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RESUMO 

 

CARDOZO, F.A. Avaliação da atividade quitinolítica por bactérias do gênero 
Aeromonas isoladas do ecossistema marinho. 2012. 111 f. Dissertação (Mestrado em 
Biotecnologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2012. 
 

Bactérias quitinolíticas são autóctones e extremamente importantes no ecossistema marinho, 
pois desenvolvem um papel fundamental no ciclo de nutrientes através da degradação da 
quitina na coluna d’água. A hidrólise da quitina é realizada por enzimas denominadas 
quitinases, as quais possuem diversas funções na natureza. Diferentes quitinases bacterianas, 
tais como endoquitinases, quitobiosidases e N-acetil-glicosaminidases têm sido descritas na 
literatura. Estas enzimas possuem diferentes mecanismos de hidrólise e podem ser utilizadas 
com diversos fins biotecnológicos. Com base na grande importância das bactérias 
quitinolíticas no ecossistema marinho e à procura de bactérias capazes de produzir quitinases 
para aplicação em processos biotecnológicos, o presente estudo teve como objetivo selecionar 
as melhores condições para o cultivo de 12 bactérias selecionadas do gênero Aeromonas a 
partir de três variáveis (temperatura, concentração de quitina e pH), avaliar o comportamento 
desses isolados na degradação de quitina durante 96 horas nas condições de cultivo pré-
determinadas através de três metodologias (medida do halo de hidrólise de quitina, 
cromatografia líquida de alta eficiência e o teste de Antrona) e pela atividade de três enzimas 
quitinolíticas (N-acetil-glicosaminidase, quitobiosidase e endoquitinase). Além disso, 
caracterizá-las através do sequenciamento total do gene 16S rRNA e por Multilocus Sequence 
Analysis (MLSA) utilizando três housekeeping genes (recA, rpoB e rpoD). Observou-se que 
os isolados podem representar duas espécies do gênero Aeromonas pelo sequenciamento dos 
housekeeping genes utilizados e que identificações baseadas no gene 16S rRNA não são 
apropriadas para a caracterização desses isolados em nível de espécie. Os isolados 
comportaram-se de diferentes maneiras em relação às condições de cultivo avaliadas e não 
necessariamente aqueles que apresentaram maior crescimento nas condições selecionadas 
foram aqueles que apresentaram maior atividade quitinolítica. O estudo mostrou que as 
bactérias atuaram na degradação de quitina durante as 96 horas de cultivo, mas que cada 
isolado possui sua particularidade, seja na tolerância às condições de cultivo, na degradação 
de quitina ou nos níveis e diversidade de quitinases. No entanto, observou-se que as 
quantificações dos produtos de hidrólise de quitina por cromatografica líquida de alta 
eficiência e dos açúcares solúveis totais não são apropriadas para avaliação da degradação de 
quitina, pois não permitem o monitoramento desse processo devido à insolubilidade da 
quitina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Aeromonas. Quitina. Quitinase. Bactérias Quitinolíticas. Ecossistema 
Marinho. 



 

ABSTRACT 

 

CARDOZO, F. A. Chitinolytic activity evaluation by Aeromonas genus strains isolated 
from the marine ecosystem. 2012. 111 f. Dissertation (Masters thesis in Biotechnology) - 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 

Chitinolytic bacteria are autochthonous and extremely important in the marine ecosystem. 
They have key role in nutrient cycling through the chitin degradation in the water column. 
The hydrolysis of chitin is performed by enzymes called chitinases, which have many 
functions in nature. Different bacterial chitinases, such as endochitinases, chitobiosidases and 
N-acetyl-glucosaminidases have been described in the literature. These enzymes have 
different mechanisms of hydrolysis and may be used for various biotechnological purposes. 
Based on the great importance of chitinolytic bacteria in the marine ecosystem and looking 
for bacterial chitinase to use in biotechnological processes, this study aimed to select the best 
conditions for the cultivation of 12 selected chitinolytic bacteria of the Aeromonas genus 
using three variables (temperature,  chitin concentration and pH), to evaluate the behavior of 
these isolates on chitin degradation during 96 hours of cultivation under pre-determined 
conditions by three methods (halo of chitin hydrolysis, high-performance liquid 
chromatography and Antrona test) and by chitinolytic activity of three enzymes (N-acetyl-
glucosaminidase, chitobiosidase and endochitinase). Moreover, characterize them by 16S 
rRNA gene full sequencing and Multilocus Sequence Analysis (MLSA) using three 
housekeeping genes (recA, rpoB, and rpoD). It was observed that the isolates may represent 
two species of the Aeromonas genus by housekeeping genes sequencing and that 
identifications based on 16S rRNA gene are not suitable for the characterization of these 
isolates to the species level. The isolates had different behavior in relation under conditions 
evaluated and not necessarily those with greatest growth under the conditions selected were 
those that showed higher chitinolytic activity. The study showed the bacteria acted about 
chitin degradation during the 96 hours of cultivation, but each isolate has own features, or 
tolerance to conditions of cultivation, on chitin degradation and levels or diversity of 
chitinases. However, it was observed that the measurements of chitin hydrolysis products by 
high-performance liquid chromatographic and soluble sugars are not suitable for evaluation of 
the chitin degradation, because it does not allow monitoring of the process due to the 
insolubility of chitin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Aeromonas. Chitin. Chitinase. Chitinolytic Bacteria. Marine Ecosystms. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
As bactérias quitinolíticas são extremamente importantes no ecossistema marinho, 

pois possibilitam a restauração dos níveis de carbono e nitrogênio através da degradação da 

quitina na coluna d’água. As bactérias envolvidas nesse processo mostram-se altamente 

eficientes, já que apenas vestígios de carapaças de artrópodes e outros organismos que 

possuem quitina em sua estrutura são encontrados nos sedimentos oceânicos. No entanto, a 

atividade antropogênica tem atingido níveis agressivos nos últimos anos, podendo afetar de 

maneira negativa ou positiva a sobrevivência dessas bactérias, ou seja, essas bactérias podem 

ser eliminadas de seus habitats em um curto período de tempo ou adquirir resistência às 

pressões seletivas do ambiente tornando-se capazes de realizar de maneira cada vez mais 

eficiente suas funções.  

Diante da importância das bactérias quitinolíticas para a manutenção da vida no 

ecossistema marinho, da ausência de trabalhos científicos sobre a diversidade dessas bactérias 

no litoral brasileiro, e ainda, buscando selecionar espécies bacterianas com capacidade de 

produzir quitinases em níveis que pudessem ser empregados em processos biotecnológicos, 

iniciou-se em 2005 no Laboratório de Ecologia Microbiana Molecular do Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, um trabalho sobre a diversidade de 

bactérias quitinolíticas no litoral do Estado de São Paulo. Através desse trabalho realizado por 

Souza (2009), onde foram coletadas amostras de água do mar e plâncton no Canal de São 

Sebastião, Ubatuba e Baixada Santista, foi possível conhecer a diversidade de bactérias 

quitinolíticas em ambientes naturais com diferentes níveis de atividade antropogênica, obter 

um total de 492 bactérias quitinolíticas e ainda selecionar aquelas que apresentavam maior 

capacidade de degradação de quitina.  

As 492 bactérias quitinolíticas obtidas foram analisadas quanto a sua capacidade de 

degradação de quitina em meio mineral contendo quitina como única fonte de carbono após 

96 horas de incubação a 28 °C. A capacidade de degradação de quitina foi verificada a partir 

da medida do diâmetro dos halos de hidrólise formados ao redor das colônias, as quais 

indicavam o potencial de produção de quitinases pelas bactérias quitinolíticas.  

Diante dos trabalhos realizados pelo grupo do nosso laboratório com bactérias 

quitinolíticas desde 2005, de todo o conhecimento adquirido durante esses anos e do crescente 

interesse biotecnológico por quitinases e bactérias quitinolíticas, 12 bactérias quitinolíticas do 

gênero Aeromonas parcialmente sequenciadas pelo gene 16S rRNA e com maior capacidade 

de degradação de quitina (SOUZA, 2009) foram selecionadas para o presente projeto de 
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mestrado, visando selecionar as melhores condições de cultivo a partir de três variáveis 

selecionadas (temperatura, concentração de quitina e pH) e avaliar o comportamento desses 

isolados na degradação de quitina durante 96 horas de cultivo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1 Quitina 

 
A quitina é um polissacarídeo insolúvel de estrutura cristalina formado por cadeias não 

ramificadas de N-acetil-D-glicosamina (GlcNAc) unidos por ligações glicosídicas do tipo β-

1,4 (Figura 1) (HACKMAN; GOLDBERG, 1965). É o principal constituinte do exoesqueleto 

dos artrópodes e da parede celular dos fungos e algas e pode ser encontrada associada a 

lipídeos, proteínas, pigmentos e açúcares. Superada apenas pela celulose, a quitina é a 

segunda substância orgânica encontrada em maior quantidade na natureza e a mais abundante 

no ambiente marinho (GOODAY, 1990). 

 

Figura 1 - Representação estrutural da quitina 
 

 
FONTE: DELEZUK, 2009. 

 

Em função do organismo e do papel desempenhado, a quitina pode ser encontrada na 

natureza em três estruturas polimórficas distintas denominadas alfa-quitina (α-quitina), beta-

quitina (β-quitina) e gama-quitina (γ-quitina) (Figura 2) (HACKMAN; GOLDBERG, 1965; 

RUDALL; KENCHING, 1973). A forma mais comum existente na natureza é a α-quitina, a 

qual é constituída por cadeias organizadas de forma antiparalela (CARLSTROM, 1957). Ela 

ocorre fortemente associada a proteínas, materiais inorgânicos e está presente em estruturas 

rígidas e resistentes como a cutícula de artrópodes (RUDALL; KENCHING, 1973). A β-

quitina pode ser encontrada em espinhos e cerdas de alguns anelídeos, em tubos de 

poliquetos, na concha interna de lulas, na carapaça de algumas diatomáceas (BLACKWELL 

et al., 1967; BLACKWELL; WEIH, 1984; HERTH et al., 1986) e é constituída por cadeias 

organizadas de forma paralela, o que possibilita a formação de ligações intermoleculares mais 

fracas e uma menor estabilidade dessa molécula em comparação a α-quitina (KURITA, 2001). 

Já a γ-quitina, é a forma mais rara presente na natureza e é constituída por uma mistura de α e 

β-quitina, ou seja, duas de três cadeias são organizadas de forma paralela e a terceira aparece 

na direção oposta. (RUDALL; KENCHING, 1973). Essa forma de quitina pode ser 
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encontrada em casulos de dois gêneros de besouros e no revestimento do estômago de lulas 

(MUZZARELLI, 1977).  

 

Figura 2 - Representação esquemática das três formas de quitina 
 

 
 

FONTE: EINBU, 2007. 

 

A quitina pode ser obtida a partir de uma variedade de organismos marinhos, insetos e 

fungos, mas as principais matérias-primas para produção industrial de quitina são as carapaças 

de crustáceos originadas do processamento industrial de frutos do mar (ABRAM; HIGUERA, 

2004; ROBERTS, 1992). O Japão, os EUA e a China são os responsáveis pela maior 

produção de quitina em nível mundial, mas esse polímero também é produzido em menores 

escalas na Índia, Noruega, Canadá, Itália, Polônia, Chile e Brasil (ABRAM; HIGUERA, 

2004).  

A extração de quitina a partir da biomassa envolve a execução de tratamentos 

químicos sequenciais destinados a eliminar as substâncias que a acompanham. Nos 

crustáceos, a quitina encontra-se firmemente associada aos demais constituintes do 

exoesqueleto. Portanto, três etapas são requeridas para isolar esse polissacarídeo: 

desproteinização, desmineralização e despigmentação (ABRAM; HIGUERA, 2004; 

ROBERTS, 1992). 

A eliminação das proteínas pode ser realizada utilizando um grande número de 

solventes, sendo o NaOH o mais utilizado. A desmineralização pode ser obtida realizando um 

tratamento com diferentes tipos de ácidos, como HCl, HNO3 e H2SO3, sendo o HCl, 

geralmente, o ácido mais utilizado para essa etapa (ANTONINO, 2007). Os exoesqueletos de 

crustáceos contêm pigmentos que não parecem estar complexados com materiais inorgânicos 

ou proteínas, pois não são eliminados durante a desproteinização e desmineralização. Esses 

pigmentos podem ser eliminados pela extração com etanol ou acetona, depois do tratamento 

de desmineralização ou por branqueamento com uso de KMnO4, NaClO, SO2, NaHSO3, 

α-quitina                  β-quitina                 γ-quitina 
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Na2S2O3 ou H2O2 (ANTONINO, 2007). 

 

2.2 Quitinases 
 
As quitinases constituem um importante grupo de enzimas associadas à hidrólise de 

quitina e possuem diversas funções na natureza como associação aos mecanismos de defesa, 

nutrição e morfogênese numa ampla diversidade de organismos (KEYHANI; ROSEMAN, 

1999; SUGINTA et al., 2009). As bactérias quitinolíticas empregam as quitinases no processo 

de hidrólise de quitina, o que permite sua reciclagem na natureza (SVITIL et al., 1997; 

WANG et al., 1997; ZOBELL; RITTENBERG, 1938). Nos artrópodes, elas estão envolvidas 

nas etapas de crescimento denominado ecdise, atuando na quebra das moléculas de quitina 

que unem o exoesqueleto aos músculos possibilitando que estes organismos liberem essa 

carapaça “apertada” e forme uma nova (MERZENDORFER; ZIMOCH, 2003). Nas plantas, 

estão envolvidas nos mecanismos de resistência a fungos, insetos e outros fitopatógenos, 

evitando assim o surgimento de doenças (AJIT et al., 2006; TANAKA et al., 1970; ZHANG 

et al., 2001). Nos fungos, as quitinases são utilizadas nos processos nutricionais, autolíticos e 

morfogenéticos (ADAMS, 2004) e no caso de alguns tipos de vírus, como por exemplo, os 

baculovírus, as quitinases ajudam na penetração da membrana peritrófica dos insetos e na 

liberação dos vírus após a morte do inseto hospedeiro (GOODAY, 1995). Já em mamíferos, 

incluindo os humanos, quitinases têm sido encontradas em macrófagos, acreditando-se que 

estejam envolvidas nos mecanismos de defesa contra agentes patogênicos (TJOELKER et al., 

2000; BOOT et al., 2001), uma vez que níveis elevados de quitinases foram encontrados tanto 

no sangue como em tecidos de cobaias infectadas por Aspergillus fumigatus (OVERDIJK et 

al., 1996; OVERDIJK et al., 1999). 

As quitinases são enzimas responsáveis pela despolimerização da quitina. Elas 

hidrolisam as ligações glicosídicas entre as unidades de açúcares e estão classificadas no 

grupo das glicosil-hidrolases. As glicosil-hidrolases são classificadas através do banco de 

dados enzimáticos CAZy (Carbohydrate-Active EnZYymes) (CANTAREL et al., 2009; 

DAVIES; HERISSAT, 1995; HENRISSAT; BAIROCH, 1996), o qual fornece uma lista 

continuamente atualizada das famílias de glicosil-hidrolases e, que há alguns anos, também 

fornece uma lista de outras famílias de enzimas que atuam sobre carboidratos, tais como 

polissacarídeo-liases (PLs), glicosil-transferases (GTs) e carboidrato-esterases (CEs) 

(CANTAREL et al., 2009).  

 De acordo com o sistema de classificação das glicosil-hidrolases, as quitinases estão 
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agrupadas dentro das famílias 18 e 19 e podem ser encontradas em bactérias, fungos, 

leveduras, vírus, plantas e animais (HENRISSAT, 1991; HENRISSAT; BAIROCH, 1993; 

OHNO et al., 1996; SUZUKI et al., 1999; KARLSSON; STENLID, 2009). Essas enzimas 

têm a exclusiva capacidade de hidrolisar ligações glicosídicas β-1,4 entre as unidades de N-

acetil-D-glicosamina (FUKAMIZO et al., 1994; MASSON et al., 1994) e podem ser 

classificadas em duas grandes categorias baseando-se na forma com que atuam na 

despolimerização da quitina: as exoquitinases e endoquitinases. As exoquitinases podem ser 

divididas em duas subcategorias, as quitobiosidases e β-N-acetil-glicosaminidases (COHEN-

KUPIEC; CHET, 1998; DEANE et al., 1998; NOMENCLATURE COMMITTEE OF 

INTERNATIONAL UNION OF BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY, 1992). 

As endoquitinases clivam aleatoriamente a molécula de quitina liberando oligossacarídeos 

como quitotetrose, quitotriose e quitobiose. As quitobiosidases liberam somente 

diacetilquitobioses (dímeros de N-acetil-glicosamina), já as β-N-acetil-glicosaminidases 

clivam os oligossacarídeos produzidos pelas endoquitinases e quitobiosidades, gerando 

monômeros de N-acetil-glicosamina (GlcNAc) (COHEN-KUPIEC; CHET, 1998; HARMAN 

et al., 1993; SAHAI; MANOCHA, 1993). 

Outra classe de quitinases denominada quitina deacetilase (CE 3.5.1.41) foi descoberta 

a partir de extratos do fungo Mucor rouxii (ARAKI; ITO, 1975), a qual hidrolisa o grupo 

acetamido nas unidades de N-acetil-glicosamina da quitina gerando unidades de glicosamina e 

ácido acético. Ela é um dos membros da família 4 das carboidrato-esterases (CE-4s), tal como 

definido no banco de dados CAZy (COUTINHO; HENRISSAT, 1999) e após um crescente 

interesse nas suas funções, vários estudos detectaram sua presença em fungos (ARAKI; ITO, 

1975), insetos (DIXIT et al.,  2008) e bactérias (LI et al., 2007; ROSEMAN, 1957; ZHOU et 

al., 2010).   

Varias outras enzimas quitinolíticas têm sido descritas na literatura, cada uma com sua 

função especifica. Li e colaboradores (2007), por exemplo, caracterizaram uma 

oligossacarídeo deacetilase em Vibrio cholerae. Segundo os autores, essa enzima é muito 

ativa com oligossacarídeos de quitina, mas praticamente inativa com GlcNAc. Já Scigelova e 

Crout (1999) descreveram o potencial de uma β-N-acetil-hexosaminidase em hidrolisar a 

quitina.  

Um grande número de enzimas com capacidade de hidrolisar a quitina tem sido 

descrito na literatura (BASSLER et al., 1991; HOWARD et al., 2003; KEYHANI; 

ROSEMAN, 1996b; KEYHANI; ROSEMAN, 1999; LAN et al., 2004; MUHAMMAD et al., 

2010). No entanto, endoquitinases, quitobiosidases e β-N-acetil-glicosaminidases são aquelas 
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nas quais a forma de atuação na hidrólise da quitina estão melhor caracterizadas (DAHIYA et 

al., 2006; SAHAI; MANOCHA, 1993). 

 

2.3 Aplicações biotecnológicas da quitina e quitinases 
 

A quitina foi descoberta em 1811, pelo cientista francês Henri Braconnot, mas a falta 

de conhecimento básico sobre suas propriedades, incluindo a reatividade química, limitou 

severamente suas aplicações industriais até o início de 1970 (ROBERTS, 1992). A partir de 

então, o interesse progressivo na química da quitina resultou no desenvolvimento de muitos 

estudos que visaram aumentar o conhecimento sobre as estruturas e propriedades deste 

polímero e seus derivados: quitosana, quitooligossacarídeos e N-Acetil-glicosamina 

(GlcNAc). Os derivados da quitina possuem características adequadas à sua aplicação em 

diversas áreas devido a sua biocompatibilidade, biodegradabilidade, atoxicidade, capacidade 

de adsorção e formação de membranas, bioadesividade, atividade antimicrobiana, antitumoral, 

entre outras (SILVA et al., 2006). 

A quitosana corresponde a uma forma desacetilada da quitina com capacidade de 

interagir com uma variada gama de substâncias, tais como proteínas, lipídeos, pesticidas, 

corantes, íons metálicos e radioisótopos (AGULLÓ et al., 2004; KOIDE, 1998; SENEL; 

MCCLURE, 2004; RINAUDO, 2006; ROBERTS, 1992). Esse derivado da quitina contem 

atividade antimicrobiana, é atóxico, biocompatível, biodegradável (ILLUM, 1998; MASS et 

al., 1998) e possui grande potencial para aplicações na agricultura, medicina, odontologia, 

formulações farmacêuticas e no tratamento de efluentes (ABRAM; HIGUERA, 2004; 

BOGUSLAWSKI et al., 1990; RINAUDO, 2006; ROBERTS, 1992). 

