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RESUMO

BERTOLDO, Édson.  Desenvolvimento de substrato e adequação de metodologia
para detecção de β-1,3 glucanase em soja -  Glycine max (L.) Merril.  113 f. Tese
(Doutorado em Agronomia) – Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Área de
Concentração:  Produção  vegetal),  Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná.
Pato Branco, 2019.

O atual modelo de produção de alimentos, baseado no uso de defensivos químicos,
vem sendo discutido e questionado, considerando os riscos ao meio ambiente e a
segurança  alimentar.  Muitos  esforços  têm  sido  realizados  para  que  métodos
alternativos sejam utilizados no controle de doenças, como o uso de indutores de
resistência. Os indutores (elicitores ou eliciadores), que podem ser de origem biótica
ou abiótica, de natureza inorgânica, orgânica ou sintética, são capazes de induzir
respostas de defesa quando se ligam a receptores da membrana plasmática da
célula vegetal. Eles podem induzir a resistência sistêmica adquirida (RSA), a qual é
uma das mais importantes formas de resistência, pois confere proteção sistêmica à
planta a um amplo espectro de microrganismos. Dentre os mecanismos de defesa
da RSA, estão as modificações de parede celular,  a  produção de fitoalexinas,  e
concomitantemente, o aumento da expressão de genes relacionados a patogênese,
os quais expressam as Proteínas Relacionadas a Patogenicidade (proteínas PR).
Dentre as proteínas-PR, as mais importantes são as quitinases (PR-3) e as β-1,3
glucanases  (PR-2),  as  quais  apresentam  atividade  hidrolítica,  muitas  vezes
sinérgica,  clivando  polímeros  estruturais  de  quitina  e  glucana,  respectivamente,
presentes na parede de patógenos, principalmente de fungos. A atividade dessas
enzimas é aumentada quando plantas são tratadas com indutores específicos ou
quando atacadas  pelos  seus  inimigos naturais.  No  entanto,  pesquisas  de novos
indutores requerem uma série de testes para comprovação efetiva que a resposta de
defesa vegetal tenha sido ativada. Análises bioquímicas de proteínas-PR, como a β-
1,3 glucanase, são necessárias para auxiliar  a descoberta de novos e eficientes
indutores.  Entretanto,  o  atual  substrato  enzimático  disponível  no  mercado  para
avaliar essa enzima tem apresentado produção descontínua. Diante desse cenário,
o presente estudo teve por objetivo desenvolver substrato e adequar metodologia
para detecção de β-1,3 glucanase em plantas de soja  -  Glycine max  (L.)  Merr.,
principal cultura produzida no Brasil. Foram desenvolvidos dois substratos a base de
glucana  -  Curdlana-RBB  e  Escleroglucana-RBB.  A  eficiência  dos  substratos  foi
comparada  com  outros  métodos  de  determinação  atualmente  disponíveis  e  os
substratos  produzidos  foram  testados  por  meio  da  ação  de   β-1,3  glucanase
purificada. Como os testes foram positivos, realizou-se análises bioquímicas com
plantas de soja induzidas sistemicamente e inoculadas com o fungo  Phakopsora
pachyrhizi  Syd. & P. Syd. Os resultados demonstraram que todos os substratos
testados possibilitam quantificar a atividade enzimática de β-1,3 glucanase, sendo
que  um  dos  substratos  desenvolvidos  nesta  pesquisa,  a  Escleroglucana-RBB,
apresentou eficiência superior ao substrato comercial AZCL-Curdlan®.

Palavras-chave:  Indução de resistência. Defesa Vegetal.  Substratos Enzimáticos.
Glucanase. Escleroglucana.



ABSTRACT

BERTOLDO,  Edson.  Substrate  development  and  adaptation  methodology  for  the
detection of  β-1,3 glucanase in  soybean -  Glycine max (L.)  Merril.  113 f.  Thesis
(Ph.D. in Agronomy) - Graduate Program in Agronomy (Concentration Area: Crop),
Federal Technological University of Paraná. Pato Branco, 2019.

The current food production model  based on the use of chemical pesticides, has
been discussed and questioned, considering the risks to the environment and food
security. Many efforts have been made for alternative methods to be used in disease
control, such as using resistance inductors. The inducers (elicitors) that may be biotic
or abiotic, inorganic, organic or synthetic nature, are capable of inducing a defense
response when they bind to receptors of  the plasma membrane of the plant cell.
They  can  induce  systemic  acquired  resistance  (SAR),  which  is  one  of  the  most
important forms of resistance, because it confers systemic protection to the plant to a
broad spectrum of microorganisms. Among the defense mechanisms of SAR, are the
cell wall modifications, the production of phytoalexins, and concomitantly increased
expression of pathogenesis related genes, which express the pathogenicity-related
proteins (PR proteins). Among the PR proteins, the most important are the chitinase
(PR-3) and β-1,3 glucanases (PR-2), which have hydrolytic activity, often synergistic,
cleaving structural chitin and glucan polymers, respectively,  present in the wall  of
pathogens, especially fungi. The activity of these enzymes is enhanced when plants
are  treated  with  specific  inducers  or  when  attacked  by  their  natural  enemies.
However, research of new inductors require a series of tests to effective proof that
plant  defense response has been activated.  Biochemical  analysis of  PR-proteins,
such as β-1,3-glucanase, are needed to support the discovery of new and efficient
inductors. However, the current enzyme substrate available in the market to evaluate
this enzyme has shown discontinuous production. In this scenario, this study aimed
to  develop substrate  and matching  methodology for  detecting  β-1,3 glucanase in
soybean plants - Glycine max (L.) Merr, main culture produced in Brazil. It has been
developed two substrates glucan base:  Curdlan-RBB and Scleroglucan-RBB. The
efficiency of the substrates was compared with other currently available methods of
determination,  and the substrates  were tested produced through β-1,3 glucanase
purified action. Since the tests were positive biochemical  analysis was performed
with induced systemically and soybean plants inoculated with Phakopsora pachyrhizi
fungus Syd. & P. Syd. The results showed that all substrates enables to quantify the
enzymatic activity of β-1,3 glucanase, hence one of the substrates developed in this
research, the scleroglucan-RBB had higher efficiency to commercial substrate AZCL-
Curdlan®.

Keywords: Induction of resistance. Plant Protection. Enzyme substrates. Glucanase.
Scleroglucan.
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mg Miligrama
mL Mililitro
mm Milímetro
mm2 Milímetro quadrado
mM Milimolar
min Minuto
M Molar (molaridade)
nm Nanômetros 
ns Não significativo
N Normal (normalidade)
n. Número
O Oeste
p. Página
p- para (1,4)
PR Paraná
PB Pato Branco
p/v Peso/Volume
PAHBAH p-hidróxibenzóico
PCR Polymerase Chain Reaction
PVPP Polivinilpolipirolidona
% Porcentagem
pH Potencial de Hidrogênio
PPGAG Programa de Pós-graduação em Agronomia
proteínas PR Proteínas relacionadas à patogênese (pathogenesis-related

proteins)
PR-1, [...] PR-17 Proteínas relacionadas à patogênese 1, [...] 17
QM Quadrado Médio
PRRs Receptores de Reconhecimento de Padrões 
RAS Regra de Análise de Sementes
RC Regressão Cúbica
RL Regressão Linear
RQ Regressão Quadrática
R Repetição
RLA Resistência Local Adquirida
RSA Resistência Sistêmica Adquirida
RSI Resistência Sistêmica Induzida
BSA Soro Albumina Bovina
S Sul
Al2(SO4)3•16H2O Sulfato de Alumínio
FeSO4 Sulfato Ferroso
Syd. Sydow
KNaC4H4O6•4H2O Tartarato de Sódio e Potássio
TMV Tobacco Mosaic Virus
T Tratamento
UE Unidade Experimental



µ Glu.min.mg-1 Unidades  enzimáticas  de  β-1,3  glucanase  por  minuto  por
miligrama

U.mL-1 Unidades enzimáticas por mililitro
U.min.mg.proteína-1 Unidades enzimáticas por minuto por miligrama de proteína
UTFPR Universidade Tecnológica Federal do Paraná
UDPG Uridina Difosfato Glucose
x Vezes (ampliação)
v. Volume
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1 INTRODUÇÃO

O  modelo  de  produção  agrícola  adotado  no  Brasil,  baseado  na

Revolução  Verde,  cujo  aumento  na  produtividade  é  obtido  por  meio  de  plantas

melhoradas geneticamente e pelo uso de insumos, como fertilizantes e defensivos

químicos,  exige  a estruturação de toda a  sociedade para  avaliar  e  gerenciar  os

riscos advindos da utilização desses produtos (OLIVEIRA, 2005). 

Entretanto,  não  restam  dúvidas  que  o  pacote  tecnológico

proporcionado  pela  Revolução  Verde  permitiu  alcançar  níveis  de  produtividade

capazes de atender a demanda crescente de consumo de alimentos, mas por outro

lado  seus  impactos  ambientais  devem  ser  considerados.  Dentro  desse  viés

tecnológico,  os  defensivos  químicos  estão  sendo  cada  vez  mais  utilizados,  sem

dúvida, facilitando o trabalho agrícola e o controle de doenças, mas por outro lado

envolvendo grande investimento financeiro e com preocupantes impactos sobre o

meio ambiente e a saúde humana, o que nos remete a dúvidas quanto à segurança

alimentar (GREENPEACE BRASIL, 2017). 

Um  levantamento  realizado  no  ano  de  2015  constatou  que  foram

pulverizados em torno de 900 milhões de litros de defensivos químicos nas lavouras

brasileiras, principalmente sobre as culturas da soja, principal commodity brasileira,

milho,  cana-de-açúcar  e  algodão,  as  quais  correspondem  por  aproximadamente

76% da área cultivada no país. Os estados do Mato Grosso, Paraná e Rio Grande

Sul  lideram o  ranking de  uso  dessas  substâncias  (PIGNATI,  2018).  Segundo  a

EMBRAPA (2019a), “o Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja [...]. Na

safra 2018/2019, a cultura ocupou uma área de 35,8 milhões de hectares, o que

totalizou uma produção de 114,8 milhões de toneladas.” Os dados demonstram a

importância da soja para a economia do país e o consumo de defensivos químicos

associados à cultura.

Diante deste cenário, nas últimas décadas muitos esforços têm sido

feitos  na  tentativa  de  se  utilizar  métodos  alternativos  no  controle  de  doenças,

visando à redução do controle químico tradicional (CAMPANHOLA; BETTIOL, 2003).

Entre as medidas alternativas ao controle químico de doenças em plantas, a linha de

pesquisa voltada ao uso de agentes indutores de resistência a doenças, tem sido
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explorada, na busca de novos agentes indutores e no entendimento de fenômenos

que ocorrem durante o processo de indução (ROMEIRO, 1999; HALFELD-VIEIRA et

al., 2006).

Os mecanismos de defesa de plantas contra o ataque de fitopatógenos

existem  em  multiplicidade  e  são  extremamente  eficientes,  pois  na  natureza  a

imunidade é a regra e a suscetibilidade, a exceção. Em outras palavras, plantas não

são  hospedeiros  passivos  de  microrganismos,  posto  possuírem  um  arsenal  de

mecanismos  de  defesa,  tanto  estáticos,  passivos  ou  pré-infeccionais  como

dinâmicos, ativos e pós-infeccionais (SCHWAN-ESTRADA et al., 2014). 

No  entanto,  no  processo  de  domesticação  das  plantas  o  homem

selecionou [e continua selecionando] os melhores caracteres de acordo com seu

interesse.  Entre  as  principais  características  envolvidas  no  processo  de

domesticação das plantas, destacam-se as mudanças bioquímicas, as quais estão

diretamente  relacionadas  à  defesa  vegetal.  Nesse  processo  foram  selecionadas

plantas com melhor palatabilidade e, como consequência, as plantas selecionadas

foram  perdendo  suas  substâncias  bioquímicas  amargas  e  tóxicas  [metabólicos

secundários],  as quais  são consideradas os  principais  agentes de defesa contra

predação e infecção em ambientes silvestres.  Assim, concluímos que as plantas

domesticadas, como é o caso de praticamente todas as espécies que formam a

base alimentar humana, apresentam muitas das suas características relacionadas à

defesa vegetal, latentes ou inativadas (EVANS, 1993).

Todavia, as defesas das plantas podem ser ativadas pelo tratamento

com moléculas bióticas ou abióticas, de natureza inorgânica, orgânica ou sintética.

Essas moléculas capazes de ativar respostas de defesas nas plantas são chamadas

de agentes indutores, elicitores ou eliciadores. Estes, também podem ser liberados

pelos fitopatógenos, sendo capazes de induzir respostas de defesa quando se ligam

a receptores da membrana plasmática da célula vegetal (GRAHAM, 1995; STICHER

et al., 1997). 

A indução de resistência em plantas com a utilização de elicitores de

diferente natureza, é relatada em diversas culturas (LOPEZ, 1991; PICCINI, 1995;

SATHIYABAMA;  BALASUBRAMANIAN,  1998;  HEIL;  BOSTOCK,  2002;  TERRY;

JOYCE, 2004). Os elicitores podem induzir diferentes tipos de resistência, como a
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resistência  local  adquirida  (RLA),  a  resistência  sistêmica  induzida  (RSI)  ou  a

resistência sistêmica adquirida (RSA) (TERRY; JOYCE, 2004), sendo a RSA a mais

importante  entre  as  citadas,  pois  promove  um aumento  da expressão de vários

genes  (WARD  et  al.,  1991),  incluindo  aqueles  que  codificam  para  proteínas

relacionadas a patogênese, as proteínas PR (pathogenesis-related proteins) entre

outras substâncias defensivas (VAN LOON; VAN STRIEN, 1999).

Dentre as proteínas PR mais estudadas estão as quitinases (PR-3) e

as  β-1,3  glucanases  (PR-2).  Essas  duas  enzimas  têm  atividade  hidrolítica,

quebrando polímeros estruturais presentes na parede de patógenos (ANDREU et al.,

1998; WALTON, 1997), principalmente fungos. A atividade dessas enzimas pode ser

aumentada  quando  plantas  são  tratadas  com elicitores  de  respostas  de  defesa

(SCHWEIZER  et  al.,  2000),  demonstrando  que  possuem  papel  importante  na

contenção de infecções (LABANCA, 2002). Determinar essas enzimas em plantas

abre enormes possibilidades para descoberta de novos eliciadores.

As  β-1,3  glucanases  são  proteínas  abundantes,  distribuídas

amplamente nas espécies vegetais e possuem, dentre outras, a função de defesa

contra  patógenos  invasores,  particularmente  em  sinergismo  com  quitinases  (EL

KATANY et al., 2001).

As  β-1,3  glucanases  atuam  sobre  polissacarídeos  constituídos  de

sequências  lineares  de  unidades  de  glucose  unidas  por  meio  de  ligações  O-

glicosídicas  do  tipo  β-1,3,  contendo  uma  extremidade  terminal  não  redutora.

Entretanto,  as  enzimas  atuam  também  sobre  ligações  do  tipo  β-1,3/1,6  O-

glicosídicas  encontradas  em  β-1,3/1,6-D-glucanas  (CÔTÉ;  HAHN,  1994;  EDER;

COSIO, 1994).

Como exemplo de glucana β-1,3 pode ser citado a laminarina, que tem

sido utilizada como substrato para a determinação indireta da atividade de β-1,3

glucanase, por meio da detecção de açucares redutores (BROCK, 1965; STUBBS et

al., 1999; MOLERO et al.,1999; BARSANTI et al., 2001; KUHN, 2007). No entanto, o

método indireto de determinação da β-1,3 glucanase por laminarina é trabalhoso e

em geral apresenta menor precisão que os métodos diretos.

Um substrato  coloidal  muito  utilizado para  análises  diretas  de β-1,3

glucanase foi CM-Curdlan-RBB® [uma glucana β-1,3] (WIRTH; WOLF, 1992), porém
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esse substrato não está sendo fabricado atualmente e seu similar, o AZCL-Curdlan®

(azurine-crosslinked-curdlan) é insolúvel e sua produção é descontínua.

 Diante  das  dificuldades  apresentadas,  a  maioria  das  pesquisas

brasileiras  envolvendo  análise  de  enzimas  de  defesa  vegetal,  vem  sendo

desenvolvida  de  forma  tímida,  em  relação  à  determinação  da  enzima  β-1,3

glucanase.  Assim,  detectar  essa enzima em plantas,  permite  aos pesquisadores

testar diferentes eliciadores com potencial de indução de resistência.

Apresentado  o  panorama  sobre  o  assunto,  destaca-se  que  a

problemática central levantada nesta pesquisa baseou-se na seguinte questão:  “É

possível desenvolver um substrato coloidal para determinar β-1,3 glucanase

em soja  e  que  este  apresente  eficiência,  no mínimo,  similar  ao atualmente

disponível?”

Dessa forma,  o  objetivo principal  deste trabalho foi  desenvolver  um

substrato enzimático e adequar a metodologia para determinar a atividade de β-1,3

glucanase em plantas de soja Glycine max (L.) Merril.

Como etapas para alcançar esse objetivo, foram traçados os seguintes

objetivos específicos: i) Desenvolver substrato(s) que permita(m) a detecção de β-

1,3 glucanase de forma eficiente e econômica; ii) Induzir a resistência em plantas de

soja por meio de Acibenzolar-S-Metil e inoculação do fungo Phakopsora pachyrhizi

Syd. & P. Syd.; iii) Avaliar a eficiência do(s) substrato(s) desenvolvido(s) em plantas

de  soja,  comparativamente  às  formas  possíveis  de  determinação  atualmente

disponíveis,  como o  substrato  AZCL-Curdlan® (método  de  avaliação  direta)  e  o

método da laminarina (método de avaliação indireta); iv) Ajustar a metodologia de

determinação da enzima β-1,3 glucanase para a cultura da soja -  Glycine max (L.)

Merril.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A SOJA E A FERRUGEM ASIÁTICA

A  soja  -  Glycine  max  (L.)  Merril  -  é  considerada  uma  das  mais

importantes  commodities  a  nível  mundial,  sendo  fonte  geradora  de  empregos  e

renda. Os grãos são utilizados para os mais diversos fins, como produção de óleo

vegetal, leite, biscoitos, farinhas, complementos alimentares, sorvetes, rações para

alimentação animal, biocombustível etc. É a cultura de maior representatividade na

produção de grãos e  em área plantada no Brasil,  produzindo mais  proteína por

unidade de área que qualquer outra cultura (CONAB, 2019).

Na  maior  parte  do  país,  as  lavouras  de  soja  são  extremamente

tecnificadas, equipadas, rigorosas quanto à adubação, uso de defensivos, aplicação

de dessecantes e muitas outras exigências atribuídas ao perfil de uma commodity.

Nesse sentido, a fim de manter o padrão exigido tanto pelo mercado interno como

pelos importadores, os produtores de soja passam por desafios diários para manter

seus  plantios  no  campo  com elevado  controle  fitossanitário,  visto  que  a  soja  é

acometida por várias pragas e doenças, sendo a maioria delas de origem fúngica

(CONAB, 2017).

Entre as dezenas de doenças que acometem a cultura (MEDICE et al.,

2007) a ferrugem asiática, cujo agente casual é o fungo Phakopsora pachyrhizi Syd.

& P. Syd., está entre as que promovem as maiores perdas de produtividade. É uma

doença  de  difícil  controle,  que  pode  se  manifestar  em  qualquer  estágio  do

desenvolvimento  da  cultura,  promovendo  a  desfolha  da  planta,  afetando  seu

principal órgão fotossintético, causando efeitos diretos na formação e enchimento

dos grãos (HENNING et al., 2014).

Os  principais  sintomas  iniciais  são  caracterizados  pelo

desenvolvimento  de  minúsculos  pontos  escuros  sobre  as  folhas,  os  quais

correspondem as urédias localizadas na região abaxial do limbo foliar. As urédias,

quando maduras, se abrem e liberam minúsculos esporos (uredinósporos), os quais

são facilmente carregados pelo vento por longas distâncias. O processo infeccioso é

favorecido pelo molhamento foliar de no mínimo 6 horas, sendo que o máximo da
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infecção ocorre entre 10 e 12 horas de água livre. Temperaturas entre 18ºC e 26,5ºC

favorecem a infecção (TSUKAHARA; HIKISHIMA; CANTERI, 2008). 

A  existência  de  raças P.  pachyrhizi dificulta  o  controle  por  meio  de

plantas resistentes, sendo o controle químico a principal forma de conter a doença

(HENNING et al., 2014). Aliado a isso, o uso intensivo de fungicidas no controle de

doenças,  tem  selecionado  populações  resistentes  de  fitopatógenos,  dificultando

ainda mais o controle químico (XAVIER et al., 2013; SCHMITZ et al., 2014). Como

medidas  preventivas  podem  ser  utilizadas  cultivares  de  ciclo  precoce,  evitar  a

semeadura  na  época  mais  favorável  à  doença  (safrinha)  e  eliminar  plantas

voluntárias de soja (soja guaxa, tiguera) no período da entressafra, já que o fungo é

biotrófico (HENNING et al., 2014).

Como  a  existência  de  raças  dificulta  o  estabelecimento  de  plantas

naturalmente  resistentes  e  o  controle  químico  tem  se  mostrado  insuficiente,  a

indução de resistência pode ser um método alternativo ao controle dessa e de outras

doenças na cultura da soja. No entanto, estudos relacionando a cultura e a indução

de resistência ainda são incipientes.

2.2 INDUÇÃO DE RESISTÊNCIA

As plantas são protegidas naturalmente, sendo que esta proteção está

baseada em uma série de barreiras pré-formadas e pós-formadas (TAIZ; ZEIGER,

2004;  TAIZ  et  al.,  2017).  Segundo  Pascholati  e  Leite  (1994),  os  fatores  de

resistência pré-formados são aqueles presentes na planta antes do contato com o

patógeno, já os pós-formados, estão ausentes ou em baixo nível antes da infecção,

sendo produzidos ou ativados em resposta à presença do patógeno. Para esses

autores, em ambas as categorias, os fatores envolvidos na resistência podem ser

subdivididos em estruturais ou bioquímicos.  Os estruturais atuam como barreiras

físicas,  enquanto  os  bioquímicos  atuam  por  meio  da  produção  de  substâncias

tóxicas (ou mesmo repelentes) ao patógeno ou criando condições adversas ao seu

estabelecimento.

De acordo com Sticher et al. (1997), as defesas dos vegetais também

podem ser ativadas pelo tratamento com agentes bióticos ou abióticos, de natureza
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inorgânica, orgânica ou sintética. Essas moléculas capazes de ativar respostas de

defesas  nas  plantas  são  chamadas  de  elicitores  ou  eliciadores,  atuando  como

indutores de resistência.

O  conhecimento  sobre  a  indução  de  resistência  em plantas  contra

patógenos é secular e sabe-se que envolve a ativação de mecanismos inativos ou

latentes na planta (STICHER et al., 1997). A indução de resistência foi relatada pela

primeira vez em 1901 envolvendo o patossistema  Botrytis cinerea x  Begonia  sp.

(KESSMANN  et al.,  1994).  A partir  desses trabalhos, pesquisas com indução de

resistência  foram  se  multiplicando  pelo  mundo,  com  as  mais  diversas  culturas

(STICHER et al., 1997; TERRY; JOYCE, 2004; BOSTOCK, 2005). 

No  Brasil,  os  primeiros  estudos  foram  desenvolvidos  em  1970,  no

Instituto  Biológico  de  São  Paulo,  contra  Hemileia  vastatrix,  com  o  uso  de

Saccharomyces cerevisiae, Bacillus thuringiensis e uredinósporos inativados de  H.

vastatrix (BONALDO et al., 2005).

