino (bagaço de tamarindo,
casca de mangostão, casca de cacau e casca de abacaxi) como substratos
alternativos. Os resíduos foram secados em estufa a 40°C por três dias, triturados
em liquidificador industrial e posteriormente utilizados nas fermentações sólidas e
submersas.
Para as fermentações submersas inoculou-se 6 ―plugs‖ de micélio (0,5 cm) do
fungo selecionado, em frascos erlemmeyer de 125 mL contendo 25 mL do meio de
sais Czapeck e 1% do resíduo. As fermentações foram mantidas sob agitação em
shaker a 150 rpm a 30°C e filtrados com bomba a vácuo após 24, 72 e 120 horas. O
extrato enzimático bruto foi mantido a -4°C até o momento da análise.
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Para a fermentação sólida, utilizou-se 5 g de cada um dos resíduos e
adicionou-se o meio de sais Czapeck até a padronização da sua consistência, de
forma que os substratos sólidos ficassem umedecidos, mas com ausência de água
livre entre as partículas do material sólido. Assim, para a casca de abacaxi foi
adicionado 6 mL de sais, 7 mL para os resíduos de cacau e tamarindo e 8 mL para o
mangostão. Inoculou-se 6 ―plugs‖ de micélio (0,5 cm) do fungo selecionado e
incubou-se em BOD a 30°C por 24, 72, 120, 144 e 216 horas. Para a extração da
enzima após a fermentação, foi adicionado 50 mL de água destilada ao cultivo,
agitando-se por 10 minutos a 150 rpm e posteriormente filtrado em gase. O extrato
enzimático foi mantido a -4°C até o momento da análise.

3.9. Análise da atividade da tanase

A atividade enzimática foi analisada através da formação do cromogênio entre
o ácido gálico e a rodanina. Para a reação final havia 0,01 M de metil galato em
0,05M de tampão citrato, 0,05 M de tampão pH 5,0 e a amostra enzimática. A
mistura de reação do branco, teste e do controle contiveram 125 µL de substrato
para o qual 125 µL de tampão e 125 µL de amostra enzimática foram adicionados
para o branco e o teste respectivamente. Os tubos foram incubados a 30°C por 5
minutos e, 150 µL de rodanina metanólica (0,667 %) foi adicionado em todos os
tubos, e incubados a 30°C por mais 5 minutos. Após esse período, 100 µL de 0,5 N
de hidróxido de potássio foi adicionado para cada tubo e estes novamente
incubados a 30°C por 5 minutos. Finalmente, cada tubo foi diluído com 2.000 µL de
água destilada e incubados a 30°C por 10 minutos e a absorbância medida em
espectrofotômetro a 520 nm (SHARMA; BHAT; DAWRA, 2000). A atividade da
enzima foi calculada a partir da alteração da absorbância seguindo a seguinte
fórmula:

Uma unidade enzimática foi definida como a quantidade de enzima necessária para
produzir 1 μmol de ácido gálico por minuto.
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3.10. Quantificação de proteínas totais

A concentração de proteínas totais nos sobrenadantes das culturas do fungo
selecionado foi quantificada pelo método de Bradford (1976), em placa de
microtitulação de 96 poços. Para o preparo da curva padrão foi realizada diluição
seriada de albumina sérica bovina (BSA) em água, nas concentrações de 5,000
mg/mL, 3,333 mg/mL, 2,222 mg/mL, 1,481 mg/mL, 0,988 mg/mL, 0,658 mg/mL,
0,439 mg/mL e 0,293 mg/mL, no volume final de 50 µL. Foi utilizado 50 µL água
destilada como branco. As amostras também foram adicionadas no volume final de
50 µL. Finalmente, foi adicionado 200 µL do reagente de Bradford em todos os
poços preenchidos. As leituras foram realizadas e analisadas no software Soft Max
Pro com absorbância de 595 nm.

3.11. Caracterização do extrato enzimático não purificado

3.11.1. pH ótimo e estabilidade de pH
Para determinação do pH ótimo, o ensaio enzimático (SHARMA; BHAT;
DAWRA, 2000) foi realizado variando-se o pH de 4 a 8, utilizando-se tampão citrato
(pH 4 e 5) e tampão fosfato (pH 6 a 8). A estabilidade nestes diferentes pHs foi
testada após a incubação por 2 horas nos tampões já citados. A atividade residual
foi medida após a incubação da enzima nas condições padrões de ensaio e foi
expressa em porcentagem da atividade inicial.

3.11.2. Temperatura ótima e estabilidade de temperatura
Para a temperatura ótima, o extrato enzimático foi incubado em diferentes
temperaturas: 30, 40, 50 e 60 °C. Para a determinação da estabilidade em diferentes
temperaturas, incubou-se o extrato enzimático em banho-maria nas temperaturas de
30, 40, 50 e 60°C, por 20, 40 e 60 minutos. A atividade residual foi medida após a
incubação da enzima nas condições padrões de ensaio (item 3.9) e foi expressa em
porcentagem da atividade inicial.
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3.11.3. Influência dos íons e outros compostos sobre a atividade enzimática
Para testar a influência de diferentes íons, foram adicionados ao ensaio
enzimático os diferentes sais a 1mM (AgNO3, CaCl2, CoCl2, CuCl2, FeCl3, HgCl2,
KCl, MgCl2, MnCl2, NaCl, NH4Cl e ZnCl2) e compostos (β-mercaptoetanol; EDTA a
1mM e 5mM; SDS a 0,1%). A atividade residual foi medida após a incubação da
enzima nas condições padrões de ensaio (item 3.9) e foi expressa em porcentagem
da atividade inicial.