Os quitooligossacarídeos são homo ou heterooligômeros de N-acetil-glicosamina e 

glicosamina obtidos a partir da hidrólise da quitina. Estudos na área médica descrevem seu 

potencial contra asma (DONNELLY; BARNES, 2004; ZHU et al., 2004), como agentes 

antibacterianos (RHOADES et al., 2006), agentes cicatrizantes (RIBEIRO et al., 2009; YOU 

et al., 2004) e vetores em terapia genética (KOPING-HOGGARD et al., 2003; KOPING-

HOGGARD et al., 2004). Além disso, de acordo com a literatura, quitooligossacarídeos 

podem reduzir a metástase e o crescimento de tumores cancerígenos (MUZZARELLI, 1977; 

NAM et al., 2007; SHEN et al., 2009), aumentar a resistência óssea na osteoporose 

(KLOKKEVOLD et al., 1996; RATANAVARAPORN et al., 2009) e prevenir a malária 

através da inibição das quitinases do Plasmodium (SHAHABIDDIN et al., 1993). Outros 

potenciais benefícios dos quitooligossacarídeos estão sendo descritos, incluindo efeitos 
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imunomoduladores (KIM et al., 2006), atividade antifúngica (OLIVEIRA et al., 2008) e 

diminuição dos níveis séricos de glicose em diabéticos (LEE et al., 2003). 

Outro derivado da quitina é a N-acetil-glicosamina (GlcNAc), uma unidade 

monomérica da quitina. Esse açúcar, também presente no corpo humano, é um componente 

do ácido hialurônico, de glicoproteínas, proteoglicanos, glicosaminoglicanos e outras 

estruturas do tecido conjuntivo (LEVIN et al., 1961) e pode ser encontrado até mesmo no leite 

materno humano (KOBATA; GINSBURG, 1969; MILLER et al., 1994). Estudos indicam que 

GlcNAc é um componente importante da síntese biomacromolecular no corpo humano 

(HEIM et al., 1989; SHOJI et al., 1999),  é atóxico e  não altera os níveis glicêmicos no 

sangue (LEVIN et al., 1961; LIU et al., 2008). GlcNAc mostra ser um valioso agente 

farmacológico no tratamento de uma ampla variedade de doenças, no tratamento de lesões 

articulares, doenças inflamatórias intestinais e pode ser usado como substrato na produção de 

ácido siálico e cosméticos (CHEN et al., 2010). Mais recentemente, GlcNAc tem sido descrita 

como uma via potencial para produção de bioetanol como alternativa a utilização de glicose 

como fonte de carbono por Saccharomyces cerevisiae mutante (ROSEMAN et al., 2010). 

Devido as suas diferentes funções na natureza e as formas com que atuam na hidrólise 

da quitina, as quitinases têm sido alvo de muitos estudos para serem aplicadas em diversas 

áreas, principalmente na produção de derivados de quitina (NAKAKUKI, 1993). 

Os métodos convencionais realizados para obtenção de quitosana, por exemplo, 

baseiam-se na hidrólise parcial da quitina em meio alcalino sob alta temperatura. Além de 

apresentarem baixos rendimentos, estes processos causam quebras aleatórias no polímero, 

produzindo oligômeros com tamanho e grau de desacetilação variados (MATHUR e 

NARANG, 1990). A utilização de quitina deacetilases na desacetilação e endoquitinases no 

controle do tamanho das cadeias pode ser uma alternativa mais adequada para a produção de 

quitosana com massa molar média e grau de desacetilação controlados, o que evitaria a 

formação de subprodutos indesejáveis e perdas durante os processos (KIM; RAJAPAKSE, 

2005; TRUDEL e ASSELAIN, 1990). 

A utilização de quitinases para produção enzimática de quitooligossacarídeos e N-

acetil-glicosamina (GlcNAc) tem despertado interesse nos últimos anos devido as 

funcionalidades desses derivados na medicina, como componentes de cosméticos e na 

produção de bioetanol. Esses derivados são tradicionalmente produzidos por métodos 

químicos. No entanto, esses procedimentos apresentam vários problemas na produção, não só 

devido à razões técnicas, como o custo elevado e o baixo rendimento (abaixo de 65%), mas 

também em relação às grandes quantidades de resíduos químicos resultantes dos processos 
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que podem afetar o meio ambiente (MORI et al.,  2010). Dessa maneira, a utilização de 

quitinases para hidrólise enzimática da quitina pode ser uma alternativa à produção desses 

derivados. 

Durante a produção industrial de quitooligossacarídeos e GlcNAc, diferentes 

quitinases podem ser purificadas e utilizadas a partir da produção em massa de 

microrganismos selvagens ou geneticamente modificados (OPPENHEIM; CHET, 1992; PAN 

et al., 1996; ROBERTS; CABIB, 1982;). Vários procedimentos podem ser realizados para 

produção desses derivados. Sashiwa e colaboradores (2002), por exemplo, descrevem a 

produção eficaz de GlcNAc de α-quitina a partir do extrato enzimático bruto de Aeromonas 

hydrophila H2330 contendo endo e exoquitinases. Neste estudo, a produção de oligômeros de 

GlcNAc foi insignificante e o rendimento de aproximadamente 77% de GlcNAc foi obtido. 

Como maiores atividades de exoquitinases foram observadas nesse estudo, os autores 

sugerem que a ação conjunta de endoquitinases e exoquitinases, presentes no extrato 

enzimático bruto, possibilitam a produção seletiva de GlcNAc e que maiores níveis de 

exoquitinases e N-acetil-glicosaminidases geram maiores quantidades de GlcNAc. 

 Recentemente, quitinases estão sendo alvos de estudos para produção de bioetanol. 

Roseman e colaboradores (2010) realizaram esse estudo através de uma cadeia que leva a 

conversão da quitina em N-acetil-glicosamina, glicosamina até bioetanol. Eles construíram 

através da engenharia genética uma bactéria quitinolítica mutante capaz de degradar a quitina 

para produção de GlcNAc, mas que não é capaz de metabolizar GlcNAc e glicosamina 

(GlcN). Enquanto leveduras tais como Saccharomyces cerevisiae não possuem genes e a 

capacidade de utilizar N-acetil-glicosamina ou glicosamina, eles também construíram uma S. 

cerevisiae que é capaz de metabolizar N-acetil-glicosamina para produção de bioetanol. Eles 

observaram que essa levedura é capaz de produzir etanol quase tão rápido como quando 

glicose é utilizada como substrato. 

 

2.4 Bactérias quitinolíticas no ecossistema marinho 
 

A produção anual de quitina no ambiente marinho é muito discutida entre os 

pesquisadores, mas corresponde a valores que variam entre 106 a 1011 toneladas métricas 

anuais (JEUNIAUX e VOSS-FOUCART, 1991; JOHNSTONE, 1908). A maior parte dessa 

produção está na forma de carapaças de zooplâncton, seguido das carapaças de caranguejos, 

camarões, lagostas entre outras espécies marinhas (JEUNIAUX e GOODAY, 1986). 

A importância ecológica da quitina no ambiente marinho foi descrita por Johnstone 
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(1908) quando afirmou que as águas oceânicas poderiam ter suas reservas de carbono e 

nitrogênio totalmente esgotadas em um curto espaço de tempo se as formas insolúveis de 

quitina não retornassem ao ecossistema em formas biologicamente utilizáveis. Porém, apesar 

da contínua e grande quantidade de quitina liberada no ambiente marinho nessas formas 

insolúveis, apenas traços desse polissacarídeo são encontrados nos sedimentos oceânicos 

(ALLDREDGE; GOTSCHALK, 1990; POULICEK; JEAUNIAUX, 1988). Assim, descobriu-

se, em 1937, que certas bactérias atuavam degradando a quitina na coluna d’água através de 

enzimas denominadas quitinases e que essas bactérias denominadas “bactérias quitinolíticas” 

estavam amplamente distribuídas no ambiente marinho, explicando assim a baixa 

concentração desse polissacarídeo nos sedimentos oceânicos (KIRCHNER, 1995; ZOBELL; 

RITTENBERG, 1938). 

A capacidade de degradação de quitina no ecossistema marinho tem sido observada 

por inúmeras bactérias de diferentes gêneros e espécies, tais como Aeromonas hydrophila 

(HIRAGA et al., 1997), Aeromonas sp. (DUMONTET et al., 1996), Alteromonas sp. 

(ORIKOSHI et al., 2005), Vibrio cholerae (LI; ROSEMAN, 2004), Vibrio furnissi 

(BASSLER et al., 1991; KEYHANI e ROSEMAN, 1999), Vibrio harveyi (SVITIL et al., 

1997), Vibrio anguillarum e Vibrio parahaemolyticus (HIRONO et al., 1998), Salinivibrio 

costicola (AUNPAD; PANBANGRED, 2003), Streptomyces sp. (HAN et al., 2009), 

Moritella marina (STEFANIDI; VORGIAS, 2008), entre outras. Essas bactérias têm sido 

encontradas em associação ou no conteúdo estomacal de peixes marinhos (LINDSAY; 

GOODAY, 1990; ITOI et al., 2007), em copépodes (DUMONTET et al., 1996), em carapaças 

de camarão (BRZEZINSKA et al., 2008) e caranguejo (JUAREZ-JIMENEZ et al., 2008), em 

associação com esponjas marinhas (HAN et al., 2009) e livres na coluna d’água (GOODAY, 

1990). 

Um grande interesse pela busca de novos produtos bioativos naturais tem ocorrido nas 

últimas décadas e, com isso, viu-se no ambiente marinho um campo bastante atrativo e pouco 

explorado do ponto de vista biotecnológico e microbiológico (KELECOM, 1999; FREITAS 

et al., 2012). Bactérias quitinolíticas presentes no ambiente marinho podem ser muito uteis 

para aplicações biotecnológicas devido ao eficiente papel que desempenham no ciclo de 

nutrientes e a expressão de diferentes quitinases que podem ser empregadas para produção de 

derivados de quitina (DAHIYA et al., 2006). 
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2.5 Caracterização da atividade quitinolítica bacteriana 
 

Tipicamente a atividade quitinolítica bacteriana pode ser avaliada pela capacidade de 

formar halos de hidrólise ao redor das colônias quando cultivadas em meio de cultura sólido 

contendo quitina como única fonte de carbono. Nesse caso, os diâmetros dos halos indicam o 

potencial de produção de quitinases (AKUTSU et al., 1993; AVELIZAPA et al., 1999; 

CODY et al., 1990; HOWARD et al., 2003).  

Entretanto, outras metodologias podem ser aplicadas para verificar a formação dos 

produtos de degradação como a identificação e quantificação dos produtos de degradação de 

quitina. Uma delas e que esta sendo frequentemente realizada é a cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC) (BASSLER et al., 1991; KEYHANI; ROSEMAN, 1996; TANAKA et al., 

2001; SUGINTA, 2007). Essa técnica cromatográfica é uma das mais empregadas na 

atualidade e apresenta muitas vantagens para análises de combinações orgânicas. Amostras 

não voláteis e termolábeis são preferencialmente analisadas por HPLC devido à agilidade, 

sensibilidade e precisão nas medições realizadas pelo equipamento. Apesar do alto custo, essa 

metodologia possui a vantagem de poder ser empregada em inúmeros experimentos que 

envolvem diversos tipos de substâncias, tais como fitoterápicos, aminoácidos, pesticidas, 

proteínas, antibióticos, hidrocarbonetos, carboidratos, drogas e pesticidas (COLLINS et al., 

1993).  

Assim também durante a hidrólise da quitina podem ser obtidos os açúcares. Neste 

sentido, os monômeros, dímeros, trimeros e oligossacarídeos obtidos que sejam solúveis em 

água podem ser quantificados como açúcares solúveis totais (AST) (HOROWITZ, et al., 

1957). Vários métodos foram descritos para a quantificação de açúcares solúveis totais, sendo 

os mais conhecidos o Método de Somogy-Nelson (NELSON, 1944; SOMOGY, 1945) e o 

Método da Antrona (YEMM; WILLIS, 1954). Para a determinação dos açúcares solúveis 

totais, o método mais adequado é o de antrona. Esse composto é um hidroxiantranceno, uma 

substância estável com ponto de fusão a 154ºC. A reação é realizada em meio fortemente 

ácido, onde há hidrólise dos açúcares e a formação de furfurais, os quais reagem com a 

antrona formando um produto de coloração azul-esverdeada, que é quantificado 

colorimetricamente a 620 nm (YEMM; WILLIS, 1954). 

 Outra forma de medir ou caracterizar a atividade quitinolítica de organismos é a 

detecção e quantificação de enzimas. Muitas quitinases foram descritas, entretanto, quitinases 

específicas tais como N-acetil-glicosaminidases, quitobiosidases e endoquitinases tem sido 

avaliadas através do uso de análogos sintéticos de N-acetil-glicosamina ou oligossacarídeos de 
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quitina ligados ao p-nitrofenol. A hidrólise desses análogos pelas enzimas libera p-nitrofenol 

(4-nitrofenol), o qual após ionização em pH básico, pode ser colorimetricamente medido a 

405 nm (BASSLER et al., 1991; HOWARD, 2003; KEYHANI; ROSEMAN, 1999; SOUZA, 

2009; SUGINTA, 2007; SVITIL et al., 1997; TRONSMO; HARMAN, 1993).  

 Outro método utilizado para detecção de atividade quitinolítica é baseado na dosagem 

dos açúcares redutores formados a partir da degradação da quitina coloidal. Porém, esse tipo 

de método colorimétrico não especifica quais as enzimas quitinolíticas atuaram no processo 

de hidrólise da quitina coloidal (GARCIA, 1993; FRÄNDBERG; SCHNÜRER, 1994a; 

HOWARD et al., 2003).  

 

2.6 Condições de cultivo de bactérias quitinolíticas 
 

No cultivo bacteriano é necessário fornecer condições adequadas ao crescimento e 

manutenção celular. Basicamente, os meios de cultura utilizados para o cultivo de 

microrganismos são constituídos por uma fonte de carbono, nitrogênio, enxofre, fósforo, 

magnésio e elementos traços (LIMA et al., 2001). 

O isolamento de bactérias quitinolíticas a partir de fontes naturais, tais como água do 

mar e plâncton marinho, é uma ferramenta poderosa para selecionar bactérias com elevada 

atividade quitinolítica. No entanto, o sucesso para obtenção de microrganismos viáveis 

depende de um meio de cultura adequado.  

A utilização de meios de cultura contendo sais minerais e apenas quitina, como única 

fonte de carbono, tem sido uma das metodologias mais utilizadas para o isolamento e estudo 

de bactérias quitinolíticas por ser barato e facilitar a identificação bacteriana (SOUZA et al., 

2009), uma vez que as quitinases produzidas pelas bactérias quitinolíticas são capazes de se 

difundir no meio de cultura e formar um halo de degradação ao redor das colônias 

(HOWARD et al., 2003). 

A dificuldade dos estudos envolvendo bactérias quitinolíticas está relacionado a 

insolubilidade da quitina bruta. Dessa forma, vários pesquisadores recomendam o uso de 

quitina coloidal por ser uma forma de quitina mais solúvel em água (SKUJINS et al., 1965; 

AKUTSU et al., 1993; AVELIZAPA et al., 1999; HOWARD et al., 2003). 

A metodologia para preparação da quitina coloidal constitui um processo muito 

discutido entre pesquisadores e um tanto trabalhoso (HIRANO; NAGAO, 1988; RAMÍREZ et 

al., 2004; ROBERTS; SELITRENNIKOFF, 1988; RODRIGUEZ-KABANA et al., 1983; 

SKUJINS et al., 1965; WEN et al., 2002; YABUKI et al., 1986). No entanto, em um estudo 
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realizado por Souza e colaboradores (2009) através da comparação de duas metodologias foi 

possível obter a quitina coloidal utilizando um processo rápido, simples, barato e que permite 

sua aplicação no cultivo de bactérias quitinolíticas e ensaios envolvendo os estudos de 

quitinases. 

O cultivo de bactérias quitinolíticas de origem marinha depende do entendimento das 

condições ambientais e ecológicas para que seja possível o estabelecimento de condições 

essenciais durante a avaliação do crescimento e da atividade quitinolitica. Fatores abióticos 

como temperatura, pH, atividade de água (AW), concentração de oxigênio e concentração de 

nutrientes são fundamentais para o crescimento microbiano e podem afetar intensamente o 

desenvolvimento e manutenção celular. Dessa forma, durante o cultivo bacteriano deve se 

levar em consideração suas necessidades físicas e químicas, as quais devem representar 

aquelas existentes em seu habitat natural (TAKAGI et al., 2006; TSENG; LENG, 2011).  

 

2.7 Caracterização molecular do gênero Aeromonas 
 
Por mais que bactérias do gênero Aeromonas possam ser encontradas praticamente em 

todos os ambientes, hoje esse gênero é considerado quase sinônimo de ambientes aquáticos e 

podem ser isoladas de rios, lagos, oceanos, águas subterrâneas e esgotos (JANDA; ABBOTT, 

2010). 

Algumas cepas de Aeromonas estão envolvidas em diferentes doenças em peixes e 

vários estudos têm investigado seu papel nas infecções humanas (KOBAYASHI et al., 2009; 

MCCOY et al., 2010; SHA et al., 2009). No entanto, por mais que recentes estudos relataram 

a presença de genes associados à virulência em Aeromonas nas infecções de peixes (BOYD et 

al., 2008; DACANAY et al., 2010; LI et al., 2011), ainda existe um grande desafio que visa 

estabelecer uma relação inequívoca entre as espécies desse gênero, pois apenas um pequeno 

subconjunto de cepas contendo genes associados à virulência pode causar infecção ou diarreia 

(JANDA; ABBOTT, 2010). Assim, um considerável esforço tem sido dirigido para o 

desenvolvimento de métodos para identificação e classificação de diferentes espécies do 

gênero Aeromonas, especialmente aquelas apontadas como patógenos humanos.  

A classificação dos microrganismos com base em métodos tradicionais (morfológicos, 

fisiológicos e bioquímicos) não é atualmente uma designação de confiança de seu status 

taxonômico. Assim, uma abordagem mais abrangente e pragmática é necessária para fornecer 

informações convincentes na caracterização bacteriana. Métodos moleculares baseados nas 

sequencias de DNA se tornaram mais populares e amplamente utilizados devido a sua 
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reprodutibilidade, simplicidade e elevado poder discriminatório (PRAKASH et al., 2007). 

Vários métodos moleculares para distinguir espécies de Aeromonas foram aplicados nas 

últimas décadas, tais como 16S rRNA, hibridização DNA-DNA, ribotipagem, RAPD 

(Randomly amplified polymorphic DNA), AFLP (Amplified Fragment Lenght Polymorphism), 

(RFLP) (Restriction Fragment Length Polymorphism), PFGE (Pulsed field gel 

electrophoresis ) e multiplex PCR (CHANG et al., 2008; HUYS, et al., 1996; JOSEPH; 

CARNAHAN, 1994; MARTÍNEZ-MURCIA, 1999; NASH et al., 2006; SAAVEDRA et al., 

2007). No entanto, a maioria destes métodos são muito trabalhosos, não são reproduzíveis, e 

na maioria dos casos não fornecem resultados satisfatórios (JANDA; ABBOTT, 2010). 