Segundo Barros  et al. (2010), os mecanismos de defesa das plantas

podem ser ativados, quando um sinalizador externo (eliciador/elicitor/indutor) se liga

a  um  receptor  de  membrana  na  superfície  da  célula  vegetal  (receptores  de

reconhecimento de padrões – PRRs) e, por meio dele, o sinal primário é transmitido

para o interior da célula, ativando os mensageiros secundários, que amplificam esse

sinal e regulam a expressão de genes específicos, determinando o desenvolvimento

de  interações  compatíveis  (doença)  ou  incompatíveis  (resistência)  (LEITE  et  al.,

1997). 

Segundo Taiz et al. (2017), embora a principal via para percepção de

ataques de fitopatógenos seja  por  meio  de sinais  extracelulares,  percebidos por

PRRs,  as  plantas  desenvolveram  também  mecanismos  de  reconhecimento  de

substâncias introduzidas diretamente pelos patógenos no citoplasma da célula. Os

fitopatógenos  bem  adaptados,  principalmente  aqueles  linhagem-específicos,

desenvolveram  a  capacidade  de  ‘burlar’  a  imunidade  desencadeada  por  PRRs,

mediante a introdução direta de substâncias no interior da célula (citoplasma). Para

diferenciá-las dos elicitores, são chamadas de efetores. Uma vez dentro da célula

esses efetores não podem ser detectados por PRRs da membrana. 

Ainda  de  acordo  com  os  mesmos  autores,  essa  inovação  dos
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fitopatógenos colocou as plantas sob grande pressão evolutiva, sendo selecionada

uma  segunda  linha  de  defesa,  a  qual  é  conhecida  como  genes  de  resistência

especializados (genes R). Os efetores são reconhecidos pelo produto desses genes

– as proteínas R - as quais desencadeiam respostas de defesa a fim de neutralizá-

los. Dessa forma, as plantas possuem um segundo tipo de imunidade, denominada

de imunidade desencadeada por efetores, mediada por proteínas R intracelulares

altamente específicas.

Os  genes  de  resistência  estão  associados  com  o  incremento  de

sinalizadores, como o ácido salicílico (AS), o ácido jasmônico (AJ) e o etileno (ET)

(FEYS;  PARKER,  2000;  JALALI;  BHARGAVA;  KAMBLE,  2006).  Terry  e  Joyce

(2004), relatam que os elicitores podem induzir a resistência local adquirida (RLA), a

resistência sistêmica induzida (RSI) ou a resistência sistêmica adquirida (RSA). 

As diferentes formas de resistência foram descobertas posteriormente,

pois algumas plantas não respondiam bioquimicamente a certos indutores, como a

rizobactéria  Pseudomonas  fluorescens.  Essas  rizobactérias  induzem  a  RSI  e

apresentam ação sobre a herbivoria (HEIL; BOSTOCK, 2002). A RSI é independente

do ácido salicílico, e não está associada com a ativação dos mesmos genes da

RSA. Em substituição ao AS, a RSI requer, para a sua ativação, o aumento dos

níveis de AJ e ET (FEYS; PARKER, 2000; BOSTOCK, 2005). No entanto, essas

rotas não parecem estar totalmente independentes, já que trabalhos citados por Heil

e Bostock (2002), demonstraram que a herbivoria induz a resistência a uma série de

patógenos de diversas culturas e, segundo os autores, essa possível  resistência

cruzada está em função do indutor ser biológico ou químico e do hábito alimentar do

herbívoro. 

A RSA está associada ao ácido salicílico, o qual é o sinalizador para a

expressão  de  certas  proteínas  relacionadas  à  patogenicidade  (proteínas  PR)

(GRÜNER et al., 2003; GLAZEBROOK, 2005). A RSA pode ser conceituada como

um mecanismo de defesa induzida por agentes bióticos ou abióticos ou infecção

localizada por patógenos, que confere proteção à planta a diferentes espécies de

microrganismos (DURRANT; DONG, 2004). 

Essa linha de defesa é explicada pela manifestação ou produção de

um sinal liberado a partir do sítio de infecção (ou indução) para outras partes da
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planta,  induzindo  reações  de  defesa  que  a  protegerão  contra  agressões  futuras

(TAIZ; ZEIGER, 2004; TAIZ et al. 2017). Dentre os mecanismos induzidos de defesa

promovidos RSA estão as modificações de parede celular, produção de fitoalexinas,

e concomitantemente, um aumento de expressão de um grupo enorme de genes

(WARD et al., 1991), incluindo aqueles que traduzem para proteínas relacionadas a

patogênese,  as  proteínas  PR  (pathogenesis-related  proteins)  (VAN  LOON;  VAN

STRIEN, 1999).

Dentre os diversos indutores de resistência potencialmente utilizados, o

ácido salicílico é um dos mais estudados pela sua ação confirmada em diversas

plantas. Segundo Uknes et al. (1992) a expressão do gene PR-2 (β-1,3 glucanase)

em  Arabidopsis thaliana é dependente de ácido salicílico.  Segundo Mauch  et al.

(2001)  e  Taiz  et  al.  (2017),  esse  indutor  representa  papel  central  como  um

sinalizador envolvido na defesa das plantas contra o ataque de microrganismos. 

De acordo com Chet (1993), aplicações exógenas de ácido salicílico,

induzindo efetivamente a expressão gênica de proteínas envolvidas na indução da

resistência sistêmica adquirida (RSA), levaram à investigação do papel endógeno

dessa molécula  na resistência  a doenças.  Conforme esta  hipótese,  esse indutor

deve  ser  um  mensageiro  que  ativa  a  resistência  contra  patógenos,  incluindo  a

síntese de proteínas PR, como a PR-2.

Nos estudos de indução é comum a utilização de Acibenzolar-S-Metil

(ASM), o qual é um composto sintético, análogo funcional do ácido salicílico, capaz

de ativar defesas de plantas, tais como proteínas relacionadas à patogênese, como

quitinase e β-1,3 glucanase (KESSMANN et al., 1996). O ASM  tem demonstrado

ser  um  ativador  da  RSA,  não  apresentando  propriedades  antimicrobianas,  mas

incitando aumento na resistência às doenças em muitas espécies de plantas, pela

sua ação semelhante ao ácido salicílico na via de transdução do sinal que leva à

RSA (BAYSAL, SOYLU; SOYKU, 2003).  O ASM é comercializado no Brasil  pelo

nome de Bion  500WG®,  sendo um dos poucos produtos  comerciais  registrados

como ‘ativador de resistência de plantas’, porém não tem indicação específica para a

cultura da soja (SYNGENTA, 2018).

Existem  diversos  trabalhos  comprovando  a  produção  de  β-1,3

glucanase nas mais diversas culturas, por meio da ativação da resistência. Zhang et



29
al. (2016), utilizaram ácido salicílico em duas variedades de maçã, uma resistente e

outra suscetível à mancha foliar (Glomerella cingulata) e verificaram que a aplicação

do produto induziu forte resistência na cultivar suscetível com redução significativa

no número de lesões e no índice de doenças. Análises bioquímicas demonstraram

aumento da atividade de enzimas de defesa, como a β-1,3-glucanase. 

O ácido salicílico também foi utilizado por Mahesh et al. (2017), para

tratamento de sementes de berinjela (Solanum melongena L.), contra a murcha-de-

verticílio, provocada pelo fungo  Verticillium dahliae Kleb. Os autores comprovaram

aproximadamente 40% de redução na incidência da doença, além disso, concluíram

que alguns genes de defesa foram expressos, como o da β-1,3-glucanase.

Belete  e  Boyraz  (2017),  realizaram  estudos  para  investigar

mecanismos de defesa contra a sarna da maçã (Venturia inaequalis) em cultivares

resistentes e suscetíveis, avaliando proteínas PR, entre elas a β-1,3-glucanase. O

estudo  revelou  que  antes  da  infecção  a  quantificação  dessa  PR-2  foi  maior  na

cultivar  resistente.  No  entanto,  após  a  infecção,  a  concentração  da  enzima  na

cultivar  suscetível  se  tornou  similar  a  da  cultivar  resistente.  Isso  demonstra  a

importância  da  indução  de  resistência  em  plantas,  principalmente  naquelas

suscetíveis.

O  uso  de  dois  indutores  de  resistência  se  mostrou  eficiente  para

diminuir  a  incidência  de  mofo-cinzento  (Botrytis  cinerea)  em  frutos  de  morango

Fragaria chiloensis. Foram utilizados quitosana e jasmonato de metil em pré-colheita

em diferentes estádios de desenvolvimento dos frutos. Após dezoito dias da primeira

aplicação,  os  frutos  foram colhidos  e  inoculados  artificialmente  com esporos  do

fungo  B.  cinerea.  Foram  colhidas  amostras  pós-colheita,  entre  0  e  72h  após

inoculação, para avaliar a expressão de genes codificadores de proteínas PR, como

os genes - FcBG2-1, FcBG2-2 e FcBG2-3 – responsáveis pela expressão de β-1,3-

glucanase. O uso dos dois indutores proporcionou menor incidência da doença em

relação ao  controle,  sendo  que  a  nível  molecular,  houve regulação positiva  dos

genes  de  proteínas  PR,  especialmente  daqueles  que  expressam  a  enzima

mencionada (SAAVEDRA et al., 2017).

A indução de resistência foi estimulada em plantas de pimentão contra

a  ferrugem da  pimenta  (Phytophthora  capsici)  por  Kang  et  al.  (2017),  os  quais
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utilizaram  extrato  obtido  a  partir  de  substrato  residual  do  cultivo  de  cogumelos

Lentinula edodes, fungos ricos em glucana. O tratamento promoveu a diminuição da

doença  em  65%  e  a  expressão  gênica  (PCR  real  time),  revelou  que  genes

relacionados  à  defesa  vegetal,  dentre  eles  CaBGLU  (β-1,3  glucanase)  foram

significativamente reforçados em relação ao controle.

Ramkissoon et al. (2017), concluíram que o uso de fitoelicitores a base

de extratos de algas, ricos em glucana, em especial Gelidium serrulatum, é eficaz no

controle de infecções provocadas por  Alternaria solani  e  Xanthomonas campestris

pv  vesicatoria  em plantas de tomate, já que observaram maior atividade de β-1,3

glucanase nas plantas tratadas com G. serrulatum em relação ao controle.

2.3 PROTEÍNAS RELACIONADAS À PATOGENICIDADE

As  proteínas  relacionadas  à  patogenicidade  (proteínas  PR)  foram

descritas pela primeira vez em 1970 por Van Loon, que observou o acúmulo de

proteínas incomuns após infecção de plantas de fumo com o vírus TMV (Tobacco

Mosaic Virus) (DURRANT; DONG, 2004). Estas foram inicialmente definidas como

proteínas ácidas,  de  baixo  peso molecular,  resistentes  a  proteases,  solúveis  em

ácidos,  e  localizadas nos espaços extracelulares,  sendo mais  tarde identificadas

também  nos  vacúolos.  As  proteínas  PR  presentes  nos  vacúolos,  geralmente

exercem  um  efeito  de  defesa  após  a  descompartimentalização  das  células,

enquanto que as extracelulares atuam diretamente em contato com o patógeno no

processo de penetração do tecido (STICHER et al., 1997). 

Para  Heil  e  Bostock  (2002),  o  grupo  de  proteínas  ácidas  está

predominantemente localizado nos espaços intercelulares, enquanto que as básicas,

com  peso  molecular  e  sequência  de  aminoácidos  diferentes,  está  no  espaço

intercelular e no vacúolo, sendo que esses dois grupos atuam com função similar. 

As  proteínas  PR  possuem  um  peptídeo-sinal  na  região  N-terminal,

responsável  pela  sua  translocação  por  meio  da  membrana  do  retículo

endoplasmático rugoso para o vacúolo, ou para o espaço intercelular de acordo com

a demanda celular (BOL et al., 1990). 

Estudos de Van Loon, Rep e Pieterse (2006), indicam que as proteínas
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PR são expressas na planta apenas em casos de reconhecimento de certos sinais,

isto é, é necessário um start para que a expressão seja desencadeada. Esses sinais

são promovidos, por exemplo, após a infecção por certos fungos ou após o processo

de indução de resistência (GRANT; LAMB, 2006). 

Atualmente as proteínas PR são classificadas em 17 famílias distintas

(PR-1  a  PR-17),  de  acordo  com sua  estrutura  molecular  e  atividade  enzimática

(GUZZO, 2004). Entre as mais pesquisadas estão as β-1,3 glucanases (PR-2) e as

quitinases (PR-3), que possuem atividade hidrolítica sinérgica, clivando  polímeros

estruturais  presentes  nas  paredes  dos  patógenos,  como  a  quitina  e  glucana,

respectivamente,  com atividade aumentada quando as plantas  são tratadas com

indutores de resistência (LABANCA, 2002). 

Estudos realizados A. thaliana, demonstraram que as β-1,3 glucanases

estão agrupadas em quatro classes com base em suas sequências homólogas. As

de  classe  I  são  proteínas  vacuolares  básicas  que  são  acumuladas  em  folhas

maduras e raízes após a infecção do patógeno, após a ativação por elicitores ou

após algum nível de estresse. As classes II e III são proteínas extracelulares ácidas.

A classe IV é semelhante à classe II, no entanto, não são induzíveis sobre ataque de

agentes patogênicos (LEUBNER-METZGNER, 2003; MINIC, 2008). 

2.4 GLUCANAS E GLUCANASES

As glucanas são polissacarídeos constituídos por centenas ou milhares

de unidades de glicose (glucose), diferindo entre si pelas ligações glicosídicas que

as unem, comprimento de suas cadeias polissacarídicas, e também pelo grau de

ramificação, quando presente (ZOBEL, 2006). 

De acordo com David e Cox (2014),  estes polímeros podem ser de

origem  vegetal,  como  a  celulose,  que  é  uma  molécula  linear,  não  ramificada,

constituída por unidades de glucose, unidas por ligações glicosídicas do tipo β-1,4

sendo,  portanto,  pertencente  à  classe  das  β-glucanas.  Também  podem  ser  de

origem  animal,  como  o  glicogênio,  que  possuem  também  resíduos  de  glucose

unidos por ligações glicosídicas, porém do tipo α-1,4, com ramificações de resíduos

de  glucose,  interligados  por  ligações  glicosídicas  do  tipo  α-1,6,  sendo  estas,
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pertencentes à classe das α-glucanas. Um exemplo de α-glucana vegetal é o amido

que  é  constituído  por  dois  tipos  de  polímeros,  a  amilose  que  contém  apenas

resíduos de glicose unidos por ligações do tipo α-1,4 e a amilopectina, que possui

resíduos  de  glucose  unidos  por  ligações  do  tipo  α-1,4  e  com  ramificações  de

resíduos de glucose, interligados por ligações glicosídicas do tipo α-1,6 

Outros tipos de glucanas são produzidas por bactérias e fungos, as

quais participam da composição da parede celular ou são secretadas para o meio de

cultivo, sendo então denominadas de exopolissacarídeos (EPS) (STRAUSS  et al.,

2001; DE MELO BARBOSA et al., 2004; CORRADI DA SILVA et al., 2008; YI et al.,

2008).  Estes  podem  apresentar  ligações  tanto  do  tipo  α  como  β,  havendo

predominância das β-glucanas, sendo que um único microrganismo pode produzir

mais de um tipo de EPS com estruturas químicas diversificadas (SEVIOUR  et al.,

1992; DE MELO BARBOSA et al., 2004).

Os  EPS  têm  sido  utilizados  nas  áreas  químicas,  médicas,

farmacêuticas,  alimentícias,  entre  outras,  no  entanto  existem  poucos

microrganismos  que  produzem  EPS  com  rendimentos  satisfatórios  para

desenvolvimento  em  escala  industrial  e,  consequentemente,  sua  exploração

comercial ainda é baixa (SEVIOUR et al., 1992; SUTHERLAND, 1998). 

Alguns EPS, apesar dos altos custos, vem sendo produzidos devido a

algumas características particulares, como por exemplo, a alta viscosidade, o maior

poder geleificante, a compatibilidade com uma grande variedade de sais em ampla

faixa de pH e temperatura, a estabilidade em elevadas concentrações iônicas, a alta

solubilidade  em  água  e,  também,  a  ação  sinérgica  com  outros  polissacarídeos

(SELBMANN  et  al.,  2002).  Como  exemplos  de  EPS  com  essas  características,

produzidos por microrganismos destaca-se a curdlana e a escleroglucana. 

A curdlana é um polissacarídeo constituído por unidades de glicose

unidas entre si por ligações do tipo β-1,3 (β-1,3-D-Glucana) (figura 1A). É produzida

em escala comercial por bactérias como Alcaligenes faecalis variedade myxogenes

(hoje,  identificada  como  Agrobacterium  biovar 1)  (YUKIHIRO  et  al.,  1991;

YUKIHIRO, 1997) e Agrobacterium radiobacter (KIM et al., 2000).

Em estado natural a curdlana apresenta-se sob forma de um pó de cor

branca,  sendo  facilmente  confundida  com  grânulos  de  amido.  Os  grânulos  são
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insolúveis  em  água  e  na  maioria  dos  solventes  orgânicos,  todavia  dissolve-se

facilmente em solução alcalina diluída, devido à ionização de pontes de hidrogênio

intermolecular  e  intramolecular  (FUNAMI et  al.,  1999;  SPICER;  GOLDENTHAL;

IKEDA, 1999; MCINTOSH, 2005).

Figura 1 – Estrutura química da curdlana (A) e da escleroglucana (B). UTFPR, Pato Branco - PR,
2019.

A B
Fonte: (A) Mcintosh, 2005; (B) Yanaki, 1981

O polissacarídeo escleroglucana também pertence ao grupo das β-D-

glucanas,  é  produzida  por  várias  espécies  de  fungos  do  gênero  Sclerotium

(SEVIOUR et al., 1992). A cadeia principal é composta por unidades de glucose β-

1,3,  às  quais  as  unidades  glucosídicas  β-1,6  podem  estar  ligadas  regular  ou

randomicamente,  com frequência (figura  1B)  (DE MELO BARBOSA  et  al.,  2004;

PALLESCHI  et  al.,  2005).  A  escleroglucana  obtida  do  Sclerotium  glucanicum

apresenta substituintes glucopiranosídicos a cada cinco ou seis unidades da cadeia

principal pelo carbono 6 e, neste caso, é um polissacarídeo solúvel, principalmente

em meios ácidos, gerando soluções altamente viscosas (SUTHERLAND, 1998).

A síntese de β-glucanas microbianas ocorre por etapas que envolvem

reações de iniciação,  de  alongamento da cadeia e de ramificação.  A reação de

alongamento é a etapa mais estudada, a qual  é catalisada pela enzima glucana

sintetase  a  partir  de  unidades  de  UDPG  (uridina  difosfato  glucose)  (RUIZ-

HERRERA,  1991).  A  principal  função  estrutural  das  β-glucanas,  é  auxiliar  na

manutenção  da  rigidez  e  integridade  da  parede  celular  de  fungos  e  bactérias

(SEVIOUR et al., 1992; STONE; CLARKE, 1992). No ambiente natural em que os

microrganismos  são  encontrados,  tais  polímeros  podem  estar  relacionados  à
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patogenicidade  (CORSARO  et  al.,  1998),  ou  também  estarem  associados  à

interação planta-microrganismo, proporcionando proteção à célula microbiana contra

a dessecação ou ao ataque por bacteriófagos e protozoários (SUTHERLAND, 1999).

As β-glucanas podem ser  hidrolisadas pelas  β-glucanases,  que são

enzimas multifuncionais que hidrolisam polissacarídeos como a celulose e outras β-

glucanas (PITSON  et  al.,  1993;  KUMAR; DEOBAGKAR, 1996).  Estas  hidrolases

participam  diretamente  do  processo  de  controle  biológico  porque  hidrolisam  β-

1,3/1,6-glucanas constituintes da parede celular de alguns patógenos (IORIO et al.,

2008; FLEURI; SATO, 2008).

As β-1,3 glucanases possuem diferentes  aplicações biotecnológicas,

visto que atuam sobre diversas substâncias naturais que possuem ligações β-1,3-

glicosídicas, podendo ser aplicadas em indústrias de alimentos, como por exemplo,

na  produção  de  bebidas  (vinhos  e  cervejas)  e  também  na  obtenção  de

oligossacarídeos  que  apresentam  atividades  funcionais,  entre  outros

(DUBOURDIEU et al., 1985; KIRK et al., 2002; BLASCO et al., 2006; GIESE et al.,

2010; BARBOSA et al., 2010).

As  enzimas  β-1,3  glucanases  hidrolisam  as  ligações  β-1,3-D-

glicosídicas de glucanas lineares ou parcialmente ramificadas (β-1,6-D-glicosídicas),

podendo  ser  tipo  endo-hidrolases,  quando  clivam  ligações  β-1,3  e  do  tipo  exo-

hidrolases  quando  também  atuam  sobre  ligações  β-1,6  (NOMENCLATURE

COMMITTEE  OF  THE  INTERNATIONAL  UNION  OF  BIOCHEMISTRY  AND

MOLECULAR BIOLOGY, 1992; STONE; CLARKE, 1992; SUTHERLAND, 1999). 

As β-1,3 glucanases atuam em substratos constituídos de sequências

lineares de unidades de glucose unidas por meio de ligações glicosídicas do tipo β-

1,3  contendo  uma  extremidade  terminal  não  redutora  (SUTHERLAND,  1999).

Entretanto,  as  enzimas  podem  atuar  também  sobre  ligações  do  tipo  β-1,3-1,6

glicosídicas  encontradas  em  β-1,3-1,6-glucanas  (BROCK,  1965),  obtendo-se

glucose e oligossacarídeos como produtos finais da reação, e em um período mais

longo, apenas moléculas de glucose, como demonstrado por Giese et al. (2006).
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2.5 TINGIMENTO DE POLISSACARÍDEOS 

O tingimento de polissacarídeos para ensaios enzimáticos é baseado

em  técnicas  utilizadas  na  indústria  têxtil  (SONG  et  al.,  2008).  Nesse  setor,  o

tingimento consiste de algumas etapas selecionadas de acordo com a natureza da

fibra têxtil, as características estruturais do substrato, a classificação do corante, as

propriedades  de  fixação  compatíveis  com  o  material  a  ser  tingido,  entre  outras

(ZOLLINGER, 1991).

A fixação do corante à fibra é feita  por  meio  de reações químicas,

entretanto, para garantir a fixação, as substâncias que conferem coloração à fibra

devem apresentar alta afinidade, uniformidade na coloração, resistência aos agentes

desencadeadores do desbotamento e ainda apresentar-se viável economicamente

(GUARATINI; ZANONI, 2000).

Ainda  segundo  Guaratini  e  Zanoni  (2000),  os  corantes  podem  ser

classificados,  segundo  o  modo  de  fixação  ao  substrato,  nos  seguintes  grupos:

diretos, azóicos, ácidos, à Cuba, dispersivos, de enxofre, pré-metalizados, reativos,

entre  outros.  Dentre  essa  gama  de  corantes,  os  reativos  apresentam  algumas

características particularmente importantes, como a presença de grupo eletrofílico

reativo [daí o nome do corante], capaz de ligar-se covalentemente com as hidroxilas

de polissacarídeos. 

Segundo  Ho,  Chen  e  Yang  (2011),  os  principais  corantes  reativos

contêm  a  função  azo  e  antraquinona  como  grupos  cromóforos  e  os  grupos

clorotriazinila e sulfatoetilsulfonila como grupos reativos, sendo que neste tipo de

corante,  a  reação química se  processa diretamente  por  meio da substituição do

grupo nucleofílico pelos grupos hidroxila. 