3.12. Análise da produção de ácido gálico

3.12.1 Análise qualitativa por TLC (Cromatografia em camada delgada em sílica gel)
A presença de ácido gálico nas amostras fermentadas foi identificada por
TLC, utilizando-se placa de sílica gel, fase móvel [Tolueno: Acetonitrila: Ácido
fórmico (70:30:1)] e solução reveladora [cloreto férrico (1 %) em metanol]. Os
padrões utilizados foram ácido tânico, ácido gálico e metil galato (0,001 g/µL).

3.12.2 Quantificação do ácido gálico por HPLC
A quantidade de ácido gálico foi estimada por HPLC (Shimadzu® modelo
SPD 20A/ LC – 20AT, CBM – 20A) usando coluna C18 com partículas de 5 µm
(Varian Microsorb-MV 100 C18) de fase reversa 250 X 4,6 mm, utilizando como fase
móvel acetonitrila/ água/ acido fosfórico (10: 89,9: 0,1). Uma quantidade de 5 μL da
amostra foi injetada e como padrão foi utilizado o acido gálico (50 ug/mL), ambos
diluídos na fase móvel. O fluxo foi mantido a 0,6 mL/min e as amostras foram
monitoradas a 220 nm por 40 minutos (WANG et al., 1999). Os resultados foram
analisados através do software LC Solution.
3.12.3. Quantificação do ácido gálico por espectrofotômetro
A quantidade de ácido gálico foi estimada pela absorbância obtida em
espectrofotômetro utilizando-se a metodologia de Sharma et al (2000), sem a adição
de metil galato como substrato no momento do ensaio enzimático.
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3.13. Análise estatística e desenho experimental

As análises estatísticas da matriz de planejamento e superfície de resposta foram
realizadas utilizando o pacote estatístico software StatSoft, Inc. (2007) STATISTICA,
version 8.0, licenciado pela Universidade Estadual de Santa Cruz.

3.14. Análise eletroforética

O perfil eletroforético do extrato protéico secretado pelo fungo P. mangiferae foi
analisado em gel desnaturante de poliacrilamida. Para a montagem e eletroforese
dos géis foi utilizado a cuba de eletroforese vertical DGV10 (DiGEL), seguindo os
procedimentos do fabricante.
A solução do gel de empilhamento (5 %) conteve: Tris-HCl 0,5 M, pH 6,8/ SDS
0,4%/ acrilamida-bisacrilamida (29,2:0,8 p/v) 30 %, persulfato de amônio 10 % (m/v),
TEMED 0,05 % (v/v). A solução do gel separador (12,5 %) conteve: Tris-HCl 0,15 M,
pH 8,8, SDS 0,4 %, acrilamida-bisacrilamida (29,2:0,8 p/v) 30 %, persulfato de
amônio 0,10 % (m/v), TEMED 0,05 % (v/v). Após a montagem do gel e sua
polimerização, a cuba foi preenchida com tampão de corrida 1X (Tris base 0,3 %
(p/v)/ glicina 1,44 % (p/v)/ SDS 0,1 % (p/v)).
As amostras foram preparadas e aplicadas nos géis numa concentração de
50 g de proteínas, com o marcador de peso molecular Low Molecular Weight
Calibration Kit for SDS Electrophoresis (GE Healthcare) de 97, 66, 45, 30, 20,1 e
14,4 kDa.
Após a eletroforese (100 V por aproximadamente 90 min), os géis foram
corados por 2 h em solução de coloração (―coomassie brilliant blue‖ – R 0,1 % (p/v)/
metanol 40 % (v/v)/ ácido acético 10 % (v/v)) e descorados na mesma solução, sem
o corante.

3.15. Preparação do extrato enzimático para análise em espectrômetro de
massas
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3.15.1. Redução e alquilação da amostra.
Após a corrida do extrato protéico bruto do sobrenadante de cultura em gel de
SDS-PAGE e coloração do gel por azul de Comassie, uma banda com massa
molecular de aproximadamente 20 kDa foi excisada do gel, cortada em pequenos
pedaços com o auxílio de um bisturi e colocada em um microtubo de 2 mL. 400 µL
de NH4HCO3 25 mM em acetonitrila 50 % pH 8 (Solução B) foi adicionada à amostra
e mantido em repouso overnight. Posteriormente, foram feitas 3 lavagens com 400
µL de água deionizada destilada e o sobrenadante foi descartado. Adicionou-se 200
µL de DTT 10 mM em NH4HCO3 25 mM (Solução D), agitou-se em vortex e incubouse por 1 hora à 56°C. Após descartar-se o sobrenadante, foi adicionado 200 µL de
Iodoacetamida 55 mM (Solução E) e aguardou-se 45 minutos após agitação.
Descartou-se o sobrenadante e lavou-se por três vezes com 400 µL de solução B e
descartou-se novamente o sobrenadante. Lavagem amostra foi realizada com água
deionizada e descartado o sobrenadante. Adicionou-se 200 µL de acetonitrila P.A. e
incubou-se à temperatura ambiente por 5 minutos. Retirou-se o sobrenadante e
secou-se em concentrador a vácuo Concentrator 5301 (Eppendorf) por 1 hora.

3.15.2. Digestão enzimática por Tripsina Porcina.
A amostra foi reidratada com 15 µL de solução gelada de Tripsina (10 µg/mL
em NH4CO3) e incubada por 10 minutos a 4°C. Adicionou-se 200 µL de NH4CO3 25
mM e incubou-se por 20 horas a 37°C.

