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RESUMO

As quitinases são enzimas capazes de hidrolisar a quitina, clivando as
ligações β-1.4 entre unidades N-acetilglicosamina. A quitina pode ser
encontrada nas paredes celulares dos fungos e nos exoesqueletos de
artrópodes, e por este motivo, as quitinases têm aplicação biotecnológica
no controle de pragas herbívoras e fitopatógenos, e como enzima
antifúngica. Assim, identificar as características bioquímicas das
quitinases e reduzir os custos de produção utilizando resíduos industriais
é importante para a eficiente aplicação biotecnológica desta enzima. De
acordo com isso, o objetivo foi purificar a quitinase produzida por
Aspergillus niveus utilizando cascas de camarão cinza em fermentação
submersa (FSbm). O cultivo em FSbm foi realizado utilizando meio mínimo
adicionado de 1% (m/v) de cascas de camarão cinza trituradas em
partículas de tamanho entre 1 e 2 mm², e inoculado com 10  esporos mL
 do fungo filamentoso A. niveus. Posteriormente, os cultivos foram

incubados a 35 °C, pH 5,6, 150 rpm por 110 h. Após, foi realizada a
filtração a vácuo dos cultivos, e o filtrado bruto foi utilizado como fonte de
quitinases extracelular. A atividade quitinásica foi determinada utilizando
1 mmol L  de 4-nitrofenil-β-D-N-acetilglicosamina em tampão McIlvaine,
pH 5,6, incubada a 65 °C por 5 e 10 min. A reação enzimática foi
interrompida com adição de uma solução saturada de tetraborato de
sódio. As proteínas e carboidratos totais foram determinados de acordo
com os métodos de Bradford e Dubois, respectivamente. A quitinase foi
purificada até a homogeneidade eletroforética (SDS-Page 10%),
empregando-se a coluna cromatográfica de exclusão molecular Sephadex
G-100 (1 x 60 cm) previamente equilibrada com tampão McIlvaine pH 5,6.
A enzima foi purificada 40,5 vezes com recuperação da atividade
enzimática de 14,4% (1,55 U mL ). O presente trabalho apresentou fator
de purificação superior as relatadas na literatura. A enzima apresentou
teor de carboidratos de 22,8%, caracterizando-a como uma glicoproteína.
A quitinases apresentou massa molecular de 45 KDa. A temperatura ótima
da enzima foi na faixa de 60 a 70 °C, e o pH ótimo na faixa 3,6 e 5,6.
Assim, a quitinase de Aspergillus niveus produzida utilizando resíduos da
indústria pesqueira, o que reduz os custos de produção e os impactos
ambientais que as cascas de camarão proporcionariam, foi purificada e
suas imporatantes características bioquímicas evidenciadas, permitindo
uma futura aplicação biotecnológica desta enzima.
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