Segundo Song et al. (2008) e Vasconcelos (2016), os corantes reativos

apresentam como característica uma alta solubilidade em água e o estabelecimento

de  uma ligação  covalente  entre  o  corante  e  a  fibra,  cuja  ligação  confere  maior

estabilidade  na  cor  do  substrato  tingido  quando  comparado  a  outros  tipos  de

corantes, em que o processo de coloração se opera por meio de ligações de maior

intensidade.

Um dos corantes reativos utilizados nos processos de tingimento de
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substratos enzimáticos é o Azul Brilhante de Remazol Reativo (Remazol Brillant Blue

Reactive – RBB-R), o qual possui a função antraquinona como grupo cromóforo e o

grupo sulfatoetilsulfonila como grupo reativo (figura 2).

Figura  2  –  Estrutura  química  do  corante  RBB-R (C22H16N2Na2O11S3). (1)  Grupo  cromóforo
antraquinona; (2) Grupo reativo sulfoetilsulfonila. UTFPR, Pato Branco - PR, 2019.

Fonte: Modificado de Vasconcelos, 2016.

Segundo  Moraes  (2010),  os  processos  de  tingimento  envolvem

basicamente  duas  fases:  a  aplicação  da  solução  do  corante  seguida  pela  sua

fixação.  O  tingimento  é  feito  em  banho  aquoso,  por  meio  de  dois  sistemas:

esgotamento  e  contínuos,  sendo  o  primeiro  o  mais  comum.  No  tingimento  por

esgotamento, o corante se desloca da solução para o substrato,  sendo que esta

deve ser várias vezes mais volumosa em relação ao peso do substrato a ser tingido.

Para os corantes reativos, o processo de tingimento é efetivo sob condições de pH

neutro ou relativamente baixo, com adição de sal, para o esgotamento do corante. 

Segundo Salem (2000), vários fatores influenciam para que haja um

bom tingimento por esgotamento: i) Contatos entre banho e substrato: quanto maior

a  movimentação  melhor  o  contato;  Temperatura/Tempo:  com  a  influência  de

temperaturas mais altas o corante se desloca da solução para o substrato (fase de

montagem). O tempo de fixação também é importante, pois tempo reduzido pode ser

insuficiente para a difusão completa do corante sobre as fibras, ocasionando além

de  baixo  rendimento,  problemas  de  solidez;  iii)  Ácidos/Bases  (pH):  Conforme  a

classe de corantes e o tipo de substrato, a velocidade e o rendimento da montagem
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podem ser influenciados pelos ácidos ou bases; iv) Eletrólitos (sais): Utilizados em

tingimentos  com fibras  polissacarídicas  para  aumentar  a  substantividade  e,  com

isso, o rendimento tintorial do corante; v) Quanto maior a concentração de corante

no banho, maior é a substantividade. Assim, quanto mais diluído for o banho,  menor

é a afinidade do corante com as fibras.
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3 METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida na Universidade Tecnológica Federal do

Paraná (UTFPR),  Câmpus Dois Vizinhos,  região Sudoeste do Estado do Paraná

(25º44’S; 53º04’O).

Para  execução  de  todos  os  processos  relacionados  a  este  estudo

foram necessárias etapas laboratoriais e em casa de vegetação, sendo essas: i)

Ensaios laboratoriais para desenvolvimento de substratos marcados com RBB-R; ii)

Testes  de  eficiência  dos  substratos  desenvolvidos  utilizando  a  enzima  β-1,3-

glucanase purificada (Megazyme®);  iii)  Implantação de experimento  em casa de

vegetação  com  plantas  de  soja  - Glycine  max (L.)  Merril,  onde  foi  induzida  a

produção de β-1,3  glucanase por  meio da aplicação de indutor  de  resistência e

inoculação  de  esporos  do  fungo  Phakopsora  pachyrhizi   Syd.  &  P.  Syd.;  iv)

Comparação entre os substratos produzidos com outros tradicionalmente utilizados

em análises bioquímicas de determinação direta e indireta de β-1,3 glucanase. As

etapas acima relacionadas estão descritas nas seções subsequentes.

3.1 ENSAIOS LABORATORIAIS  PARA DESENVOLVIMENTO DE SUBSTRATOS

MARCADOS COM AZUL BRILHANTE DE REMAZOL REATIVO (RBB-R)

Com o objetivo de desenvolver um novo substrato enzimático foram

testados dois  produtos  disponíveis  no  mercado,  ambos polímeros de glucana:  a

Curdlana  (Megazyme®),  um  polissacarídeo  constituído  de  cadeias  lineares  de

glicose unidas por ligações o-glicosídicas entre os carbonos 1 e 3 (β-1,3-D-Glucana),

o qual é produzido por bactérias Agrobacterium biovar 1, entre outras (ZHANG et al.,

2018),  e  a  Escleroglucana  (Carbosynth®),  outro  polissacarídeo  constituído  de

cadeias lineares de glicose unidas por ligações o-glicosídicas entre os carbonos 1 e

3, porém apresentando cadeias ramificadas entre os carbonos 1 e 6 (1,3;1,6-β-D-

Glucana), produzida pelo fungo Sclerotium glucanicum (SILVA et al., 2006). 

A  seleção  desses  dois  produtos  ocorreu  em  virtude  dos  seguintes

aspectos: i) diferença de solubilidade: a Curdlana é solúvel em meios alcalinos1, e a

1 Dados obtidos da Ficha Técnica do Produto - Megazyme®
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Escleroglucana  se  solubiliza  em  meios  ácidos2;  ii)  fator  financeiro:  as

escleroglucanas tem um custo menor,  representando maior economia em relação a

Curdlana; iii) Clivagem de ligações  β-1,3 e β-1,3/1,6: as β-1,3 glucanases também

clivam substratos com ligações do tipo β-1,3-1,6 encontradas em β-1,3-1,6-glucanas

(BROCK,  1965;  CÔTÉ;  HAHN,  1994;  EDER;  COSIO,  1994;  KEMP  et  al.,  1999;

LEUBNER-METZGER; MEINS JR, 1999).  Esses três aspectos justificam a opção

pelos dois produtos.

O  corante  utilizado  para  marcar  os  substratos  Curdlana  e

Escleroglucana foi o Azul Brilhante de Remazol Reativo (RBB-R – Remazol Brillant

Blue Reactive).  O RBB-R, quando em solução aquosa, apresenta coloração azul

escura,  podendo  ligar-se  covalentemente  a  hidroxilas  de  polissacarídeos.  Sua

estabilização química depende de algumas variáveis como o tipo de polissacarídeo,

faixa de pH e combinação de fixadores3.

Para  que  os  polissacarídeos  de  glucana  sejam  eficientemente

marcados e não liberem o corante RBB-R, é necessário o uso de fixadores a base

soluções salinas (SALEM, 2000). Desse modo, foram selecionados cinco sais, os

quais  foram combinados  em quatro  soluções  químicas:  i)  Dicromato  de  sódio  -

Na2Cr2O7•2H2O (1,5%) mais tartarato de sódio e potássio - KNaC4H4O6•4H2O (1,5%);

ii) Sulfato ferroso - FeSO4 (3%) mais sulfato de alumínio - Al2(SO4)3•16H2O - (6%); iii)

Tartarato de sódio e potássio (1,5%) mais sulfato de alumínio – Al2(SO4)3•16H2O

(25%); e, iv) Tartarato de sódio e potássio - KNaC4H4O6•4H2O (1,5%) mais cloreto de

estanho - SnCl  (3%)  (RAMIREZ ₂ et al., 2004).

Os  ensaios  para  obtenção  de  Curdlana  e  Escleroglucana  marcada,

seguiram  metodologia  adaptada  de  Ramirez  et  al. (2004),  que  produziram  um

substrato  coloidal  a  base  de  quitina,  marcado  com  RBB-R,  cujo  objetivo  foi

determinar  a  enzima  quitinase  produzida  por  microrganismos  quitinolíticos.  O

trabalho  desenvolvido  pelo  autor  citado  e  sua  equipe  vem  de  encontro  aos

propósitos desta pesquisa.

2 Dados obtidos da Ficha Técnica do Produto - Carbosynth®
3 Dados obtidos da Ficha Técnica do Produto - Sigma-Adrich®
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3.1.1 Ensaios com Curdlana (EC)

Os testes laboratoriais para desenvolvimento de substrato enzimático a

base de Curdlana envolveram a realização de oito ensaios, os quais serão descritos

a seguir. 

3.1.1.1 Ensaio 1 (EC1)

Ramirez  et  al.  (2004),  marcaram um polissacarídeo  de  quitina  com

RBB-R  e  o  utilizaram  em  testes  enzimáticos  de  determinação  de  quitinase

microbiana. Dessa forma, o EC1 foi planejado e adaptado, tomando como base essa

metodologia. Nos demais ensaios (2 a 8), foram realizadas pequenas modificações

em relação ao EC1 até a obtenção de um substrato enzimático considerado ideal,

isto é, que se apresentasse como um coloide marcado e que não liberasse o corante

após a fixação. Todos os ensaios foram divididos em duas etapas: 1) Obtenção da

curdlana em estado coloidal; e, 2) Obtenção de curdlana marcada com corante RBB-

R. Os problemas obtidos nos ensaios 1 a 7 e o êxito do ensaio 8 estão descritos na

seção Resultados e Discussão. 

3.1.1.1.1 Obtenção da curdlana em estado coloidal

Para  obtenção  da  curdlana  em  estado  coloidal  foram  utilizados  os

seguintes materiais/equipamentos: 200mg de Curdlana (Megazyme®), 2mL de ácido

fosfórico  a  85%,  20mL  de  água  destilada,  pHmetro  de  mesa,  vórtex,  seringa

descartável de 10mL, béquer de 50mL, bastão de vidro, funil de vidro, erlenmeyer de

100 mL e filtro de papel (poros de 8µm). 

Os procedimentos adotados foram os seguintes: i) 200mg de curdlana

foram pesados em balança analítica (dentro de um microtubo); ii) em uma seringa

descartável de 10mL, com a ponta vedada, foi adicionado 2mL de ácido fosfórico

85% (pH ~2,0) iii) ao conteúdo da seringa foi acrescentado a curdlana já pesada; iv)

a seringa foi agitada em vórtex por 1min, obtendo-se a curdlana em estado coloidal;

iv) a seringa contendo o material foi mantida sob refrigeração, por 24h, a 5°C; v)
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passado esse período o conteúdo da seringa foi  transferido para  um béquer de

50mL, adicionando-se em seguida,  40mL de água destilada para lavagem; vi)  o

conteúdo do béquer foi filtrado (com auxílio do conjunto erlenmeyer, funil de vidro e

papel filtro) e lavado sucessivas vezes com água destilada a temperatura ambiente,

até o filtrado obter pH aproximado de 5,0 (pH enzimático ótimo) (figura 3). 

Figura 3 – Representação das etapas de obtenção de curdlana em estado coloidal a partir do ensaio
1 (EC1), sendo: (A) seringa descartável de 10mL, com a ponta vedada, contendo 2mL de
ácido fosfórico 85%. Ao lado, no microtubo, está a curdlana; (B) curdlana coloidal dentro
da seringa; (C) curdlana em estado coloidal transferida para o béquer contendo 40mL de
água destilada; (D) aferição do pH do filtrado, após sucessivas lavagens. UTFPR, Pato
Branco – PR, 2019.

A B

C D
Fonte: autor, 2019.

3.1.1.1.2 Obtenção de curdlana marcada com corante RBB-R

Com objetivo de marcar a curdlana em estado coloidal foram utilizados



42
40mL de solução aquosa de RBB-R a 0,84%, 10 mL de solução aquosa fixadora de

dicromato de sódio (1,5%) mais tartarato de sódio e potássio (1,5%), banho-maria,

béquer de 50mL, erlenmeyer de 100mL, funil  de vidro, almofariz/pistilo e filtro de

papel.  Os  procedimentos  adotados  para  marcar  o  polissacarídeo  seguiram  os

seguintes passos: i) a curdlana coloidal já lavada, foi homogeneizada com 40mL de

solução de RBB-R a 0,84% em um béquer de 50mL; ii)  a  suspensão obtida foi

levada ao banho-maria em ebulição por 60min, com leve agitação manual a cada

5min; iii) o material corado foi  removido por filtração e fixado com 10mL de uma

solução  aquosa  contendo  dicromato  de  sódio  (1,5%)  mais  tartarato  de  sódio  e

potássio  (1,5%);  iv)  o  material  fixado  foi  levado  novamente  ao  banho-maria  em

ebulição,  onde  permaneceu  por  15min.  sob  agitação  manual  leve;  v)  o  material

tingido  foi  filtrado  e  lavado  com água  quente  (~90°C)  até  que  o  filtrado  ficasse

incolor; vi) o material azulado foi macerado em almofariz/pistilo, contendo 3 mL de

água destilada; vii) o material foi centrifugado por 15min,  para  remoção da água;

viii) foi procedida a esterilização em autoclave por 20 min, a 121°C; ix) estocado a

5°C para testes, quando a fixação do corante se apresentasse satisfatória (figura 4).

Figura 4 – Representação das etapas de obtenção de curdlana marcada com corante a partir do
ensaio  1  (EC1),  sendo:  (A)  preparação  da  solução  aquosa  de  RBB-R  a  0,84%;  (B)
suspensão  de  curdlana  e  corante  RBB-R  em  banho-maria;  (C)  demonstração  da
coloração do filtrado após sucessivas lavagens com água quente (~90°C; (D) Curdlana
obtida após centrifugação. UTFPR, Pato Branco – PR, 2019.

A B
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C

C D

3.1.1.2 Ensaio 2 (EC2)

No EC2 foi alterado um dos reagentes da primeira etapa (obtenção da

curdlana em estado coloidal). O ácido fosfórico a 85% foi substituído pelo mesmo

volume  de  uma  solução  aquosa  de  hidróxido  de  sódio  (NaOH)  a  10%.  Outra

modificação importante aconteceu na “etapa v” da obtenção de curdlana em estado

coloidal:  como  se  incorporou  uma  base  para  obtenção  da  curdlana  em  estado

coloidal,  o  pH  mínimo,  alcançado  por  meio  da  lavagem  do  coloide  com  água

destilada foi de 7,5, sendo necessário utilizar HCl 0,5N para ajustar o pH a 5. As

demais etapas, reagentes, materiais e equipamentos foram mantidos. 

3.1.1.3 Ensaio 3 (EC3)

Neste ensaio, um dos reagentes foi substituído em relação ao ensaio

anterior  (EC2).  Os  fixadores  dicromato  de  sódio  (1,5%)  e  tartarato  de  sódio  e

potássio (1,5%) foram permutados pela combinação de sulfato ferroso (3%) e sulfato

de alumínio (6%). As demais etapas, reagentes, materiais e equipamentos foram

mantidos.
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3.1.1.4 Ensaio 4 (EC4)

Neste ensaio, foi substituído um dos reagentes em relação ao EC3. Os

fixadores sulfato  ferroso (3%)  e  sulfato  de  alumínio  (6%) foram substituídos por

tartarato de sódio e potássio (1,5%) e sulfato de alumínio (25%). 

3.1.1.5 Ensaio 5 (EC5)

No  EC5,  optou-se  por  substituir  novamente  um  dos  reagentes  em

relação ao ensaio anterior. Neste ensaio, os fixadores foram o tartarato de sódio e

potássio (1,5%) mais cloreto de estanho (3%).

3.1.1.6 Ensaio 6 (EC6)

Neste ensaio, seguiu-se as etapas do EC2, com alteração no processo

de filtração. O papel filtro foi permutado por um tecido finíssimo, conhecido como

voal. A finalidade da substituição foi facilitar o processo de filtração.

3.1.1.7 Ensaio 7 (EC7)

No EC7 foram mantidas as etapas, reagentes e equipamentos de EC2,

porém  um  dos  materiais  utilizados  no  processo  de  filtração  foi  substituído.  A

filtração, anteriormente realizada com tecido tipo voal, foi substituída por processo a

vácuo. Dessa forma, a filtração foi realizada com uso de kitassato, funil de Büchner

(com papel filtro), anel de vedação e bomba de vácuo.

3.1.1.8 Ensaio 8 (EC8)

O  EC8  seguiu  a  metodologia  de  EC7,  porém  com  algumas

modificações importantes. Após a permanência por 24h sob refrigeração, a curdlana

em estado coloidal foi transferida para um béquer de 50mL, adicionando-se 40mL de

água destilada; nos ensaios 2 a 7, após essa etapa,  foi realizada a lavagem do
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coloide com água destilada sucessivas vezes, e o pH era ajustado a 5, com auxílio

de HCl 0,5N. Devido as perdas de substrato nos ensaios anteriores, optou-se por

reduzir o pH a 5 de outra forma: utilizando exclusivamente o HCl 0,5N antes da

lavagem,  possibilitando  a  eliminação  dessa  etapa.  O  coloide  foi  então  filtrado,

apenas para eliminar o excesso da solução, seguindo para o processo de fixação. A

filtração foi realizada com o tecido voal.

Para melhor compreensão das modificações de um ensaio para outro,

elaborou-se um quadro resumo dos oito ensaios (quadro 1).

Quadro 1  – Resumo dos ensaios com curdlana (1 a 8) com as principais modificações de cada
ensaio. UTFPR, Pato Branco - PR, 2019.

Ensaio Solvente Fixador Filtração Ajuste do pH

1
Ácido

Fosfórico
85%

Dicromato de sódio  (1,5%) +
tartarato de sódio e potássio

(1,5%);

Papel
filtro

lavagem com água
destilada

2
NaOH
10%

Dicromato de sódio  (1,5%) +
tartarato de sódio e potássio

(1,5%);

Papel
filtro

lavagem com água
destilada + HCl 0,5N

3
NaOH
10%

Sulfato ferroso (3%) + sulfato de
alumínio (6%);

Papel
filtro

lavagem com água
destilada + HCl 0,5N

4
NaOH
10%

Tartarato de sódio e potássio
(1,5%) + sulfato de alumínio (25%);

Papel
filtro

lavagem com água
destilada + HCl 0,5N

5
NaOH
10%

Tartarato de sódio e potássio
(1,5%) + Cloreto de estanho  (3%);

Papel
filtro

lavagem com água
destilada + HCl 0,5N

6
NaOH
10%

Dicromato de sódio  (1,5%) +
tartarato de sódio e potássio

(1,5%);
Voal 

lavagem com água
destilada + HCl 0,5N

7
NaOH
10%

Dicromato de sódio  (1,5%) +
tartarato de sódio e potássio

(1,5%);
A vácuo

lavagem com água
destilada + HCl 0,5N

8
NaOH
10%

Dicromato de sódio  (1,5%) +
tartarato de sódio e potássio

(1,5%);

Tecido
Voal

 HCl 0,5N, sem lavagem
com água destilada

Fonte: autor, 2019.
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3.1.2 Ensaios com Escleroglucana (EE)

A partir da experiência com os ensaios realizados para marcação do

substrato  curdlana,  procedeu-se  os  testes  laboratoriais  para  desenvolvimento  do

substrato enzimático a base de escleroglucana,  porém, com um ensaio a menos.

Dessa forma, a partir de sete ensaios foi possível obter um substrato coloidal de

escleroglucana marcado.

3.1.2.1 Ensaio 1 (EE1)

Os ensaios com escleroglucana foram planejados na mesma lógica dos

ensaios de curdlana, com ajustes sutis, sendo também divididos em duas etapas: 1)

Obtenção da escleroglucana em estado coloidal; e, 2) Obtenção de escleroglucana

marcada com corante RBB-R.

3.1.2.1.1 Obtenção da escleroglucana em estado coloidal

Seguindo a mesma linha dos testes com curdlana, o objetivo foi obter a

escleroglucana em estado coloidal.  Nesse sentido,  foram utilizados os  seguintes

materiais/equipamentos:  200mg de Escleroglucana  (Carbosynth®),  2mL de ácido

fosfórico  a  85%,  40mL  de  água  destilada,  phmetro  de  mesa,  vórtex,  seringa

descartável de 10mL, béquer de 50mL, bastão de vidro, funil de vidro, erlenmeyer de

100 mL e  filtro  de  papel  (poros  de 8µm).  Os  procedimentos  adotados foram os

seguintes: i) 200mg de escleroglucana foram pesados em balança analítica (dentro

de um microtubo); ii) em uma seringa descartável de 10mL, com a ponta vedada, foi

adicionado 2mL de ácido fosfórico 85%; iii) ao conteúdo da seringa foi acrescentado

a escleroglucana já pesada; iv) a seringa foi agitada em vórtex por 1min, obtendo-se

a escleroglucana coloidal; iv) a seringa com o material foi mantida sob refrigeração,

por 24h, a 5°C; v) passado esse período, o conteúdo da seringa foi transferido para

um  béquer  de  50mL,  adicionando  em  seguida  40mL  de  água  destilada  para

lavagem; vi) o conteúdo do béquer foi filtrado (com auxílio do conjunto erlenmeyer,

funil  de  vidro  e  papel  filtro)  e  lavado  sucessivas  vezes  com  água  destilada  a
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temperatura ambiente, até o filtrado obter um pH próximo a 5,0; 

3.1.2.1.2 Obtenção de escleroglucana marcada com corante RBB-R

Com objetivo de marcar a Escleroglucana em estado coloidal  foram

utilizados 40 mL de solução aquosa de RBB-R a 0,84%, 10 mL de solução aquosa

fixadora de dicromato de sódio (1,5%) mais tartarato de sódio e potássio (1,5%),

banho-maria, béquer de 50mL, erlenmeyer de 100 mL, funil de vidro, almofariz/pistilo

e filtro de papel. Os procedimentos adotados para marcar o polissacarídeo seguiram

os passos descritos: i) a escleroglucana coloidal foi homogeneizada com 40mL de

solução de RBB-R a 0,84% em um béquer de 50mL;  ii)  a suspensão obtida foi

levada ao banho-maria em ebulição por 60min, com leve agitação manual a cada

5min; iii)  o material  corado foi removido por filtração e fixado com 10mL de uma

solução  aquosa  contendo  dicromato  de  sódio  (1,5%)  mais  tartarato  de  sódio  e

potássio  (1,5%);  iv)  o  material  fixado  foi  levado  novamente  ao  banho-maria  em

ebulição,  onde  permaneceu  por  15min  sob  agitação  manual  leve;  v)  o  material

tingido  foi  filtrado  e  lavado  com água  quente  (~90°C)  até  que  o  filtrado  ficasse

incolor; vi) o material azulado foi macerado em almofariz/pistilo, contendo 3 mL de

água destilada; vii) o substrato foi centrifugado por 15min,  para  remoção da água;

viii) o material foi esterilizado em autoclave por 20min, a 121°C; ix) estocado a 5°C

para testes, quando a fixação do corante se apresentasse satisfatória.

3.1.2.2 Ensaio 2 (EE2)

Neste ensaio, foram mantidos os reagentes e procedimentos padrões,

no entanto, optou-se pela substituição do processo de filtração com uso de papel

filtro por tecido voal.

3.1.2.3 Ensaio 3 (EE3)

 

No EE3, foi alterado apenas um reagente em relação ao EE1: os 2mL

de  ácido  fosfórico  a  85%  foram  substituídos  por  2mL  de  uma  solução  aquosa
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contendo hidróxido de sódio a 10%. O processo de filtração foi mantido como no

EE2. O ajuste de pH 5, após a obtenção de escleroglucana coloidal (etapa 1) foi

obtido por meio da lavagem com água destilada (até pH aproximado de 7,5) e o uso

de solução de HCl 0,5N. As demais etapas e procedimentos foram preservados.