3.15.3. Extração de peptídeos
Acrescentou-se 200 µL de acetonitrila 50% e ácido fórmico 50% (Solução C)
agitando-se posteriormente por 30 minutos. O sobrenadante foi transferido para
outro tubo onde foi adicionado novamente 200 µL da solução C e agitado por mais
30 minutos. O volume foi reduzido a 10 µL no concentrador a vácuo Concentrator
5301 (Eppendorf) e aplicados no espectrômetro de massas. A mistura de peptídeos
foi analisada por ―online nano flow liquid chromatography tandem mass
spectrometry‖ (LC-MS/MS) em um cromatógrafo nanoAcquity (Waters, Milford, MA)
acoplado ao espectrômetro de massas Q-Tof micro (Waters), de acordo com Oliveira
et al (2012). Os dados brutos de MS e MS/MS foram processados pelo software
ProteinLynx v2.3 (Waters).
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3.16. Análise dos peptídos obtidos
O arquivo em formato ―.pkl‖ obtido do ProteinLynx v2.3 foi analisado
pelo software Mascot para identificação de proteínas por espectrômetro de massas
(http://www.matrixscience.com/) utilizando-se o banco SwissProtein. Os parâmetros
utilizados para a pesquisa foram os seguintes: digestão pela enzima tripsina,
carbamidometil (Cys) como modificação fixa e oxidação (Met), como modificação
variável; máximo de duas perdas de sítio de clivagem; e 0.3 Da para o erro de
tolerância de peptídeos e 0.1 Da para erros dos íons fragmentados.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Seleção de fungos filamentosos produtores da enzima tanase

No total, 52 fungos foram reativados e testados pelo método em placas
contendo ácido tânico como fonte de carbono. Destes, 38 apresentaram a formação
do halo acobreado, indicando a atividade enzimática da tanase (Figura 3).
Entretanto, somente 19 fungos apresentaram o halo acobreado com o diâmetro igual
ou maior que 12 mm (Tabela 6) e foram utilizados para as fermentações submersas.
Os 16 fungos pré-selecionados foram obtidos da coleção de cultura de fungos
isolados do cacau (M. F. A. Tarazzi, não publicado).

Figura 3 - Formação de halo de degradação de ácido tânico após 24 horas de incubação, a 30°C, em
meio ágar malte com 0,5% de ácido tânico. A) fungo 46, resultado negativo e B) fungo 36, resultado
positivo.
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Tabela 6 - Medidas dos halos de degradação em meio sólido após 24 horas de incubação, a 30°C,
em meio ágar malte com 0,5% de ácido tânico.

Este método de seleção em placa é amplamente utilizado para a pré-seleção
de fungos produtores da enzima tanase, por se tratar de um teste simples e rápido.
Semelhante aos nossos resultados, Batra e Saxena (2005) observaram a formação
de um halo translúcido ao redor da colônia para a seleção de fungos, obtendo assim
25 fungos do gênero Aspergillus e 20 Penicillium. Da mesma forma Murugan,
Saravanababu e Arunachalam (2007), selecionaram cinco isolados dos 10 testados,
levando em consideração o diâmetro da colônia e o do halo de atividade enzimática.
Devido à dificuldade de visualização da zona hidrolítica, Pinto et al. (2001) optaram
pela medição apenas do diâmetro da colônia, selecionando os fungos que
apresentaram um diâmetro de 30 mm em 48 horas.
Após a fermentação submersa dos fungos pré-selecionados no presente
estudo, verificou-se que os fungos que formaram os maiores halos de hidrólise nas
placas não foram os mesmos que produziram quantidades significativas da enzima
durante a fermentação. Resultados semelhantes foram encontrados por Batra e
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Saxena (2005) para A. acolumaris durante a seleção de fungos produtores de
tanase, onde o mesmo apresentou uma boa zona de hidrólise nas placas contendo
ácido tânico, mas uma atividade enzimática muito baixa comparado aos demais
fungos testados.
Dessa forma, o fungo 36 foi selecionado para a otimização da produção da
enzima tanase, pois o mesmo apresentou uma maior produção da enzima (8.378
U/mL) em 72 horas, quando comparado com os demais (dados não mostrados),
mostrando que semelhantemente ao fungo A. niger FETL FT2 e A. tamarii, a enzima
foi produzida durante a primeira fase de crescimento (DARAH; SUMATHI; LIM, 2011;
COSTA et al., 2013). Para uma confirmação do tempo de produção da enzima pelo
fungo, foi realizada uma nova fermentação em diferentes tempos, de 24 a 120 horas,
confirmando-se que a maior produção da enzima (8.377 U/mL e 2.762 mg/mL de
proteína) foi obtida após 72 horas de cultivo (Figura 4). Baseado nesses resultados,
o tempo de cultivo de 72 horas foi utilizado para testar outros parâmetros para a
produção da enzima tanase pelo fungo 36.

Figura 4 - Curva de produção da tanase pelo fungo 36 em meio Czapeck com ácido tânico 1% a
30°C, 150 rpm por até 120 horas.

O fungo 36 apresentou a atividade enzimática semelhante ou superior ao
encontrado para fungos do gênero Aspergillus e Penicillium quando foram cultivados
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em meio contendo somente ácido tânico 1% como fonte de carbono (BATRA;
SAXENA, 2005). Entretanto, nesta etapa do presente trabalho, os cultivos foram
realizados em condições ainda não otimizadas, mostrando que o fungo 36 tem um
grande potencial para a produção da enzima tanase.

4.2. Identificação do fungo selecionado

O fungo 36 teve seu DNA extraído e quantificado (Figura 5). Posteriormente
foi sequenciado pela FIOCRUZ-Minas apresentando 99% de identidade e 96% de
cobertura para um provável Pestalotiopsis mangiferae.

Figura 5 - Quantificação de ácidos nucleicos em gel de agarose 0,8%. 1, 2 e 4 contendo 1µL de DNA
e 3 contendo 6µL.