A limitada heterogeneidade intragenômica do gene 16S rRNA entre as espécies de 

Aeromonas sugere que identificações baseadas em um único gene podem não ser apropriadas 

para a caracterização deste gênero (MORANDI et al., 2005). Assim, em 1998, MLSA 

(Multilocus Sequence Analysis) foi proposto como um método rápido, simples para a 

delimitação das espécies (MAIDEN et al., 1998) e útil para a caracterização de bactérias com 

sequencias polimórficas em housekeeping genes. Esses genes são responsáveis pela 

codificação de proteínas que desempenham papéis fundamentais nos processos celulares e 

vários estudos descrevem sua utilização, bem como o emprego da técnica de MLSA para 

identificação de bactérias em nível de espécie (FIGUEIRA et al., 2011; GIRLICH et al., 2011; 

JANDA; ABBOTT, 2010; KONSTANTINIDIS; TIEDJE, 2007; MARTINO et al., 2011; 

THOMPSON et al., 2004). Na técnica de MLSA, cada fragmento do gene é amplificado 

separadamente, e cada isolado é classificado como uma análise de sequência (SA) pela 

combinação das sequencias obtidas pela amplificação dos housekeeping genes (URWIM; 

MAIDEN, 2003). Dessa maneira, esse tipo de análise é eficaz para a identificação de espécies 

e é extremamente útil para a determinação de ordens de ramificação na evolução 

(YAMAMOTO et al., 1999).  
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo geral 
 

Determinar as condições ótimas de cultivo, avaliar a degradação de quitina e 

caracterizar por sequenciamento 12 bactérias quitinolíticas do gênero Aeromonas isoladas do 

ecossistema marinho. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

• Caracterizar molecularmente 12 bactérias quitinolíticas do gênero Aeromonas através 

do sequenciamento total do gene 16S rRNA. 

 

• Caracterizar molecularmente 12 bactérias quitinolíticas do gênero Aeromonas por 

Multilocus Sequence Analysis (MLSA) utilizando três housekeeping genes (recA, 

rpoB e rpoD). 

 

• Avaliar as condições de cultivo de 12 bactérias quitinolíticas do gênero Aeromonas a 

partir de três variáveis selecionadas (temperatura, concentração de quitina e pH). 

 

• Avaliar o comportamento de 12 bactérias quitinolíticas na degradação de quitina 

durante 96 horas de cultivo através de três metodologias: medida do halo de hidrólise 

de quitina, cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) e o teste de Antrona.  

 

• Avaliar a atividade das enzimas N-acetil-glicosaminidase, quitobiosidase e 

endoquitinase produzidas pelas 12 bactérias quitinolíticas do gênero Aeromonas 

durante 96 horas de cultivo. 

 

• Avaliar o perfil enzimático de 12 bactérias quitinolíticas do gênero Aeromonas quando 

cultivadas em caldo mineral com quitina por 96 horas utilizando eletroforese em gel 

de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 
4.1 Seleção de bactérias quitinolíticas 
 

Doze isolados do gênero Aeromonas parcialmente sequenciados pelo gene 16S rRNA 

foram selecionados para esse estudo. Os mesmos foram isolados de amostras de água do mar 

e plâncton da região costeira do estado de São Paulo (Tabela 1). Esses isolados foram 

selecionados por serem aqueles que apresentaram maior atividade quitinolítica quando 

avaliados após 96 horas de cultivo a temperatura de 28°C (SOUZA, 2009). 

 

Tabela 1 - Relação dos isolados incluídos no estudo por tipo de amostra e origem de 
isolamento 

 
Isolado Origem da amostra Local de origem 

CH101 Água do mar Canal de São Sebastião 

CH147 Água do mar Baixada Santista 

CH149 Água do mar Baixada Santista 

CH150 Água do mar Baixada Santista 

CH151 Água do mar Baixada Santista 

CH125 Água do mar Baixada Santista 

CH129 Água do mar Baixada Santista 

CH141 Água do mar Baixada Santista 

CH286 Água do mar Baixada Santista 

CHZ52 Plâncton Baixada Santista 

CHZ113 Plâncton Canal de São Sebastião 

CHZ306 Plâncton Baixada Santista 

 
FONTE: CARDOZO, 2012. 

 

4.2 Reisolamento de bactérias quitinolíticas 
 

Os isolados foram semeados em placas de petri contendo ágar mineral [(NH4)2SO4, 1,0 

g.L-1; KH2PO4, 0,2 g.L-1; K2HPO4, 1,6 g.L-1;  MgSO4.7H2O, 0,2 g.L-1; NaCl, 0,1 g.L-1; 

FeSO4.7H2O, 0,01 g.L-1; CaCl2.2H2O, 0,02 g.L-1; Ágar, 15,0 g.L-1 (FURUKAWA et al., 

1978)] com 12,0 g.L-1 de quitina coloidal (SOUZA et al., 2009), pH 7,0 para verificar sua 

pureza e viabilidade. As placas foram incubadas a 28 °C durante 96 horas.  

A preparação da quitina coloidal foi realizada adicionando-se 60 mL de HCl fumegante 

(Merck S.A., Rio de Janeiro, RJ, Brasil) a um Erlenmeyer contendo 5 g de quitina (α-quitina) 

em pó de carapaça de camarão (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, Estados Unidos) e agitado 

constantemente a 180 rpm por uma hora a temperatura ambiente. Após o período de agitação, 

200 mL de álcool etílico a 50% foram adicionados ao Erlenmeyer e agitado vigorosamente 
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para precipitação da quitina e formação dos colóides. O precipitado foi transferido para um 

funil com papel de filtro (80 g) e lavado com água destilada estéril até atingir o pH 7,0 

(SOUZA et al., 2009). 

 

4.3 Caracterização molecular pelo sequenciamento de genes 
 
4.3.1 Extração de DNA genômico 

 
A extração do DNA genômico das bactérias foi realizada utilizando o Kit Wizard® 

Genomic DNA Purification (Promega, Madison, WI, Estados Unidos), de acordo com as 

instruções do fabricante.  

 

4.3.2 Amplificação de genes utilizando a técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) 
 

4.3.2.1 Gene 16S rRNA 
 

As reações de PCR foram realizadas em um volume final de 50 µL utilizando os 

seguintes reagentes: 5 µL de solução tampão 10X (Invitrogen), 1,5 µL de MgCl2 a 50 mM 

(Invitrogen, São Paulo, SP, Brasil), 1,25 µL de solução mix de dNTPs a 10 mM (Invitrogen), 

0,75 µL de cada solução dos iniciadores 27F  e 1525R a 20 µM (Invitrogen) (Figura 03), 0,4 

µL da enzima Taq polimerase (Invitrogen), 39,35 µL de água ultra pura e 1,0 µL de DNA (50 

ng/µL). Como controle positivo foi incluído o DNA de E. coli ATCC 25922 e água ultra pura 

como controle negativo. 

As reações de amplificação foram realizadas no termociclador Mastercycler ep 

Gradient S (Eppendorf, Nova York, NY, Estados Unidos) com as seguintes condições de 

amplificação: desnaturação inicial a 94 °C por 2 minutos, seguido de 30 ciclos de 

amplificação (94 °C por 30 segundos/ 62,5 °C por 1 minuto/ 72 °C por 45 segundos) e uma 

extensão final a 72 °C por 3 minutos. 

 

4.3.2.2 Gene recA 
 
As amplificações foram realizadas em um volume final de 50 µL utilizando os 

seguintes reagentes: 5,0 µL de solução tampão 10X (Invitrogen), 1,5 µL de MgCl2 a 50 mM 

(Invitrogen), 5,0 µL de solução mix de dNTPs a 2,5 mM (Invitrogen), 1,25 µL de cada 

solução dos iniciadores recA01F e recA02R a 20 µM (Invitrogen) (Figura 03), 0,5 µL da 

enzima Taq polimerase (Invitrogen), 34,5 µL de água ultra pura e 1,0 µL de DNA (50 ng/µL). 

Como controle positivo foi incluído o DNA de E. coli ATCC 25922 e água ultra pura como 



33 
 

controle negativo. 

As reações de amplificação foram realizadas no termociclador Mastercycler ep 

Gradient S (Eppendorf) com as seguintes condições de amplificação: desnaturação inicial a 

95 °C por 5 minutos, seguido de 3 ciclos iniciais (95 °C por 1 minuto/ 46 °C por 2 minutos e 

15 segundos/ 72 °C por 1 minuto e 15 segundos), mais 30 ciclos de amplificação (95 °C por 

35 segundos/ 46 °C por 1 minutos e 15 segundos/ 72 °C por 1 minuto e 15 segundos) e uma 

extensão final a 72 °C por 10 minutos. 

 

4.3.2.3 Gene rpoB 
 

As reações de PCR foram realizadas em um volume final de 50 µL utilizando os 

seguintes reagentes: 5,0 µL de solução tampão 10X (Invitrogen), 1,5 µL de MgCl2 a 50 mM 

(Invitrogen), 3,0 µL de solução mix de dNTPs a 2,5 mM (Invitrogen), 1,0 µL de cada solução 

dos iniciadores pasrpoB-F e rpoB-R a 20 µM (Invitrogen) (Figura 03), 0,2 µL da enzima Taq 

polimerase (Invitrogen), 37,3 µL de água ultra pura e 1,0 µL de DNA (50 ng/µL). Como 

controle positivo foi incluído o DNA de E. coli ATCC 25922 e água ultra pura como controle 

negativo. 

As reações de amplificação foram realizadas no termociclador Mastercycler ep 

Gradient S (Eppendorf) com as seguintes condições de amplificação: desnaturação inicial a 

94 °C por 3 minutos, seguido de 35 ciclos de amplificação (94 °C por 30 segundos/ 54 °C por 

30 segundos/ 72 °C por 30 segundos) e uma extensão final a 72 °C por 7 minutos. 

 

4.3.2.4 Gene rpoD 
 

As amplificações do gene foram realizadas em um volume final de 50 µL utilizando os 

seguintes reagentes: 5,0 µL de solução tampão 10X (Invitrogen), 1,5 µL de MgCl2 a 50 mM 

(Invitrogen), 2,0 µL de solução mix de dNTPs a 2,5 mM (Invitrogen), 0,75 µL de cada 

solução dos iniciadores rpoD70F e rpoD70R a 20 µM (Invitrogen) (Figura 03), 0,4 µL da 

enzima Taq polimerase (Invitrogen), 39,35 µL de água ultra pura e 1,0 µL de DNA (50 

ng/µL). Como controle positivo foi incluído o DNA de E. coli ATCC 25922 e água ultra pura 

como controle negativo. 

As reações de amplificação foram realizadas no termociclador Mastercycler ep 

Gradient S (Eppendorf) com as seguintes condições de amplificação: desnaturação inicial a 

94 °C por 5 minutos, seguido de 30 ciclos de amplificação (94 °C por 1 minuto/ 59 °C por 45 

segundos/ 72 °C por 2 minutos) e uma extensão final a 72 °C por 10 minutos. 
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4.3.3 Visualização dos fragmentos amplificados de DNA 
 
Os fragmentos amplificados de DNA foram visualizados por eletroforese em gel de 

agarose 1,0% (p/v), utilizando o marcador de peso molecular 1 Kb Plus DNA Ladder 

(Invitrogen). Os géis foram corados em solução de brometo de etídio (0,5 µg/mL) e 

fotografados no sistema de fotodocumentação Gel Doc XR (Bio Rad, São Paulo, SP, Brasil). 

 

4.3.4 Purificação e sequenciamento dos fragmentos amplificados 
 
Os produtos das reações de PCR foram purificados utilizando o Kit Wizard® SV Gel 

and PCR Clean-Up System (Promega), de acordo com as instruções do fabricante. 

Posteriormente, os produtos das reações de PCR purificados foram submetidos ao 

sequenciamento utilizando os iniciadores descritos na Figura 03. O sequenciamento foi 

realizado utilizando o sequenciador ABI 3730 DNA Analyser, de acordo com o protocolo 

utilizado pelo Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de São Paulo. 

 

Figura 3 - Iniciadores utilizados para amplificação e sequenciamento dos genes 16S rRNA, 
recA, rpoB e rpoD 

 

 

FONTE: CARDOZO, 2012. 

 
4.4 Avaliação das condições de cultivo 
 

Todos os isolados foram submetidos às diferentes condições de cultivo pré-

determinadas: (1) temperatura (28 °C e 37 °C); (2) concentração de quitina (0,5%, 1,2% e 

2,5%) e (3) pH (6,0, 7,0 e 8,0). Cada isolado foi avaliado de acordo com a variável definida 

em cada etapa. 

Gene Primer Sequencia (5'-3') Aplicação Referência 

16S 
rRNA 

27F AGAGTTTGATCMTGGCTCAG Amplificação e Sequenciamento LANE, 1991 

530F CAGCAGCCGCGGTAATAC Sequenciamento VOSSBRINCK et al., 1993 

782R ACCAGGGTATCTAATCCTGT Sequenciamento CHUN, 1995 

1041R CGGTGTGTACAAGACCC Sequenciamento NUBEL et al., 1996 

1525R AAGGAGGTGWTCCARCC Amplificação e Sequenciamento LANE, 1991 

recA 
recA01F TGARAARCARTTYGGTAAAGG Amplificação e Sequenciamento 

THOMPSON et al., 2005 
recA02R TCRCCNTTRTAGCTRTACC Amplificação e Sequenciamento 

rpoB 
pasrpoB-F GCAGTGAAAGARTTCTTTGGTTC Amplificação e Sequenciamento 

KORCZAK et al., 2004 
rpoB-R GTTGCATGTTNGNACCCAT Amplificação e Sequenciamento 

rpoD 

rpoD70F 
ACGACTGACCCGGTACGCATGTA 
YATGMGNGARATGGGNACNGT 

Amplificação e Sequenciamento YAMAMOTO et al., 2000 

rpoD70Fs ACGACTGACCCGGTACGCATGTA Sequenciamento YAMAMOTO et al., 2000 

rpoD70Fs1 GTCAATTCCGCCTGATGC Sequenciamento SOLER et al., 2004 

rpoD70R 
ATAGAAATAACCAGACGTAAGT 
TNGCYTCNACCATYTCYTTYTT 

Amplificação e Sequenciamento YAMAMOTO et al., 2000 

rpoD70Rs ATAGAAATAACCAGACGTAAGTT Sequenciamento YAMAMOTO et al., 2000 

rpoD70Rs1 ATCATCTCGCGCATGTTGT Sequenciamento SOLER et al., 2004 
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4.4.1 Preparação do inóculo para uso nos ensaios 
 

Os isolados foram semeados em placas de ágar mineral contendo 1,2% de quitina 

coloidal e incubados a 28 °C por 96 horas. Uma colônia bacteriana foi removida de cada 

placa, inoculada em tubos contendo 20 mL de caldo mineral com 1,2% de quitina coloidal e 

incubados a 28 °C por 96 horas sob agitação constante a 180 rpm (Figura 4). A concentração 

bacteriana inicial utilizada em todos os ensaios foi de aproximadamente 5,0x106 UFC.mL-1. A 

concentração foi determinada pela contagem de bactérias em placa. 

 

4.4.2 Avaliação do crescimento bacteriano 
 

A contagem bacteriana foi realizada pelo método de contagem em placa. 

Primeiramente foram preparadas diluições em série 1:10 em solução salina 0,85% até 10-7. 

Em seguida, 100 µL das três últimas diluições foram inoculados em placas contendo ágar 

mineral com 1,2% de quitina pelo método de espalhamento em superfície usando pérolas de 

vidro estéreis. A contagem das colônias foi realizada após 96 horas de incubação 

selecionando aquelas placas que tiveram o crescimento entre 30 e 300 UFC. 

 

4.4.3 Avaliação da variável temperatura no cultivo de bactérias quitinolíticas 
 

Foi retirado 1 mL da suspensão bacteriana (item 4.4.1), inoculado em Erlenmeyers 

contendo 100 mL de caldo mineral com 1,2% de quitina coloidal em pH 7,0 e incubados em 

duas temperaturas (28 °C e 37 ºC) sob agitação constante a 180 rpm por 96 horas. O 

crescimento dos isolados foi avaliado nos tempos 0, 24, 48, 72 e 96 horas de acordo como 

descrito no item 4.4.2. 

 

4.4.4 Avaliação da variável concentração de quitina no cultivo de bactérias quitinolíticas 
 

Foi retirado 1 mL da suspensão bacteriana (item 4.4.1), inoculado em Erlenmeyers 

contendo 100 mL de caldo mineral contendo diferentes concentrações de quitina coloidal 

(0,5%, 1,2% e 2,5%) em pH 7,0 e incubados sob agitação constante a 180 rpm por 96 horas. 

A temperatura de incubação foi definida após a análise dos resultados obtidos no experimento 

descrito no item 4.4.3. O crescimento dos isolados foi avaliado nos tempos 0, 24, 48, 72 e 96 

horas de acordo como descrito no item 4.4.2. 

 
4.4.5 Avaliação da variável pH no cultivo de bactérias quitinolíticas 
 

Foi retirado 1 mL da suspensão bacteriana (item 4.4.1), inoculado em Erlenmeyers 

contendo 100 mL de caldo mineral contendo a concentração de quitina coloidal definida após 
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análise dos resultados obtidos no item 4.4.4 e incubados sob agitação constante a 180 rpm por 

96 horas. A inoculação foi realizada em caldos contendo diferentes valores de pH (6,0, 7,0 e 

8,0) e a temperatura de incubação foi definida após a análise dos resultados obtidos no 

experimento descrito no item 4.4.3. O crescimento dos isolados foi avaliado nos tempos 0, 24, 

48, 72 e 96 horas de acordo como descrito no item 4.4.2. 

O resumo do processo realizado para avaliação das condições de cultivo pode ser 

observado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Metodologia aplicada para avaliação das condições de cultivo das bactérias 
quitinolíticas 

 

 
 

  

 

 

  

 
 

 

 

  

 

  

 

    

      

 

  

        
 

  

 

   

 

  

         
     

 

   
 

 

 

   

 

 
 

 
 

      

 

  

    

 

 

 

 

     

 

 

   

 

 

     

      

      
 

 

 

   

      

        

            
  

  
 

 

  
 

 

         

 
 

 

 

       

          FONTE: CARDOZO, 2012. 
 
 
4.5 Avaliação da degradação de quitina por bactérias quitinolíticas 
 
 A degradação de quitina foi avaliada utilizando três metodologias: medida do diâmetro 

01 colônia 
20 mL de caldo 

mineral com 1,2% 
de quitina cultivados 
a 28°C por 96 horas 

Preparo do Inóculo Isolado   Cultivo do isolado em placa 

(Ágar mineral com 1,2% de quitina 
            a 28°C por 96 horas) 

 

100 mL de caldo 
mineral com quitina 

Avaliação das condições de 

cultivo 

(Temperatura (28°C e 37°C), 
concentração de quitina (0,5%, 1,2% e 

2,5%) e pH (6,0, 7,0 e 8,0) avaliados 
nos tempos 0, 24, 48, 72 e 96 horas) 

Diluições Semeadura em placas por 

Spread Plate 

(Ágar mineral com 1,2% de 
quitina a 28°C por 96 horas) 

01 mL do inóculo 

Diluição em série 1:10 
em solução salina 0,85% 

100 uL das três 
ultimas diluições 

Contagem de bactérias  

Contagem das placas que apresentaram 
crescimento entre 30 e 300 UFC 
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do halo de hidrolise de quitina em ágar mineral, quantificação dos monômeros (N-acetil-

glicosamina), dímeros (quitobiose) e trímeros (quitotriose) por cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC) e dos açúcares solúveis totais (AST) liberados durante 96 horas de cultivo. 

Durante a avaliação da degradação de quitina pelas bactérias quitinolíticas, foi verificado a 

concentração bacteriana, a atividade enzimática, o perfil de proteínas e a variação dos valores 

de pH durante o período de incubação de 96 horas. 

 

4.5.1 Preparação das amostras do cultivo de bactérias quitinoliticas para avaliar a 
degradação da quitina 

 
O inóculo foi preparado como descrito no item 4.4.1. Cinco mililitros da suspensão 

bacteriana foram inoculados em Erlenmeyers contendo 500 mL de caldo mineral com quitina 

coloidal como única fonte de carbono. A temperatura, concentração de quitina e pH utilizados 

para o cultivo de cada isolado foram definidos após análise dos resultados obtidos no item 

4.4. Os isolados foram incubados sob agitação constante a 180 rpm por um período de 96 

horas. 

Para avaliação da degradação da quitina, oito mililitros de cada cultivo foram retirados 

nos períodos 0, 24, 48, 72 e 96 horas para realização dos ensaios. Alíquotas de 1,0 e 1,5 mL 

foram retiradas após homogeneização e utilizadas para avaliação do crescimento de bactérias 

quitinolíticas e medida do pH, respectivamente. O crescimento das bactérias quitinolíticas foi 

avaliado em duplicata pela contagem em placa, de acordo com o procedimento descrito no 

item 4.4.2. O pH foi verificado utilizando o pHmetro SevenEasyTM (Mettler Toledo, Barueri, 

SP, Brasil). 