3.1.2.4 Ensaio 4 (EE4)

No EE4, seguiu-se com o mesmo protocolo do EE3,  no entanto foi

alterado o seguinte reagente no processo de marcação do substrato: os 10mL de

dicromato  de  sódio  (1,5%)  mais  tartarato  de  sódio  e  potássio  (1,5%)  foram

substituídos pelo mesmo volume de tartarato de sódio e potássio (1,5%) mais cloreto

de  estanho  3%.  As  demais  etapas,  reagentes,  materiais  e  equipamentos  foram

mantidos.

3.1.2.5 Ensaio 5 (EE5)

Para o EE5, seguiu-se com o protocolo do EE3, mas com substituição

dos  fixadores por  tartarato  de sódio  e  potássio  (1,5%)  mais  sulfato  de  alumínio

(25%). As demais etapas, reagentes, materiais e equipamentos foram mantidos.

3.1.2.6 Ensaio 6 (EE6)

No EE5, seguiu-se o mesmo protocolo do EE3, no entanto, o fixador

utilizado  foi  sulfato  ferroso  (3%)  e  sulfato  de  alumínio  (6%).  As  demais  etapas,

reagentes, materiais e equipamentos foram mantidos.

3.1.2.7 Ensaio 7 (EE7)

Neste ensaio, repetiu-se o protocolo do EE6, mas optou-se por alterar

a forma de ajustar o pH. A combinação de lavagem do coloide com água destilada

para diminuição do pH e posteriormente o uso de solução HCl 0,5N, foi substituída

com uso exclusivo do HCl 0,5N, sem a necessidade de lavagem. Esse procedimento



49
visou à diminuição de perdas de substrato no processo de lavagem, assim como nos

ensaios de curdlana. 

Para melhor compreensão das modificações de um ensaio para outro,

foi elaborado um quadro resumo dos sete ensaios (quadro 2).

Quadro 2 – Resumo dos ensaios com escleroglucana (1 a 7) com as principais modificações de um
ensaio para outro. UTFPR, Pato Branco – PR, 2019.

Ensaio Solvente Fixador Filtração Ajuste do pH

1
Ácido

Fosfórico
85%

Dicromato de sódio  (1,5%) +
tartarato de sódio e potássio

(1,5%);

Papel
filtro

lavagem com água
destilada

2
Ácido

Fosfórico
85%

Dicromato de sódio  (1,5%) +
tartarato de sódio e potássio

(1,5%);

Tecido
voal

lavagem com água
destilada 

3
NaOH
10%

Dicromato de sódio  (1,5%) +
tartarato de sódio e potássio

(1,5%);

Tecido
voal

lavagem com água
destilada + HCl 0,5N

4
NaOH
10%

Tartarato de sódio e potássio
(1,5%) + Cloreto de estanho (3%);

Tecido
voal

lavagem com água
destilada + HCl 0,5N

5
NaOH
10%

Tartarato de sódio e potássio
(1,5%) + sulfato de alumínio

(25%);

Tecido
voal

lavagem com água
destilada + HCl 0,5N

6
NaOH
10%

Sulfato ferroso (3%) + sulfato de
alumínio (6%);

Tecido
voal

lavagem com água
destilada + HCl 0,5N

7
NaOH
10%

Sulfato ferroso (3%) + sulfato de
alumínio (6%);

Tecido
voal

com HCl 0,5N, sem
lavagem com água

destilada

Fonte: autor, 2019.

3.1.3 Testes de Liberação do Corante RBB-R

Por meio do EC 8 e do EE7 foram obtidos substratos coloidais, a base

de glucana, com coloração azul escura, no entanto, antes de proceder com os testes

enzimáticos foi necessário verificar o quão forte o corante RBB-R estava ligado aos

polissacarídeos curdlana e escleroglucana. O teste descrito a seguir foi ajustado a

partir da metodologia de Ramirez et al. (2004).
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Os  dois  substratos  desenvolvidos,  quando  utilizados  nos  testes  de

determinação enzimática de β-1,3 glucanase serão incubados a 40ºC por 2h em pH

5. Dessa forma, optou-se por testar uma faixa de pH entre 2 a 8 (2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8),

incubando cada substrato em solução contendo os respectivos pHs a 50ºC, por 3

horas. As soluções com as diferentes faixas de pH foram obtidas utilizando HCl e

NaOH. Como controle foi preparado uma amostra contendo água destilada a pH 7.

Foram preparados dois conjuntos com oito microtubos. Em todos os

tubos do primeiro conjunto, foram adicionados 100mg de substrato curdlana-RBB e

900µL de solução com os respectivos pHs (2 a 8)  nos tubos 1 a 7.  No tubo 8

(controle),  foi  adicionado  900µL  de  água  destilada.  O  mesmo  procedimento  foi

adotado para o substrato escleroglucana-RBB.

Os tubos foram agitados em vórtex e na sequência as absorbâncias

dos  tubos  controle,  de  ambos  os  substratos,  foram  mensuradas  a  550nm

padronizando-os como branco.  Os demais tubos foram incubados em banho-maria

a  50ºC por  3h.  Passado esse período,  os  tubos foram resfriados a temperatura

ambiente e suas absorbâncias foram mensuradas e comparadas aos respectivos

controles.  A remoção do substrato  foi  realizada por  centrifugação a 10.000g por

5min.  Diferenças  entre  as  absorbâncias  do  controle  e  das  amostras  incubadas,

indicarão  se  o  corante  foi  liberado  do  polissacarídeo.  Na  hipótese  de  serem

registradas diferenças entre o controle e as amostras, será procedido com análise

estatística para comparação.

3.2 TESTES DE EFICIÊNCIA DOS SUBSTRATOS POR MEIO DE ENZIMA β-1,3 

GLUCANASE PURIFICADA (MEGAZYME®)

Os testes de eficiência dos substratos Curdlana-RBB (obtido no EC 8)

e de Escleroglucana-RBB (obtido no EE 7) foram realizados a partir da aquisição da

enzima purificada β-1,3 glucanase (Megazyme®) na concentração de 55 U.mL -1.

Para elaboração da curva padrão ajustou-se diferentes concentrações da enzima,

por  meio de diluições,  conforme discriminado na tabela 1. O meio diluente foi  o

tampão borato de sódio 0,1 M. Esse tampão foi preparado utilizando-se tetraborato

de sódio 0,1M e o pH ajustado para 8,8 (com uso de HCl 0,1N).   O tampão foi
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preparado previamente e mantido sob refrigeração (5ºC). No momento do teste, foi

adicionado ao tampão:  ácido ascórbico 50mM, EDTA 1mM (ácido etilenodiamino

tetra-acético) e DTT 1mM (Dithiothreitol). A adição desses três reagentes protege a

enzima da oxidação além de promover a diminuição do pH para 5 (se necessário,

deve ser feito o ajuste com HCl ou NaOH, ambos 0,1N),  pH ótimo da atividade

enzimática de β-1,3 glucanase. A seleção deste tampão foi realizada em virtude de

sua  utilização  na  metodologia  de  extração  de  proteínas/enzinas  relacionadas  a

patogênese, desenvolvida por Moerschbacher (1988) e descrita por Guzzo e Martins

(1996). 

Tabela  1 –  Diferentes  concentrações  enzimáticas  de  β-1,3  glucanase  obtidas  por  diluição  da
concentração padrão de 55 U.mL-1, utilizando como diluente o tampão borato de sódio
0,1M. UTFPR, Pato Branco – PR, 2019.

Tubo  U.mL-1 de β-1,3 glucanase purificada
1 1,0
2 0,85
3 0,7
4 0,55
5 0,4
6 0,25
7 0,1
8 0,05
9 0,025

10 0,0 (branco)
Fonte: autor, 2019.

A partir da preparação da solução enzimática com dez concentrações

diferentes, procedeu-se a realização dos testes de eficiência com os dois substratos

produzidos e, de forma comparativa, com o AZCL-Curdlan® da Sigma Aldrich®.

Preparou-se  trinta  microtubos  de  1,5mL,  dez  para  cada  tipo  de

substrato a ser  comparado:  aos tubos 1 a 10 do primeiro conjunto adicionou-se

100mg  de  Curdlana-RBB  (figura  5A);  aos  tubos  1  a  10  do  segundo  conjunto

adicionou-se 100mg de Escleroglucana-RBB (figura 5B);  e,  aos tubos 1 a 10 do

terceiro conjunto adicionou-se 100µL de AZCL-Curdlan® a 4mg/mL (figura 5C); a

todos  os  tubos  acrescentou-se  700µL  da  solução  enzimática  nas  diferentes

concentrações estabelecidas (tabela 1). Todos os microtubos foram incubados por

2h em banho-maria a 40°C (figura 5D). A reação foi interrompida com adição de

200µL de HCl 2N. Em seguida os microtubos foram resfriados em gelo por 10min.

Procedeu-se a centrifugação a 10.000g por 5 min. 

O sobrenadante foi  analisado em espectrofotômetro no comprimento
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de onda de 550 nm, pois este foi o que melhor quantificou a coloração azulada. O

valor  do  comprimento  de  onda  foi  ajustado  após  testes  entre  o  intervalo  de

absorbâncias 540 a 610 nm, já que Wirth e Wolf (1992) e Guzzo e Martins (1996),

recomendam a leitura na absorbância de 550nm, já a ficha técnica do substrato

AZCL-Curdlan® refere-se a 590 nm, por outro lado, Wüstefeld (1993), recomenda a

leitura em absorbância de 600 nm. 

Todos  os  testes  foram  feitos  em  triplicata  e  os  substratos  foram

comparados entre si a partir das médias de suas absorbâncias. 

Figura 5 – Testes enzimáticos comparativos dos três substratos. (A) Substrato Curdlana-RBB; (B)
Substrato Escleroglucana-RBB; (C) Substrato  AZCL-Curdlan®; (D) Incubação dos três
conjuntos de microtubos a 40ºC, por 2h. UTFPR, Pato Branco – PR, 2019.

A B

C D
Fonte: autor, 2019.

Por  meio  das  médias  das  absorbâncias  de  cada  substrato,  na  sua

respectiva concentração,  foram elaboradas três curvas padrão,  com as quais foi

possível comparar a eficiência enzimática em detrimento de cada substrato. A partir

das curvas foram obtidas três equações, as quais foram utilizadas para padronizar a
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determinação  de  β-1,3  glucanase  em  plantas  de  soja  em  detrimento  de  cada

substrato. As curvas padrão estão representadas na seção Resultados e Discussão.

3.3  ETAPA  EXPERIMENTAL  EM  CASA  DE  VEGETAÇÃO  COM  PLANTAS  DE

SOJA, ONDE FOI INDUZIDA A PRODUÇÃO DE β-1,3 GLUCANASE

3.3.1 Delineamento Experimental

Como  as  Unidades  Experimentais  (UE)  em  casa  de  vegetação  e

laboratórios são consideradas uniformes (homogêneas), ou seja, a variação entre as

UEs é  irrelevante,  optou-se  pelo  uso do Delineamento  Inteiramente  Casualizado

(DIC)  (STORCK  et  al.,  2016),  com  dois  tratamentos  (T1  –  água  destilada

(testemunha);  e, T2 - ASM - Acibenzolar-S-Metil)  e quatro repetições, totalizando

oito UEs. Como todo indutor, o ASM não tem ação direta contra os fitopatógenos,

entretanto quando aplicado na parte aérea dos vegetais, proporciona a ativação de

mecanismos próprios  de defesa,  já  que é  rapidamente  absorvido  pelas  folhas e

translocando-se de forma sistêmica para todos os tecidos (SYNGENTA, 2018) .

Existem  diversos  relatos  a  respeito  do  uso  desses  indutores  de

resistência  em  plantas  de  soja,  no  entanto,  a  maioria  deles  não  aprofunda  a

investigação em nível das atividades das proteínas PR. Dessa forma, a seleção do

indutor foi baseada, principalmente, em estudos com outras culturas, já que até o

momento, não há recomendação específica de ASM para a cultura da soja, mas por

ser utilizado em escala comercial e ser considerado um ativador de plantas, optou-

se por avaliá-lo neste trabalho. Devido a inexistência de recomendação para a soja,

selecionou-se a dosagem recomendada para a cultura do feijão (Phaseollus vulgaris

L.) que é 25 g.100 L-1 (0,025 g.L-1). 

Os  tratamentos  foram  sorteados,  de  modo  a  obter  a  casualização

necessária, ficando distribuídos de acordo com a figura 6.

Cada UE consistiu de uma caixa de polietileno de 25 litros (57/17/26

cm, largura/altura/profundidade) contendo solo autoclavado.
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Figura 6 – Distribuição das UEs sobre bancada da Casa de Vegetação Climatizada da UTFPR-DV.
(T1) Tratamento 1 – água destilada; (T2) Tratamento 2 – ASM; (R1 – R4) Repetições 1,
2, 3 e 4. UTFPR, Pato Branco – PR, 2019.

Sistema de exaustão da Casa de Vegetação

              

T1R4 T1R2

T1R3 T2R1

T2R3 T2R2

T1R1 T2R4

Cortina d’água
Fonte: autor, 2019.

3.3.2 Autoclavagem do Solo

A autoclavagem foi realizada no Laboratório de Solos da UTFPR-DV. O

objetivo da adoção desse processo foi eliminar a microbiota do solo, diminuindo a

influência  do  ambiente  sobre  as  plantas.  A  metodologia  foi  baseada  em Zauza,

Alfenas e Mafia (2007).

Foram adotados os seguintes procedimentos:  i)  seleção e coleta de

solo  de  barranco;  ii)  o  solo  coletado  foi  colocado  em  sacos  polietileno  de  alta

densidade  (PEAD) de 60L,  devidamente fechados,  e  levados ao Laboratório de

Solos;  iii)  procedeu-se  três  autoclavagens,  a  121ºC,  por  30  min,  em  dias

consecutivos e a cada 24h; iv) com o solo autoclavado foram realizados testes em

branco, os quais comprovaram a eficiência do processo; v) após uma semana da

realização dos testes, o solo foi levado para a casa de vegetação para compor as

UEs;

N
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3.3.3 Seleção da Cultivar de Soja

Foi  selecionada  a  cultivar  de  soja  convencional  BRS  284  da

EMBRAPA,  a  qual  apresenta  certa  resistência,  apenas  ao  nematoide  de  galhas

Meloidogyne javanica.  A  BRS 284 possui  ciclo  precoce e  hábito  de  crescimento

indeterminado.  Além  disso,  vem  apresentando  ótima  produtividade,  tornando-a

referência  em  relação  ao  potencial  de  rendimento  quando  comparada  a  outras

cultivares de soja convencional (EMBRAPA, 2019b).

Antes  da  implantação  do  experimento,  as  sementes  de  soja  foram

submetidas a testes de percentagem de germinação e envelhecimento acelerado, no

Laboratório de Sementes da UTFPR-DV. 

3.3.3.1 Percentagem de germinação

Para a percentagem de germinação foram utilizadas 8 repetições de 50

sementes.  Como substrato,  foi  utilizado  papel  Germitest®  umedecido  com água

destilada em quantidade equivalente a duas vezes e meia (2,5x) a sua massa. Os

rolos  de  papel  de  cada  repetição  foram  envoltos  em  filme  plástico,  para  evitar

desidratação,  e  mantidos  em  câmara  germinadora  modelo  Mangelsdorf®,

previamente  regulada  a  25°C,  sem  fotoperíodo.  Aos  cinco  e  oito  dias  após  a

implantação  do  teste  foi  avaliado  o  número  de  plântulas  normais,  sendo  os

resultados  expressos  em  porcentagem,  segundo  a  RAS  (Regra  de  Análise  de

Sementes)  (BRASIL,  2009).  A  média  de  germinação  foi  de  98%  de  plântulas

germinadas e normais.

3.3.3.2 Envelhecimento acelerado

O  teste  de  envelhecimento  acelerado  foi  implantando  em  caixas

Gerbox® contendo 40mL de água destilada e uma tela onde foram dispostas as

sementes em camada uniforme e única, de modo que ficassem isoladas do contato

com a água (cerca  de 100 sementes por  Gerbox®).  Devidamente  tampadas,  as

caixas foram acondicionadas em câmara BOD (Demanda Bioquímica de Oxigênio),
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a 41ºC por 48h (MARCOS FILHO, 1999). Esse ambiente de elevada temperatura

simula o envelhecimento das sementes. Passado esse período, foi implantado teste

de  germinação,  utilizando-se  8  repetições  de  50  sementes,  seguindo  o  mesmo

protocolo  descrito  no  item 3.3.3.1.  Após  oito  dias  da  semeadura  foi  efetuada  a

contagem de plântulas normais (BRASIL, 2009). A média de germinação, após o

envelhecimento acelerado, foi de 94% de plântulas germinadas e normais.

3.3.4 Implantação do Experimento em Casa de Vegetação

 

O experimento foi implantado na UTFPR, Câmpus Dois Vizinhos, em

casa de vegetação climatizada, com controle de temperatura e umidade (figura 7A).]

Figura  7 –  Fases  do  experimento  conduzido  em casa  de  vegetação  climatizada.  (A)  Casa  de
vegetação climatizada da UTFPR, Câmpus Dois Vizinhos; (B) Soja semeada em vasos
de polietileno com solo autoclavado; (C) soja convencional em emergência com 4 dias
após a semeadura (DAS) em fase VE; (D) soja com 6 DAS em fase V1; (E) soja com 17
DAS em fase V2; (F) soja com 22 DAS em processo de transição de V2 para V3, data do
tratamento e inoculação. UTFPR, Pato Branco – PR, 2019.

A B C

D E F
Fonte: autor, 2019.
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Em cada UE foram semeadas 60 (sessenta) sementes da cultivar BRS

284, distribuídas uniformemente em 4 linhas (figura 7B). A média de emergência foi

de 97%, indicando a boa qualidade das sementes (figura 7C). Nas figuras 7D e 7E,

é possível observar as plantas em estágio V1 e V2, respectivamente. Entre as fases

V2 e V3 (figura 5F) foram mantidas apenas as plantas mais vigorosas. Entres as

fases  V2  e  V3  foram  aplicados  os  seguintes  tratamentos:  T1  –  água  destilada

(testemunha);  T2  –  ASM.  Os  tratamentos  foram  aplicados  via  aspersão,  com

borrifador manual, em quantidade equivalente a 4mL por UE, o que corresponde a 8

borrifadas4.

3.3.4.1 Inoculação de esporos de ferrugem asiática Phakopsora pachyrhizi Syd. & P.

Syd.

Partindo do princípio de que não há recomendação do uso de ASM

para a cultura da soja, decidiu-se pela inoculação artificial de um fitopatógeno. Caso

a indução de resistência preconizada pelo uso do indutor no T2 não ocorresse, outro

mecanismo  ativador  da  produção  de  enzimas  de  defesa  vegetal  seria

desencadeado.

O fungo selecionado foi Phakopsora pachyrhizi Syd. & P. Syd., agente

causal  da  ferrugem  asiática  na  soja.  A  seleção  se  deu  em  decorrência  da

importância que esse fitopatógeno representa para a cultura nos dias atuais, e pela

composição  da  parede  celular  de  suas  hifas  e  esporos.  Como  na  maioria  dos

fungos, tanto as hifas como os esporos de P. pachyrhizi apresentam parede celular

constituída majoritariamente por quitina e glucana (β-1,3 e β-1,6-D-glucana), além de

algumas proteínas (FESEL, 2016). Como a parte mais externa das hifas e esporos

contém grande quantidade de glucana, esta é mais exposta, estimulando a produção

de β-1,3 glucanases (GUZZO, 2003). 

Por  se  tratar  de  um fungo biotrófico,  o  cultivo  em meio  de culturas

artificiais não é indicado (ALFENAS; FERREIRA, 2007). A fonte do inóculo foi obtida

junto  a  EMATER-PR,  Regional  Dois  Vizinhos,  que  disponibilizou  folhas  de  soja

infectadas  com  P.  pachyrhizi  (figura  8A).  As  folhas  foram mantidas  em câmara

4 Teste prévio realizado no laboratório de Fitopatologia, com aspersão dentro de uma proveta de
10mL, onde 2 borrifadas corresponderam a 1mL.
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úmida para acelerar  a esporulação. Diariamente,  com auxílio  de um microscópio

estereoscópico  e  de  um microscópio  óptico,  eram realizadas  observações  a  fim

verificar a evolução do processo de esporulação (figura 8B). Após sete dias, avaliou-

se  que  havia  quantidade  considerável  de  uredinósporos  sendo  liberados,  sendo

oportuno o preparo da suspensão do inóculo. 

Figura 8 – Fonte de inóculo de P. pachyrhizi. (A) Vista abaxial de folhas de soja (G. max) em final de
ciclo, infectadas com a doença, obtidas junto a EMATER-PR; (B) Observação de esporos
em microscópio óptico (400x). UTFPR, Pato Branco – PR, 2019.

A B
Fonte: autor, 2019.

Os esporos, contidos na parte abaxial das folhas, foram recolhidos em

um béquer contendo 100mL de água destilada, com auxílio de um pincel de cerdas

macias. O preparo dessa suspensão de esporos seguiu metodologia para fungos

patogênicos não-cultiváveis  em meios de cultura,  descrita  por  Alfenas e Ferreira

(2007). 

A  determinação  da  concentração  de  inóculo  foi  baseada  na

metodologia de Alfenas, Zauza e Mafia (2007), onde a quantidade de esporos por

unidade volumétrica foi estimada utilizando-se uma lâmina especial, conhecida por

Hemacitômetro tipo Neubauer ou Câmara de Neubauer (figura 9), a qual consiste de

uma lâmina retangular em forma de H. No centro da lâmina há dois compartimentos

delimitados com superfície de 9mm2 e profundidade de 0,1mm, circundados por um

canaleta.  Cada compartimento  é subdividido  em nove compartimentos  de 1mm2,

sendo denominados de A, B, C: “A” estão localizados nos quatro cantos da câmara e

são subdivididos em 16 quadrados, denominados “a”, com área de 0,0625mm 2; “B”
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estão entre os compartimentos “A”, sendo subdivididos em 20 quadrados “b”, com

área de 0,5mm2; e, “C” está localizado no centro entre os compartimentos “B”, sendo

subdividido em 25  quadrados “c” com área de 0,04mm2. O subcompartimento “c” é

ainda  subdividido  em 400  quadrados  (c’)  de  área  0,0025mm2.  Como a  área  de

A=B=C é de 1mm2 e a profundidade de 0,1 mm, é possível obter o volume de 0,1

mm3 que é igual a 0,00001 cm3 = 0,00001mL = 10-4mL. Assim, foi possível aplicar

uma regra de três  simples para estimar  a concentração de esporos por  mL em

determinado compartimento. 

Figura 9 – Esquema de Hemacitômetro tipo Neubauer. (I) Lâmina em forma de H; (II) compartimentos
(A, B e C) e subcompartimentos (a, b, c, c’). UTFPR, Pato Branco –  PR, 2019.

Fonte: Alfenas, Zauza e Mafia (2007).
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A lâmina  foi  recoberta  com lamínula  e,  sob  agitação,  uma gota  da

suspensão de esporos de P. pachyrhizi foi colocada em um dos cantos da lamínula.

A lâmina foi  cuidadosamente inclinada até que todos os compartimentos fossem

preenchidos,  sem ultrapassar  os limites da canaleta.  Após 2 minutos quando os

esporos já estavam bem distribuídos,  procedeu-se a contagem dos mesmos nos

compartimentos (TANAKA, 1987). 

Como os esporos de  P. pachyrhizi  são pequenos e a suspensão era

ligeiramente concentrada, optou-se por realizar a contagem nos compartimentos “a”.