O fungo filamentoso identificado foi primeiramente isolado da mangueira
(Mangifera indica L.), por isso foi denominado P. mangiferae. Ele é considerado um
parasita fraco e oportunista, capaz de infectar folhas jovens, frutos feridos e folhas
mais velhas ilesas (YANG et al., 2012). Pertence a um gênero de fungo com mais de
205 espécies comumente isoladas de plantas tropicais, que podem ser sapróbias,
fitopatogênicas ou endofíticas. Além disso, são descritos como produtores de grande
quantidade de metabólitos secundários de aplicação medicinal, agrícola e industrial
(JEEWON; LIEW; HYDE, 2006). Até o momento, não há relatos sobre produção da
enzima tanase pelo fungo P. mangiferae.
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4.3. Determinação das variáveis a serem utilizadas no delineamento estatístico
Box-Behnken

4.3.1. Fonte de carbono
Após o cultivo do P. mangiferae na presença de diferentes fontes de carbono,
verificou-se que o fungo foi capaz de produzir grandes quantidades de tanase
apenas com o ácido tânico como substrato (Tabela 7). As demais fontes testadas, os
açúcares e compostos fenólicos simples não foram indutores da atividade da
enzima. O presente trabalho está de acordo com os trabalhos de Bradoo, Gupta e
Saxena (1997) para A. japonicus, os quais mostraram que foram produzidas
quantidades basais da enzima tanase quando o fungo foi cultivado na presença de
compostos simples, como glicose, lactose, frutose e sacarose, sugerindo que a
expressão dessa enzima pode ser constitutiva. Da mesma forma, Aguilar et al.
(2001) e Banerjee, Mondal e Pati (2007) observaram que níveis basais da enzima
foram produzidos na presença de glicose em baixas concentrações.
Além disso, os resultados obtidos na presença de ácido tânico como única
fonte de carbono também corroboram com os obtidos para Aspergillus sp. (VAN
DIEPENINGEN, et al., 2004), Aspergillus niger Aa-20

(AGUILAR et al., 2001),

Trichoderma viride (LOKESWARI et al., 2010), F. subglutinans (HAMDY, 2008),
onde descreveram o ácido tânico como a principal fonte indutora da produção da
enzima tanase por esses fungos.
Entretanto, estudos realizados por Costa et al. (2008; 2013) mostraram que a
produção de tanase por A. tamarii ocorreu quando utilizados outros compostos
fenólicos como substratos além do ácido tânico, sendo o metil galato e o ácido gálico
também indutores da enzima, e esse último o principal deles, não sendo detectada
atividade da tanase na presença de glicose. Resultados similares foram obtidos na
fermentação por A. phoenicis, onde foi observado também que o ácido gálico pode
agir como indutor da enzima quando adicionado a uma concentração limitada no
meio de cultura, mas atuando como inibidor quando em maiores concentração (RIUL
et al., 2013).
Vários trabalhos mostram que a tanase pode ser constitutiva ou pode ser
induzida por ácido tânico (AGUILAR; GUTIÉRREZ-SÁNCHEZ, 2001), porém o
mecanismo de regulação da produção da enzima ainda não foi completamente
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esclarecido e ainda há algumas controvérsias sobre a função específica de alguns
compostos na indução ou repressão da sua expressão. Porém sugere-se que o
ácido tânico não seria o indutor direto da mesma, e sim que quantidades basais de
tanase seriam produzidas para iniciar a hidrólise do meio, gerando a formação de
compostos intermediários que posteriormente induziriam, de fato, a produção da
enzima (CHÁVEZ-GONZÁLEZ et al., 2011; RIUL et al., 2013).
Tabela 7 - Influência da adição de fontes de carbono na atividade da enzima tanase por P.
mangiferae.

Para os testes com diferentes concentrações de ácido tânico (1 a 7%), a
concentração de 3% foi a melhor para a produção da tanase, havendo a diminuição
na produção da enzima nas maiores concentrações testadas. Resultado semelhante
ao deste estudo foi observado por Hamdy (2008), após a fermentação pelo fungo F.
subglutinans em diferentes concentrações de ácido tânico (0,5 – 3,5%), onde houve
a correlação da produção da enzima com o aumento da concentração desta fonte no
meio, obtendo-se a produção máxima de tanase em concentração de até 2%,
seguido pelo declínio acentuado da produção enzimática com a adição de
concentrações superiores de ácido tânico.
Estudos realizados com diferentes isolados do fungo A. niger demonstram a
tolerância desta espécie a concentrações maiores de ácido tânico no meio de
cultura, utilizando-se de 2 a 5% desta fonte (LEKHA; LONSANE, 1994; AGUILAR;
GUTIÉRREZ-SÁNCHEZ, 2001; CRUZ-HERNÁNDEZ et al., 2006).
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A atividade da tanase no presente trabalho foi superior ao encontrado para os
fungos Fusarium spp. (6,1 U/mL) e Penicillium sp. (3,0 U/mL), quando estes foram
cultivados em meio com maior concentração do substrato indutor, 5% de ácido
tânico (MURUGAN; SARAVANABABU; ARUNACHALAM, 2007).
Muitos fungos são tanino-resistentes e são capazes de crescer com altas
concentrações de taninos presente no meio. Entretanto, aparentemente os
Aspergillus são mais resistentes às altas concentrações de ácido tânico na
fermentação em estado sólido, podendo tolerar concentrações acima de 10 %
(COSTA et al., 2013; CRUZ-HERNANDEZ et al., 2006).
O resultado observado neste estudo reforça a importância da análise da
quantidade de ácido tânico necessária para a produção de tanase, já que esta fonte
pode induzir ou suprimir o crescimento do fungo e a secreção da enzima, por se
tratar de um composto tóxico para muitos micro-organismos (AGUILAR et al., 2007)