Os 5,5 mL restantes foram centrifugados a 3.000 g por 5 minutos a 28 °C para 

obtenção do sobrenadante que foram utilizados para avaliar a degradação de quitina, atividade 

enzimática e perfil proteico. 

 
4.5.2 Avaliação da degradação de quitina 
 
4.5.4.1 Avaliação da degradação de quitina em meio sólido 

 
A degradação de quitina foi avaliada pela medida do diâmetro do halo de hidrólise 

produzido após o cultivo das bactérias quitinolíticas em ágar mineral contendo quitina como 

única fonte de carbono. O ensaio foi realizado inoculando 100 µL do cultivo bacteriano (item 

4.5.1) após diluições em série 1:10 em solução salina 0,85%. A semeadura foi realizada em 

placas contendo ágar mineral com 1,2% de quitina pelo método de espalhamento em 
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superfície usando pérolas de vidro estéreis e incubado a 28 °C por 96 horas. 

A medida do halo de hidrólise foi obtida com o auxílio de um paquímetro digital. As 

medidas foram realizadas no sentido vertical e horizontal dos halos de hidrólise e das colônias 

de cada isolado. As medidas foram realizadas em três colônias de cada isolado selecionadas 

aleatoriamente. A medida do halo correspondeu à média das medidas dos halos no sentido 

vertical e horizontal subtraindo a medida das colônias no sentido vertical e horizontal.  

 

4.5.4.2 Avaliação da degradação de quitina por cromatografia líquida de alta eficiência 
(HPLC) 

 
A degradação de quitina foi avaliada através da quantificação dos monômeros (N-

acetil-glicosamina), dímeros (quitobiose) e trímeros (quitotriose) liberados durante o período 

de 96 horas de cultivo. A cada 24 horas, 1,0 mL do sobrenadante obtido como descrito no 

item 4.5.1 foi aquecido a 95 °C durante 5 minutos para desnaturação das enzimas e 

armazenado a -20 °C. Para execução dos ensaios, as amostras foram transferidas para vials 

com capacidade de 2,0 mL (Allcrom, São Paulo, SP, Brasil) através de unidades filtrantes 

contendo membranas de 0,45 µm (Millipore, Billerica, M.A., Estados Unidos). A detecção 

dos produtos de degradação da quitina foi realizada através do método de comatografia 

líquida de alta eficiência (HPLC) (BASSLER et al., 1991), utilizando o sistema de HPLC 

Ultimate 3000 (Dionex, Sunnyvale, CA, Estados Unidos) com espectrofotômetro UV 

Ultimate 3000 Diode Array Detector (Dionex) a 210 nm. A coluna utilizada foi a Aminex 

HPX-87H de 30 cm x 7,8 cm (Bio-Rad), a fase móvel foi constituída de H2SO4 5 mM com 

fluxo de 0,8 mL/min e o volume de injeção de amostra foi de 10 µL. Soluções padrões de N-

acetil-glicosamina, quitobiose e quitotriose (Sigma-Aldrich) foram preparadas para 

identificação dos tempos de retenção e construção das curvas padrões.  

 

4.5.4.3 Avaliação da degradação de quitina pela quantificação de açúcares solúveis totais 
(AST) 
 

A degradação de quitina foi avaliada através da quantificação de açúcares solúveis 

totais (AST) liberados durante o período de 96 horas de cultivo. A quantificação dos AST foi 

avaliada pelo método de antrona (YEMM e WILLIS, 1954). A cada 24 horas, 2,5 mL do 

sobrenadante obtido como descrito no item 4.5.1 foram aquecidos a 95 °C durante 5 minutos 

para desnaturação das enzimas e armazenados a -20 °C. Para execução dos ensaios, o reagente 

antrona (Vetec, Duque de Caxias, RJ, Brasil) foi preparado adicionando-se 80 mg do reagente 

em 2 mL de água Milli-Q e em seguida, 40 mL de H2SO4 concentrado. Este reagente foi 
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preparado na hora do uso e sob resfriamento. Os ensaios foram conduzidos em duplicata 

adicionando-se primeiramente 1 mL da amostra e depois o reagente antrona, sendo esse 

sistema mantido em gelo. Os tubos foram homogeneizados em agitador do tipo vortex 

(Biosan, Belo Horizonte, MG, Brasil) e aquecidos a 95 °C durante 5 minutos. As amostras 

foram resfriadas a temperatura ambiente e a leitura foi feita em espectrofotômetro a 620 nm. 

A curva padrão foi obtida com uma solução de N-acetil-glicosamina (Sigma-Aldrich). 

 

4.5.5 Avaliação da atividade de enzimas quitinolíticas 
 
A atividade enzimática dos isolados foi avaliada através da quantificação das enzimas 

N-acetil-glicosaminidase, quitobiosidase e endoquitinase durante 96 horas de cultivo. A cada 

24 horas, 200 µL do sobrenadante obtido como descrito no item 4.5.1 foram utilizados para 

avaliação da atividade enzimática utilizando o kit Chitinase Assay (Sigma-Aldrich), de acordo 

com as instruções do fabricante. Os ensaios foram realizados em duplicata e em cada 

experimento foram incluídos três controles negativos (soluções de substrato) e um controle 

positivo (quitinase de Trichoderma viride). Uma unidade (U) foi definida como a quantidade 

necessária para liberar 1,0 µmol de p-nitrofenol por minuto. 

 
4.6 Avaliação do perfil enzimático de bactérias quitinolíticas 
 
4.6.1 Preparação das amostras 

 
A cada 24 horas, 800 µL de solução de sulfato de amônio 80% foram adicionados em 

800 µL do sobrenadante obtido como descrito no item 4.5.1 para precipitação das enzimas e 

após homogeneização, foram centrifugados a 10.000 g por 20 minutos a 4 °C. O precipitado 

foi retirado e ressuspenso na proporção 1:1 em tampão de amostra Tris-HCl 0,35 M, pH 6,8, 

contendo 10 % de SDS, 36% de glicerol, 0,012% de azul de bromofenol e 5% de β-

mercaptoetanol. As amostras foram aquecidas a 95 °C durante 5 minutos e armazenadas a -20 

°C.  

 

4.6.2 Eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) 
 
O extrato enzimático dos isolados quitinolíticos foi analisado em eletroforese vertical 

com SDS-PAGE (LAEMMLI, 1970) utilizando o equipamento Mini-Protean (Bio-Rad). 

Foram utilizados géis de separação linear 12,5% (3,12 mL de acrilamida/bisacrilamida 30:1,6; 

2,0 mL de Tris-HCl 1,5 M, pH 8,8; 2,28 mL de água Milli-Q; 74 µL de SDS 10%; 74 µL de 

persulfato de amônio 10%; 5 µL de TEMED) e géis de concentração (0,58 mL de 
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acrilamida/bisacrilamida 30:5,0; 0,44 mL de Tris-HCl 0,5 M, pH 6,8; 2,28 mL de água Milli-

Q; 34 µL de SDS 10%; 34 µL de persulfato de amônio 10%; 5 µL de TEMED). Foram 

aplicados 25 µL de cada amostra no gel de policrilamida. O padrão de peso molecular 

utilizado foi o PageRuler Unstained Protein Ladder (10-200 kDa) (Fermentas, São Paulo, SP, 

Brasil). O tampão de corrida utilizado nos ensaios foi preparado com Tris 0,025 M, glicina 

0,18 M e SDS 0,1% e a corrida eletroforética foi conduzida a temperatura ambiente por 

aproximadamente 2 horas a 150 volts. 

Os géis de poliacrilamida foram corados pelo método da prata após a corrida 

eletroforética. O método com que os géis foram corados foi constituído de 7 etapas: A 

primeira etapa constituiu na submersão dos géis de poliacrilamida em solução fixadora (500 

mL de metanol; 120 mL ácido acético; 500 µL.L-1 de formaldeído 37%; q.s.p um litro de água 

destilada) por 20 minutos. A segunda etapa constituiu na submersão dos géis em álcool etílico 

50% por 7 minutos e posteriormente lavado com água destilada. Esse procedimento foi 

repetido por três vezes. A terceira etapa constituiu na submersão dos géis em solução de pré-

tratamento (0,2 g.L-1 de tiossulfato de sódio) por 20 segundos e posteriormente lavado com 

água destilada por mais 20 segundos. Esse procedimento foi repetido por três vezes e a 

solução de pré-tratamento foi preparada no momento do ensaio. A quarta etapa constituiu na 

submersão dos géis em solução de coloração (2,0 g.L-1 de nitrato de prata; 700 µL.L-1 de 

formaldeído 37%; q.s.p um litro de água destilada) por 20 minutos. A quinta etapa constituiu 

na submersão dos géis em solução de revelação (60 g.L-1 de carbonato de sódio; 500 µL.L-1 

de formaldeído 37%; 2,0 mg.L-1 de tiossulfato de sódio; q.s.p um litro de água destilada) até o 

momento em que as bandas estavam claramente visíveis. Os géis foram lavados duas vezes 

com água destilada para retirada do excesso de solução. A sexta etapa constituiu na 

submersão dos géis em solução de parada (500 mL de metanol; 120 mL ácido acético; q.s.p 

um litro de água destilada) por 10 minutos. A sétima etapa constituiu na submersão dos géis 

em solução de lavagem (metanol a 50%) por 10 minutos. Os géis foram mantidos sob 

agitação em todas as etapas e fotografados no sistema de fotodocumentação Gel Doc XR 

(Bio-Rad). 

 
4.7 Análise dos resultados 
 
 4.7.1 Avaliação das condições de cultivo 

 
Os resultados obtidos na avaliação das condições de cultivo e degradação de quitina 

foram interpretados por gráficos construídos com o programa GraphPad Prism (versão 5.0). 
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4.7.2 Análise das sequências obtidas pelo sequenciamento dos genes 16S rRNA, recA, rpoB e 
rpoD 

 
As sequências nucleotídicas obtidas pelo sequenciamento dos genes 16S rRNA, recA, 

rpoB e rpoD tiveram seus cromatogramas analisados e editados no programa BioEdit 

Sequence Alignment Editor 7.0.9.0 e Bionumerics 5.10. Após a edição, as sequências obtidas 

pelo sequenciamento do gene 16S rRNA foram comparadas com sequências disponibilizadas 

no RDP (Ribosomal Database Project) utilizando o algorítmo SeqMatch. As sequências 

obtidas pelo sequenciamento dos genes recA, rpoB e rpoD foram comparadas com as 

sequências presentes no banco de dados GenBank do NCBI (National Center for 

Biotechnology Information), utilizando o algorítmo BlastN (ALTSCHUL et al., 1990). As 

árvores filogenéticas foram construídas utilizando o programa MEGA 5.05 e o método de 

Neighbour-joining com bootstrap de 1000 repetições. 

 

4.7.3 Análise dos perfis enzimáticos de bactérias quitinolíticas  
 
Os perfis enzimáticos obtidos por eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil 

sulfato de sódio (SDS-PAGE) foram analisados pelo programa Bionumerics (Applied Maths), 

versão 5.10. A matriz de similaridade genética entre os isolados foi construída utilizando o 

Coeficiente de Dice e Jaccard separadamente e os agrupamentos foram realizados utilizando o 

algorítmo UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic mean). Foi utilizado o 

valor de 1% de posição de tolerância de bandas (band position tolerance) para comparação 

dos fragmentos. 
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5 RESULTADOS 
 
5.1 Caracterização molecular pelo sequenciamento de genes 

 
5.1.1 Gene 16S rRNA 
 

As sequências obtidas pelo sequenciamento de aproximadamente 1400 nucleotídeos do 

gene 16S rRNA foram comparadas com as sequências disponibilizadas no RDP (Ribosomal 

Database Project) e observou-se que todos os isolados pertencem ao gênero Aeromonas. No 

entanto, observou-se a partir da matriz de similaridade do programa Mega 5.05 que todos os 

isolados apresentaram similaridade (>99%) com quatro espécies diferentes desse gênero 

(Aeromonas punctata, Aeromonas hydrophila, Aeromonas aquariorum e Aeromonas caviae). 

A partir da construção da árvore filogenética (Figura 5), observou-se que os isolados CH125, 

CH129, CH141, CH149 e CHZ113 foram aqueles que ficaram mais agrupados com essas 

quatro espécies do gênero Aeromonas.  
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Figura 5 - Árvore filogenética baseada nas sequências do gene 16S rRNA das bactérias 
quitinolíticas 

 

Bacillus subtilis; NC000964.3
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Aeromonas hydrophila (T) LMG19562; AJ508765
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CH147

CH150
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CH151

CHZ306

  
 
Nota: Os valores de bootstrap < 50 foram retirados da figura acima. Bacillus subtilis foi utilizado como raiz da 
árvore. 
FONTE: CARDOZO, 2012. 
 

5.1.2 Gene recA 
 

As sequências obtidas pelo sequenciamento de aproximadamente 700 nucleotídeos do 

gene recA foram comparadas com as sequências disponibilizadas no GenBank do NCBI. 

Através das sequências desse gene, também foi observado que todos os isolados pertencem ao 

gênero Aeromonas. No entanto, observou-se a partir da matriz de similaridade do programa 

Mega 5.05 que os isolados apresentaram similaridade (>99%) com duas espécies do gênero 

Aeromonas (Aeromonas punctata e Aeromonas caviae). A partir da construção da árvore 

filogenética (Figura 6), observou-se que os isolados CH101, CH141, CH147, CH150 e 

CH151 ficaram agrupados com Aeromonas caviae e os isolados CH125, CH129, CH149, 

CH286, CHZ113 e CHZ52 com Aeromonas punctata e Aeromonas caviae. 
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Figura 6 - Árvore filogenética baseada nas sequências do gene recA das bactérias 
quitinolíticas 
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Nota: Os valores de bootstrap < 50 foram retirados da figura acima. Bacillus subtilis foi utilizado como raiz da 
árvore. 
 
FONTE: CARDOZO, 2012. 

 

5.1.3 Gene rpoB 
 

O sequenciamento de aproximadamente 530 nucleotídeos do gene rpoB foram 

comparados com as sequências disponibilizadas no GenBank do NCBI. Observou-se através 

das sequências desse gene que todos os isolados pertencem ao gênero Aeromonas, mas que a 

partir da matriz de similaridade do programa Mega 5.05, os isolados apresentaram 

similaridade (>99%) com duas espécies do gênero Aeromonas (Aeromonas punctata e 
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Aeromonas caviae). Observou-se a partir da construção da árvore filogenética (Figura 7) que 

com exceção do isolado CH129, todos os isolados estão mais relacionados com Aeromonas 

punctata. Já o isolado CH129, está mais relacionado com Aeromonas hydrophila. 
 

Figura 7 - Árvore filogenética baseada nas sequências do gene rpoB das bactérias 
quitinolíticas 
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Nota: Os valores de bootstrap < 50 foram retirados da figura acima. Bacillus subtilis foi utilizado como raiz da 
árvore. 
FONTE: CARDOZO, 2012. 
 

5.1.4 gene rpoD 
 

As sequências obtidas pelo sequenciamento de aproximadamente 850 nucleotídeos do 

gene rpoD foram comparadas com as sequências disponibilizadas no GenBank do NCBI. As 

sequências desse gene mostraram que todos os isolados pertencem ao gênero Aeromonas. No 

entanto, observou-se a partir da matriz de similaridade do programa Mega 5.05 que os 

isolados também apresentaram similaridade (>99%) com Aeromonas punctata e Aeromonas 
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caviae. A partir da construção da árvore filogenética (Figura 8), observou-se que o isolado 

CH101 ficou agrupado com Aeromonas caviae e que o isolado CHZ52 ficou agrupado com 

Aeromonas punctata, mas que os demais isolados podem representar duas espécies 

(Aeromonas punctata e Aeromonas caviae). 

 
Figura 8 - Árvore filogenética baseada nas sequências do gene rpoD das bactérias 

quitinolíticas 
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Nota: Os valores de bootstrap < 50 foram retirados da figura acima. Bacillus subtilis foi utilizado como raiz da 
árvore. 
FONTE: CARDOZO, 2012. 
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5.2 Avaliação das condições de cultivo 
 
5.2.1 Cultivo e contagem de bactérias quitinolíticas 

 
Os isolados foram inoculados em tubos contendo 20 mL de caldo mineral com 1,2% 

de quitina coloidal. Após 96 horas de incubação a 28 °C sob agitação constante a 180 rpm foi 

possível observar o crescimento dos isolados e a degradação de quitina em tubos (Figura 9). 
 

Figura 9 - Cultivo de bactérias quitinolíticas em caldo mineral com quitina antes e após 96 
horas 

 

 
FONTE: CARDOZO, 2012. 
  

A contagem bacteriana foi realizada pelo método de contagem em placa. Na Figura 10 

pode ser observado o crescimento dos isolados em meio mineral com quitina coloidal após 

diluições em série 1:10 em solução salina 0,85%. Os halos de hidrólise de quitina podem ser 

claramente visualizados após o cultivo pelo método de espalhamento em superfície (spread 

plate) utilizando pérolas de vidro. 
 

Figura 10 - Crescimento de bactérias quitinolíticas semeadas pelo método de espalhamento 
em superfície (Spread plate) 

 

 
FONTE: CARDOZO, 2012. 
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5.2.2 Avaliação das variáveis selecionadas 
 
5.2.2.1 Temperatura 
 

Foi observado que todos os isolados apresentaram maiores concentrações (unidades 

formadoras de colônias - UFC.mL-1) à 28 °C quando comparado a temperatura de 37 °C 

(Figura 11 e Apêndice A e B). No entanto, os isolados CH147, CH149, CH129, CHZ52 e 

CH286 apresentaram crescimento semelhante nas duas temperaturas nas primeiras 24 horas, 

mas nos demais tempos avaliados (48, 72 e 96 horas) apresentaram uma redução do número 

de células viáveis na temperatura de 37°C de até 3 escalas logarítimicas. Já os isolados 

CH101, CH150, CH141, CHZ113 e CHZ306 foram aqueles que apresentaram menor 

crescimento na temperatura de 37 °C desde as primeiras 24 horas de cultivo, sendo que três 

isolados (CH150, CH141 e CHZ113) apresentaram uma diferença de até 6 escalas 

logarítimicas. 

 

Figura 11 - Crescimento máximo das bactérias quitinolíticas quando expostas às 
temperaturas de 28 e 37 °C, independentes do período de cultivo 
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FONTE: CARDOZO, 2012. 

  
5.2.2.2 Concentração de quitina 
 

Observou-se que nove isolados (CH101, CH147, CH149, CH150, CH151, CH129, 

CH141, CH286 e CHZ52) apresentaram maiores concentrações quando cultivados a 2,5% de 

quitina, mas somente os isolados CH141 e CH286 tiveram crescimento significativamente 

superior (≥ 1 escala logarítimica) em relação às concentrações apresentadas pelos demais 

isolados (Figura 12 e Apêndice C e D). Porém, esses isolados atingiram o crescimento 
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máximo em diferentes períodos, sendo CH141 a 24 horas e CH286 a 48 horas. Os demais 

isolados também atingiram o crescimento máximo em diferentes períodos sendo CH101, 

CH147, CH149 e CHZ52 a 24 horas e CH150, CH151 e CH129 a 48 horas. Os isolados 

CH125, CHZ113 e CHZ306 atingiram maiores concentrações em meio mineral contendo 

1.2% de quitina e também em diferentes períodos, sendo CH125 e CHZ113 a 24 horas e 

CHZ306 a 48 horas. 

Relacionado ao crescimento dos isolados em diferentes concentrações de quitina e 

independente do período, foi observado que o crescimento máximo de alguns isolados 

(CH101, CH141, CH147 e CHZ52) foi relativamente proporcional à quantidade de substrato 

presente no meio, ou seja, esses isolados atingiram maiores concentrações na medida em que 

foram expostos a maiores concentrações de quitina (Figura 12 e Apêndice D). No entanto, no 

caso de alguns isolados (CH129, CH147, CH149 e CH151), o crescimento máximo no meio 

mineral contendo 0,5% de quitina foi relativamente semelhante quando cultivados no meio 

mineral contendo 1,2% de quitina.  