Foi efetuada a contagem de dois subcompartimentos “a” diagonalmente opostos de

cada quadrante, perfazendo em total  de oito leituras, calculando-se a média. Em

seguida, aplicou-se a seguinte fórmula: “a” x 1,6 x 105  = y esporos mL, onde “a” é

média  de  esporos  encontrados  nos  subcompartimentos  “a”  (ALFENAS;  ZAUZA;

MAFIA, 2007). A média de esporos encontrados nos subcompartimentos “a” foi de 5

esporos,  sendo  assim,  a  concentração  da  suspensão  foi  estimada  em  8,0x105

esporos mL-1. 

Realizada a estimativa da concentração de esporos, a suspensão foi

colocada em um borrifador manual  e levada à casa de vegetação.  A inoculação

artificial foi realizada nas folhas no mesmo dia do início dos tratamentos, adotando-

se como critério,  para completo molhamento foliar,  oito  borrifadas por  UE (4mL)

(figura 10A).

Figura 10 – Inoculação artificial de esporos de P. pachyrhizi. (A) Inoculação artificial sobre as folhas
com uso de borrifador; (B) UEs cobertas com saco plástico para promoção de ambiente
favorável a infecção e colonização. UTFPR, Pato Branco – PR, 2019.

A B
Fonte: autor, 2019.
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Na  sequência  todas  as  UE  foram  cobertas  com  saco  plástico

transparente, por 24h, a fim de criar um ambiente com condições favoráveis (água

livre  e temperatura  ótima),  para  que os  esporos promovessem os processos de

germinação de penetração nos tecidos suscetíveis (figura 10B).

Em intervalos de 0, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168 e 192 horas após o

tratamento,  foram retiradas amostras de material  vegetal  (folhas) para realização

das  análises  bioquímicas.  Esse  material  foi  imediatamente  armazenado  em

nitrogênio  líquido  até  o  momento  da  realização  das  análises  bioquímicas  de

determinação de proteínas totais e β-1,3 glucanase (método direto e indireto).

3.4 ANÁLISES BIOQUÍMICAS

3.4.1 Extração de Proteínas Relacionadas a Patogênese 

Para extração de proteínas relacionadas a patogênese (proteínas PR),

foi  utilizada  a  metodologia  desenvolvida  por  Moerschbacher  (1988)  descrita  por

Guzzo  e  Martins  (1996).  Esse método é  considerado  o  mais  apropriado para  a

determinação de proteínas totais (que servirão de padrão no cálculo enzimático) e

determinação da atividade de β-1,3 glucanase, pois permite utilizar para ambas o

mesmo extrato enzimático, otimizando os trabalhos laboratoriais. 

Foram pesadas cerca de 0,5g de folhas de soja de cada tratamento e

repetição, previamente  armazenadas em nitrogênio líquido, anotando-se o valor de

cada pesagem. O material  vegetal,  já pesado,  foi  triturado em almofariz e pistilo

(mantidos em gelo) contendo: 0,2g de micropérolas de vidro, 0,1g de resina Dowex

1-X8 e 0,2g de PVPP (polivinilpolipirolidona) (figura 11A e 11B). Na sequência foram

adicionados 4mL de tampão borato de sódio 0,1M contendo EDTA 1mM, DTT 1mM

e ácido ascórbico 50mM (mesmo descrito na seção 3.2), deixando agir por 5min

(figura  11C).  O  EDTA,  DTT  e  ácido  ascórbico  foram  adicionados  ao  tampão

imediatamente antes do uso e a solução, apresentando um pH final igual a 5,0, foi

mantida sob agitação no gelo em recipiente vedado com papel alumínio durante a

extração das proteínas. O EDTA é utilizado como um agente quelante de metais

pesados e íons Ca2+  presentes no meio de extração, enquanto que o uso do DTT
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teve por finalidade proteger contra oxidação, os grupos sulfidrila livres presentes em

proteínas. Finalizada a maceração, os extratos foram centrifugados a 20.000g, a 4ºC

por 30min (figura 11D). Os sobrenadantes foram utilizados para a quantificação de

proteínas  totais  e  nos  ensaios  enzimáticos  de  β-1,3  glucanase

(MOERSCHBACHER, 1988).

Figura 11 – Extração de proteínas relacionadas a patogênese. (A) folhas de soja com micropérolas
de vidro, resina Dowex 1-X8 e PVPP; (B) Maceração; (C) incorporação do tampão ao
macerado; (D) Microtubos após centrifugação. UTFPR, Pato Branco – PR, 2019.

A B

C D
Fonte: autor, 2019.

3.4.2 Quantificação de Proteínas Totais no Tecido Vegetal

A quantificação das proteínas totais seguiu metodologia de Bradford

(1976). Nesse método, a leitura da absorbância possui sensibilidade a partir de 1 μg

de proteína e é realizada em espectrofotômetro, cuja intensidade da coloração é

proporcional ao teor proteico da amostra. 

Foram separados 74 tubos de ensaio devidamente higienizados, secos
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e identificados (72 para as amostras e 2 para o branco). Para cada um dos 72 tubos

foram transferidos 40µL do sobrenadante de cada amostra (obtido na etapa 3.4.1)

mais 460µL de água destilada e 1mL do reagente Bio-Rad® (Sigma-Aldrich®). Aos

tubos brancos foram adicionados 500µL de água destilada e 1mL de Bio-Rad®.  Os

tubos contendo a solução foram agitados em vórtex e na sequência realizada a

leitura em espectrofotômetro a 595 nanômetros (nm). Os teores de proteínas foram

obtidos a partir de uma curva padrão de Soro Albumina Bovina (BSA).

3.4.2.1 Preparo da curva de soro albumina bovina

Preparou-se 6 tubos de ensaio contendo solução BSA (1,0 mg.mL-1),

tampão Fosfato  0,2M pH 7,5 e o reagente Bio-Rad®  (BRADFORD, 1976)  nas

quantidades estabelecidas na tabela 2. 

Tabela 2 – Dados utilizados para obtenção da curva padrão de proteína a partir de uma solução de
Soro Albumina Bovina (BSA). UTFPR, Pato Branco – PR, 2019.

Nº Tubo
BSA 1,0 mg.mL-1

(µL)
Tampão Fosfato
0,2 M pH 7,5 (µL)

Bio-Rad® (mL)

1 (branco) 0 500 1
2 100 400 1
3 200 300 1
4 300 200 1
5 400 100 1
6 500 0 1

Fonte: autor, 2019.

O  procedimento  consistiu  em  realizar  a  leitura  de  diferentes

concentrações conhecidas de BSA para  elaboração de curva  padrão a  partir  da

equação da reta e cálculo da quantidade de proteína presente. A comparação dos

resultados com valores de concentrações conhecidos da curva padrão permitiu a

determinação da concentração de proteínas no material vegetal.

A  leitura  foi  realizada  em  espectrofotômetro  (595  nm)  e  as

absorbâncias obtidas foram utilizados para elaborar um gráfico no Microsoft Excel®

for  Windows,  cuja  equação  de  1º  grau  foi  y=0,0109x  +  0,206,  com R2=94,63%

(apêndice  A).  Substituindo o  “y”  pelo valor  da absorbância  de  cada amostra,  foi

possível  quantificar  as proteínas totais.  O valor  de proteínas obtido precisou ser

ajustado em detrimento do peso do material  vegetal (mg),  do volume de tampão
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(mL) e da alíquota de sobrenadante utilizados (mL). Dessa forma, obteve-se o valor

de  proteínas  por  miligrama  de  tecido  vegetal.  Esses  cálculos  foram  realizados

utilizando-se planilha do Microsoft Excel® for Windows, sendo que os dados obtidos

(apêndice B) não estão apresentados nos resultados, pois serviram apenas para

balizar a determinação de β-1,3 Glucanase nas etapas seguintes.

3.4.3 Determinação da Atividade Enzimática de β-1,3 Glucanase

3.4.3.1 Método de determinação direta

A  determinação  direta  da  atividade  enzimática  β-1,3  glucanase  foi

ajustada a  partir da metodologia desenvolvida por Wirth e Wolf (1992) e descrita por

Guzzo e Martins (1996). Essa metodologia corresponde à hidrólise enzimática do

polímero coloidal Carboximetil Curdlan Remazol Brillant Blue (CM – Curdlan – RBB-

R) onde a β-1,3 glucana carboximetilada está ligada covalentemente a um corante

remazol azul brilhante (CM-Curdlan-RBB-R). No entanto, esse substrato teve sua

produção interrompida,  sendo substituído  pelo  AZCL-Curdlan®,  o qual  apresenta

produção descontínua. Os substratos produzidos nesta pesquisa foram incorporados

e testados nesta metodologia.

Segundo Wirth e Wolf (1992), as β-1,3 glucanases clivam polímeros de

glucana, liberando oligômeros ou monômeros marcados com o corante, tornando o

meio  ligeiramente  azulado.  Para  que  a  reação  seja  interrompida  é  preciso

desnaturar  a  enzima,  o  que  é  propiciado  pela  adição  de  ácido,  promovendo  a

precipitação do polímero não degradado, o qual é removido por centrifugação. Os

fragmentos  menores,  que  se  constituem  no  produto  da  ação  enzimática,

permanecem em solução, conferindo uma coloração azulada ao sobrenadante. A

intensidade de coloração é quantificada em espectrofotômetro e utilizada para medir

a atividade da β-1,3 glucanase.

Nessa  fase,  os  novos  substratos,  Curdlana-RBB  e  Escleroglucana-

RBB, foram avaliados e comparados com o substrato comercial AZCL-Curdlan®.
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3.4.3.1.1 Materiais e reagentes

- 200µL Extrato foliar;

- 500µL Tampão Acetato de Sódio 50mM pH 5,0;

-  100mg  de  substrato  coloidal  marcado  (Escleroglucana-RBB  ou

Curdlana-RBB) ou 100µL de solução AZCL-Curdlan® 4mg.mL-1;

- 200 µL de HCl 2N;

- Banho-maria a 40ºC;

- Centrifuga para microtubos, ajustada para 10.000g;

- Espectrofotômetro a 550nm.

3.4.3.1.2 Procedimentos 

Os procedimentos adotados a seguir, foram os mesmos para os três

substratos, no entanto, a fim de facilitar o entendimento e evitar confusões, optou-se

pela indicação de um substrato, nesse caso a Escleroglucana-RBB.

Foram separados e identificados 74 microtubos (72 para as amostras e

2 para o branco).  Em cada um, foi  pesado 100mg de substrato enzimático com

auxílio de balança analítica. Na sequência adicionou-se a cada microtubo, 500µL de

tampão acetato de sódio 50mM pH 5,0 e 200µL do extrato foliar (obtido de acordo a

seção  3.4.1 “Extração de proteínas relacionadas a patogênese”).

Os  microtubos  foram incubados  em banho-maria  a  40ºC por  2h.  É

nesse período que a enzima β-1,3 glucanase, que por ventura esteja presente no

extrato  foliar,  hidrolisa  o  substrato,  ocorrendo  a  liberação  de  oligômeros  ou

monômeros de coloração azulada.  Passado o tempo de incubação,  adicionou-se

200µL de HCl 2N para que a reação enzimática fosse interrompida. Procedeu-se o

resfriamento em gelo por 5min. O material foi centrifugado a 10.000g, por 10min,

sem  ajuste  de  temperatura.  O  sobrenadante  foi  utilizado  nas  leituras  em

espectrofotômetro. 

Assim  como  no  teste  de  eficiência  enzimática,  as  leituras  foram

realizadas  a  550nm,  pois  foi  o  comprimento  de  onda  que  melhor  quantificou  a

coloração azulada. 
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Para o substrato Curdlana-RBB seguiu-se a mesma metodologia. Para

o substrato  AZCL-Curdlan®,  o que diferiu  dos demais é que o substrato  é uma

solução sendo adicionado, portanto, um volume 100µL.

Com os dados de absorbância de β-1,3 glucanase, obtidos diretamente

a  partir  dos  três  substratos,  e  os  dados  de  proteínas  totais  foi  elaborada  uma

planilha de cálculo, no Microsoft Excel® for Windows, que resultou na atividade de

β-1,3 glucanase em Unidade enzimática/min/mg proteína (apêndices C, D e E).

3.4.2 Método de Determinação Indireta 

A  metodologia  seguida  para  determinação  de  β-1,3  glucanase,  por

meio de açúcares redutores, utilizando-se como substrato a laminarina, foi baseado

em Kuhn (2007).

3.4.2.1 Preparo da solução de laminarina

A  laminarina  é  um  polissacarídeo  de  glucana,  com  ligações

monoméricas do tipo β-1,3 (β-1,3-D-glucana), mas com certo de grau de ramificação

(~10%).  Esse carboidrato é utilizado como fonte de reserva pela alga  Laminaria

digitada (Huds.) Lamouroux, da qual é isolado (GIESE; DE MELO BARBOSA; DA

SILVA,  2003).  A  laminarina,  obtida  a  partir  dessa alga,  pode ser  utilizada como

substrato para determinação indireta de β-1,3 glucanase, uma vez este não é um

substrato marcado. A laminarina foi adquirida junto a Sigma-Aldrich® e utilizada em

concentração de 2,0 mg.mL-1 em água destilada.

3.4.2.2 Preparo da reação enzimática

Foram  separados  72  microtubos  para  reação  enzimática  com

laminarina (bateria 1), 72 microtubos para controle – sem laminarina na incubação

(bateria  2)  e  2  tubos para o branco,  conforme esquema do quadro 3.  Em cada

microtubo da bateria 1 foram adicionados 150µL de sobrenadante do extrato foliar

(obtido na etapa 3.4.1) mais 150µL da solução de laminarina (2,0 mg.mL -1).  Nos
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microtubos  de  controle  (bateria  2)  foram  adicionados  apenas  150µL  de

sobrenadante do extrato foliar. Para o branco foram adicionados 150µL de tampão

borato de sódio 0,1M (pH 8,8)  mais 150µL da solução de laminarina (2,0 mg.mL-1). 

Quadro 3 – Demonstração esquemática das baterias 1 e 2 e do branco, para o teste de reação
enzimática  para  determinação  indireta  de  β-1,3  glucanase  a  partir  do  substrato
laminarina. UTFPR, Pato Branco – PR, 2019.

Bateria 1: Amostra + laminarina Bateria 2: apenas amostra
(controle)

Branco: Laminarina + tampão
borato de sódio 0,1M (pH 8,8)

A B C

Fonte: autor, 2019.

Na sequência, todos os tubos foram incubados em banho-maria a 40°C

por uma hora. Após esse período, adicionou-se 150µL da solução de laminarina (2,0

mg.mL-1)  aos  tubos  controle  (bateria  2).  Nos  tubos  em  que  a  laminarina  foi

adicionada  antes  da  incubação  as  β-1,3-glucanases  hidrolisaram  o  substrato

produzindo açucares redutores, portanto foi possível estimar a atividade da β-1,3-

glucanase  a  partir  da  diferença  entre  os  açucares  reduzidos  antes  e  após  a

incubação. Dessa forma, a etapa a seguir é baseada na determinação de açúcares

redutores, o que justifica o método ser indireto.

3.4.2.3 Determinação de açúcares redutores por meio de reagente de Lever

3.4.2.3.1 Preparo do reagente de Lever 

Para determinação dos açúcares redutores foi  utilizado reagente de

Lever  (1972).  A hidrazida  do ácido  p-hidróxibenzóico (PAHBAH) foi  preparada a

2,5% (p/v) em HCl 0,5M. A solução obtida foi diluída com NaOH 0,5M, produzindo
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uma solução 0,5% de hidrazida álcali.

A  solução  de  PAHBAH deve  ser  básica  para  reagir  com açúcares

redutores, contudo o PAHBAH não se dissolve em pH básico, por isso foi dissolvido

em solução ácida (HCl 0,5M), e depois de completamente dissolvido misturado a

solução básica (NaOH 0,5M), resultando em um líquido transparente.

3.4.2.3.2 Preparo da amostra

Foram  separadas  alíquotas  de  30µL  de  cada  amostra  (bateria  1,

bateria 2 e branco) em tubos de ensaio devidamente identificados. Na sequência,

adicionou-se a cada tubo 1,5mL do reagente de Lever  (PAHBAH) misturando-os

com  auxílio  de  vortex.  Procedeu-se  a  incubação  em  banho-maria  por  10min  a

100°C.  Após  resfriamento  a  temperatura  ambiente  (25°C)  foi  mensurada  a

absorbância a 410nm. A quantidade de açúcar foi calculada a partir de uma curva

padrão de glicose.

3.3.2.3.3 Preparo da curva padrão de glicose

Preparou-se 11 tubos de ensaio contendo glicose,  água destilada e

PAHBAH, nas quantidades estabelecidas na tabela 3. 

Tabela 3 – Dados utilizados para obtenção de curva padrão de glicose. UTFPR, Pato Branco – PR,
2019.

Tubo Glicose (µg) Água (mL) PAHBAH (mL)
1 0 10,0 3,5
2 50 9,5 3,5
3 100 9,0 3,5
4 150 8,5 3,5
5 200 8,0 3,5
6 250 7,5 3,5
7 300 7,0 3,5
8 350 6,5 3,5
9 400 6,0 3,5
10 450 5,5 3,5
11 500 5,0 3,5

Fonte: Adaptado de Kuhn, 2007. 

A  leitura  foi  realizada  em  espectrofotômetro  a  410nm  e  os  dados

obtidos foram utilizados para elaborar uma curva padrão no Microsoft Excel® for
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Windows, cuja equação obtida foi y = 0,0006x (onde y é a absorbância a 410 nm e x

a  concentração  de  açúcares  redutores  (µg),  expressa  em  equivalente  µg

glicose.min.mg  de  proteína-1)  e  coeficiente  de  determinação  (R²)  de  98,37%

(apêndice F).

3.3.2.3.4 Cálculo dos açúcares redutores

O resultado final  foi  alcançado pela diferença entre as absorbâncias

dos tubos incubados com laminarina e aqueles incubados sem esse polissacarídeo.

Com auxílio da equação do gráfico, obtida a partir da curva padrão de glicose, foi

possível determinar a quantidade de glicose presente nas amostras incubadas com

laminarina (bateria 1) e naquelas incubadas sem a laminarina (bateria 2). Procedeu-

se  com a  diferença  entre  ambas,  sendo  o  resultado  a  quantidade  de  açucares

redutores produzidos a partir da atividade da enzima β-1,3 glucanase. O valor obtido

foi dividido pelo teor de proteínas (obtido na etapa “3.4.2 Quantificação de proteínas

totais no tecido vegetal”) e pelo tempo de incubação (60min). Assim o resultado final

expressa a atividade enzimática de β-1,3 glucanase em µ Glu.min.mg-1 proteína que

equivale a Unidades enzimáticas.min.mg proteína-1  (apêndice G).

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA

O conjunto  de dados foi  analisado utilizando-se o  Programa Genes

(CRUZ, 2013).

Os  dados  estatísticos  do  teste  de  eficiência  dos  substratos  foram

analisados e interpretados por meio de esquema bifatorial em DIC, utilizando-se dois

fatores (A e D), sendo um deles quantitativo – Unidades enzimáticas por mililitro

(U.mL-1) (9 níveis do Fator A – 0,025, 0,05, 0,1, 0,25, 0,4, 0,55, 0,7, 0,85 e 1,0 U.mL -

1) e outro qualitativo - substratos enzimáticos (3 níveis do Fator D – AZCL-Curdlan®,

Escleroglucana-RBB e Glucana-RBB).  

 Na etapa experimental em casa de vegetação, cujo objetivo foi avaliar

a β-1,3 glucanase produzida pela soja,  por meio de quatro substratos, os dados

estatísticos  foram analisados e interpretados por  meio de esquema trifatorial  em
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DIC, sendo dois fatores qualitativos - tratamentos (testemunha e ASM – Fator A) e

substratos  enzimáticos  (Laminarina,  Escleroglucana-RBB,  Glucana-RBB e  AZCL-

Curdlan® - fator C), e um quantitativo – coletas no tempo (9 níveis - 0, 24, 48, 72,

96, 120, 144, 168 e 196 horas - fator D), com objetivo de avaliar a enzima β-1,3

glucanase em U.min.mg.proteína-1  (Unidades enzimáticas por minuto por miligrama

de proteína) em plantas de soja, cultivadas em casa de vegetação e inoculadas com

o fungo Phakopsora pachyrhizi  Syd. & P. Syd. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 ENSAIOS LABORATORIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS SUBSTRATOS 

4.1.1 Ensaios com Curdlana (EC)

No primeiro ensaio (EC1), a filtração com utilização do papel filtro foi

extremamente demorada, totalizando aproximadamente 6 horas, desde a filtração

para ajuste do pH até a filtração para lavagem do coloide marcado. Além disso, a

curdlana  apresentou-se  rígida  e  de  difícil  maceração,  provavelmente  porque  se

utilizou  um  reagente  ácido  (ácido  fosfórico)  em  que  a  curdlana  tem  baixa

solubilidade.  A  opção  por  iniciar  os  ensaios  com o  ácido  fosfórico  ocorreu  pelo

estabelecimento  de um ponto de partida  baseado no trabalho de Ramirez et  al.

(2004), os quais utilizaram esse reagente na obtenção de quitina coloidal.

Associado  aos  problemas  apresentados,  a  fixação  do  corante  ao

material não foi satisfatória. É provável que o RBB-R, devido a baixa solubilidade do

material, coloriu apenas superficialmente a curdlana ou a combinação dos fixadores

dicromato de sódio (1,5%) e tartarato de sódio e potássio (1,5%) não foi eficiente em

um meio com pH tão baixo. Durante as lavagens, praticamente todo o RBB-R se

desprendeu do material. 

Com o intuito de facilitar o entendimento da fixação da coloração ao

substrato elaborou-se uma paleta de cores para representar as tonalidades de azul

obtidas em cada um dos ensaios com curdlana (figura 12, EC1).

Figura 12 – Representação de cores azuladas obtidas ao final de cada ensaio com Curdlana-RBB.
UTFPR, Pato Branco – PR, 2019.

EC1 EC2 EC3 EC4 EC5 EC6 EC7 EC8

Fonte: autor, 2019.

Devido à falta de êxito no primeiro ensaio, o solvente para obtenção do

estado coloidal no EC2 foi substituído por NaOH 10%. O restante dos materiais e

procedimentos  foram  mantidos.  A  curdlana  apresentou  solubilidade  superior  em
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relação ao ensaio anterior. O material foi corado de forma mais intensa (Figura 12,

EC2), mas a filtração apresentou-se lenta, durando aproximadamente 5 horas entre

as duas etapas, mas o uso do papel filtro foi necessário para que não ocorressem

perdas de material durante as lavagens, em virtude da maior solubilidade em pH

alcalino.

No ensaio 3, foram testados outros fixadores com objetivo de tentar

melhorar a coloração do substrato, no entanto embora o material tenha fixado a cor,

o uso de sulfato ferroso (3%) e sulfato de alumínio (6%) não promoveu a fixação de

um azul intenso (figura 12, EC3). 

Buscando  melhorar  o  processo  de  fixação  da  cor  foi  testada  outra

combinação de fixadores no ensaio 4. No entanto, a utilização do tartarato de sódio

(1,5%) e sulfato de alumínio (25%) também não se apresentou viável, uma vez que

o substrato produzido possuía coloração azul clara. A intensidade da cor foi maior

que a do EC3, mas menor que a do EC2 (figura 12, EC4).