4.3.2. Fonte de nitrogênio
Os cultivos com diferentes fontes inorgânicas de nitrogênio e em quantidades
diferentes mostraram que o nitrato de amônio a 0,6 % foi a melhor fonte de
nitrogênio para a produção da tanase por P. mangiferae (Tabela 8). Essa mesma
fonte de nitrogênio também foi considerada como indutora para a produção da
tanase

pelo

fungo

Diferentemente,

Paecilomyces

estudos

variotii

realizados

(BATTESTIN;

com

o

fungo

MACEDO,

Trichophyton

2007).
rubrum

(KRISHNASAMY; JAYANTHI; PONMURUGAN, 2009), mostraram que as melhores
fontes de nitrogênio para a produção da enzima foram a caseína hidrolizada e o
nitrato de potássio.
Vários

outros

estudos

realizados

demonstraram

a

importância

da

suplementação de diferentes fontes de nitrogênio para a produção da enzima tanase
(LOKESWARI

et

al.,

2010;

JANA

et

al.,

2012;

KAR;

BANERJEE;

BHATTACHARYYA, 2003) reforçando a ideia que as fontes de nitrogênio
desempenham um papel muito importante na regulação e produção de enzimas e
nos

componentes

da

parece

celular

do

micro-organismo

(NATARAJAN;

RAJENDRAN, 2012). Além disso, cada micro-organismo se adapta a diferentes
compostos em diferentes concentrações, justificando a necessidade de se testar a
influência de diferentes fontes de nitrogênio e suas concentrações.
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Tabela 8 - Influência da adição de fontes de nitrogênio na atividade da enzima tanase por P.
mangiferae.

4.3.3. Fonte de fosfato
Nos experimentos contendo diferentes fontes de fosfato não houve o aumento
da produção da enzima tanase em nenhuma das concentrações testadas. O fosfato
de sódio inibiu a produção da enzima, principalmente na menor concentração, de 0,1
% (Tabela 9). Diferentemente, experimentos realizados por Jana et al. (2012) para o
fungo P. pururogenum mostraram que o fosfato de amônio a 0,1 % foi considerado
um fator mais significativo do que a fonte de nitrogênio, na produção da enzima em
fermentação sólida por este fungo.
Já para A. phoenicis, a adição de fosfato de potássio e fosfato de sódio foi
favorável para a produção da forma intracelular da enzima, porém o fosfato de
potássio monobásico inibiu, e o fosfato de sódio aumentou a produção da tanase
extracelular (RIUL et al., 2013). Da mesma forma, Gonçalves, et al. (2011) também
relataram que o fosfato de potássio monobásico inibiu fortemente a secreção da
enzima por A. phoenicis, porém a produção da forma intracelular de enzima
aumentou onze vezes.
A maior parte do metabolismo microbiano é regulada pela fosforilação das
proteínas. Assim, o fosfato é uma fonte muito importante para a produção enzimática
(JANA et al., 2012). Porém, aparentemente, sua influência é maior para as enzimas
intracelulares em relação às secretadas.
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Tabela 9 - Influência da adição de fontes de fosfato na atividade da enzima tanase por P. mangiferae.

4.4. Otimização da produção da enzima tanase por P. mangiferae utilizando o
delineamento estatístico Box-Behnken

Visando a otimização da produção enzimática, foi realizada a análise das
interações entre os fatores de interesse utilizando-se a metodologia de superfície de
resposta (Box- Behnken design) com as variáveis: fontes de carbono, de nitrogênio e
temperatura,

nas

concentrações

observadas

nos

experimentos

unifatoriais

realizados (Tabela 3).
Este experimento preliminar demonstrou a tendência do aumento da
produção enzimática com a diminuição da fonte de carbono (abaixo de 2,9%), bem
como a possibilidade de restrição da amplitude dos valores de fonte de nitrogênio e
confirmou a adequação das temperaturas utilizadas (Figura 6). A superfície de
resposta 2-D corresponde a um contorno elíptico, tal forma sugere que não é apenas
um dos fatores que define a condição ótima, e sim a interação entre os dois fatores
significantes (BENIWAL; CHHOKAR, 2010).
A partir desses resultados, foi necessária a realização de ajustes nos valores
experimentais para se chegar ao ponto ótimo da produção da enzima tanase por P.
mangiferae.
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Figura 6 - Primeiras superfícies de resposta geradas pela interação entre fonte de carbono e fonte de
nitrogênio (A), fonte de carbono e temperatura (B) e fonte de nitrogênio e temperatura (C) na
produção da enzima tanase por P. mangiferae.

Após o ajuste dos parâmetros das interações (Tabela 4), foi possível
encontrar a região de rendimento máximo para a produção da enzima, apresentando
como condições ótimas 1,86% de fonte de carbono, 0,96% de fonte de nitrogênio e
temperatura de 22,7°C (Figura 7). Todas as variáveis obtiveram interação
significativa (p<0,05). A equação do modelo ajustado gerada foi:
Y = - 52072,2 – 2244,3 (FC)2 + 66859,1 (FN) – 41107,0 (FN)2 + 2824,9 (T) – 78,6
(T)2
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Tabela 10 - Análise de variância (ANOVA) para o modelo obtido a partir do Box- Behnken empregado
na otimização da produção de tanase por P. mangiferae.