 

Figura 12 - Crescimento máximo das bactérias quitinolíticas quando expostas a diferentes 
concentrações de quitina, independentes do período de cultivo 
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FONTE: CARDOZO, 2012 

 

5.2.2.3 pH  
 

A partir dos resultados obtidos pelo cultivo dos isolados nos pH 6,0, 7,0 e 8,0 (Figura 

13 e 14 e Apêndice E, F e G), foi observado que quatro isolados (CH147, CH151, CH129 e 

CHZ52) atingiram maiores concentrações em pH 6,0, um isolado (CH101) em pH 7,0 e sete 

isolados (CH149, CH150, CH125, CH141, CH286, CHZ113 e CHZ306) em pH 8,0. Com 
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exceção do isolado CH149 que atingiu o crescimento máximo a 48 horas, todos os isolados 

atingiram o crescimento máximo a 24 horas. 

Diante do cultivo das bactérias quitinolíticas em meio mineral contendo 2,5% de 

quitina e diferentes valores de pH (Figura 13 e Apêndice E e F), observou-se que o 

crescimento máximo do isolado CH101 foi semelhante nos pH 6,0 e 8,0, mas quando 

cultivado em pH 7,0 obteve crescimento ligeiramente superior. O crescimento máximo do 

isolado CHZ52 foi semelhante nos pH 7,0 e 8,0, mas obtendo maior crescimento em pH 6,0. 

Já o crescimento máximo do isolado CH141 foi semelhante nos pH 6,0 e 7,0, mas com 

crescimento superior quando cultivado em pH 8,0. Os isolados CH129 e CH151 obtiveram 

crescimento máximo em pH 6,0 e superior (≥ 01 escala logarítimica) quando comparado ao 

cultivo em pH 7,0. O isolado CH149 obteve maior crescimento em pH 8,0 e superior (> 01 

escala logarítimica) ao pH 7,0. Já os isolados CH147 e CH286 foram aqueles que tiveram o 

crescimento máximo semelhante nos três pH, mas de maneira ligeiramente superior em pH 

6,0 e 8,0, respectivamente. 

 

Figura 13 - Crescimento máximo das bactérias quitinolíticas cultivadas em meio mineral 
contendo 2,5% de quitina quando expostas a diferentes valores de pH 
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FONTE: CARDOZO, 2012 

  

Os isolados CH125, CHZ113 e CHZ306 cultivados em meio mineral contendo 1,2% 

de quitina e diferentes valores de pH obtiveram maior crescimento em pH 8,0 (Figura 14 e 

Apêndice E e G). No entanto, os isolados CH125 e CHZ306 obtiveram crescimento máximo 

semelhante nos pH 7,0 e 8,0 e superior ao pH 6,0. Já o isolado CHZ113 obteve crescimento 

máximo semelhante nos pH 6,0 e 7,0, mas superior a eles quando cultivado em pH 8,0 (Figura 

14 e Apêndice E e G). 
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Figura 14 - Crescimento máximo das bactérias quitinolíticas cultivadas em meio mineral 
contendo 1,2% de quitina quando expostas a diferentes valores de pH 
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FONTE: CARDOZO, 2012 

 

As melhores condições de crescimento identificadas para cada isolado entre as 

variáveis analisadas podem ser observadas na Tabela 2.  
 

Tabela 2 - Resumo das condições selecionadas para o cultivo de cada bactéria quitinolítica 
 

Condições de Crescimento 

Isolado 
Temperatura Concentração de Quitina pH 

28 °C 37 °C 0,5% 1,2% 2,5% 6,0 7,0 8,0 

CH101 + - - - + - + - 

CH147 + - - - + + - - 

CH149 + - - - + - - + 

CH150 + - - - + - - + 

CH151 + - - - + + - - 

CH125 + - - + - - - + 

CH129 + - - - + + - - 

CH141 + - - - + - - + 

CH286 + - - - + - - + 

CHZ52 + - - - + + - - 

CHZ113 + - - + - - - + 

CHZ306 + - - + - - - + 

 
Legenda: [+] Condição ideal; [-] condição desfavorável 
FONTE: CARDOZO, 2012 
 

5.3 Avaliação da degradação de quitina por bactérias quitinolíticas 
 
5.3.1 Determinação da concentração bacteriana 
 

As concentrações bacterianas foram determinadas em cada período durante a avaliação 

da degradação de quitina (Apêndice H). Observou-se através dos resultados obtidos que cinco 
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isolados (CH101, CH147, CH149, CH286 e CHZ52) apresentaram maiores concentrações 

entre 109 e 1010 UFC, quatro isolados (CH125, CH141, CHZ113 e CHZ306) apresentaram 

maiores concentrações entre 108 e 109 UFC e três isolados (CH150, CH151 e CH129) 

apresentaram maiores concentrações entre 107 e 108 UFC (Figura 15). Assim como verificado 

na avaliação das condições de cultivo, com exceção do isolado CH149 que atingiu 

concentrações máximas a 48 horas, todos os isolados atingiram o crescimento máximo a 24 

horas. 

 

Figura 15 - Concentração máxima de bactérias quitinolíticas durante avaliação da degradação 
de quitina 
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FONTE: CARDOZO, 2012 
 
 
5.3.2 Avaliação do pH  
 

Três perfis de variação de pH (Tabela 3) foram observados ao longo das 96 horas de 

cultivo. No primeiro perfil, 9 isolados (CH125, CH141, CH147, CH149, CH150, CH151, 

CH286, CHZ52 e CHZ306) apresentaram uma redução dos valores de pH até as 24 horas e 

um aumento até as 96 horas de cultivo. No segundo perfil, 2 isolados (CH101 e CHZ113) 

apresentaram uma redução dos valores de pH até as 48 horas e um aumento até as 96 horas de 

cultivo. Já no terceiro perfil, o isolado CH129 apresentou uma redução dos valores de pH até 

as 96 horas de cultivo.  
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Tabela 3 - Variação do pH no cultivo de bactérias quitinolíticas de acordo ao tempo de 
incubação 
 

Isolados 
Tempo 

T=0 T=24 T=48 T=72 T=96 

CH101 7,01 6,67 6,59 6,87 7,03 

CH147 6,02 5,90 6,16 6,31 6,32 

CH149 7,96 7,02 7,15 7,33 7,34 

CH150 7,98 6,83 7,28 7,32 7,31 

CH151 6,03 5,51 6,33 6,44 6,51 

CH125 7,95 7,09 7,18 7,22 7,23 

CH129 6,03 5,46 5,24 5,19 5,05 

CH141 7,97 6,83 7,13 7,17 7,29 

CH286 8,04 6,94 6,95 7,13 7,15 

CHZ52 5,97 5,69 6,34 6,63 6,67 

CHZ113 7,96 6,98 6,91 7,15 7,34 

CHZ306 8,03 7,01 7,13 7,30 7,33 

 

FONTE: CARDOZO, 2012 

 

5.3.3 Avaliação da degradação de quitina em meio sólido 
 

A degradação de quitina em meio sólido foi observada pela formação de halos de 

hidrólise após 96 horas de cultivo (Figura 16). Os maiores halos de hidrólise observados 

foram obtidos pelos isolados CHZ52 e CHZ306 seguidos do CH125, CH129 e CH286. Os 

menores halos de hidrólise foram observados no cultivo dos CH101 e CH141. Os resultados 

obtidos na avaliação da degradação de quitina em meio sólido podem ser observados na 

Figura 17 e Apêndice I.  

 

Figura 16 - Halos de hidrólise de quitina produzidos por bactérias quitinolíticas. 
 

 
FONTE: CARDOZO, 2012 
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Figura 17 - Diâmetros dos halos de hidrólise de quitina produzidos pelas bactérias 
quitinolíticas em ágar mineral contendo 1,2% de quitina 
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FONTE: CARDOZO, 2012 

 

5.3.4 Avaliação da degradação de quitina por cromatografia líquida de alta eficiência 
(HPLC) 

 
A degradação de quitina foi avaliada através da quantificação dos monômeros (N-

acetil-glicosamina), dímeros (quitobiose) e trímeros (quitotriose) liberados durante 96 horas 

de cultivo. Os tempos de retenção identificados com as soluções padrões de N-acetil-

glicosamina (GlcNAc), quitobiose (GlcNAc)2 e quitotriose (GlcNAc)3 corresponderam a 8,6 

min, 6,7 min e 5,7 min, respectivamente.  

As maiores concentrações de GlcNAc detectadas foram observadas no cultivo do 

isolado CH129 (Figura 18). A liberação de GlcNAc por esse isolado foi extremamente 

superior aos outros isolados em 24 (206 mg), 48 (628 mg), 72 (655 mg) e 96 (621 mg) horas 

de cultivo. Os isolados CH151 e CH286 foram aqueles que após o isolado CH129, 

apresentaram a segunda e terceira maior concentração de GlcNAc, sendo 2,72 mg e 2,17 mg, 

respectivamente. No entanto, esses isolados apresentaram essas concentrações somente em 

um período do cultivo (CH151 em 24 horas e CH286 em 48 horas), sendo que nos demais, a 

concentração de GlcNAc variou de 0 a 0,13 mg. Com exceção dos isolados CH101 e CHZ52 

que não foi detectado a liberação de GlcNAc, todos os outros isolados também apresentaram 

variações em relação ao tempo e a concentração de GlcNAc liberada. No entanto, a maior 

concentração de GlcNAc liberada não ultrapassou 0,23 mg. As concentrações de GlcNAc 

detectadas por HPLC podem ser observadas no Apêndice J. 

Quanto a liberação de quitobiose, foram observadas concentrações baixas durante o 
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cultivo dos isolados (Apêndice J). As maiores concentrações de quitobiose foram detectadas 

no cultivo dos isolados CH147 às 24 horas, CH151 às 96 horas e CHZ52 as 48, 72 e 96 horas. 

No entanto, as concentrações de quitobiose liberadas por esses isolados foram de apenas 2 µg.  

A liberação de quitotriose também foi baixa durante o cultivo dos isolados (Apêndice 

J). As maiores concentrações de quitobiose foram detectadas no cultivo do isolados CH149 às 

24, 48 e 72 horas e corresponderam a 3 µg. 

 

Figura 18 - Cromatogramas exibindo a concentração de N-acetil-glicosamina no cultivo do 
isolado CH129 de acordo ao tempo de incubação 
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FONTE: CARDOZO, 2012 
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5.3.5 Avaliação da degradação de quitina pela quantificação de açúcares solúveis totais 
(AST) 

 
A maior concentração de AST foi observada durante o cultivo do isolado CH129. Esse 

isolado apresentou os maiores valores de AST com 24 (288,8 mg), 48 (711,3 mg), 72 (749,3 

mg) e 96 (717,4 mg) de cultivo. No cultivo dos demais isolados foram detectados valores que 

variaram até 30 mg. Entre esses, o cultivo dos isolados CH125 (48 e 96 horas), CH149 (72 

horas) e CHZ52 (24 horas) foram aqueles em que maiores concentrações de AST foram 

detectadas, sendo 18,1 e 26,4 (CH125), 29,1 (CH149) e 20,3 mg (CHZ52). Os resultados 

obtidos na avaliação da degradação de quitina através da quantificação de AST podem ser 

observados no Apêndice K. Com exceção do CH129, os demais resultados obtidos durante o 

cultivo dos isolados podem ser observados na Figura 19.  
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Figura 19 - Concentrações de AST liberados no cultivo das bactérias quitinolíticas de acordo 
ao tempo de incubação 
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Nota: Os resultados referentes ao isolado CH129 foram retirados da figura acima por serem os únicos maiores 
que 30 mg. (ver Apêndice K) 
 
FONTE: CARDOZO, 2012 
 
 
5.3.6 Avaliação da atividade de enzimas quitinolíticas 
  

 Observou-se que todas as bactérias foram capazes de expressar as três quitinases 

avaliadas (N-acetil-glicosaminidases, quitobiosidases e endoquitinases). No entanto, nem 

todas as bactérias mostraram o mesmo nível de atividade ao longo das 96 horas de cultivo. O 
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isolado CHZ306, foi o único que apresentou atividade superior a 0,01 U.mL-1 para as três 

enzimas avaliadas em 24, 48, 72 e 96 horas de cultivo. 

Avaliando cada enzima individualmente, observou-se que seis isolados (CH125, 

CH149, CH150, CH286, CHZ52 e CHZ306) apresentaram atividade de N-acetil-

glicosaminidases entre 0,01 e 0,06 U.mL-1, sendo que os demais isolados apresentaram 

atividade inferior 0,01 U.mL-1. A atividade de N-acetil-glicosaminidases variou entre os 

isolados e oscilou ao longo do período de cultivo, mas de maneira geral, as maiores atividades 

foram observadas em 48 e 96 horas de cultivo. Os isolados CH150 (0,0530 U.mL-1), CHZ306 

(0,04020 U.mL-1) e CH149 (0,03903 U.mL-1) foram aqueles que apresentaram maiores 

atividades de N-acetil-glicosaminidases. No entanto, em diferentes períodos, sendo CHZ306 

com 48 horas e CH150 e CH149 com 96 horas de cultivo.  

A atividade das enzimas N-acetil-glicosaminidases dos 12 isolados pode ser observada 

na Figura 20 e Apêndice L. 

 
Figura 20 - Atividades de N-acetil-glicosaminidases das bactérias quitinolíticas de acordo ao 

tempo de incubação 
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FONTE: CARDOZO, 2012 

 

A atividade de quitobiosidades foi maior após 24 horas de incubação e foi observado 

que sete isolados (CH125, CH141, CH149, CH150, CH286, CHZ113 e CHZ306) 

apresentaram atividade de quitobiosidases entre 0,01 e 0,05 U.mL-1, sendo que os demais 

isolados apresentaram atividade inferior 0,01 U.mL-1. A atividade de quitobiosidases também 

variou entre os isolados, mas de maneira geral, as maiores atividades foram observadas nas 
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primeiras 24 horas e se manteve estável entre 0,01 e 0,03 U.mL-1 em pelos menos seis dos 

isolados (CH125, CH149, CH150, CH286, e CHZ306). Os isolados CH149 (0,0478 U.mL-1), 

CH150 (0,0335 U.mL-1), CHZ306 (0,0331 U.mL-1) e CH125 (0,0312 U.mL-1) foram aqueles 

que apresentaram maiores atividades de quitobiosidases, sendo todos com 24 horas de cultivo. 

A atividade das enzimas quitobiosidases dos 12 isolados pode ser observada na Figura 

21 e Apêndice M. 

 
Figura 21 - Atividades de quitobiosidases das bactérias quitinolíticas de acordo ao tempo de 
incubação 
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FONTE: CARDOZO, 2012 

 

A atividade de endoquitinases diminuiu a partir das 24 horas iniciais de cultivo e foi 

observado que seis isolados (CH125, CH141, CH149, CH150, CH286 e CHZ306) 

apresentaram atividade de endoquitinases entre 0,01 e 0,045 U.mL-1, sendo que os demais 

isolados apresentaram atividade inferior 0,01 U.mL-1. A atividade de endoquitinases também 

variou entre os isolados, mas de maneira geral, as maiores atividades foram observadas nas 

primeiras 24 horas, ocorrendo posteriormente um declínio até as 96 horas de cultivo de pelos 

menos seis dos isolados (CH125, CH141, CH149, CH150, CH286 e CHZ306). Os isolados 

CH149 (0,04017 U.mL-1), CHZ306 (0,03211 U.mL-1), CH125 (0,02848 U.mL-1) e CH150 

(0,02281 U.mL-1) foram aqueles que apresentaram maiores atividades de endoquitinases, 

sendo todos com 24 horas de cultivo. 

A atividade das enzimas endoquitinases dos 12 isolados pode ser observada na Figura 

22 e Apêndice N. 
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Figura 22 - Atividades de endoquitinases das bactérias quitinolíticas de acordo ao tempo de 
incubação 
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FONTE: CARDOZO, 2012 

 

  

5.4 Avaliação do perfil enzimático de bactérias quitinolíticas 
 
5.4.1 Eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) 

 
Perfis enzimáticos de cada isolado quitinolítico foram obtidos por SDS-PAGE durante 

96 horas de cultivo em meio mineral com quitina. A comparação dos perfis enzimáticos 

obtidos de cada isolado com SDS-PAGE foi realizada através do programa Bionumerics. 

Cinco dendrogramas foram contruídos, sendo quatro comparando os perfis enzimáticos em 

relação aos tempos avaliados (24, 48, 72 e 96 horas) (Figura 23) e um comparando todos os 

perfis enzimáticos (Figura 24). Analisando os dendrogramas contruídos para comparação do 

perfil enzimático dos isolados em relação ao tempo, observou-se que os isolados não 

apresentaram o mesmo perfil de bandas em nenhum dos tempos avaliados. A maior 

similaridade (80%) encontrada foi observada entre os isolados CH141 e CH150 no período de 

24 horas de incubação. Através do dendrograma contruído para comparação de todos os perfis 

enzimáticos, observou-se que os isolados apresentaram diferentes perfis e que com exceção 

dos isolados CH141 e CH286, os perfis de cada isolado em diferentes tempos estão mais 

relacionados entre eles mesmos. 
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Figura 23 - Dendrogramas construídos com os perfis enzimáticos dos isolados obtidos 
através da técnica de SDS-PAGE de acordo ao tempo de incubação 
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Figura 24 - Dendrogramas construídos com os perfis enzimáticos dos isolados obtidos 
através da técnica de SDS-PAGE durante 96 horas de cultivo 
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Analisando cada gel individualmente, observou-se que todos os isolados apresentaram 

bandas entre 30 e 130 kDa e que todos apresentaram pelo menos quatro bandas entre 50 e 100 

kDa. Observou-se também que com exceção do CH129, todos os isolados apresentaram duas 

bandas entre 100 e 130 kDa. No entanto, as intensidades nessas bandas foram diferentes entre 

os períodos verificados. Alguns isolados (CH101, CH125, CH141, CH149, CH150, CH286, 

CHZ113 e CHZ306) apresentaram maiores intensidades nessas bandas com 24 horas e alguns 

apresentaram ausência (CH147 às 24 horas e CH141 às 96 horas) ou intensidades 

extremamente baixas (CH101 e CH286 às 48 horas) em um dos períodos verificados. 

Em relação a banda de aproximadamente 130 kDa, observou-se que alguns isolados 

(CH125, CH149, CH150 e CH306) apresentaram diminuições nas intensidades ou ausência 

de bandas ao longo do cultivo. Quanto a banda de aproximadamente 100 kDa, observou-se 

que vários isolados (CH101, CH125, CH149, CH150, CH151, CHZ113 e CHZ306) 

mantiveram concentrações semelhantes ou simplesmente apresentaram essa banda ao longo 

das 96 horas de cultivo. 

 Em relação ao número de bandas presentes nos géis, observou-se que os isolados 

apresentaram diferentes números em relação aos tempos verificados. Os maiores números de 

bandas observadas ao longo do cultivo foram 12 (CH125, CH286 e CHZ306), 11 (CH149, 

CH150 e CH151), 10 (CHZ52), 9 (CHZ113), 8 (CH101, CH147 e CHZ306) e 7 (CH129). 

 Os resultados citados acima podem ser observados através da Figura 25. 
 

Figura 25 - Perfil enzimático do isolado CH101 de acordo ao tempo de incubação 
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Legenda: [1]: Padrão de peso molecular; [2]: Perfil com 24 horas; [3]: Perfil com 48 horas; [4]: Perfil com 72 
horas; [5]: Perfil com 96 horas. 
 