No EC5 restava apenas uma solução fixadora como opção de uso,

entre as quatro selecionadas, no entanto o uso de tartarato de sódio e potássio

(1,5%) associado a cloreto de estanho (3%) também não promoveu a fixação da cor,

mostrando-se inferior, comparativamente, aos ensaios anteriores (figura 12, EC5).

Realizando-se uma análise dos testes já concluídos, constatou-se que

o melhor resultado havia sido no EC2, já que se obteve boa solubilidade e a melhor

coloração entre as demais. Dessa forma, planejou-se o EC6 baseado nos materiais

e reagentes no EC2. Apesar da boa coloração no EC2 o processo de filtração dos

cinco primeiros ensaios foi extremamente demorado e exaustivo. Assim, optou-se

por incluir um processo de filtração mais rápido, sendo que a alternativa encontrada

foi a utilização de um tecido muito fino, conhecido pelo nome de voal, o qual foi

disposto dentro do funil de forma dupla. Obteve-se coloração muito parecida com

EC2, no entanto o novo processo de filtração foi negativo, pois aproximadamente

70%  do  material  foi  perdido  em  virtude  do  tipo  de  malha  do  tecido  e  da  alta

solubilidade da curdlana em NaOH 10%.

O EC7 foi planejado nos moldes de EC2, mas devido ao insucesso na

filtração do EC6 optou-se por um processo de filtração a vácuo. A filtração foi rápida

e  eficiente,  no  entanto  a  sucção  gerada  por  esse  tipo  de  filtração  desidratou
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demasiadamente o substrato e o mesmo perdeu sua característica coloidal. 

Finalizado o EC7 constatou-se que, em apenas dois ensaios o coloide

apresentou  coloração  satisfatória,  o  EC2  e  EC6,  ambos  com o  uso  da  mesma

solução fixadora. No EC2 o ponto negativo foi a filtração lenta (com o uso do papel

filtro) e no EC6 a perda do coloide marcado durante a filtração (utilizando o tecido

voal).  Dessa  forma,  no  EC8  o  objetivo  era  encontrar  uma  forma  de  acelerar  a

filtração e diminuir as perdas do material.  Nesse sentido, optou-se por eliminar o

processo da lavagem do coloide com água destilada, diminuindo assim possíveis

perdas de material. Como alternativa para reduzir o pH em detrimento da eliminação

do processo de lavagem, o pH foi  ajustado exclusivamente com solução de HCl

0,5N. No momento em que o pH era ajustado, a solubilidade diminuía a medida que

o pH apresentava-se mais ácido, tornando a solução mais espessa. Como a solução

estava mais espessa foi possível utilizar o tecido voal, mas por precaução adotou-se

uma camada quádrupla de tecido sobre o funil de vidro. A fixação da cor foi a mais

intensa entre todos os ensaios e, além disso, as perdas no processo de lavagem do

substrato corado foram insignificantes (figura 13).

Figura 13 – Substrato coloidal Curdlana-RBB, obtido a partir do EC8. UTFPR, Pato Branco – PR,
2019.

Fonte: autor, 2019. 
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A combinação dos fixadores dicromato de sódio (1,5%) mais tartarato

de sódio e potássio (1,5%) foi  a que melhor fixou a cor nos ensaios realizados.

Ramirez et al. (2004), também obtiveram sucesso com o uso dessa combinação de

fixadores. 

Dessa forma, elegeu-se a metodologia utilizada no EC8 como a melhor

entre as oito testadas para obtenção de substrato marcado a partir de curdlana e

azul  brilhante de remazol  reativo.  O EC8 foi  repetido por mais duas vezes,  com

objetivo de garantir homogeneidade no produto final, sendo obtido um substrato com

as mesmas características e coloração, demonstrando a viabilidade do ensaio.

Os testes de liberação do corante do substrato de curdlana-RBB foram

bem-sucedidos.  O  controle  foi  utilizado  como  branco  (0,000nm)  nas  leituras  do

espectrofotômetro e essa mesma absorbância foi obtida a partir das soluções com

os  diferentes  pHs  testados  após  o  período  de  incubação  de  3h  a  50ºC,

demonstrando  que  a  fixação  do  corante  teve  êxito  e  não  se  desprenderá  do

polissacarídeo durante o processo de incubação para hidrólise enzimática. 

Ajustada a metodologia para produção de substrato curdlana-RBB, foi

necessária a produção do material  em quantidade suficiente para realização dos

testes enzimáticos e para determinações enzimáticas de β-1,3 glucanase em plantas

de soja.  

No EC8, com 200mg de curdlana e 2mL de NaOH 10%, obteve-se

1,48g  de  substrato  final.  Sendo  assim,  fazendo  um cálculo  simples,  com 1g  de

curdlana e 10 mL de NaOH 10% é possível  produzir  7,2g de substrato coloidal

marcado. 

Baseado na metodologia de Wirth e Wolf (1992), descrita por Guzzo e

Martins (1996), calculou-se que 100mg de substrato coloidal seriam suficientes para

utilização em cada amostra a ser testada. Para os testes enzimáticos, portanto seria

necessário  1g  de  substrato  curdlana-RBB  (10  amostras)  e  para  as  análises

bioquímicas com o material vegetal, de acordo com o delineamento experimental,

eram necessárias 7,4g (72 amostras de material vegetal mais 2 brancos x 100mg =

7,4g), totalizando, no mínimo, 8,4g de substrato. Assim, foi produzido substrato a

partir de 1,5g de curdlana, obtendo-se aproximadamente 11g de substrato coloidal

marcado, isto é, uma quantidade suficiente para todos os testes subsequentes. 
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 4.1.2 Ensaios com Escleroglucana (EE)

O primeiro ensaio com escleroglucana (EE1), assim como no EC1, o

processo de filtração (papel filtro), foi muito lento, totalizando aproximadamente 5

horas.  Assim  como  no  EC1  optou-se  por  iniciar  o  EE1  com  o  ácido  fosfórico,

baseado no trabalho de Ramirez et al. (2004). A escleroglucana apresentou-se com

boa solubilidade no ácido fosfórico, com aspecto de um gel, não sendo necessária

nem mesmo a etapa de maceração. Além de a filtração ter sido lenta, o material não

corou significativamente, permanecendo com uma coloração azul clara, como pode

ser observado na paleta de cores que representam as tonalidades de azul obtidas

em cada um dos ensaios com escleroglucana (figura 14, EE1).

Figura 14 – Representação de cores azuladas obtidas ao final de cada ensaio com Escleroglucana-
RBB. UTFPR, Pato Branco – PR, 2019.

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 EE6 EC7

Fonte: autor, 2019.

Embora a coloração do EE1 não tenha sido intensa, o EE2 seguiu com

os mesmos reagentes de EE1, com alteração no processo de filtração, porém o uso

do tecido voal foi negativo neste caso, pois mais da metade do material foi perdido

no processo. O material recuperado apresentou coloração similar ao EE1 (figura 14,

EE2).

No  EE3,  a  incorporação  de  NaOH  10%  em  substituição  ao  ácido

fosfórico 85% afetou a solubilidade da escleroglucana, dificultando sua incorporação

ao solvente. Como a solubilidade diminuiu optou-se por manter a filtração com o

tecido voal. Como passamos a trabalhar com uma base a lavagem com água foi

possível até o filtrado atingir níveis de pH próximos a 7,5, na sequência o pH era

ajustado a 5 por meio do uso de solução HCl 0,5N. Essa diminuição no pH melhorou

a  solubilidade  do  material,  já  que  não  se  observava  material  precipitado,  mas

incorporado  a  solução,  que  apresentava-se  espessa.  A  utilização  da  mesma

combinação de fixadores em relação ao EE1 e EE2 justifica-se para testar o uso da

base em detrimento do ácido. A coloração do substrato mostrou-se mais intensa em
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relação aos ensaios anteriores (similar a EC8), porém, julgou-se prudente testar os

demais fixadores (figura 14, EE3).

Para  o  EE4,  a  utilização de tartarato  de sódio  e potássio  (1,5%) e

cloreto de estanho (3%), não se mostrou viável, já que a coloração foi mais fraca

daquelas obtidas nos ensaios anteriores (figura 14, EE4).

Como o EE4 não surtiu êxito seguiu-se com o EE5 testando a solução

fixadora composta por tartarato de sódio e potássio (1,5%) e sulfato de alumínio

(25%), porém, assim como no ensaio anterior a coloração foi  levemente azulada

(figura 14, EE5).

Para o EE6, restou a última solução fixadora, isto é, o sulfato ferroso

(3%)  e  sulfato  de  alumínio  (6%).  O  substrato  fixou  a  coloração  com  grande

intensidade em comparação aos outros cinco ensaios, mostrando-se a metodologia

mais viável até então (figura 14, EE6). 

Apesar  do  sucesso  obtido  no  EE6,  decidiu-se  tentar  eliminar  o

processo da lavagem do coloide com a água destilada, visando diminuir perdas de

material, assim como procedido no EC8. Da mesma forma, como alternativa para

reduzir  o  pH  em  detrimento  da  eliminação  do  processo  de  lavagem,  o  pH  foi

ajustado exclusivamente com solução de HCl 0,5N. A fixação da cor foi mais intensa

em relação ao ensaio anterior (figura 14, EE7), além do mais, as perdas no processo

de  lavagem do  substrato  corado  foram menores.  Na figura  15 é  apresentado o

substrato coloidal Escleroglucana-RBB obtido no ensaio 7.

Por meio desse resultado, considerou-se a metodologia do EE7 como a

melhor  entre  as  sete  testadas  para  obtenção  de  substrato  marcado  a  partir  de

escleroglucana e azul  brilhante de remazol  reativo.   Este ensaio foi  refeito  duas

vezes, como garantia de um produto final com as mesmas características.

Assim como procedido com a curdlana-RBB foram realizados testes de

liberação do corante, os quais se apresentaram positivos. O controle foi  utilizado

como branco (0,000nm) e essa mesma absorbância foi obtida a partir das soluções

com  os  diferentes  pHs  testados  após  o  período  de  incubação  de  3h  a  50ºC,

demonstrando êxito na fixação do corante a Escleroglucana-RBB.
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Figura 15 – Substrato coloidal Escleroglucana-RBB, obtido a partir do EE7. UTFPR, Pato Branco –
PR, 2019.

Fonte: autor, 2019.

Definida  a  metodologia  para  obtenção  de  substrato  escleroglucana-

RBB, prosseguiu-se a produção  do material  para realização dos testes enzimáticos

e determinações enzimáticas de β-1,3 glucanase em plantas de soja.  

O rendimento final obtido com EE7 foi 1,3 g de substrato, a partir de

200mg  de  escleroglucana  e  2mL  de  NaOH  10%.  Sendo  assim,  com  1g  de

escleroglucana e 10mL de NaOH 10% é possível produzir 6,5g de substrato coloidal

marcado. 

Como  os  testes  subsequentes  necessitam  de  100mg  de  substrato

Escleroglucana-RBB  (mesmo  cálculo  de  Curdlana-RBB),  no  total  também  são

necessárias 8,4g desse substrato marcado. Assim, foi produzido substrato a partir

de 1,5g de Escleroglucana, o que rendeu em torno de 9,7g de produto final, isto é,

uma quantidade suficiente para todos os testes subsequentes. 

4.2 TESTE DE EFICIÊNCIA DOS SUBSTRATOS 

O objetivo desta etapa experimental foi comparar a eficiência de três
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substratos  enzimáticos  marcados  por  meio  da  ação  enzimática  direta  de  β-1,3

glucanase purificada. Dois deles são produtos desta pesquisa (Escleroglucana-RBB

e Curdlana-RBB) e o terceiro é utilizado em escala comercial (AZCL-Curdlan®), mas

com produção descontínua. O método da laminarina não foi comparado nesta etapa,

visto que se trata de um método de determinação indireta.

O experimento laboratorial foi conduzido em um esquema bifatorial (em

DIC), utilizando-se dois fatores (A e D),  sendo um deles quantitativo – Unidades

enzimáticas por mililitro (U.mL-1) (9 níveis do Fator A – 0,025, 0,05, 0,1, 0,25, 0,4,

0,55, 0,7, 0,85 e 1,0 U.mL-1) e outro qualitativo - substratos enzimáticos (3 níveis do

Fator D – AZCL-Curdlan®, Escleroglucana-RBB e Curdlana-RBB). A finalidade do

experimento foi avaliar e classificar o substrato com melhor desempenho, em termos

de  absorbância  obtida  em  espectrofotômetro,  cuja  relação,  é  diretamente

proporcional  a  atividade  enzimática  das  diferentes  concentrações  em  U.mL-1.  O

conjunto de dados foi analisado utilizando-se o Programa Genes (CRUZ, 2013) e de

acordo com os testes estatísticos, os dados são homogêneos, segundo teste de

Bartlett, e atendem a normalidade pelo teste de Lilliefors (STORCK et al., 2016). 

Os  fatores  A  e  D  isolados  foram significativos  em nível  de  5% de

probabilidade de erro, assim como a interação entre as diferentes concentrações

(0,025, 0,05, 0,1, 0,25, 0,4, 0,55, 0,7, 0,85 e 1,0 U.mL -1) e os diferentes substratos

enzimáticos (AZCL-Curdlan®, Escleroglucana-RBB e Glucana-RBB), indicando que

a combinação desses dois fatores (A e D) gera um efeito adicional na determinação

da  atividade  enzimática  de  β-1,3  glucanase.  Dessa  forma,  os  resultados  foram

interpretados por meio da interação entre os fatores (tabela 4).

Como houve interação entre os fatores A e D optou-se por realizar as

análises por meio de regressão. A análise de regressão demonstrou significância, a

nível  de  5%  de  probabilidade  de  erro,  para  regressões  lineares  para  os  três

substratos.  A  partir  dos  dados  foi  possível  plotar  uma  curva  padrão  para  cada

substrato, com sua respectiva equação (1º grau). Essas equações foram utilizadas

para quantificar a referida enzima em plantas de soja de acordo com o substrato

utilizado (figura 16).
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Tabela 4 – Graus de liberdade (GL) e quadrados médios (QM) da análise de variância para os
valores de absorbância de um experimento bifatorial com nove concentrações (0,025,
0,05, 0,1, 0,25, 0,4, 0,55, 0,7, 0,85 e 1,0 U.mL-1) e três substratos enzimáticos (AZCL-
Curdlan®, Escleroglucana-RBB e Curdlana-RBB), conduzido em esquema bifatorial em
DIC. UTFPR, Pato Branco – PR, 2019.

Causas de variação GL QM

Unidades enzimáticas (fator A) 8 1370,625*
Substratos (fator D) 2 1522,000*
Fator A x Fator D 16 69,250*

Erro 54 0,000
Média geral 0,036

CV (%) 5,302
*  Significativo em nível  de 5% de  probabilidade de  erro.  ns  não significativo em nível  de 5% de
probabilidade de erro.
Fonte: autor, 2019.

Figura  16  – Representação  de  Curvas  Padrão,  a  partir  das  médias  das  absorbâncias  dos  três
substratos  enzimáticos  analisados  (AZCL-Curdlan®,  Escleroglucana-RBB e  Curdlana-
RBB) em função de diferentes concentrações enzimáticas de β-1,3 glucanase purificada.
UTFPR, Pato Branco – PR, 2019.

Fonte: autor, 2019.

Os três substratos testados proporcionaram a determinação da enzima

β-1,3 glucanase em função da concentração enzimática (U.mL-1),  no entanto,  os

substratos Escleroglucana-RBB e AZCL-Curdlan® se mostraram mais sensíveis a

atividade enzimática já que a absorbância registrada por ambos foi maior e bastante

similar  (figura  16),  sugerindo  que  a  enzima acessou  o  substrato  de  forma mais
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eficiente liberando oligômeros ou monômeros marcados com o corante, tornando o

meio  ligeiramente  azulado  a  medida  que  a  concentração  enzimática  aumentou

(WIRTH;  WOLF,  1992).  Como  o  substrato  Curldana-RBB  apresentou  coloração

azulada  menos  intensa  em  comparação  com  os  outros  dois,  isso  pode  ter

contribuído para uma liberação de oligômeros com menos corante.

O  resultado  do  teste  de  eficiência  enzimática  evidencia  uma

característica  peculiar  das  β-1,3-glucanases,  isto  é,  a  não  especificidade  para

apenas ligações do tipo β-1,3-D-glucana, já que a Escleroglucana, além de ligações

β-1,3, apresentam ramificações com ligações β-1,6. Essa característica foi descrita

por Brock a mais de cinquenta anos, quando estudou β-1,3-glucanases de fungos

leveduriformes  (BROCK, 1965).  Suzuki et al. (2001), também confirmaram que esta

enzima  (de  Saccharomyces  cerevisiae e  expressa  em Escherichia  coli)   não

apresenta especificidade para um único substrato podendo hidrolisar laminaribiose

(ligação  β-1,3)  e  gentiobiose  (ligação  β-1,6),  por  exemplo.  Resultado  similar  foi

obtido por Kulminskaya  et al. (2001), os quais demonstraram a atividade de uma

exo-β-1,3-glucanase produzida por Trichoderma viride em laminarina, assim como

em curdlana. 

Entretanto, com objetivo de comparar melhor os substratos entre si foi

realizado também um teste de comparação de médias, pelo teste de Duncan, a nível

de 5% de probabilidade de erro (tabela 5). 

O substrato Escleroglucana-RBB, diferiu estatisticamente do substrato

Curdlana-RBB para  todas  as  concentrações,  porém ao  compará-lo  ao  substrato

AZCL-Curdlan® há diferença em cinco das nove concentrações analisadas (1,0,

0,85, 0,7, 0,4  e 0,1 U.mL-1), isto é, mostra-se superior para determinação enzimática

em  relação  aos  outros  dois  substratos.  Para  as  diferentes  concentrações

enzimáticas do substrato Escleroglucana-RBB observa-se diferença estatística nos

nove  níveis  analisados,  isto  é,  a  absorbância  é  tanto  maior  quanto  maior  a

concentração.

O substrato AZCL-Curdlan®, difere estatisticamente de Curdlana-RBB,

mas não difere completamente do substrato Escleroglucana-RBB, pois em quatro

das  nove  concentrações  analisadas  (0,55,  0,25,  0,05  e  0,025  U.mL -1)  não  há

diferença  estatística  significativa.  Há  diferença  estatística  para  todas  as
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concentrações, a nível de 5% de probabilidade, com exceção de 0,85 e 0,7 U.mL-1.

Tabela 5 –  Comparação de médias de absorbâncias para eficiência enzimática de β-1,3 glucanase
entre os  três  substratos  testados.  Os  substratos  foram  comparados  entre  si  (letras
maiúsculas  na  horizontal) e  cada  um em  função  das  diferentes  concentrações
enzimáticas (U.mL-1) (letras minúsculas na vertical). UTFPR, Pato Branco – PR, 2019.

U.mL-1 de
β-1,3

glucanase

Médias de absorbâncias a 550nm

AZCL-Curdlan® Escleroglucana-RBB Curdlana-RBB

0,025 0,005Ah 0,008Ai 0,001Bg
0,05 0,011Ag 0,014Ah 0,007Bf

0,1 0,018Bf 0,022Ag 0,009Cef

0,25 0,031Ae 0,029Af 0,013Be

0,4 0,041Bd 0,045Ae 0,019Cd

0,55 0,058Ac 0,061Ad 0,026Bc

0,7 0,066Bb 0,074Ac 0,027Cc

0,85 0,070Bb 0,081Ab 0,032Cb

1,0 0,077Ba 0,090Aa 0,045Ca
*Médias  seguidas  pelas  mesmas  letras  maiúsculas  na  HORIZONTAL  e  pelas  mesmas  letras
minúsculas na VERTICAL não diferem estatisticamente entre si.
Fonte: autor, 2019.

O substrato Curdlana-RBB difere estatisticamente, em nível de 5% de

probabilidade erro, dos outros dois substratos, apresentando desempenho inferior

para determinação enzimática. Para esse substrato existe diferença estatística para

as  concentrações  1,0,  0,85,  0,7,  0,4,  0,25,  0,05,  0,025  U.mL-1,  porém  as

concentrações 0,7 e 0,55 U.mL-1 não diferem estatisticamente entre si, assim como

as concentrações 0,25 e 0,05 U.mL-1  não diferem de 0,1 U.mL-1.

4.3 ANÁLISES BIOQUÍMICAS DE β-1,3 GLUCANASE EM PLANTAS DE SOJA EM 

RELAÇÃO AOS QUATRO SUBSTRATOS

O  experimento  foi  analisado  em  esquema  trifatorial  (em  DIC),

utilizando-se três fatores, sendo dois deles qualitativos - tratamentos (testemunha e

ASM  –  Fator  A)  e  substratos  enzimáticos  (Laminarina,  Escleroglucana-RBB,

Curdlana-BB e AZCL-Curdlan® - fator C), e um quantitativo – coletas no tempo (9

níveis - 0, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168 e 196 horas - fator D), com objetivo de

avaliar  a atividade da enzima β-1,3 glucanase em U.min.mg.proteína -1 (Unidades

enzimáticas por minuto por miligrama de proteína) em plantas de soja, cultivadas em

casa de vegetação, onde foi induzida a resistência e inoculado o fungo Phakopsora
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pachyrhizi  Syd. & P. Syd. (tabela 6). O conjunto de dados foi analisado utilizando o

Programa Genes (CRUZ, 2013).

Tabela 6 – Resumo da Análise da Variância (GL e QM), média geral e CV do experimento trifatorial (2
tratamentos – fator A,  4 substratos enzimáticos - fator C e  9 tempos de coletas - fator D)
no delineamento inteiramente casualisado, para a variável resposta β-1,3 glucanase em
U.min.mg proteína-1, em plantas de soja, inoculadas com o fungo Phakopsora pachyrhizi
Syd. & P. Syd. UTFPR, Pato Branco –  PR, 2019.

Causas de variação Graus de Liberdade (GL) Quadrados Médios (QM)

Tratamentos (A) 1 0,0002ns

Substratos (C) 3 0,0062*

Tempo (D) 8 0,0022*

Tratamentos x Substrato 3 0,0000ns

Tratamento x Tempo 8 0,0001ns

Substrato x Tempo 24 0,0002ns

Tratamento x Substrato x Tempo 24 0,0001ns

Erro 216 0,0002

Média Geral  - 0,0323

CV(%)  - 0,6889

* Significativo em nível  de 5% de probabilidade de erro.  ns não significativo em nível  de 5% de
probabilidade  de  erro.  Os  dados  foram transformados  para  atender  os  pressupostos  do  modelo
matemático (normalidade e homogeneidade, teste de Liliefors e Bartlett, respectivamente) adotando-
se a transformação x2+k, onde k=1.
Fonte: autor, 2019.

Não houve interação entre os fatores (A x C, A x D, C x D e A x C x D),

mas existe diferença significativa entre os substratos analisados e entre os tempos

de coleta em nível de 5% de probabilidade de erro, demostrando que esses efeitos

isolados são importantes na determinação da enzima β-1,3 glucanase em U.min.mg

proteína-1, em plantas de soja.

Como  existe  diferença  estatística  entre  os  substratos  e  estes  são

fatores  qualitativos,  foi  realizado  teste  de comparação  de  médias  (Tukey α=5%)

(tabela 7). Ao comparar-se os quatro substratos utilizados, verificou-se que todos

diferem estatisticamente entre si (Tukey α=5%). 
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Tabela 7 – Média de β-1,3 glucanase em U.min.mg.proteína-1, em plantas de soja, onde foi induzida
a resistência e inoculado o fungo Phakopsora pachyrhizi Syd. & P. Syd., obtidas a partir
do teste de quatro substratos enzimáticos (Laminarina, Escleroglucana-RBB, Curdlana-
RBB e AZCL-Curdlan®) em um experimento trifatorial conduzido em DIC. UTFPR, Pato
Branco – PR, 2019.