A análise ANOVA para a produção tanase mostrou para o modelo um valor p
inferior a 0,05, indicando que os termos do modelo são significativos, além do valor
F (variância explicada) para os termos significativos de p serem altos. O coeficiente
de determinação R2 foi calculado como 0,91706, que assegura uma regulação
satisfatória do modelo quadrático aos dados experimentais, indicando que
aproximadamente 91,71% da variabilidade dos dados pode ser explicada pelo
modelo. Todos os parâmetros selecionados foram significativos e variados níveis de
interações foram registrados para as variáveis em seu efeito cumulativo sobre a
produção de tanase. O coeficiente de variação encontrado foi de 13,5%. Assim, este
modelo pode ser utilizado para percorrer o espaço da superfície (Tabela 10).
Após o ajuste dos parâmetros ótimos para a produção da tanase por P.
mangiferae, foi possível a produção de 16.861 U/mL da enzima, o que correspondeu
a um aumento na produtividade de, aproximadamente, duas vezes, quando
comparado com o produzido antes da otimização (8.378 U/mL). Resultado
semelhante ao nosso foi apresentado por Hamdy (2008) que obteve a produção final
2,35 vezes maior do que a inicial, utilizando o fungo Fusarium subglutinans em
fermentação submersa.
Selwal et al. (2009), estudaram a interação entre diversos fatores na produção
de tanase por Pseudomonas aeruginosa IIIB8914, em fermentação submersa
utilizando resíduos agroindustriais, e observaram também o aumento em duas vezes
para a produção da enzima pela bactéria. Já o processo de otimização para A.
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japonicus realizado por Bradoo, Gupta e Saxena, (1997) resultou em um menor
acréscimo na produção de tanase (1,3 vezes), em fermentação submersa, quando
comparado com P. mangiferae, no presente trabalho. A otimização da produção de
tanase por Rhizopus oryzae, utilizando-se substratos sólidos, também não
demonstrou um grande aumento na secreção da enzima (1,25 vezes) (HADI;
BANERJEE; BHATACHARYA, 1994). Assim, a comparação desses estudos com os
nossos resultados mostrou que os parâmetros utilizados, bem como o delineamento
experimental escolhido, para a produção de tanase por P. mangiferae foram
satisfatórios e bem definidos.

Figura 7 - Superfícies de resposta da otimização da produção da enzima tanase por P. mangiferae
geradas pela interação entre fonte de carbono e fonte de nitrogênio (A), fonte de carbono e
temperatura (B) e fonte de nitrogênio e temperatura (C).
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4.5. Prospecção de compostos naturais ricos em taninos para produção da
enzima tanase

Nas fermentações sólidas e submersas realizadas com adição de resíduos
(cacau, mangostão, abacaxi e tamarindo) como substratos para a produção de
tanase por P. mangiferae não houve o crescimento do fungo nem a produção da
enzima nas condições testadas.
Entretanto, quando comparado com outros experimentos utilizando os
mesmos resíduos orgânicos como fonte indutora para a produção da tanase
testados no presente trabalho, observamos que para os outros micro-organismos
houveram grandes concentrações da produção da enzima tanase (SABU et al.,
2005; JANA et al., 2012). Da mesma forma, a produção de tanase por Rhizopus
oryzae utilizando-se resíduos agroindustriais abundantes na Índia (Shorea robusta,
Terminalia

chebula

e

Camellia

sinensis)

também

demonstraram

potencial

biotecnológico (HOTA; DUTTA; BANERJEE, 2007).
A dificuldade de se obter uma grande concentração de micélios do fungo P.
mangiferae, devido ao desenvolvimento lento do mesmo, foi um fator limitante para a
utilização dos resíduos. Desta forma, não é descartada a possibilidade da produção
de tanase por este fungo em outras condições não testadas.
4.6. Caracterização do extrato enzimático não purificado

Para os testes de caracterização enzimática do extrato bruto produzido por P.
mangiferae, verificou-se que o pH ótimo da tanase foi igual a 7,0. Entretanto, a
enzima mostrou ser bastante estável em pHs mais ácidos, mantendo acima de 80 %
da sua atividade relativa nos pHs de 4,0 a 6,0 por até 2 horas. Porém, apresentou
uma diminuição da atividade em pH básico, com queda da sua atividade relativa
maior que 50 % em pH 8 (Figura 8).
A temperatura ótima do extrato enzimático de P. mangiferae foi 30°C e
apresentou mais de 80% da sua atividade mesmo após sua incubação por 60
minutos em temperaturas entre 40 e 60°C (Figura 9).
Vários estudos realizados demonstraram que a tanase é uma enzima
acidófila, apresentando maior atividade de pH entre 5,0 e 6,0 e estabilidade em pH
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de 4,0 a 7,0 (LEKHA; LONSANE; 1994; BATTESTIN; PINTO; MACEDO; 2007;
COSTA et al., 2008; COSTA et al., 2013; ABDEL-NABY et al., 1999; SHARMA;
AGARWAL; SAXENA, 2008; RIUL et al., 2013)
Batra e Saxena (2005) testaram os extratos de diferentes fungos, constatando
que o pH ótimo do gênero Aspergillus pode variar de 4 a 7 e do Penicillium de 5 a 6,
reforçando assim a importância da análise deste fator para cada espécie de fungo a
ser estudada.

Figura 8 - Atividade relativa da tanase de P. mangiferae em diferentes pHs e estabilidade de pH após
2 horas de incubação do extrato enzimático nos diferentes pHs.