FONTE: CARDOZO, 2012 
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
6.1 Caracterização molecular de bactérias quitinolíticas pertencentes ao gênero 
Aeromonas 
 

A similaridade (>99%) observada entre as bactérias quitinólíticas estudadas com 

quatro espécies diferentes do gênero Aeromonas (Aeromonas punctata, Aeromonas 

hydrophila, Aeromonas aquariorum e Aeromonas caviae) a partir do gene 16S rRNA está 

relacionada à heterogeneidade limitada desse gene entre as espécies de Aeromonas 

(MORANDI et al., 2005). De acordo com Martin Carnahan e Joseph (2005), espécies do 

gênero Aeromonas apresentam alta similaridade entre elas (97,8-100%) e análises baseadas 

nas sequências do gene 16S rRNA mostram menos de 1% de variabilidade entre as espécies, o 

que pode definir claramente um isolado de Aeromonas somente até o nível de gênero 

(MARTIN CARNAHAN; JOSEPH, 2005). Dessa maneira, buscamos uma definição desses 

isolados em nível de espécie avaliando adicionalmente três housekeeping genes (recA, rpoB e 

rpoD). 

Analisando individualmente as sequências de cada housekeeping gene, observou-se 

que os isolados podem representar duas espécies (Aeromonas punctata e Aeromonas caviae) 

segundo o gene recA e rpoD e outras duas espécies (Aeromonas punctata e Aeromonas 

hydrophila) segundo o gene rpoB. Aeromonas punctata e Aeromonas caviae observadas pelas 

sequencias do gene recA e rpoD são consideradas como sinônimo uma da outra, embora A. 

punctata anteceda a publicação e validação de A. caviae por nome quase 30 anos (MARTIN 

CARNAHAN; JOSEPH, 2005). Esse fato está relacionado à classificação de Aeromonas 

punctata, ou seja, tanto A. punctata como A. caviae compartilham a mesma cepa tipo (ATCC 

15468T). Este problema surgiu porque a cepa neótipo de A. punctata foi relatada como NCMB 

74 (equivalente a ATCC 23309). Além disso, NCMB 74 é também a cepa tipo de A. 

eucrenophila. 

Os nossos resultados mostram que o uso da técnica Multilocus Sequence Analysis 

(MLSA) não está sendo apropriada em Aeromonas pelas dificuldades encontradas para 

identificação de espécie. Além disso, vários autores relatam a existência de muitas 

controvérsias na classificação de Aeromonas (POPOFF, 1984; POPOFF et al., 1981; 

HICKMAN-BRENNER et al., 1987; KUIJPER et al., 1989; CARNAHAN et al., 1991; 

JANDA; ABBOTT, 2010). 

A taxonomia do gênero Aeromonas não ficou clara por muitos anos, sendo que até 

1980 somente quatro espécies estavam descritas na literatura (POPOFF, 1984). Extensos 
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estudos de hibridação DNA-DNA realizados posteriormente (CARNAHAN et al., 1991; 

HICKMAN-BRENNER et al., 1987; KUIJPER et al., 1989; POPOFF et al., 1981) tiveram 

como resultado o reconhecimento de 14 grupos de homologia. Já em 2010, 24 espécies de 

Aeromonas estavam presentes na literatura incluindo a proposta de uma espécie denominada 

Aeromonas tecta (JANDA; ABBOTT, 2010). No entanto, por mais que a taxonomia de 

Aeromonas tenha assistido a um grande número de espécies propostas nas últimas três 

décadas, ainda existem discussões pendentes na nomenclatura (JANDA; ABBOTT, 2010). 

Uma das discussões está associada à classificação das espécies desse gênero devido ao 

número limitado de cepas que foram analisadas para fins taxonômicos (JANDA; ABBOTT, 

2010; JOSEPH; CARNAHAN, 1994), ou seja, de sete espécies de Aeromonas recentemente 

publicadas, apenas três delas (A. molluscorum, A. aquariorum e A. tecta) foram propostas 

com base na análise de mais de três cepas. Isso mostra um nítido contraste com espécies bem 

definidas, tais como A. media, A. veronii, A. schubertii, A. jandaei, A. trota, e A. bestiarum, 

onde os números comparáveis são muito mais elevados (entre 7 e 15 cepas) (JANDA; 

ABBOTT, 2010). Christensen e colaboradores (2001) questionaram a validade de descrever 

uma nova espécie com base em uma única estirpe. Eles sugerem que um mínimo de cinco 

linhagens bem caracterizadas tanto fenotipicamente quanto genotipicamente devem ser o 

padrão mínimo para uma proposta de espécie e ter incluída a sequência completa do gene 16S 

rRNA. No entanto, controvérsias taxonômicas também tem sido atribuídas a ausência de 

marcadores fenotípicos suficientes para diferenciação das espécies de Aeromonas (NHUNG et 

al., 2007) e o gene 16S rRNA fornece uma identificação limitada até o nível de gênero 

(MARTÍNEZ-MURCIA, 1999; MORANDI et al., 2005). . 

O estudo de diferentes genes tem sido satisfatório para classificação bacteriana, mas a 

utilização de cepas padrão em substituição as sequências disponibilizadas em bancos de dados 

seria outra boa alternativa à identificação. No entanto, um dos caminhos mais promissores 

para resolver muitos problemas e questões na nomenclatura e taxonomia em Aeromonas é a 

utilização do sequenciamento total do genoma e a análise de microarray (NASH et al., 2006; 

SESHADRI et al., 2006). 

 

6.2 Determinação das condições de cultivo para avaliação da degradação de quitina por 
bactérias quitinolíticas do gênero Aeromonas 
 
6.2.1 Metodologia de cultivo e contagem de bactérias quitinolíticas 

 
O crescimento bacteriano pode ser medido a partir de métodos diretos e indiretos de 
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contagem (Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater - APHA, 1995). 

Um dos métodos indiretos de contagem é a turbidez, o qual representa um método rápido e 

muito útil para estimar o número de células em uma amostra. No entanto, quando trabalhamos 

com quitina, encontramos a dificuldade dela corresponder a um polissacarídeo insolúvel em 

água ou qualquer outro solvente comumente utilizado (CAMPANA-FILHO et al, 2007), o 

que impossibilita a utilização de medidas espectroscópicas em suas análises. 

Dentre as metodologias utilizadas para contagem de células viáveis, podemos citar a 

contagem de bactérias em placa, a qual pode ser realizada através da semeadura da amostra 

em profundidade (pour plate) ou superfície (spread plate) (Standard Methods for the 

Examination of Water and Wasterwater - APHA, 1995). O método de pour plate apresentou 

dificuldade para visualização dos halos de hidrólise de quitina nos testes iniciais devido à 

sobreposição das colônias de bactérias quitinolíticas no ágar. Devido a essa desvantagem, o 

método de spread plate foi selecionado para o estudo, possibilitando assim, uma melhor 

contagem das colônias bacterianas e visualização dos halos de hidrólise de quitina. Além 

disso, o método spread plate possibilitou a utilização de pérolas de vidro durante a 

semeadura, o que facilitou a distribuição dos inóculos em placas e tornaram o processo mais 

ágil que com a utilização da alça de Drigalski. 

  

6.2.2 Avaliação das variáveis selecionadas 
 

A temperatura de 28 °C na avaliação das condições de cultivo foi selecionada por ser 

aquela utilizada por Souza (2009) durante o isolamento no estudo da diversidade de bactérias 

quitinoliticas no litoral do estado de São Paulo e a temperatura de 37 °C foi selecionada por 

ser aquela em que a maioria das bactérias se desenvolvem e por ser muito utilizada na 

microbiologia clássica. 

Através dos resultados obtidos, observou-se que todos os isolados apresentaram 

maiores concentrações a 28 °C quando comparado à temperatura de 37 °C. Até mesmo os 

isolados (CH147, CH149, CH129, CHZ52 e CH286) que atingiram crescimento semelhante 

nas duas temperaturas nas primeiras 24 horas foram sensíveis à temperatura de 37 °C nas 

próximas 72 horas de cultivo e mostraram uma redução do número de células viáveis. Já 

alguns os isolados (CH101, CH150, CH141, CHZ113 e CHZ306), mostraram maior 

sensibilidade à temperatura de 37°C desde as primeiras 24 horas de cultivo. 

Brzezinska e Donderski (2001) avaliaram a influência da temperatura na atividade 

quitinolítica de bactérias do gênero Aeromonas isoladas do lago Jeziorak na Polônia. Nesse 
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estudo, a temperatura de 20 °C, a qual foi utilizada para isolamento das bactérias foi aquela 

que apresentou atividade quitinolítica superior às outras analisadas (10 °C, 30 °C e 40 °C) por 

Aeromonas sp. Resultados similares foram encontrados no presente estudo, uma vez que 

todos os isolados cresceram melhor a 28 °C, temperatura a qual foi realizado o isolamento 

inicial realizado por Souza, (2009). 

A capacidade desses isolados atingirem melhor crescimento a 28 °C é uma boa 

alternativa para a produção industrial de quitinases em larga escala, pois tratamentos que 

envolvem resfriamento ou aquecimento na indústria requerem custos elevados e sistemas cada 

vez mais específicos (SARKAR et al., 2010). Assim, de acordo com os resultados obtidos, a 

temperatura de 28 °C foi selecionada para avaliação da concentração de quitina e pH. 

A concentração de quitina coloidal foi selecionada buscando a concentração mínima e 

máxima utilizada nos trabalhos encontrados na literatura (0,5% e 2,5%) (BRZEZINSKA; 

DONDERSKI, 2001; DONDERSKI; TRZEBIATOWSKA, 2000; NIELSEN et al., 2011; 

URIA et al., 2006; ZHOU, 1999). Já a concentração de 1,2% de quitina, foi incluída no estudo 

por ser aquela utilizada no isolamento das bactérias quitinolíticas por Souza (2009). 

Observou-se através dos resultados obtidos que nove isolados (CH101, CH147, 

CH149, CH150, CH151, CH129, CH141, CH286 e CHZ52) apresentaram maiores 

concentrações quando cultivados a 2,5% de quitina e três isolados (CH125, CHZ113 e 

CHZ306) atingiram maiores concentrações a 1.2% de quitina. Esses isolados atingiram 

maiores concentrações em diferentes períodos de incubação. No entanto, avaliando o 

crescimento dos isolados em diferentes concentrações de quitina e independente do período 

de incubação, foi observado que o crescimento máximo de alguns isolados (CH101, CH141, 

CH147 e CHZ52) foi relativamente proporcional a quantidade de substrato presente no meio, 

ou seja, esses isolados atingiram maiores concentrações na medida em que foram expostos a 

maiores concentrações de quitina. Resultados semelhantes foram observados por Donderski e 

Trzebiatowska (2000) e Brzezinska e Donderski (2001) verificando atividade quitinolítica de 

bactérias planctônicas e do gênero Aeromonas, respectivamente. Eles observaram que a 

atividade quitínolítica sofreu aumento na medida em que a concentração de quitina coloidal 

era maior. No entanto, no caso de alguns dos nossos isolados (CH129, CH147, CH149 e 

CH151), o crescimento máximo a 0,5% de quitina foi relativamente semelhante ao 

crescimento máximo dos isolados expostos a pelo menos uma das outras concentrações de 

cultivo verificadas. 

Os microrganismos podem responder de diferentes maneiras às condições físicas e 

químicas do ambiente, entretanto, quando trabalhamos com isolados ambientais torna-se 
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ainda mais difícil fornecer as condições específicas para o seu desenvolvimento e avaliar seu 

comportamento frente a essas condições. Geralmente é esperado que quanto maior a 

concentração de substrato, maior o crescimento bacteriano. No entanto, certos fatores podem 

atuar limitando seu crescimento. A presença e ação de quitooligossacarídeos parcialmente 

desacetilados no cultivo, por exemplo, é um desses fatores e tem sido discutido entre os 

pesquisadores (EIJSINK et al., 2000; FUKAMIZO et al., 2001; TEWS et al., 1997; VAN 

AALTEN et al., 2001). Esses quitooligossacarídeos podem atuar como inibidores de 

quitinases, o que poderia influenciar no crescimento bacteriano. Donderski e Trzebiatowska 

(2000) observaram também que o acúmulo de produtos intermediários, provenientes da 

decomposição de quitina, podem atuar como inibidores da síntese de quitinases. Por exemplo, 

N-acetil-glicosamina (GlcNAc) é utilizada pelas bactérias como fonte de carbono e 

nitrogênio, mas por outro lado, grandes quantidades de N-acetil-glicosamina (GlcNAc) podem 

inibir a produção de outras quitinases envolvidas na degradação de quitina e dificultar o 

crescimento bacteriano em cultivos no qual somente a quitina está presente como fonte de 

carbono.  

Com os resultados obtidos, comparando o crescimento dos isolados em diferentes 

concentrações de quitina, foi possível observar o comportamento desses isolados em relação a 

disponibilidade de substrato. Sendo assim, duas concentrações de quitina (1,2% e 2,5%) 

foram selecionadas para avaliação da variável pH. 

Os valores de pH utilizados na avaliação das condições de cultivo foram selecionados 

buscando trabalhar com um potencial hidrogeniônico acima e abaixo de 7,0, o qual foi 

utilizado por Souza (2009) no isolamento das bactérias quitinolíticas. 

Avaliando o crescimento dos isolados em diferentes valores de pH, observou-se que os 

isolados ficaram divididos em três grupos de pH quanto ao crescimento máximo que 

atingiram. No entanto, todos os isolados foram capazes de manter o crescimento nas três 

faixas de pH. No caso no isolado CH129, o cultivo em pH 6,0 possibilitou que atingisse um 

crescimento máximo superior a uma escala logarítimica comparado ao pH 7,0. Takagi e 

colaboradores (2006) avaliaram a influência do pH no crescimento celular e na produção de 

polissacarídeo por H. influenzae tipo b (PSb). Eles observaram que a introdução do controle 

do pH foi o grande diferencial na melhora da produtividade de PSb e que essa melhora deve-

se a três importantes condições de cultivo, ou seja, da composição do meio de cultura, da 

aeração e do controle do pH. Por outro lado, Donderski e Trzebiatowska (2000) citaram que o 

crescimento de bactérias quitinolíticas e degradação de quitina dependem de muitos fatores 

ambientais, sendo os mais importantes o pH, temperatura, concentração de quitina e tempo de 
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incubação, respectivamente. 

Através das variáveis aqui analisadas, selecionamos as condições em que os isolados 

atingiram o maior crescimento, possibilitando assim, fornecer a eles melhores condições para 

o crescimento e estudo da degradação de quitina e expressão de quitinases. 

 

6.3 Avaliação da degradação de quitina por bactérias quitinolíticas do gênero 
Aeromonas 
 
6.3.1 Avaliação da degradação de quitina 
 

A visualização dos halos de hidrólise, produzidos pela atividade enzimática de bactérias 

quitinolíticas em ágar mineral contendo quitina como única fonte de carbono, permite avaliar 

rapidamente a degradação de quitina por um grande número de bactérias. Esse método é 

prático, de fácil visualização e indica o potencial de produção de quitinases por bactérias 

quitinolíticas (AKUTSU et al., 1993; AVELIZAPA et al., 1999; CODY et al., 1989; 

HOWARD et al., 2003). Além disso, estudos realizados por Keyhani e Roseman (1999) 

mostraram que as quitinases bacterianas são enzimas expressas somente quando a quitina é a 

única fonte de carbono presente no meio de cultura, pois quando cultivaram Vibrio furnisii em 

meios de cultura contendo outras fontes de carbono e quitina, os halos de hidrólise não foram 

observados.  

Através dos resultados obtidos após 96 horas de cultivo a 28 °C em ágar mineral 

contendo 1,2% de quitina, observou-se que três isolados (CH125, CHZ52 e CHZ306) 

apresentaram halos maiores que 5,10 mm. Esses resultados foram melhores que os 

encontrados em Bacillus alvei onde um halo com raio de 3,8 mm foi observado somente após 

8 dias de cultivo. Donderski e Trzebiatowska (2000) em um estudo com diferentes bactérias 

isoladas do Lago Jeziorak na Polônia observaram um halo de 6,0 mm no cultivo de Erwinia 

stewartii produzido somente após 144 horas de cultivo. Halos de 6,0 mm e 7,0 mm 

produzidos por Aeromonas hydrophila e Aermonas sp., respectivamente, foram observados 

somente após 192 horas de cultivo (DONDERSKI; TRZEBIATOWSKA, 2000). Outros 

trabalhos avaliando o potencial de degradação de quitina em meio sólido por bactérias 

quitinolíticas podem ser encontrados na literatura (AKUTSU et al., 1993; AVELIZAPA et al., 

1999; CODY et al., 1989; HOWARD et al., 2003; MURTHY; BLEAKLEY, 2012). No 

entanto, esses trabalhos utilizam meios de cultivo com diferentes composições, diferentes 

concentrações de quitina e diferentes metodologias de preparação de quitina coloidal, o que 

dificulta a comparação do potencial desses isolados. 
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Outra metodologia utilizada para avaliar a degradação de quitina foi a quantificação dos 

monômeros (N-acetil-glicosamina), dímeros (quitobiose) e trímeros (quitotriose) de açúcares 

liberados durante o periodo de 96 horas de cultivo. A quantificação desses produtos foi 

realizada por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), (BASSLER et al., 1991; 

JAMIALAHMADI et al., 2011; JUNG et al., 2007; KOGA et al., 1998; UEDA et al., 2003). 

De acordo com os resultados obtidos, foi observado que com exceção do cultivo do isolado 

CH129 que apresentou as maiores concentrações de N-acetil-glicosamina nos períodos 

verificados, todos os outros cultivos apresentaram ausência, concentrações baixas ou 

extremamente baixas dos monômeros, dímeros e trímeros liberados na hidrólise da quitina. 

Esse resultado mostra-se um tanto obscuro, uma vez que as atividades de endoquitinases, 

quitobiosidases e N-acetil-glicosaminidases foram observadas durante todos os períodos de 

cultivo. Entretanto, podemos justificar os resultados obtidos nesse estudo através do processo 

de degradação de quitina e do sistema de transporte de quitooligassacarídeos por Vibrio 

furnissi (KEYHANI; ROSEMAN, 1999; KEYHANI et al., 2000). O processo de degradação 

de quitina envolve uma série de passos enzimáticos (KEYHANI; ROSEMAN, 1999), os quais 

envolvem quitinases extracelulares e intracelulares (COHEN-KUPIEC; CHET, 1998; 

HARMAN et al., 1993; KEYHANI; ROSEMAN, 1999; LI; ROSEMAN, 2004; SAHAI; 

MANOCHA, 1993). Segundo Keyhani et al. (2000), existem porinas específicas denominadas 

quitoporinas que realizam o transporte de oligossacarídeos maiores [(GlcNAc)n=2-6] para o 

espaço periplasmático e o transporte de GlcNAc e outros açúcares é feito por porinas comuns. 

Em seguida, pelo menos duas hidrolases específicas para oligossacarídeos de quitina 

presentes no espaço periplasmático degradam os oligossacarídeos em monossacarídeos 

(GlcNAc) e dissacarídeos (GlcNAc)2, os quais atravessam a membrana interna da bactéria 

através de sistemas de transporte distintos e finalmente chegam ao citoplasma (BASSLER et 

al., 1991; BOUMA; ROSEMAN, 1996; KEYHANI et al., 1996;  KEYHANI; ROSEMAN, 

1997; LI; ROSEMAN, 2004). No citoplasma, os dissacarídeos (GlcNAc)2 são primeiramente 

hidrolisados a monossacarídeos (GlcNAc) e em seguida as moléculas de GlcNAc são 

convertidas a acetato, amônia e frutose 6-fosfato (COMB; ROSEMAN, 1958). 

O processo de degradação de quitina e o sistema de transporte de quitooligassacarídeos 

por V. furnissi (KEYHANI; ROSEMAN, 1999; KEYHANI et al., 2000) pode ser aplicado aos 

nossos resultados, já que maiores concentrações de N-acetil-glicosamina, quitobiose e 

quitotriose não foram detectadas possivelmente por terem sido metabolizadas e/ou estarem 

presentes no espaço periplasmático bacteriano. Além disso, segundo BASSLER et al. (1991), 

GlcNAc, (GlcNAc)2 e (GlcNAc)3 são consumidos rapidamente pelas células. Já em relação ao 
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isolado CH129, possivelmente seu mecanismo de degradação diferencia-se dos outros 

isolados e concentra-se principalmente na liberação de GlcNAc a partir da molécula de 

quitina, a qual é convertida para frutose 6-fosfato pela via glicolítica e que pode ser 

transportada para o interior das células por meio de porinas comuns.  