Substrato β-1,3 glucanase em U.min.mg proteína-1

Laminarina 0,0283c

Escleroglucana-RBB 0,0405a

Curdlana-RBB 0,0211d

AZCL-Curdlan® 0,0393b

*Médias seguidas por mesma letra, na vertical, não diferem pelo teste de Tukey, em nível de 5% de
probabilidade de erro.
Fonte: autor, 2019.

O  substrato  Escleroglucana-RBB  mostrou-se  mais  eficaz  na

determinação da enzima β-1,3 glucanase em soja, seguido pelo AZCL-Curdlan® e

Laminarina. O substrato Curdlana-RBB mostrou-se menos eficiente em relação a

todos  os  outros.  Este  resultado  confirma,  que  as   β-1,3  glucanases,  participam

diretamente do processo defesa vegetal, hidrolisando tanto ligações β-1,3 como β-

1,6 de glucanas constituintes da parede celular de alguns patógenos (IORIO et al.,

2008; FLEURI; SATO, 2008).

Os dados também demonstraram que existe diferença estatística, em

nível de 5% de probabilidade de erro, entre os tempos de coleta, isto é, as plantas

de  soja  produziram  quantidades  diferentes  da  enzima  β-1,3  glucanase  em

detrimento do tempo de coleta do material  vegetal,  em virtude da inoculação do

patógeno. Como o tempo de coleta é um fator quantitativo, a análise foi interpretada

por meio de regressão.

 Tanto a regressão de 1º como de 2º grau foram significativas, em nível

de  5% de  probabilidade  de  erro,  no  entanto,  a  regressão  linear  apresentou  um

coeficiente  de  determinação  (R2)  maior,  indicando  que  esse  modelo  consegue

explicar melhor os valores observados (figura 17).

Os dados da figura 17 demonstraram que a produção da enzima β-1,3

glucanase  pelas  plantas  de  soja  é  crescente  em função  dos  tempos  de  coleta,

independente  do  substrato  utilizado.  Como  os  tratamentos  não  diferem

estatisticamente entre si,  esse aumento de produção enzimática é sugerido pela

infecção e colonização do fitopatógeno P. pachyrhizi inoculado sobre as plantas de

soja, ou seja, as plantas produziram uma maior quantidade da enzima, a qual está
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relacionada ao processo de defesa vegetal.

Figura 17 – Determinação da enzima β-1,3 glucanase em U.min.mg.proteína-1 em função dos tempos
de coleta, independente do substrato utilizado. UTFPR, Pato Branco – PR, 2019.

Fonte: autor, 2019.

4.4 COMPARAÇÃO DE CUSTOS ENTRE OS SUBSTRATOS MARCADOS

Como os dois substratos desenvolvidos nesta pesquisa se mostraram

sensíveis  quanto  a  determinação  direta  de  β-1,3  glucanase,  foi  realizado  um

levantamento  de  custos5 de  sua  produção,  em  comparação  com  o  substrato

comercial AZCL-Curdlan® (tabela 8).

 Os dados levantados demonstraram que o substrato Escleroglucana-

RBB tem um custo por  amostra  menor  em relação ao comercial,  representando

aproximadamente 25% de economia. Dessa forma, sua utilização é vantajosa, pois

além de superior na determinação de β-1,3 glucanase é um substrato econômico,

podendo ser produzido de forma fácil em qualquer laboratório de pesquisa.

5 Custos levantados pela internet em 19 jul. 2019.
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Tabela 8 – Comparação dos custos de substratos para determinação direta de β-1,3 glucanase.

UTFPR, Pato Branco – PR, 2019. 

Substrato
Custo/g de 

produto final (R$)

Número de amostras
analisadas a partir de 1g

do produto 6 

Custo/
amostra (R$)

Escleroglucana-RBB 37,47
65 amostras de 100mg

cada
0,58

Curdlana-RBB 72,00
72 amostras de 100mg

cada
1,00

AZCL-Curdlan® 192,25
250 amostras de 100µL

cada
0,77

Fonte: autor, 2019.

6 Corresponde a 1g de Escleroglucana ou Curdlana em pó, antes de ser obtido o estado coloidal e 1g
de AZCL-Curdlan pronta para uso.
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5 CONCLUSÃO

A partir  dos  resultados obtidos,  foi  possível  responder  ao  problema

levantado  nesta  pesquisa  de  forma  satisfatória,  pois  foram  desenvolvidos  dois

substratos enzimáticos coloidais para determinar β-1,3 glucanase: a Escleroglucana-

RBB e o Curdlana-RBB.

Por meio dos testes de eficiência enzimática, apenas a Escleroglucana-

RBB,  apresentou  eficiência  superior  ao  substrato  comercial  AZCL-Curdlan®,

demonstrando  que  a  produção  e  utilização  desse  substrato  é  viável,  já  que  se

mostrou também economicamente mais barato.

A utilização do indutor de resistência ASM, não se mostrou eficiente na

indução de β-1,3 glucanase em plantas de soja,  uma vez que não há diferença

estatística,  em nível  de 5% de probabilidade de erro,  entre os tratamentos.  Isso

demonstra a necessidade de mais estudos para indicação de indutores resistência

para a cultura da soja.

O uso da inoculação artificial do fungo Phakopsora pachyrhizi   Syd. &

P.  Syd.  em plantas  de  soja  mostrou-se  eficiente  para  estimular  a  produção  da

enzima,  já  que  tanto  a  testemunha  como  o  tratamento  responderam  de  forma

similar, produzindo quantidades crescentes de β-1,3 glucanase de acordo com os

tempos de coleta de material vegetal, demonstrando, que as plantas não são seres

passivos,  mas  respondem  ativamente  ao  ataque  de  seus  inimigos,  nesse  caso

produzindo essa proteína PR.

A determinação de β-1,3 glucanase em plantas de soja foi possível por

meio  da  utilização  dos  quatro  substratos  testados,  no  entanto,  o  substrato

Escleroglucana-RBB  apresentou  melhor  eficiência,  seguido  do  comercial  AZCL-

Curdlan®.  O  método  da  laminarina  de  determinação  indireta,  além  de  mais

trabalhoso  se  mostrou  menos  eficiente  que  os  dois  substratos  mencionados

(determinação direta), comprovando que métodos diretos, além de mais rápidos são

mais  seguros.  A  Curdlana-RBB,  também  desenvolvida  nesta  pesquisa,  embora

tenha permitido a determinação enzimática nos testes de eficiência, teve o menor

desempenho em relação aos demais substratos. 

O  desenvolvimento  do  substrato  Escleroglucana-RBB  será  uma
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alternativa para testes de novos indutores de resistência para a cultura da soja,

assim como para outras culturas, por meio de pequenos ajustes metodológicos. 
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APÊNDICE B – Teor de Proteínas da Soja
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1 1 1 0.4240 0.143 11.229 4 0.04 0.004 2648.433 2.648

2 1 2 0.5613 0.122 9.303 4 0.04 0.006 1657.358 1.657

3 1 3 0.5366 0.127 9.761 4 0.04 0.005 1819.133 1.819

4 1 4 0.5214 0.126 9.670 4 0.04 0.005 1854.569 1.855

5 2 1 0.5347 0.115 8.661 4 0.04 0.005 1619.703 1.620

6 2 2 0.5803 0.12 9.119 4 0.04 0.006 1571.474 1.571

7 2 3 0.5235 0.122 9.303 4 0.04 0.005 1777.030 1.777

8 2 4 0.5198 0.108 8.018 4 0.04 0.005 1542.583 1.543

24

9 1 1 0.5275 0.105 7.743 4 0.04 0.005 1467.890 1.468

10 1 2 0.5014 0.073 4.807 4 0.04 0.005 958.783 0.959
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72
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26 1 2 0.5386 0.157 12.514 4 0.04 0.005 2323.387 2.323
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28 1 4 0.5287 0.151 11.963 4 0.04 0.005 2262.777 2.263

29 2 1 0.5163 0.15 11.872 4 0.04 0.005 2299.353 2.299

30 2 2 0.5154 0.134 10.404 4 0.04 0.005 2018.562 2.019

31 2 3 0.5572 0.129 9.945 4 0.04 0.006 1784.809 1.785

32 2 4 0.5381 0.124 9.486 4 0.04 0.005 1762.914 1.763

96

33 1 1 0.5185 0.136 10.587 4 0.04 0.005 2041.882 2.042

34 1 2 0.5620 0.108 8.018 4 0.04 0.006 1426.752 1.427

35 1 3 0.5077 0.127 9.761 4 0.04 0.005 1922.684 1.923

36 1 4 0.5536 0.137 10.679 4 0.04 0.006 1928.992 1.929

37 2 1 0.5162 0.136 10.587 4 0.04 0.005 2050.979 2.051

38 2 2 0.5816 0.138 10.771 4 0.04 0.006 1851.899 1.852

39 2 3 0.5061 0.146 11.505 4 0.04 0.005 2273.185 2.273

40 2 4 0.5450 0.140 10.954 4 0.04 0.005 2009.932 2.010

12
0

41 1 1 0.5079 0.136 10.587 4 0.04 0.005 2084.496 2.084

42 1 2 0.5560 0.134 10.404 4 0.04 0.006 1871.164 1.871

43 1 3 0.5302 0.142 11.138 4 0.04 0.005 2100.644 2.101

44 1 4 0.5680 0.156 12.422 4 0.04 0.006 2186.975 2.187
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45 2 1 0.5761 0.153 12.147 4 0.04 0.006 2108.451 2.108

46 2 2 0.5418 0.150 11.872 4 0.04 0.005 2191.133 2.191

47 2 3 0.5596 0.146 11.505 4 0.04 0.006 2055.859 2.056

48 2 4 0.5686 0.150 11.872 4 0.04 0.006 2087.858 2.088

14
4

49 1 1 0.5109 0.155 12.330 4 0.04 0.005 2413.442 2.413

50 1 2 0.5460 0.142 11.138 4 0.04 0.005 2039.856 2.040

51 1 3 0.5534 0.140 10.954 4 0.04 0.006 1979.423 1.979

52 1 4 0.5370 0.149 11.780 4 0.04 0.005 2193.634 2.194

53 2 1 0.5913 0.128 9.853 4 0.04 0.006 1666.364 1.666

54 2 2 0.5739 0.153 12.147 4 0.04 0.006 2116.534 2.117

55 2 3 0.5304 0.155 12.330 4 0.04 0.005 2324.713 2.325

56 2 4 0.5506 0.139 10.862 4 0.04 0.006 1972.827 1.973

16
8

57 1 1 0.5583 0.16 12.789 4 0.04 0.006 2290.702 2.291

58 1 2 0.5467 0.147 11.596 4 0.04 0.005 2121.151 2.121

59 1 3 0.5579 0.16 12.789 4 0.04 0.006 2292.345 2.292

60 1 4 0.5051 0.146 11.505 4 0.04 0.005 2277.685 2.278

61 2 1 0.5739 0.154 12.239 4 0.04 0.006 2132.520 2.133

62 2 2 0.5404 0.145 11.413 4 0.04 0.005 2111.925 2.112

63 2 3 0.5841 0.151 11.963 4 0.04 0.006 2048.160 2.048

64 2 4 0.5177 0.152 12.055 4 0.04 0.005 2328.578 2.329

19
6

65 1 1 0.5348 0.143 11.229 4 0.04 0.005 2099.730 2.100

66 1 2 0.5512 0.157 12.514 4 0.04 0.006 2270.276 2.270

67 1 3 0.5104 0.138 10.771 4 0.04 0.005 2110.236 2.110

68 1 4 0.5451 0.149 11.780 4 0.04 0.005 2161.038 2.161

69 2 1 0.5339 0.146 11.505 4 0.04 0.005 2154.821 2.155

70 2 2 0.5578 0.135 10.495 4 0.04 0.006 1881.573 1.882

71 2 3 0.5390 0.133 10.312 4 0.04 0.005 1913.159 1.913

72 2 4 0.5341 0.146 11.505 4 0.04 0.005 2154.014 2.154
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APÊNDICE C  –  Dados  de  determinação  direta  de  β-1,3  glucanase,  a  partir  do

substrato  Escleroglucana-RBB,  obtida  pela  equação  y=0,0844x  +
0,0103, com R2=98,67%.
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0

1 1 1 0.4240 0.0650 0.065 5 0.2 0.0170 3.8214 60 0.150 2.648 0.0240

0.026
2 1 2 0.5613 0.0630 0.062 5 0.2 0.0225 2.7811 60 0.083 1.657 0.0280

3 1 3 0.5366 0.0610 0.060 5 0.2 0.0215 2.7987 60 0.087 1.819 0.0256

4 1 4 0.5214 0.0620 0.061 5 0.2 0.0209 2.9371 60 0.094 1.855 0.0264

5 2 1 0.5347 0.0580 0.057 5 0.2 0.0214 2.6424 60 0.082 1.620 0.0272

0.0256
6 2 2 0.5803 0.0650 0.065 5 0.2 0.0232 2.7921 60 0.080 1.571 0.0296

7 2 3 0.5235 0.0510 0.048 5 0.2 0.0209 2.3029 60 0.073 1.777 0.0216

8 2 4 0.5198 0.0490 0.046 5 0.2 0.0208 2.2053 60 0.071 1.543 0.0238

24

9 1 1 0.5275 0.0550 0.053 5 0.2 0.0211 2.5101 60 0.079 1.468 0.0285

0.0294
10 1 2 0.5014 0.0520 0.049 5 0.2 0.0201 2.4635 60 0.082 0.959 0.0428

11 1 3 0.5447 0.0510 0.048 5 0.2 0.0218 2.2133 60 0.068 1.539 0.0240

12 1 4 0.4840 0.0490 0.046 5 0.2 0.0194 2.3684 60 0.082 1.770 0.0223

13 2 1 0.5350 0.0480 0.045 5 0.2 0.0214 2.0873 60 0.065 1.499 0.0232

0.0276
14 2 2 0.5119 0.0590 0.058 5 0.2 0.0205 2.8180 60 0.092 1.351 0.0348

15 2 3 0.5396 0.0530 0.051 5 0.2 0.0216 2.3440 60 0.072 1.537 0.0254

16 2 4 0.5451 0.0450 0.041 5 0.2 0.0218 1.8856 60 0.058 1.168 0.0269

48

17 1 1 0.5019 0.0600 0.059 5 0.2 0.0201 2.9332 60 0.097 1.433 0.0341

0.0305
18 1 2 0.5324 0.0610 0.060 5 0.2 0.0213 2.8208 60 0.088 1.437 0.0327

19 1 3 0.5884 0.0490 0.046 5 0.2 0.0235 1.9482 60 0.055 1.129 0.0288

20 1 4 0.5421 0.0510 0.048 5 0.2 0.0217 2.2239 60 0.068 1.411 0.0263

21 2 1 0.5049 0.0720 0.073 5 0.2 0.0202 3.6197 60 0.119 1.788 0.0337

0.0289
22 2 2 0.5436 0.0700 0.071 5 0.2 0.0217 3.2531 60 0.100 1.964 0.0276

23 2 3 0.5474 0.0610 0.060 5 0.2 0.0219 2.7435 60 0.084 1.951 0.0234

24 2 4 0.5490 0.0790 0.081 5 0.2 0.0220 3.7067 60 0.113 2.012 0.0307

72

25 1 1 0.5216 0.0810 0.084 5 0.2 0.0209 4.0149 60 0.128 1.942 0.0345

0.0332
26 1 2 0.5386 0.0890 0.093 5 0.2 0.0215 4.3282 60 0.134 2.323 0.0310

27 1 3 0.5423 0.0880 0.092 5 0.2 0.0217 4.2440 60 0.130 2.088 0.0339

28 1 4 0.5287 0.0910 0.096 5 0.2 0.0211 4.5213 60 0.143 2.263 0.0333

29 2 1 0.5163 0.0980 0.104 5 0.2 0.0207 5.0315 60 0.162 2.299 0.0365

0.0398
30 2 2 0.5154 0.0890 0.093 5 0.2 0.0206 4.5230 60 0.146 2.019 0.0373

31 2 3 0.5572 0.0870 0.091 5 0.2 0.0223 4.0774 60 0.122 1.785 0.0381

32 2 4 0.5381 0.1010 0.107 5 0.2 0.0215 4.9928 60 0.155 1.763 0.0472

96

33 1 1 0.5185 0.0990 0.110 5 0.2 0.0207 5.3038 60 0.170 2.042 0.0433

0.0483
34 1 2 0.5620 0.0980 0.104 5 0.2 0.0225 4.6223 60 0.137 1.427 0.0540

35 1 3 0.5077 0.1100 0.118 5 0.2 0.0203 5.8168 60 0.191 1.923 0.0504

36 1 4 0.5536 0.1090 0.117 5 0.2 0.0221 5.2810 60 0.159 1.929 0.0456

37 2 1 0.5162 0.1100 0.118 5 0.2 0.0206 5.7210 60 0.185 2.051 0.0465

0.0408
38 2 2 0.5816 0.1050 0.112 5 0.2 0.0233 4.8231 60 0.138 1.852 0.0434

39 2 3 0.5061 0.0890 0.093 5 0.2 0.0202 4.6061 60 0.152 2.273 0.0338

40 2 4 0.5450 0.0980 0.104 5 0.2 0.0218 4.7665 60 0.146 2.010 0.0395
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12
0

41 1 1 0.5079 0.1200 0.130 5 0.2 0.0203 6.3977 60 0.210 2.084 0.0512

0.0468
42 1 2 0.5560 0.1180 0.128 5 0.2 0.0222 5.7377 60 0.172 1.871 0.0511

43 1 3 0.5302 0.1090 0.117 5 0.2 0.0212 5.5141 60 0.173 2.101 0.0437

44 1 4 0.5680 0.1140 0.123 5 0.2 0.0227 5.4079 60 0.159 2.187 0.0412

45 2 1 0.5761 0.1250 0.136 5 0.2 0.0230 5.8974 60 0.171 2.108 0.0466

0.0477
46 2 2 0.5418 0.1190 0.129 5 0.2 0.0217 5.9428 60 0.183 2.191 0.0452

47 2 3 0.5596 0.1250 0.136 5 0.2 0.0224 6.0713 60 0.181 2.056 0.0492

48 2 4 0.5686 0.1300 0.142 5 0.2 0.0227 6.2357 60 0.183 2.088 0.0498

14
4

49 1 1 0.5109 0.1290 0.141 5 0.2 0.0204 6.8820 60 0.225 2.413 0.0475

0.0503
50 1 2 0.5460 0.1210 0.131 5 0.2 0.0218 6.0055 60 0.183 2.040 0.0491

51 1 3 0.5534 0.1350 0.148 5 0.2 0.0221 6.6746 60 0.201 1.979 0.0562

52 1 4 0.5370 0.1260 0.137 5 0.2 0.0215 6.3820 60 0.198 2.194 0.0485

53 2 1 0.5913 0.1300 0.142 5 0.2 0.0237 5.9963 60 0.169 1.666 0.0600

0.0511
54 2 2 0.5739 0.1210 0.131 5 0.2 0.0230 5.7136 60 0.166 2.117 0.0450

55 2 3 0.5304 0.1360 0.149 5 0.2 0.0212 7.0199 60 0.221 2.325 0.0503

56 2 4 0.5506 0.1180 0.128 5 0.2 0.0220 5.7940 60 0.175 1.973 0.0489

16
8

57 1 1 0.5583 0.1110 0.119 5 0.2 0.0223 5.3427 60 0.159 2.291 0.0389

0.0461
58 1 2 0.5467 0.1250 0.136 5 0.2 0.0219 6.2146 60 0.189 2.121 0.0488

59 1 3 0.5579 0.1210 0.131 5 0.2 0.0223 5.8774 60 0.176 2.292 0.0427

60 1 4 0.5051 0.1360 0.149 5 0.2 0.0202 7.3715 60 0.243 2.278 0.0539

61 2 1 0.5739 0.1250 0.136 5 0.2 0.0230 5.9200 60 0.172 2.133 0.0463

0.0487
62 2 2 0.5404 0.1320 0.144 5 0.2 0.0216 6.6707 60 0.206 2.112 0.0526

63 2 3 0.5841 0.1300 0.142 5 0.2 0.0234 6.0702 60 0.173 2.048 0.0494

64 2 4 0.5177 0.1240 0.135 5 0.2 0.0207 6.5055 60 0.209 2.329 0.0466

19
6

65 1 1 0.5348 0.1150 0.124 5 0.2 0.0214 5.7990 60 0.181 2.100 0.0460

0.0505
66 1 2 0.5512 0.1290 0.141 5 0.2 0.0220 6.3788 60 0.193 2.270 0.0468

67 1 3 0.5104 0.1260 0.137 5 0.2 0.0204 6.7146 60 0.219 2.110 0.0530

68 1 4 0.5451 0.1440 0.158 5 0.2 0.0218 7.2653 60 0.222 2.161 0.0560

69 2 1 0.5339 0.1450 0.160 5 0.2 0.0214 7.4732 60 0.233 2.155 0.0578

0.057
70 2 2 0.5578 0.1450 0.160 5 0.2 0.0223 7.1530 60 0.214 1.882 0.0634

71 2 3 0.5390 0.1290 0.141 5 0.2 0.0216 6.5232 60 0.202 1.913 0.0568

72 2 4 0.5341 0.1270 0.138 5 0.2 0.0214 6.4721 60 0.202 2.154 0.0501
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APÊNDICE  D  –  Dados  de  determinação  direta  de  β-1,3  glucanase  a  partir  do

substrato Curdlana-RBB, obtida pela equação y=0,038x + 0,0033,
com R2=96,40%.
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0