Corroborando com os nossos resultados, a maioria das tanases tem sido
descritas com uma temperatura ótima de atividade entre 30 e 40 0C e pH ótimo em
valores ácido (BARTHOMEUF; REGERAT; POURRAT, 1994; MAHAPATRA et al.,
2005; CHÁVEZ-GONZÁLEZ et al., 2012; COSTA et al., 2013)
Entretanto, alguns fungos apresentaram temperatura ótima de atividade da
tanase mais elevados, 70°C para P. variotti e estabilidade térmica, 20 a 70°C
(BATTESTIN; PINTO; MACEDO, 2007) e 60°C para A. niger (LEKHA; LONSANE;
1994) com estabilidade somente quando incubada em temperaturas de 10 a 40°C.
As tanases purificadas de A. oryzae (ABDEL-NABY et al., 1999), P. variable
(SHARMA; AGARWAL; SAXENA, 2008) e A. phoenicis (RIUL et al., 2013) tiveram
como temperatura ótima, respectivamente, 55°C, 45-50°C e 60°C.
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O fato das tanases serem produzidas e ativas em uma ampla faixa de
temperatura e pH faz com que elas possam ser exploradas para sua aplicação nas
indústrias farmacêuticas, de alimento, ração e de couro (BATRA; SAXENA, 2005)
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100

80

60
Temperatura ótima

40

Estabilidade de temperatura
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20

30

40

50

60

70

Temperatura (0C)
Figura 9 – Temperatura ótima e estabilidade de temperatura da tanase de P. mangiferae após 60
minutos de incubação em temperatura de 30 a 60°C.

Para os diferentes sais testados no presente trabalho, observamos que a
tanase de P. mangiferae foi ativada por CoCl2 e FeCl3, inibido por AgNO3, CuCl2,
HgCl2, KCl, MgCl2, MnCl2, NaCl, NH4Cl e ZnCl2 e inativado por CaCl2. Os compostos
SDS, β-mercaptoetanol e o EDTA a 1 mM também inibiram a atividade da enzima
(Tabela 11).
Resultados diferentes foram encontrados por Abdel-Naby et al. (1999) para A.
oryzae onde CaCl2 não influenciou na atividade da enzima, mas foi inibida por
MgCl2, CoCl2, CuSO4, FeSO4, ZnCl2 e HgCl2. Para P. variotii apenas o Na2S2O3 foi
indutor da atividade enzimática (BATTESTIN; PINTO; MACEDO, 2007), e para A.
phoenicis foram KH2PO4, KCl e MgCl2 (RIUL et al., 2013).
Diferentemente dos resultados encontrados para P. mangiferae no presente
trabalho, alguns estudos mostraram que para os fungos Rhizopus oryzae e A.
tamarii, o Mg

2+

foi indutor e Fe+3 e Co+2 foram inibidores da enzima tanase (KAR;

BANERJEE; BHATTACHARYYA; 2003; COSTA et al., 2013)
Devido às diferenças entre o comportamento das enzimas tanase dos microorganimos já estudados, faz-se necessária a análise da influência de íons e suas
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concentrações no estudo da enzima, pois é sabido que algumas dessas requerem a
presença de íons metálicos para expressar sua atividade catalítica completa
(AGUILAR et al., 2007).
Semelhante aos nossos resultados, a tanase de P. variotii (BATTESTIN;
PINTO; MACEDO, 2007) e A. niger (BARTHOMEUF; REGERAT; POURRAT, 1994;
RENOVATO et al., 2011) e A. tamarii (COSTA et al., 2013) também foram inibidas
na presença de EDTA e β-mercaptoetanol. A tanase produzida por A. phoenicis foi
inibida por EDTA e SDS e completamente inativada por β-mercaptoetanol (RIUL et
al., 2013).
Estes resultados sugerem a presença de aminoácidos sulfurosos no sítio ativo
da tanase (COSTA et al., 2013) que teriam suas pontes dissulfeto quebradas pelo βmercaptoetanol, causando uma diminuição acentuada na atividade da enzima.
Assim também, o SDS pode induzir modificações na estrutura da enzima e alterar
sua propriedade catalítica. O EDTA pela sua ação quelante, pode remover os íons
importantes para a atividade da tanase (GONÇALVES et al., 2011).
Tabela 11 - Influência dos diferentes compostos sobre a atividade da enzima tanase produzida por P.
mangiferae.
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4.7. Análise da produção de ácido gálico por P. mangiferae

Após a análise dos produtos formados a partir da fermentação submersa por
72 horas em diferentes concentrações de ácido tânico, foi observado tanto na
cromatografia em camada delgada (Figura 10A) como na análise por HPLC (Figura
10B) que houve a quebra do ácido tânico com consequente produção de ácido
gálico e que a melhor concentração de ácido tânico para a produção de ácido gálico
foi de 5%.

Figura 10 - Análise qualitativa em cromatografia em espectrofotômetro (A) e quantitativa por HPLC (B)
do ácido gálico produzido pela hidrólise do ácido tânico em diferentes concentrações pelo fungo
Pestalotiopsis mangiferae após 72 horas de fermentação.

Além disso, a análise por TLC da produção de ácido gálico após 48, 72, 96,
120 e 144 horas de fermentação nas condições ótimas estabelecidas no
delineamento experimental (item 5.4) mostrou que há a presença de ácido gálico
nas primeiras 48 horas de cultivo, entretanto nesse tempo ainda há grandes
quantidades de ácido tânico presente no meio (Figura 11A). Com a análise
quantitativa por espectrofotômetro, confirmou-se a presença de ácido gálico no meio
de cultura até 144 horas (0,88 mg/mL), observando-se uma tendência ao aumento
de produção de ácido gálico (Figura 11B).
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Figura 11 - Análise qualitativa em cromatografia em camada delgada (TLC) (A) e quantitativa por
espectrofotômetro (B) do ácido gálico produzido pela hidrólise do ácido tânico em condições
otimizadas para produção de tanase e em diferentes tempos, pelo fungo Pestalotiopsis mangiferae.