Os resultados obtidos na avaliação da degradação de quitina através da quantificação 

de açúcares solúveis totais (AST) liberados durante o cultivo também podem ser justificados 

pelo processo de degradação por V. furnissi (KEYHANI; ROSEMAN, 1999). Através desse 

ensaio realizado pelo método de Antrona, foi possível verificar a liberação de açúcares 

solúveis totais em todos os períodos (24, 48, 72 e 96 horas) de cultivo por todos os isolados. 

Alguns isolados produziram quantidades elevadas de AST em todos ou pelo menos um 

período verificado. Esses resultados mostram que as bactérias atuaram na degradação de 

quitina durante as 96 horas de cultivo. No entanto, a quantificação dos produtos de hidrólise 

de quitina por cromatografica líquida de alta eficiência e dos açúcares solúveis totais não são 

apropriadas para avaliação desse processo, pois não permitem monitorar a degradação devido 

à insolubilidade da quitina. Dessa maneira, não foi possível determinar a concentração de 

quitina inicial e durante o cultivo para avaliar a degradação no período de 96 horas de 

incubação e selecionar o isolado com maior capacidade.  

 
6.3.2 Avaliação da atividade de enzimas quitinolíticas 

 
 As atividades das enzimas N-acetil-glicosaminidase, quitobiosidase e endoquitinase 

foram avaliadas utilizando o kit Chitinase Assay (Sigma-Aldrich). A avaliação por esse kit é 

baseada na hidrólise enzimática de análogos sintéticos de N-acetil-glicosamina ou 

oligossacarídeos de quitina ligados ao p-nitrofenol. A hidrólise desses análogos pelas enzimas 

libera p-nitrofenol (4-nitrofenol), o qual após ionização em pH básico, pode ser 

colorimetricamente medido a 405 nm. O uso de p-nitrofenol ligado a substratos para 

quitinases tem sido descrito e utilizado por vários autores, facilitando a detecção da atividade 

quitinolítica em culturas fúngicas e bacterianas, em macrófagos lisados e preparações de 

enzimas purificadas (BASSLER et al., 1991; HOWARD, 2003; KEYHANI; ROSEMAN, 

1999; SOUZA, 2009; SUGINTA, 2007; SVITIL et al., 1997; TRONSMO; HARMAN, 1993). 

 De maneira geral, observou-se através da avaliação da atividade das enzimas 

quitinolíticas que todas as bactérias foram capazes de expressar as três quitinases avaliadas. 

No entanto, os isolados mostraram diferentes níveis de atividade para essas enzimas ao longo 

das 96 horas de cultivo. As maiores atividades de N-acetil-glicosaminidase foram observadas 

em 96 horas de incubação. Já as maiores atividades das enzimas quitobiosidases e 



72 
 

endoquitinases foram observadas em 24 horas de incubação.  

 Em nossos resultados foi esperado encontrar relações entre a avaliação da atividade 

enzimática e a degradação de quitina por esses isolados. No entanto, essa relação não foi 

observada, visto que somente três enzimas foram avaliadas e outras quitinases diferentes das 

avaliadas podem ter sido expressas durante a degradação de quitina. Estudos mostram, por 

exemplo, seis quitinases expressas por B. circulans WL-12 (WATANABE et al., 1990), oito 

quitinases em Aeromonas spp. (UEDA e ARAI, 1992;  UEDA et al., 1995),  seis genes em V. 

harveyi que codificam pelo menos dez quitinases dependendo do tipo de quitina utilizada no 

cultivo (SVITIL et al., 1997),  quatro quitinases por Alteromonas spp. O-7 (ORIKOSHI et al., 

2005) e quatro quitinases codificadas apenas pelo gene chi1 em Aeromonas caviae 

(MUHAMMAD et al., 2010). 

Os resultados obtidos por esses autores mostram que o processo de degradação de 

quitina é realizado com ação conjunta de várias quitinases que exercem diferentes funções. 

Além disso, a cascata de degradação de quitina é extremamente regulada e envolve várias 

transduções de sinais com múltiplas proteínas extracelulares, periplasmáticas, de membrana e 

citoplasmáticas até a conversão de quitina a acetato, amônia e frutose 6-fosfato (BASSLER et 

al., 1991a,b; COMB; ROSEMAN, 1958; LI; ROSEMAN, 2004; YU et al., 1993). Dessa 

maneira, torna-se difícil a tentativa de realizar qualquer relação entre os resultados obtidos no 

presente estudo. No entanto, esses resultados fornecem uma visão geral do processo de 

degradação de quitina e da expressão de N-acetil-glicosaminidases, quitobiosidases e 

endoquitinases por esses isolados durante 96 horas de cultivo. 

 
6.3.3 Avaliação do pH 
 

Através da avaliação do pH ao longo de 96 horas de incubação, foi observado que o 

cultivo das bactérias quitinolíticas apresentou variações durante as 96 horas de cultivo. No 

entanto, a comparação dessas variações de pH com a atividade quitinolítica dos isolados é um 

tanto difícil de ser realizada, uma vez que o pH sofreu alterações devido a vários fatores 

durante o cultivo. Esses fatores incluem os produtos excretados pelas bactérias, os produtos 

liberados através da lise celular bacteriana, as proteínas presentes no meio e a própria 

degradação de quitina. Dessa maneira, torna-se difícil afirmar o pH no qual as enzimas 

apresentam maior atividade. Para responder esse tipo de questão, deveríamos avaliar o extrato 

enzimático ou as proteínas individualmente para afirmar qual pH seria ideal para a atividade 

enzimática. 

A influência do pH na atividade quitinolítica de Aeromonas sp., Aeromonas 
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salmonicida e Aeromonas hydrophila foi verificada por Brzezinska e Donderski (2001). Os 

autores observaram que todos os isolados apresentaram maior atividade quitinolítica em pH 

6,0. Donderski e Trzebiatowska (2000) também verificaram a influência do pH na atividade 

quitinolítica de isolados de diferentes espécies e a maioria dos isolados, incluindo Aeromonas 

spp., apresentaram maior atividade quitinolítica em pH 6,0. Já Bacillus firmus e Bacillus 

pumilus apresentaram maior atividade em pH 5,0. Verificando a atividade quitinolítica em 

Arthrobacter sp., Morrissey et al. (1976) observaram maior atividade em pH 4,9, enquanto 

Monreal e Reese (1969) observaram maior atividade quitinolítica por Serratia marcescens em 

pH 6,4.  

Apesar desses estudos terem verificado o pH no qual as quitinases apresentaram 

maiores atividades quitinolíticas, certos cuidados devem ser tomados em experimentos 

envolvendo a utilização de quitinases, pois por mais que a atividade quitinolítica seja maior 

em um determinado pH, quitinases com funções específicas podem necessitar de diferentes 

pH em relação às outras para produzir maiores atividades. Keyhani e Roseman (1999), por 

exemplo, observaram que uma N-acetil-glicosaminidase é altamente específica para 

oligossacarídeos de quitina, e mais interessante, que muda a sua especificidade para um deles 

(dissacarídeo) com a mudança do pH. Assim, essa enzima hidrolisa (GlcNAc)n=2-6, em pH 5,8, 

mas a atividade com (GlcNAc)n=3-6 aumenta muitas vezes com o aumento do pH, enquanto 

que a atividade com (GlcNAc)2 diminui. Com o pH da água do mar (8,0-8,3), a atividade 

enzimática com dissacarídeo foi praticamente indetectável. A observação realizada por 

Keyhani e Roseman (1999) também pode ser aplicada aos resultados obtidos com o cultivo 

dos isolados CH129 e CH151 no presente estudo, os quais indicaram maiores liberações de N-

acetil-glicosamina detectadas por HPLC exatamente nos períodos (CH129 às 24, 48, 72 e 96 

horas e CH151 às 24 horas) em que o pH foi aproximadamente 6,0.  

As maiores liberações de N-acetil-glicosamina por esses isolados em pH abaixo de 6,0 

indicam maiores atividades de N-acetil-glicosaminidase. No entanto, essas indicações não 

mostram relação com os resultados encontrados na avaliação da atividade quitinolítica, onde 

CH129 e CH151 apresentaram uma das menores atividades para N-acetil-glicosaminidases. 

Isso pode ter ocorrido devido a utilização de análogos sintéticos de N-acetil-glicosamina 

ligados ao p-nitrofenol para determinação da atividade enzimática, ou seja, por mais que esses 

tipos de análogos tenham sido amplamente utilizados e facilitado muito as triagens envolvidas 

na atividade quitinolítica (BASSLER et al., 1991; HOWARD, 2003; KEYHANI; 

ROSEMAN, 1999; SUGINTA, 2007; SVITIL et al., 1997; TRONSMO; HARMAN, 1993), as 

informações adquiridas com a utilização de análogos podem levar a conclusões equivocadas 
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se a atividade enzimática não for medida utilizando os substratos naturais (KEYHANI; 

ROSEMAN, 1999). 

Variações na atividade de muitas hidrolases quando medidas com substratos análogos 

sintéticos podem mostrar diferenças tão maiores quanto 1000 vezes em comparação com 

substratos naturais (KEYHANI; ROSEMAN, 1999). Um exemplo disso foi observado com V. 

furnissii, o qual possui pelo menos quatro enzimas que não pertencem ao sistema clássico de 

classificação das quitinases (CHITLARU; ROSEMAN 1996; KEYHANI; ROSEMAN, 

1996a,b). A enzima designada chitodextrinase, por exemplo, apresenta uma sequência de 

aminoácidos com homologia a um grande número de quitinases, mas não é um quitinase. Essa 

enzima é essencialmente incapaz de hidrolisar quitina, mas hidrolisa oligossacarídeos de 

quitina (GlcNAc)n>3. Embora esta enzima seja capaz de hidrolisar substratos artificiais de p-

nitrofenol-(GlcNAc)n=2, ela não demonstra qualquer atividade para dissacarídeos [(GlcNAc)2] 

ou trissacarídeos [(GlcNAc)3] naturais. Além disso, outros fatores como as diferenças no pH e 

temperatura ótima entre substratos artificiais e naturais tem sido relatadas por quitinases 

isoladas de Streptomyces (ROBBINS et al., 1988) e Bacillus (TAKAYANAGI et al., 1991). 

 

6.3.4 Avaliação do crescimento bacteriano 
 

A avaliação do crescimento bacteriano foi realizada com objetivo de relacionar as 

concentrações celulares (UFC.mL-1) com os níveis de atividade quitinolítica e a degradação 

de quitina durante 96 horas de cultivo das bactérias quitinoliticas. Através dos resultados 

obtidos, observou-se que o isolado CH150 foi um dos que apresentaram menores 

concentrações (107 UFC.mL-1). No entanto, foi o isolado que apresentou maior atividade para 

N-acetil-glicosaminidase e um dos que apresentaram maiores atividades para quitobiosidases 

e endoquitinases. O CH149 foi um dos isolados que apresentaram maiores concentrações e 

também um dos que apresentaram maiores atividades para as três enzimas avaliadas. O 

isolado CHZ306 apresentou crescimento com concentração intermediária e também foi aquele 

que apresentou maior atividade para as enzimas N-acetil-glicosaminidase, quitobiosidases e 

endoquitinases. Já o isolado CH129 foi um dos que apresentaram menores concentrações e 

menores atividades para as enzimas avaliadas. No entanto, o cultivo desse isolado foi aquele 

no qual maiores concentrações de N-acetil-glicosamina e AST foram encontrados.  

De acordo com essas observações, e considerando que as bacterias quitinoliticas 

estudadas foram isoladas de ambientes marinhos, podemos dizer que cada isolado possui sua 

particularidade, seja na tolerância as condições ambientais, na degradação de quitina ou nos 
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níveis de quitinases expressos. Além disso, esses isolados comportam-se de diferentes 

maneiras e não necessariamente aqueles que apresentam maior crescimento são aqueles que 

irão apresentar maior atividade quitinolítica ou degradação de quitina.  

 
6.4 Avaliação do perfil enzimático de bactérias quitinolíticas 
 

A avaliação do perfil enzimático foi realizada com objetivo de conhecer a expressão e 

a quantidade de enzimas expressas por cada isolado quando cultivados em caldo mineral com 

quitina como única fonte de carbono ao longo das 96 horas de incubação. 

Através dos resultados obtidos, observou-se que os perfis enzimáticos diferem entre os 

isolados e que os perfis de cada isolado observados em 24, 48, 72 e 96 horas também diferem 

entre eles ao longo do cultivo, mas esses perfis estão mais relacionados entre eles mesmos do 

que com os perfis de outros isolados, ou seja, cada isolado apresenta seu próprio perfil 

enzimático. No entanto, três semelhanças foram observadas entre os perfis desses isolados: 1) 

Os géis de todos os isolados apresentaram bandas entre 30 e 130 kDa; 2) Com exceção do 

CH129, todos os isolados apresentaram duas bandas entre 100 e 130 kDa; 3) Todos os 

isolados apresentaram pelo menos quatro bandas entre 50 e 100 kDa. 

Várias diferenças envolvendo o tamanho e a quantidade de quitinases expressas entre 

diferentes espécies podem ser observadas na literatura. Sitrit et al. (1995) observaram uma 

quitinase de Aeromonas caviae de 94 kDa, Ueda et al. (2000) observaram a expressão de uma 

N-acetil-gliconaminidase por Aeromonas sp. 10S-24 de 70 kDa, Itoi et al. (2007) 

identificaram uma endoquitinase de 110 kD produzida por Vibrio proteolyticus e Lan e 

colaboradores (2004) observaram a expressão de uma exoquitinase (90 kDa) e três 

endoquitinases (60, 70 e 90 kDa) por Aeromonas hydrophila Suwa-9. Em outro estudo, 

Muhammad et al. (2010) observaram quatro quitinases (92, 82, 70, and 55 kDa) expressas por 

Aeromonas caviae cultivadas em meio mínimo com extrato de levedura e quitina coloidal. Já 

Svitil et al. (1997) avaliaram a produção de quitinases por Vibrio harveyi isolado do ambiente 

marinho em diferentes formas de quitina. Eles observaram a expressão total de 10 quitinases 

(42, 45, 47, 67, 77, 91, 98, 107, 125 e 130 kDa). No entanto, diferentes quitinases foram 

expressas de acordo com o tipo de quitina utilizada. No cultivo com quitina coloidal os 

autores observaram a expressão de cinco quitinases (42, 77, 91, 98 e 130 kDa). 

Comparando os resultados obtidos no presente estudo com os encontrados na 

literatura, observamos como citado anteriormente, que a degradação de quitina é realizada 

com ação conjunta de várias quitinases que exercem diferentes funções. Além disso, que os 

isolados possuem a capacidade de expressar inúmeras quitinases, mas que expressam 
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diferentes enzimas de acordo com sua necessidade.  

Keyhani e Roseman (1999) analisando a degradação de quitina por Vibrio furnissi a 

partir do momento em que a carapaça do zooplâncton é liberada no processo de ecdise até a 

captação dos produtos da hidrólise da quitina observaram que esse processo envolve no 

mínimo quatro etapas: a percepção da presença por colisão ao acaso ou quimiotaxia; ligação 

ao substrato; expressão de enzimas necessárias para degradação e captação e utilização dos 

produtos de hidrólise. Consequentemente, é provável que esse processo, extremamente 

regulado de degradação de quitina, envolva entre 50 a 100 genes (ROSEMAN, 2003) e que a 

presença de quitobiose [(GlcNAc)2] parece ser a via mais importante para degradação de 

quitina. Segundo Keyhani e Roseman (1999), uma hipótese para esse processo seria a 

secreção de quitinases extracelulares pelas bactérias. Essas enzimas distanciam-se das células 

e algumas começam a digerir a quitina, formando um gradiente de quitobiose. Esse gradiente 

atrai as células através do mecanismo de quimiotaxia e finalmente as células encontram o 

substrato de quitina a ser degradado. Os autores propõem ainda, que quitinases extracelulares 

pode ter duas funções: fornecer o nutriente [(GlcNAc)2] e criar um caminho quimiotático para 

a nova fonte de quitina (KEYHANI e ROSEMAN, 1999). 
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7 CONCLUSÕES   
 

• Os isolados podem representar duas espécies do gênero Aeromonas pelo sequenciamento 

dos housekeeping genes utilizados e identificações baseadas no gene 16S rRNA não são 

apropriadas para a caracterização desses isolados em nível de espécie. 

 

• O método de spread plate associado à utilização de pérolas de vidro ofereceu uma boa 

altenativa para contagem de bactérias quitinolíticas viáveis. 

 

• Os halos de hidrólise de quitina, produzidos pelas bactérias quitinolíticas, não estão 

relacionados à atividade enzimática ou aos produtos de hidrólise de quitina quantificados. 

 
•  A quantificação dos produtos de hidrólise de quitina por cromatografica líquida de alta 

eficiência e dos açúcares solúveis totais não são apropriadas para avaliação desse processo, 

pois não permitem monitorar a degradação devido à insolubilidade da quitina.  

 

• Todas as bactérias foram capazes de expressar as três quitinases avaliadas. No entanto, 

maiores atividades foram observadas em 24 horas de incubação para as enzimas 

quitobiosidases e endoquitinases e em 96 horas para N-acetil-glicosaminidases. 

 
• Os perfis enzimáticos diferem entre os isolados e os perfis de cada isolado também diferem 

entre eles ao longo do cultivo, mostrando a diversidade de enzimas existente entre eles e 

envolvidas no processo de degradação de quitina. 