1 1 1 0.424 0.004 0.018 5 0.2 0.0170 1.0861 60 0.043 2.648 0.0200

0.0107
2 1 2 0.5613 0.005 0.045 5 0.2 0.0225 1.9926 60 0.059 1.657 0.0068

3 1 3 0.5366 0.004 0.018 5 0.2 0.0215 0.8582 60 0.027 1.819 0.0079

4 1 4 0.5214 0.004 0.018 5 0.2 0.0209 0.8832 60 0.028 1.855 0.0079

5 2 1 0.5347 0.004 0.018 5 0.2 0.0214 0.8613 60 0.027 1.620 0.0089

0.0147
6 2 2 0.5803 0.004 0.018 5 0.2 0.0232 0.7936 60 0.023 1.571 0.0084

7 2 3 0.5235 0.006 0.071 5 0.2 0.0209 3.3932 60 0.108 1.777 0.0318

8 2 4 0.5198 0.004 0.018 5 0.2 0.0208 0.8860 60 0.028 1.543 0.0096

24

9 1 1 0.5275 0.004 0.018 5 0.2 0.0211 0.8730 60 0.028 1.468 0.0099

0.0142
10 1 2 0.5014 0.004 0.018 5 0.2 0.0201 0.9185 60 0.031 0.959 0.0160

11 1 3 0.5447 0.004 0.018 5 0.2 0.0218 0.8455 60 0.026 1.539 0.0092

12 1 4 0.484 0.005 0.045 5 0.2 0.0194 2.3108 60 0.080 1.770 0.0218

13 2 1 0.535 0.004 0.018 5 0.2 0.0214 0.8608 60 0.027 1.499 0.0096

0.0211
14 2 2 0.5119 0.005 0.045 5 0.2 0.0205 2.1848 60 0.071 1.351 0.0269

15 2 3 0.5396 0.006 0.071 5 0.2 0.0216 3.2919 60 0.102 1.537 0.0357

16 2 4 0.5451 0.004 0.018 5 0.2 0.0218 0.8448 60 0.026 1.168 0.0121

48

17 1 1 0.5019 0.005 0.045 5 0.2 0.0201 2.2284 60 0.074 1.433 0.0259

0.0144
18 1 2 0.5324 0.004 0.018 5 0.2 0.0213 0.8650 60 0.027 1.437 0.0100

19 1 3 0.5884 0.004 0.018 5 0.2 0.0235 0.7827 60 0.022 1.129 0.0116

20 1 4 0.5421 0.004 0.018 5 0.2 0.0217 0.8495 60 0.026 1.411 0.0100

21 2 1 0.5049 0.004 0.018 5 0.2 0.0202 0.9121 60 0.030 1.788 0.0085

0.02
22 2 2 0.5436 0.005 0.045 5 0.2 0.0217 2.0574 60 0.063 1.964 0.0175

23 2 3 0.5474 0.004 0.018 5 0.2 0.0219 0.8413 60 0.026 1.951 0.0072

24 2 4 0.549 0.008 0.124 5 0.2 0.0220 5.6323 60 0.171 2.012 0.0467

72

25 1 1 0.5216 0.005 0.045 5 0.2 0.0209 2.1442 60 0.069 1.942 0.0184

0.0165
26 1 2 0.5386 0.005 0.045 5 0.2 0.0215 2.0765 60 0.064 2.323 0.0149

27 1 3 0.5423 0.006 0.071 5 0.2 0.0217 3.2755 60 0.101 2.088 0.0262

28 1 4 0.5287 0.004 0.018 5 0.2 0.0211 0.8711 60 0.027 2.263 0.0064

29 2 1 0.5163 0.006 0.071 5 0.2 0.0207 3.4405 60 0.111 2.299 0.0249

0.0256
30 2 2 0.5154 0.006 0.071 5 0.2 0.0206 3.4465 60 0.111 2.019 0.0285

31 2 3 0.5572 0.007 0.097 5 0.2 0.0223 4.3686 60 0.131 1.785 0.0408

32 2 4 0.5381 0.004 0.018 5 0.2 0.0215 0.8558 60 0.027 1.763 0.0081

96

33 1 1 0.5185 0.006 0.071 5 0.2 0.0207 3.4259 60 0.110 2.042 0.0280

0.0294
34 1 2 0.562 0.008 0.124 5 0.2 0.0225 5.5020 60 0.163 1.427 0.0643

35 1 3 0.5077 0.004 0.018 5 0.2 0.0203 0.9071 60 0.030 1.923 0.0079

36 1 4 0.5536 0.005 0.045 5 0.2 0.0221 2.0203 60 0.061 1.929 0.0175

37 2 1 0.5162 0.005 0.045 5 0.2 0.0206 2.1666 60 0.070 2.051 0.0176

0.026638 2 2 0.5816 0.006 0.071 5 0.2 0.0233 3.0542 60 0.088 1.852 0.0275

39 2 3 0.5061 0.009 0.150 5 0.2 0.0202 7.4096 60 0.244 2.273 0.0543
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40 2 4 0.545 0.004 0.018 5 0.2 0.0218 0.8450 60 0.026 2.010 0.0070

12
0

41 1 1 0.5079 0.005 0.045 5 0.2 0.0203 2.2020 60 0.072 2.084 0.0176

0.0237
42 1 2 0.556 0.005 0.045 5 0.2 0.0222 2.0115 60 0.060 1.871 0.0179

43 1 3 0.5302 0.006 0.071 5 0.2 0.0212 3.3503 60 0.105 2.101 0.0266

44 1 4 0.568 0.007 0.097 5 0.2 0.0227 4.2856 60 0.126 2.187 0.0327

45 2 1 0.5761 0.004 0.018 5 0.2 0.0230 0.7994 60 0.023 2.108 0.0063

0.0251
46 2 2 0.5418 0.009 0.150 5 0.2 0.0217 6.9214 60 0.213 2.191 0.0526

47 2 3 0.5596 0.006 0.071 5 0.2 0.0224 3.1743 60 0.095 2.056 0.0257

48 2 4 0.5686 0.005 0.045 5 0.2 0.0227 1.9670 60 0.058 2.088 0.0157

14
4

49 1 1 0.5109 0.004 0.018 5 0.2 0.0204 0.9014 60 0.029 2.413 0.0062

0.0161
50 1 2 0.546 0.005 0.045 5 0.2 0.0218 2.0484 60 0.063 2.040 0.0167

51 1 3 0.5534 0.004 0.018 5 0.2 0.0221 0.8322 60 0.025 1.979 0.0070

52 1 4 0.537 0.007 0.097 5 0.2 0.0215 4.5330 60 0.141 2.194 0.0344

53 2 1 0.5913 0.007 0.097 5 0.2 0.0237 4.1167 60 0.116 1.666 0.0412

0.0219
54 2 2 0.5739 0.006 0.071 5 0.2 0.0230 3.0952 60 0.090 2.117 0.0244

55 2 3 0.5304 0.005 0.045 5 0.2 0.0212 2.1086 60 0.066 2.325 0.0151

56 2 4 0.5506 0.004 0.018 5 0.2 0.0220 0.8364 60 0.025 1.973 0.0071

16
8

57 1 1 0.5583 0.005 0.045 5 0.2 0.0223 2.0033 60 0.060 2.291 0.0146

0.0204
58 1 2 0.5467 0.005 0.045 5 0.2 0.0219 2.0458 60 0.062 2.121 0.0161

59 1 3 0.5579 0.004 0.018 5 0.2 0.0223 0.8255 60 0.025 2.292 0.0060

60 1 4 0.5051 0.008 0.124 5 0.2 0.0202 6.1218 60 0.202 2.278 0.0448

61 2 1 0.5739 0.007 0.097 5 0.2 0.0230 4.2415 60 0.123 2.133 0.0331

0.0248
62 2 2 0.5404 0.006 0.071 5 0.2 0.0216 3.2870 60 0.101 2.112 0.0259

63 2 3 0.5841 0.007 0.097 5 0.2 0.0234 4.1675 60 0.119 2.048 0.0339

64 2 4 0.5177 0.004 0.018 5 0.2 0.0207 0.8896 60 0.029 2.329 0.0064

19
6

65 1 1 0.5348 0.005 0.045 5 0.2 0.0214 2.0913 60 0.065 2.100 0.0166

0.0265
66 1 2 0.5512 0.004 0.018 5 0.2 0.0220 0.8355 60 0.025 2.270 0.0061

67 1 3 0.5104 0.009 0.150 5 0.2 0.0204 7.3472 60 0.240 2.110 0.0580

68 1 4 0.5451 0.006 0.071 5 0.2 0.0218 3.2587 60 0.100 2.161 0.0251

69 2 1 0.5339 0.005 0.045 5 0.2 0.0214 2.0948 60 0.065 2.155 0.0162

0.0276
70 2 2 0.5578 0.008 0.124 5 0.2 0.0223 5.5434 60 0.166 1.882 0.0491

71 2 3 0.539 0.006 0.071 5 0.2 0.0216 3.2956 60 0.102 1.913 0.0287

72 2 4 0.5341 0.005 0.045 5 0.2 0.0214 2.0940 60 0.065 2.154 0.0162
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APÊNDICE  E  –  Dados  de  determinação  direta  de  β-1,3  glucanase  a  partir  do

substrato AZCL-Curdlan®, obtida pela equação y=0,0739x + 0,0096,
com R2=96,77%.
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0

1 1 1 0.4240 0.0150 0.073 5 0.2 0.0170 4.3085 60 0.169 2.648 0.0271

0.0249
2 1 2 0.5613 0.0160 0.087 5 0.2 0.0225 3.8573 60 0.115 1.657 0.0388

3 1 3 0.5366 0.0140 0.060 5 0.2 0.0215 2.7739 60 0.086 1.819 0.0254

4 1 4 0.5214 0.0110 0.019 5 0.2 0.0209 0.9083 60 0.029 1.855 0.0082

5 2 1 0.5347 0.0130 0.046 5 0.2 0.0214 2.1511 60 0.067 1.620 0.0221

0.0293
6 2 2 0.5803 0.0150 0.073 5 0.2 0.0232 3.1480 60 0.090 1.571 0.0334

7 2 3 0.5235 0.0170 0.100 5 0.2 0.0209 4.7820 60 0.152 1.777 0.0449

8 2 4 0.5198 0.0120 0.032 5 0.2 0.0208 1.5620 60 0.050 1.543 0.0169

24

9 1 1 0.5275 0.0110 0.019 5 0.2 0.0211 0.8978 60 0.028 1.468 0.0102

0.028
10 1 2 0.5014 0.0150 0.073 5 0.2 0.0201 3.6434 60 0.121 0.959 0.0633

11 1 3 0.5447 0.0110 0.019 5 0.2 0.0218 0.8695 60 0.027 1.539 0.0094

12 1 4 0.4840 0.0140 0.060 5 0.2 0.0194 3.0754 60 0.106 1.770 0.0290

13 2 1 0.5350 0.0100 0.005 5 0.2 0.0214 0.2529 60 0.008 1.499 0.0028

0.025
14 2 2 0.5119 0.0120 0.032 5 0.2 0.0205 1.5861 60 0.052 1.351 0.0196

15 2 3 0.5396 0.0140 0.060 5 0.2 0.0216 2.7585 60 0.085 1.537 0.0299

16 2 4 0.5451 0.0150 0.073 5 0.2 0.0218 3.3513 60 0.102 1.168 0.0478

48

17 1 1 0.5019 0.0130 0.046 5 0.2 0.0201 2.2917 60 0.076 1.433 0.0267

0.0306
18 1 2 0.5324 0.0120 0.032 5 0.2 0.0213 1.5250 60 0.048 1.437 0.0177

19 1 3 0.5884 0.0150 0.073 5 0.2 0.0235 3.1047 60 0.088 1.129 0.0458

20 1 4 0.5421 0.0140 0.060 5 0.2 0.0217 2.7458 60 0.084 1.411 0.0324

21 2 1 0.5049 0.0110 0.019 5 0.2 0.0202 0.9380 60 0.031 1.788 0.0087

0.0273
22 2 2 0.5436 0.0160 0.087 5 0.2 0.0217 3.9829 60 0.122 1.964 0.0338

23 2 3 0.5474 0.0170 0.100 5 0.2 0.0219 4.5732 60 0.139 1.951 0.0391

24 2 4 0.5490 0.0150 0.073 5 0.2 0.0220 3.3275 60 0.101 2.012 0.0276

72

25 1 1 0.5216 0.0180 0.114 5 0.2 0.0209 5.4480 60 0.174 1.942 0.0468

0.0369
26 1 2 0.5386 0.0170 0.100 5 0.2 0.0215 4.6479 60 0.144 2.323 0.0333

27 1 3 0.5423 0.0190 0.127 5 0.2 0.0217 5.8639 60 0.180 2.088 0.0468

28 1 4 0.5287 0.0140 0.060 5 0.2 0.0211 2.8154 60 0.089 2.263 0.0207

29 2 1 0.5163 0.0160 0.087 5 0.2 0.0207 4.1935 60 0.135 2.299 0.0304

0.0354
30 2 2 0.5154 0.0110 0.019 5 0.2 0.0206 0.9189 60 0.030 2.019 0.0076

31 2 3 0.5572 0.0180 0.114 5 0.2 0.0223 5.0999 60 0.153 1.785 0.0476

32 2 4 0.5381 0.0190 0.127 5 0.2 0.0215 5.9096 60 0.183 1.763 0.0559

96

33 1 1 0.5185 0.0210 0.154 5 0.2 0.0207 7.4379 60 0.239 2.042 0.0607

0.0452
34 1 2 0.5620 0.0190 0.127 5 0.2 0.0225 5.6583 60 0.168 1.427 0.0661

35 1 3 0.5077 0.0140 0.060 5 0.2 0.0203 2.9318 60 0.096 1.923 0.0254

36 1 4 0.5536 0.0150 0.073 5 0.2 0.0221 3.2998 60 0.099 1.929 0.0285

37 2 1 0.5162 0.0210 0.154 5 0.2 0.0206 7.4711 60 0.241 2.051 0.0607

0.046238 2 2 0.5816 0.0190 0.127 5 0.2 0.0233 5.4676 60 0.157 1.852 0.0492

39 2 3 0.5061 0.0150 0.073 5 0.2 0.0202 3.6095 60 0.119 2.273 0.0265
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40 2 4 0.5450 0.0190 0.127 5 0.2 0.0218 5.8348 60 0.178 2.010 0.0484

12
0

41 1 1 0.5079 0.0220 0.168 5 0.2 0.0203 8.2592 60 0.271 2.084 0.0660

0.0386
42 1 2 0.5560 0.0180 0.114 5 0.2 0.0222 5.1109 60 0.153 1.871 0.0455

43 1 3 0.5302 0.0150 0.073 5 0.2 0.0212 3.4455 60 0.108 2.101 0.0273

44 1 4 0.5680 0.0130 0.046 5 0.2 0.0227 2.0250 60 0.059 2.187 0.0154

45 2 1 0.5761 0.0230 0.181 5 0.2 0.0230 7.8687 60 0.228 2.108 0.0622

0.0575
46 2 2 0.5418 0.0240 0.195 5 0.2 0.0217 8.9912 60 0.277 2.191 0.0684

47 2 3 0.5596 0.0150 0.073 5 0.2 0.0224 3.2645 60 0.097 2.056 0.0265

48 2 4 0.5686 0.0250 0.208 5 0.2 0.0227 9.1624 60 0.269 2.088 0.0731

14
4

49 1 1 0.5109 0.0240 0.195 5 0.2 0.0204 9.5350 60 0.311 2.413 0.0658

0.0505
50 1 2 0.5460 0.0150 0.073 5 0.2 0.0218 3.3458 60 0.102 2.040 0.0273

51 1 3 0.5534 0.0220 0.168 5 0.2 0.0221 7.5802 60 0.228 1.979 0.0638

52 1 4 0.5370 0.0190 0.127 5 0.2 0.0215 5.9217 60 0.184 2.194 0.0450

53 2 1 0.5913 0.0190 0.127 5 0.2 0.0237 5.3779 60 0.152 1.666 0.0538

0.047
54 2 2 0.5739 0.0180 0.114 5 0.2 0.0230 4.9515 60 0.144 2.117 0.0390

55 2 3 0.5304 0.0220 0.168 5 0.2 0.0212 7.9089 60 0.249 2.325 0.0567

56 2 4 0.5506 0.0170 0.100 5 0.2 0.0220 4.5466 60 0.138 1.973 0.0384

16
8

57 1 1 0.5583 0.0220 0.168 5 0.2 0.0223 7.5136 60 0.224 2.291 0.0547

0.0483
58 1 2 0.5467 0.0230 0.181 5 0.2 0.0219 8.2918 60 0.253 2.121 0.0652

59 1 3 0.5579 0.0180 0.114 5 0.2 0.0223 5.0935 60 0.152 2.292 0.0370

60 1 4 0.5051 0.0170 0.100 5 0.2 0.0202 4.9562 60 0.164 2.278 0.0363

61 2 1 0.5739 0.0210 0.154 5 0.2 0.0230 6.7199 60 0.195 2.133 0.0525

0.0431
62 2 2 0.5404 0.0160 0.087 5 0.2 0.0216 4.0065 60 0.124 2.112 0.0316

63 2 3 0.5841 0.0170 0.100 5 0.2 0.0234 4.2859 60 0.122 2.048 0.0349

64 2 4 0.5177 0.0210 0.154 5 0.2 0.0207 7.4494 60 0.240 2.329 0.0533

19
6

65 1 1 0.5348 0.0240 0.195 5 0.2 0.0214 9.1089 60 0.284 2.100 0.0723

0.0477
66 1 2 0.5512 0.0150 0.073 5 0.2 0.0220 3.3142 60 0.100 2.270 0.0243

67 1 3 0.5104 0.0190 0.127 5 0.2 0.0204 6.2304 60 0.203 2.110 0.0492

68 1 4 0.5451 0.0190 0.127 5 0.2 0.0218 5.8337 60 0.178 2.161 0.0450

69 2 1 0.5339 0.0190 0.127 5 0.2 0.0214 5.9561 60 0.186 2.155 0.0461

0.0459
70 2 2 0.5578 0.0210 0.154 5 0.2 0.0223 6.9139 60 0.207 1.882 0.0612

71 2 3 0.5390 0.0160 0.087 5 0.2 0.0216 4.0169 60 0.124 1.913 0.0350

72 2 4 0.5341 0.0180 0.114 5 0.2 0.0214 5.3205 60 0.166 2.154 0.0412



111
APÊNDICE F – Curva Padrão de Glicose
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APÊNDICE G –   Dados de determinação indireta de β-1,3 glucanase a partir  do

substrato Laminarina
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0

1 1 1 0.061 0.060 101.67 100.00 1.67 2.648 60 0.008980382

0.0185
2 1 2 0.066 0.064 110.00 106.67 3.33 1.657 60 0.016791592

3 1 3 0.062 0.059 103.33 98.33 5.00 1.819 60 0.029523719

4 1 4 0.063 0.061 105.00 101.67 3.33 1.855 60 0.018791020

5 2 1 0.070 0.068 116.67 113.33 3.33 1.620 60 0.018825037

0.0208
6 2 2 0.072 0.069 120.00 115.00 5.00 1.571 60 0.027046338

7 2 3 0.069 0.067 115.00 111.67 3.33 1.777 60 0.019572677

8 2 4 0.055 0.053 91.67 88.33 3.33 1.543 60 0.017645833

24

9 1 1 0.059 0.057 98.33 95.00 3.33 1.468 60 0.019616588

0.0202
10 1 2 0.062 0.060 103.33 100.00 3.33 0.959 60 0.020153067

11 1 3 0.071 0.068 118.33 113.33 5.00 1.539 60 0.030946705

12 1 4 0.060 0.059 100.00 98.33 1.67 1.770 60 0.010205699

13 2 1 0.053 0.050 88.33 83.33 5.00 1.499 60 0.02883162

0.022
14 2 2 0.057 0.053 95.00 88.33 6.67 1.351 60 0.038571739

15 2 3 0.059 0.058 98.33 96.67 1.67 1.537 60 0.010430733

16 2 4 0.058 0.057 96.67 95.00 1.67 1.168 60 0.01003848

48

17 1 1 0.050 0.048 83.33 80.00 3.33 1.433 60 0.020068283

0.0223
18 1 2 0.067 0.064 111.67 106.67 5.00 1.437 60 0.033685489

19 1 3 0.066 0.065 110.00 108.33 1.67 1.129 60 0.012256462

20 1 4 0.070 0.068 116.67 113.33 3.33 1.411 60 0.023230592

21 2 1 0.057 0.056 95.00 93.33 1.67 1.788 60 0.012682302

0.0214
22 2 2 0.057 0.055 95.00 91.67 3.33 1.964 60 0.023160145

23 2 3 0.060 0.058 100.00 96.67 3.33 1.951 60 0.024366181

24 2 4 0.065 0.063 108.33 105.00 3.33 2.012 60 0.025474785

72

25 1 1 0.046 0.044 76.67 73.33 3.33 1.942 60 0.024182844

0.021
26 1 2 0.039 0.037 65.00 61.67 3.33 2.323 60 0.024257739

27 1 3 0.046 0.045 76.67 75.00 1.67 2.088 60 0.01292451

28 1 4 0.050 0.048 83.33 80.00 3.33 2.263 60 0.022669516

29 2 1 0.060 0.059 100.00 98.33 1.67 2.299 60 0.011971098
0.0204

30 2 2 0.050 0.049 83.33 81.67 1.67 2.019 60 0.012102485
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31 2 3 0.061 0.060 101.67 100.00 1.67 1.785 60 0.012154865

32 2 4 0.058 0.054 96.67 90.00 6.67 1.763 60 0.045276654

96

33 1 1 0.070 0.068 116.67 113.33 3.33 2.042 60 0.023915729

0.0299
34 1 2 0.047 0.045 78.33 75.00 3.33 1.427 60 0.025429808

35 1 3 0.047 0.043 78.33 71.67 6.67 1.923 60 0.049181803

36 1 4 0.070 0.068 116.67 113.33 3.33 1.929 60 0.020943547

37 2 1 0.078 0.077 130.00 128.33 1.67 2.051 60 0.010861419

0.0311
38 2 2 0.086 0.080 143.33 133.33 10.00 1.852 60 0.065321122

39 2 3 0.087 0.085 145.00 141.67 3.33 2.273 60 0.025081635

40 2 4 0.098 0.096 163.33 160.00 3.33 2.010 60 0.023296447

12
0

41 1 1 0.076 0.075 126.67 125.00 1.67 2.084 60 0.011833273

0.0339
42 1 2 0.110 0.108 183.33 180.00 3.33 1.871 60 0.016693694

43 1 3 0.109 0.104 181.67 173.33 8.33 2.101 60 0.063505581

44 1 4 0.108 0.104 180.00 173.33 6.67 2.187 60 0.04373084

45 2 1 0.110 0.107 183.33 178.33 5.00 2.108 60 0.034753623

0.0326
46 2 2 0.083 0.080 138.33 133.33 5.00 2.191 60 0.036509266

47 2 3 0.075 0.073 125.00 121.67 3.33 2.056 60 0.024452647

48 2 4 0.101 0.098 168.33 163.33 5.00 2.088 60 0.034574422

14
4

49 1 1 0.099 0.095 165.00 158.33 6.67 2.413 60 0.045146865

0.0474
50 1 2 0.106 0.101 176.67 168.33 8.33 2.040 60 0.062684462

51 1 3 0.110 0.106 183.33 176.67 6.67 1.979 60 0.047980061

52 1 4 0.089 0.086 148.33 143.33 5.00 2.194 60 0.033826486

53 2 1 0.075 0.073 125.00 121.67 3.33 1.666 60 0.023712133

0.0465
54 2 2 0.069 0.065 115.00 108.33 6.67 2.117 60 0.049690604

55 2 3 0.071 0.068 118.33 113.33 5.00 2.325 60 0.034794107

56 2 4 0.069 0.063 115.00 105.00 10.00 1.973 60 0.077976712

16
8

57 1 1 0.132 0.130 220.00 216.67 3.33 2.291 60 0.023296185

0.0429
58 1 2 0.128 0.126 213.33 210.00 3.33 2.121 60 0.025037925

59 1 3 0.129 0.122 215.00 203.33 11.67 2.292 60 0.086242066

60 1 4 0.114 0.111 190.00 185.00 5.00 2.278 60 0.036903557

61 2 1 0.130 0.125 216.67 208.33 8.33 2.133 60 0.056594177

0.0535
62 2 2 0.129 0.122 215.00 203.33 11.67 2.112 60 0.080260929

63 2 3 0.132 0.126 220.00 210.00 10.00 2.048 60 0.065050445

64 2 4 0.131 0.130 218.33 216.67 1.67 2.329 60 0.012021809

19
2

65 1 1 0.133 0.125 221.67 208.33 13.33 2.100 60 0.084824539

0.0474
66 1 2 0.149 0.147 248.33 245.00 3.33 2.270 60 0.021667403

67 1 3 0.151 0.145 251.67 241.67 10.00 2.110 60 0.061830203

68 1 4 0.155 0.153 258.33 255.00 3.33 2.161 60 0.021102451

69 2 1 0.147 0.144 245.00 240.00 5.00 2.155 60 0.034168494

0.0425
70 2 2 0.139 0.135 231.67 225.00 6.67 1.882 60 0.048084708

71 2 3 0.141 0.136 235.00 226.67 8.33 1.913 60 0.054031265

72 2 4 0.121 0.118 201.67 196.67 5.00 2.154 60 0.033711526
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