Resultados semelhantes aos nossos foram obtidos em outros trabalhos como
o de Treviño-Cueto et al. (2007), que utilizaram como subtrato para a produção de
tanase, a planta Larrea tridentata e, inoculando o fungo A. niger, obtiveram a
produção máxima da enzima em 43 horas e a de ácido gálico em 48 horas (0,33
mg/mL), com o acúmulo deste até 120 horas de cultivo. Beena et al. (2011)
verificaram através do processo de otimização, que a produção do ácido gálico se
dá após 84 horas, quando há a produção de 0,37 mg/mL.
Purohit et al.(2006), utilizaram linhagens mutantes de Aspergillus e Penicillium
e obtiveram a produção máxima concomitante de tanase e ácido gálico com 48
horas. Seth e Chand (2000) observaram primeiramente o pico de produção do ácido
gálico (30 horas), seguido pelo aumento da produção enzimática (72 horas), porém,
os autores observaram a diminuição da concentração de ácido gálico com o
aumento da produção da tanase, indicando que o ácido gálico produzido foi
metabolizado pelo fungo. Após o processo de otimização, conseguiram obter o
máximo de ácido gálico (40,3 mg/mL) em 24 horas de fermentação, utilizando 4,5 %
de substrato inicial.
Para A. tamarii em fermentação submersa, o acúmulo de ácido gálico máximo
produzido, com 15 % de ácido tânico, se deu após 48 horas, mas foi transitório,
sendo produzido e logo absorvido e metabolizado pelas células (COSTA et al.,
2013).
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Devido à grande potencialidade da utilização do ácido gálico em diferentes
setores industriais, uma das principais razões para se estudar a enzima tanase é a
produção desse composto.
Dessa forma, vários fungos têm sido estudados para essa produção e o P.
mangiferae apresentou um grande potencial para a produção de ácido gálico, por
produzir quantidades equivalentes a condições otimizadas por outros fungos além
de, aparentemente, não consumir o ácido gálico produzido pela hidrólise do ácido
tânico mesmo após 144 horas de fermentação, observando-se um acúmulo de ácido
gálico com o passar do tempo, indicando que o fungo não metaboliza este composto
mesmo após a diminuição da concentração de ácido tânico no meio de cultura.

4.8. Identificação da proteína obtida por espectrometria de massas
O perfil eletroforético das proteínas secretadas por P. mangiferae cultivado
em diferentes fontes de carbono apresentou uma banda mais abundante, com peso
molecular de aproximadamente de 20 kDa (Figura 12). A sequência da proteína
extraída do gel, após a análise em espectrômetro de massas e análise dos
peptídeos, apresentou 60 % de cobertura com a sedlina de Schizosaccharomyces
pombe, sob o número de acesso ―C15A10.12c‖ (Figura 13). Entretanto não foi
encontrada nenhuma outra proteína que apresentasse homologia com a enzima
tanase.

Figura 12. Perfil eletroforético das proteínas secretadas por P. mangiferae em fermentação submersa
com 1 % de metil galato (1), ácido gálico (2) e ácido tânico (3). (M) Marcador de peso molecular.
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Figura 13. Sequencia da sedlina de Schizosaccharomyces pombe. Os peptídeos obtidos da análise
de proteína secretada de P. mangiferae que apresentaram identidade com a sedlina estão
sublinhadas.

A sedlina é uma proteína de ocorrência ubíqua de sequência altamente
conservada de leveduras a humanos. Em levedura de brotamento a sedlina é uma
subunidade do complexo de proteínas de transporte de partículas (TRAPP). Este
complexo desempenha um papel-chave nos processos de encaixe e fusão de
vesículas durante o transporte do retículo endoplasmático para o complexo Golgi,
porém sua função exata não é conhecida (TAUSSIG et al., 2013).
Diversos estudos a cerca da sedlina e suas funções foram realizados em
humanos, pois as mutações no seu gene (SEDL) estão relacionadas com a displasia
espondiloepifisiária tardia, causada pela deficiência no transporte de proteínas
colágenas, essenciais na formação da cartilagem (FAN; YU; ZHU, 2003).
A presença de sedlina na cultura de P. mangiferae com ácido tânico como
única fonte de carbono, pode estar associada à produção da tanase, fazendo-se
necessário maior entendimento a respeito da função desta proteína em fungos
filamentosos.
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5. CONCLUSÕES
Através do conjunto de metodologias utilizados neste trabalho, foi possível
selecionar um fungo filamentoso produtor da enzima tanase, oriundo das coleções
de culturas disponíveis ainda não descrito na literatura para essa enzima.
Os parâmetros utilizados para a otimização da produção de tanase por P.
mangiferae (fonte de carbono, fonte de nitrogênio e temperatura), se mostraram
adequados e significativos quando aplicado ao delineamento estatístico BoxBehnken.
As características físico-químicas do extrato bruto enzimático produzido por P.
mangiferae indicaram que a enzima tanase produzida tem estabilidade alta em uma
ampla faixa de pH e de temperatura e tem sua atividade influenciada pela presença
de íons.
Não foi possível a utilização de substratos complexos orgânicos naturais ricos
em taninos para a produção da enzima tanase por este fungo, não sendo induzida
na presença de nenhum dos parâmetros estudados.
O fungo P. mangiferae foi capaz de produzir ácido gálico a partir da hidrólise
de ácido tânico sem consumi-lo, mesmo após 144 horas de cultivo, demonstrando
que este composto não é facilmente metabolizado pelo fungo.
O acúmulo de ácido gálico nos cultivos até 144 horas demonstram o potencial
para a aplicação da sua tanase nas indústrias de alimentos e farmacêutica.
Não foi possível a identificação da enzima tanase por espectrometria de
massas. Entretanto, faz-se necessário o estudo da função da sedlina no
metabolismo do fungo já que esta se mostrou presente no meio de cultura contendo
ácido tânico como única fonte de carbono e pode estar relacionada com a produção
da enzima tanase.
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