 

• Os isolados comportaram-se de diferentes maneiras em relação às condições de cultivo e 

não necessariamente aqueles que apresentaram maior crescimento foram aqueles que 

apresentaram maior atividade quitinolítica.  
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De acordo com: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 
documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 
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APÊNDICE A - Avaliação das condições de cultivo: Contagem de bactérias quitinolíticas de acordo à temperatura e período de incubação 
 

    Condições Tempo (h) 

Isolado Local de Coleta Temperatura (°C) Concentração de 
Substrato (%) pH T=0 T=24 T=48 T=72 T=96 

CH101 Canal de São Sebastião 28 1,2 7,0 7,6E+06 3,2E+09 5,9E+09 2,5E+09 2,4E+09 

CH147 Baixada Santista 28 1,2 7,0 3,7E+06 6,3E+08 1,1E+09 8,1E+08 6,2E+08 

CH149 Baixada Santista 28 1,2 7,0 1,4E+06 6,7E+08 4,5E+08 1,3E+08 3,0E+07 

CH150 Baixada Santista 28 1,2 7,0 1,8E+06 4,8E+08 4,3E+08 7,4E+07 3,4E+07 

CH151 Baixada Santista 28 1,2 7,0 3,2E+06 3,6E+08 4,4E+08 1,1E+08 5,8E+07 

CH125 Baixada Santista 28 1,2 7,0 5,2E+06 3,2E+09 8,4E+08 3,6E+08 2,0E+08 

CH129 Baixada Santista 28 1,2 7,0 1,1E+06 5,6E+08 1,3E+08 7,6E+07 3,9E+07 

CH141 Baixada Santista 28 1,2 7,0 1,2E+06 3,0E+08 1,8E+08 1,4E+08 1,3E+08 

CH286 Baixada Santista 28 1,2 7,0 1,6E+06 8,1E+08 3,3E+08 2,4E+08 4,4E+07 

CHZ52 Baixada Santista 28 1,2 7,0 8,1E+06 7,2E+08 7,1E+08 5,1E+08 1,1E+08 

CHZ113 Canal de São Sebastião 28 1,2 7,0 1,4E+06 2,0E+09 5,3E+09 1,0E+08 6,6E+07 

CHZ306 Baixada Santista 28 1,2 7,0 4,9E+06 4,7E+09 5,7E+09 4,8E+09 2,9E+09 

CH101 Canal de São Sebastião 37 1,2 7,0 3,1E+06 6,1E+07 9,3E+07 9,7E+06 5,6E+06 

CH147 Baixada Santista 37 1,2 7,0 1,1E+06 6,0E+08 1,5E+08 8,4E+06 3,7E+06 

CH149 Baixada Santista 37 1,2 7,0 1,7E+06 3,4E+08 2,2E+07 3,1E+06 1,1E+06 

CH150 Baixada Santista 37 1,2 7,0 5,3E+06 7,5E+03 4,8E+03 4,4E+03 1,2E+03 

CH151 Baixada Santista 37 1,2 7,0 4,0E+06 6,6E+07 7,1E+07 5,2E+07 3,7E+07 

CH125 Baixada Santista 37 1,2 7,0 1,2E+06 3,0E+08 1,0E+06 4,4E+05 3,3E+05 

CH129 Baixada Santista 37 1,2 7,0 4,8E+06 2,5E+08 3,7E+07 3,8E+06 3,3E+05 

CH141 Baixada Santista 37 1,2 7,0 1,0E+06 5,9E+03 3,7E+03 3,3E+03 2,2E+03 

CH286 Baixada Santista 37 1,2 7,0 3,1E+06 4,0E+08 4,6E+07 9,0E+06 3,4E+06 

CHZ52 Baixada Santista 37 1,2 7,0 2,4E+06 1,8E+08 6,4E+07 3,2E+06 1,2E+06 

CHZ113 Canal de São Sebastião 37 1,2 7,0 1,3E+06 6,5E+03 2,1E+03 1,2E+03 1,1E+03 

CHZ306 Baixada Santista 37 1,2 7,0 1,9E+06 1,5E+07 1,1E+06 6,7E+05 3,9E+05 

 
FONTE: CARDOZO, 2012. 
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APÊNDICE B – Avaliação das condições de cultivo: Representação gráfica do crescimento acordo à temperatura e período de incubação para cada 
bactéria quitinolítica 

 

  

 
 

FONTE: CARDOZO, 2012. 
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FONTE: CARDOZO, 2012. 
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APÊNDICE C - Avaliação das condições de cultivo: Contagem de bactérias quitinolíticas de acordo à concentração de quitina e período de incubação 
 

 
  

  Condições Tempo (h) 

Isolado Local de Coleta Temperatura (°C) Concentração de 
Substrato (%) 

pH T=0 T=24 T=48 T=72 T=96 

CH101 Canal de São Sebastião 28 0,5 7,0 6,7E+06 1,2E+09 6,1E+08 3,7E+08 3,5E+08 
CH147 Baixada Santista 28 0,5 7,0 5,6E+06 8,2E+08 3,8E+08 1,6E+08 7,1E+07 
CH149 Baixada Santista 28 0,5 7,0 1,4E+06 3,3E+08 6,1E+08 4,2E+07 1,5E+07 
CH150 Baixada Santista 28 0,5 7,0 1,2E+06 1,9E+09 2,7E+08 8,9E+07 4,2E+07 
CH151 Baixada Santista 28 0,5 7,0 1,1E+06 4,8E+08 3,9E+08 3,1E+06 2,4E+06 
CH125 Baixada Santista 28 0,5 7,0 1,9E+06 1,7E+08 1,8E+07 9,8E+06 6,0E+06 
CH129 Baixada Santista 28 0,5 7,0 6,3E+06 5,4E+08 3,4E+08 1,3E+08 2,0E+07 

CH141 Baixada Santista 28 0,5 7,0 1,5E+06 1,3E+08 6,9E+06 5,6E+06 1,4E+06 
CH286 Baixada Santista 28 0,5 7,0 3,8E+06 2,0E+09 4,9E+08 4,3E+07 3,1E+07 
CHZ52 Baixada Santista 28 0,5 7,0 5,2E+06 1,9E+08 1,1E+08 3,8E+07 3,5E+07 

CHZ113 Canal de São Sebastião 28 0,5 7,0 1,3E+06 1,8E+08 9,4E+08 5,7E+07 5,4E+07 
CHZ306 Baixada Santista 28 0,5 7,0 4,1E+06 1,5E+09 1,1E+09 7,0E+08 4,4E+08 
CH101 Canal de São Sebastião 28 1,2 7,0 7,6E+06 3,2E+09 5,9E+09 2,5E+09 2,4E+09 
CH147 Baixada Santista 28 1,2 7,0 3,7E+06 6,3E+08 1,1E+09 8,1E+08 6,2E+08 
CH149 Baixada Santista 28 1,2 7,0 1,4E+06 6,7E+08 4,5E+08 1,3E+08 3,0E+07 
CH150 Baixada Santista 28 1,2 7,0 1,8E+06 4,8E+08 4,3E+08 7,4E+07 3,4E+07 
CH151 Baixada Santista 28 1,2 7,0 3,2E+06 3,6E+08 4,4E+08 1,1E+08 5,8E+07 
CH125 Baixada Santista 28 1,2 7,0 5,2E+06 3,2E+09 8,4E+08 3,6E+08 2,0E+08 
CH129 Baixada Santista 28 1,2 7,0 1,1E+06 5,6E+08 1,3E+08 7,6E+07 3,9E+07 

CH141 Baixada Santista 28 1,2 7,0 1,2E+06 3,0E+08 1,8E+08 1,4E+08 1,3E+08 
CH286 Baixada Santista 28 1,2 7,0 1,6E+06 8,1E+08 3,3E+08 2,4E+08 4,4E+07 
CHZ52 Baixada Santista 28 1,2 7,0 8,1E+06 7,2E+08 7,1E+08 5,1E+08 1,1E+08 

CHZ113 Canal de São Sebastião 28 1,2 7,0 1,4E+06 2,0E+09 5,3E+09 1,0E+08 6,6E+07 
CHZ306 Baixada Santista 28 1,2 7,0 4,9E+06 4,7E+09 5,7E+09 4,8E+09 2,9E+09 
CH101 Canal de São Sebastião 28 2,5 7,0 2,2E+06 1,0E+10 5,8E+09 1,2E+09 1,2E+09 
CH147 Baixada Santista 28 2,5 7,0 5,1E+06 3,0E+09 5,6E+08 2,2E+08 9,5E+07 
CH149 Baixada Santista 28 2,5 7,0 1,4E+06 2,0E+09 6,3E+08 5,3E+08 2,2E+08 
CH150 Baixada Santista 28 2,5 7,0 1,8E+06 1,8E+09 4,4E+09 1,5E+09 1,0E+09 
CH151 Baixada Santista 28 2,5 7,0 2,1E+06 9,8E+08 1,6E+09 8,7E+08 4,4E+08 
CH125 Baixada Santista 28 2,5 7,0 1,2E+06 8,1E+08 9,3E+07 8,4E+07 4,1E+07 
CH129 Baixada Santista 28 2,5 7,0 2,0E+06 3,5E+08 9,6E+08 7,1E+08 5,6E+08 

CH141 Baixada Santista 28 2,5 7,0 1,4E+06 6,6E+09 5,1E+09 2,8E+09 9,1E+08 
CH286 Baixada Santista 28 2,5 7,0 3,1E+06 4,6E+09 1,9E+10 3,3E+09 1,2E+09 
CHZ52 Baixada Santista 28 2,5 7,0 1,7E+06 3,4E+09 6,1E+08 2,7E+08 1,2E+08 

CHZ113 Canal de São Sebastião 28 2,5 7,0 1,6E+06 2,3E+09 6,3E+08 9,2E+07 3,6E+07 
CHZ306 Baixada Santista 28 2,5 7,0 1,4E+06 9,8E+08 4,6E+09 6,6E+08 3,7E+08 

FONTE: CARDOZO, 2012. 
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APÊNDICE D - Avaliação das condições de cultivo: Representação gráfica do crescimento de acordo à concentração de quitina e período de 
incubação para cada bactéria quitinolítica 

 

 

 
FONTE: CARDOZO, 2012. 
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FONTE: CARDOZO, 2012. 
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APÊNDICE E - Avaliação das condições de cultivo: Contagem de bactérias quitinolíticas de acordo ao pH e período de incubação 
 

    Condições Tempo (h) 

Isolado Local de Coleta Temperatura (°C) Concentração de 
Substrato (%) 

pH T=0 T=24 T=48 T=72 T=96 

CH101 Canal de São Sebastião 28 2,5 6,0 3,7E+06 2,2E+09 2,7E+09 2,8E+09 5,5E+08 
CH147 Baixada Santista 28 2,5 6,0 3,4E+06 8,3E+09 6,4E+09 1,2E+09 3,8E+08 
CH149 Baixada Santista 28 2,5 6,0 4,5E+06 5,3E+09 2,2E+09 1,0E+09 8,3E+08 
CH150 Baixada Santista 28 2,5 6,0 8,7E+06 8,4E+09 3,9E+08 3,3E+08 5,8E+07 
CH151 Baixada Santista 28 2,5 6,0 4,3E+06 1,6E+10 9,8E+08 3,4E+08 6,6E+07 
CH125 Baixada Santista 28 1,2 6,0 3,6E+06 6,8E+08 6,0E+08 5,5E+08 1,3E+08 
CH129 Baixada Santista 28 2,5 6,0 3,3E+06 1,7E+10 6,9E+08 5,0E+08 1,3E+07 

CH141 Baixada Santista 28 2,5 6,0 7,0E+06 5,3E+09 2,4E+09 2,1E+09 5,9E+07 
CH286 Baixada Santista 28 2,5 6,0 8,6E+06 3,0E+10 7,2E+09 2,9E+09 2,5E+09 
CHZ52 Baixada Santista 28 2,5 6,0 3,5E+06 2,2E+10 6,8E+09 5,8E+09 2,8E+09 

CHZ113 Canal de São Sebastião 28 1,2 6,0 3,1E+06 5,4E+09 2,3E+09 2,1E+09 3,8E+08 
CHZ306 Baixada Santista 28 1,2 6,0 8,1E+06 9,2E+08 9,9E+08 5,6E+08 1,6E+08 
CH101 Canal de São Sebastião 28 2,5 7,0 2,2E+06 1,0E+10 5,8E+09 1,2E+09 1,2E+09 
CH147 Baixada Santista 28 2,5 7,0 5,1E+06 3,0E+09 5,6E+08 2,2E+08 9,5E+07 
CH149 Baixada Santista 28 2,5 7,0 1,4E+06 2,0E+09 6,3E+08 5,3E+08 2,2E+08 
CH150 Baixada Santista 28 2,5 7,0 1,8E+06 1,8E+09 4,4E+09 1,5E+09 1,0E+09 
CH151 Baixada Santista 28 2,5 7,0 2,1E+06 9,8E+08 1,6E+09 8,7E+08 4,4E+08 
CH125 Baixada Santista 28 1,2 7,0 5,2E+06 3,2E+09 8,4E+08 3,6E+08 2,0E+08 
CH129 Baixada Santista 28 2,5 7,0 2,0E+06 3,5E+08 9,6E+08 7,1E+08 5,6E+08 

CH141 Baixada Santista 28 2,5 7,0 1,4E+06 6,6E+09 5,1E+09 2,8E+09 9,1E+08 
CH286 Baixada Santista 28 2,5 7,0 3,1E+06 4,6E+09 1,9E+10 3,3E+09 1,2E+09 
CHZ52 Baixada Santista 28 2,5 7,0 1,7E+06 3,4E+09 6,1E+08 2,7E+08 1,2E+08 

CHZ113 Canal de São Sebastião 28 1,2 7,0 1,4E+06 2,0E+09 5,3E+09 1,0E+08 6,6E+07 
CHZ306 Baixada Santista 28 1,2 7,0 4,9E+06 4,7E+09 5,7E+09 4,8E+09 2,9E+09 
CH101 Canal de São Sebastião 28 2,5 8,0 4,7E+06 3,8E+09 1,5E+09 4,2E+08 3,4E+08 
CH147 Baixada Santista 28 2,5 8,0 9,1E+06 5,7E+09 6,5E+08 6,3E+08 4,7E+08 
CH149 Baixada Santista 28 2,5 8,0 5,3E+06 1,3E+10 2,7E+10 2,2E+10 3,5E+08 
CH150 Baixada Santista 28 2,5 8,0 7,7E+06 2,0E+10 5,6E+09 3,4E+08 1,4E+08 
CH151 Baixada Santista 28 2,5 8,0 3,4E+06 3,5E+09 4,4E+08 3,2E+08 1,2E+08 
CH125 Baixada Santista 28 1,2 8,0 6,8E+06 5,6E+09 1,2E+09 3,7E+08 5,5E+07 
CH129 Baixada Santista 28 2,5 8,0 4,2E+06 6,9E+09 3,6E+09 2,0E+09 1,8E+09 

CH141 Baixada Santista 28 2,5 8,0 3,7E+06 2,2E+10 8,4E+09 1,0E+09 7,9E+08 
CH286 Baixada Santista 28 2,5 8,0 7,9E+06 4,3E+10 5,7E+09 1,4E+09 3,5E+08 
CHZ52 Baixada Santista 28 2,5 8,0 3,1E+06 5,7E+09 5,9E+08 3,5E+08 3,9E+07 

CHZ113 Canal de São Sebastião 28 1,2 8,0 5,7E+06 1,9E+10 1,2E+09 5,4E+08 3,7E+07 
CHZ306 Baixada Santista 28 1,2 8,0 5,4E+06 1,0E+10 6,0E+09 3,5E+09 3,4E+08 

FONTE: CARDOZO, 2012. 
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APÊNDICE F - Avaliação das condições de cultivo: Representação gráfica do crescimento de acordo ao pH e período de incubação para cada bactéria 
quitinolítica, em meio de cultura contendo 2,5% de quitina 
 

   

   

 
FONTE: CARDOZO, 2012. 
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FONTE: CARDOZO, 2012. 
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APÊNDICE G - Avaliação das condições de cultivo: Representação gráfica do crescimento de acordo ao pH e período de incubação para cada bactéria 
quitinolítica em meio de cultura contendo 1,2% de quitina 
 

  

 
 
 
FONTE: CARDOZO, 2012. 
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APÊNDICE H - Avaliação da degradação de quitina: Contagem de bactérias quitinolíticas de acordo ao período de incubação nas condições de cultivo 
pré-determinadas  
 

Isolado 
T=0 T=24 T=48 T=72 T=96 

UFC.mL-1 Média 
Desvio 
Padrão UFC.mL-1 Média 

Desvio 
Padrão UFC.mL-1 Média 

Desvio 
Padrão UFC.mL-1 Média 

Desvio 
Padrão UFC.mL-1 Média 

Desvio 
Padrão 

CH101 
1,8E+05 

1,7E+05 1,48E+04 
5,60E+09 

5,0E+09 9,19E+08 
7,80E+07 

6,8E+07 1,41E+07 
4,10E+07 

3,7E+07 6,36E+06 
2,02E+07 

1,9E+07 1,48E+06 
1,6E+05 4,30E+09 5,80E+07 3,20E+07 1,81E+07 

CH147 
2,45E+06 

2,6E+06 1,63E+05 
1,71E+09 

1,8E+09 9,19E+07 
1,27E+09 

1,2E+09 1,13E+08 
6,80E+07 

6,0E+07 1,20E+07 
5,60E+07 

4,7E+07 1,27E+07 
2,68E+06 1,84E+09 1,11E+09 5,10E+07 3,80E+07 

CH149 
1,28E+05 

1,2E+05 1,34E+04 
9,80E+08 

9,5E+08 4,95E+07 
1,30E+09 

1,3E+09 6,36E+07 
5,30E+08 

4,8E+08 7,78E+07 
4,90E+07 

4,3E+07 8,49E+06 
1,09E+05 9,10E+08 1,39E+09 4,20E+08 3,70E+07 

CH150 
5,70E+03 

5,0E+03 1,06E+03 
4,90E+07 

5,4E+07 7,07E+06 
4,10E+07 

4,9E+07 1,13E+07 
3,80E+07 

4,3E+07 7,07E+06 
1,38E+07 

1,3E+07 1,13E+06 
4,20E+03 5,90E+07 5,70E+07 4,80E+07 1,22E+07 

CH151 
1,99E+04 

1,9E+04 9,90E+02 
5,50E+07 

5,8E+07 4,24E+06 
4,90E+07 

4,2E+07 9,90E+06 
1,65E+07 

1,5E+07 1,56E+06 
1,22E+07 

1,3E+07 1,06E+06 
1,85E+04 6,10E+07 3,50E+07 1,43E+07 1,37E+07 

CH125 
3,20E+05 

4,2E+05 1,34E+05 
4,80E+08 

6,1E+08 1,84E+08 
9,80E+07 

9,0E+07 1,20E+07 
5,20E+07 

6,5E+07 1,84E+07 
5,90E+07 

5,1E+07 1,20E+07 
5,10E+05 7,40E+08 8,10E+07 7,80E+07 4,20E+07 

CH129 
1,03E+05 

4,7E+05 5,21E+05 
8,40E+07 

7,3E+07 1,56E+07 
5,80E+07 

4,7E+07 1,56E+07 
4,90E+07 

4,2E+07 9,90E+06 
9,00E+06 

9,9E+06 1,20E+06 
8,40E+05 6,20E+07 3,60E+07 3,50E+07 1,07E+07 

CH141 
7,70E+04 

8,1E+04 5,66E+03 
4,1E+08 

3,5E+08 9,19E+07 
3,19E+08 

3,1E+08 6,36E+06 
2,26E+07 

2,2E+07 1,06E+06 
1,41E+07 

1,3E+07 9,90E+05 
8,50E+04 2,8E+08 3,10E+08 2,11E+07 1,27E+07 

CH286 
5,90E+05 

5,3E+05 9,19E+04 
3,30E+09 

4,0E+09 9,90E+08 
1,21E+09 

1,2E+09 8,49E+07 
5,70E+08 

4,4E+08 1,84E+08 
3,60E+08 

3,0E+08 8,49E+07 
4,60E+05 4,70E+09 1,09E+09 3,10E+08 2,40E+08 

CHZ52 
2,12E+05 

2,2E+05 1,20E+04 
1,33E+09 

1,4E+09 7,78E+07 
1,10E+09 

1,2E+09 1,13E+08 
5,40E+08 

6,3E+08 1,27E+08 
4,50E+08 

3,6E+08 1,34E+08 
2,29E+05 1,44E+09 1,26E+09 7,20E+08 2,60E+08 

CHZ113 
7,90E+04 

8,7E+04 1,13E+04 
3,70E+08 

4,4E+08 9,90E+07 
1,64E+08 

1,5E+08 1,63E+07 
3,40E+07 

3,3E+07 1,56E+06 
7,30E+06 

6,5E+06 1,20E+06 
9,50E+04 5,10E+08 1,41E+08 3,18E+07 5,60E+06 

CHZ306 
1,42E+07 

1,3E+07 1,20E+06 
6,90E+08 

6,4E+08 7,07E+07 
4,70E+08 

5,3E+08 8,49E+07 
5,50E+08 

4,8E+08 9,90E+07 
5,30E+07 

4,6E+07 1,06E+07 
1,25E+07 5,90E+08 5,90E+08 4,10E+08 3,80E+07 

 

FONTE: CARDOZO, 2012. 
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APÊNDICE I - Avaliação da degradação de quitina: Medida dos halos de hidrólise produzidos 
por cada bactéria quitinolítica em ágar mineral contendo 1,2% de quitina, pH 7,0, após 96 horas de 
incubação a 28 °C 
 

Isolados 
Medida do Halo com Colônia 

(mm) 
Medida da Colônia (mm) Medida do Halo 

(mm) 
Média 
(mm) 

Desvio 
Padrão 

Horizontal Vertical Horizontal Vertical 

CH101 

4,24 4,29 1,88 1,92 2,37 

2,19 0,19 4,16 4,18 2,16 2,21 1,99 

4,21 4,25 1,99 2,04 2,22 

CH147 

5,28 5,33 1,75 1,79 3,54 

3,46 0,08 5,37 5,34 1,96 2,01 3,37 

5,31 5,35 1,84 1,87 3,48 

CH149 

4,81 4,84 1,46 1,52 3,34 

3,39 0,05 4,96 5,01 1,53 1,57 3,44 

4,91 4,87 1,51 1,47 3,40 

CH150 

4,68 4,72 1,47 1,51 3,21 

3,22 0,02 4,75 4,79 1,52 1,55 3,24 

4,73 4,77 1,53 1,57 3,20 

CH151 

4,94 4,97 0,98 1,02 3,96 

3,78 0,15 4,91 4,95 1,26 1,22 3,69 

4,86 4,91 1,17 1,21 3,70 

CH125 

7,73 7,77 2,50 2,52 5,24 

5,15 0,09 7,51 7,55 2,46 2,48 5,06 

7,62 7,66 2,49 2,51 5,14 

CH129 

6,59 6,64 1,69 1,72 4,91 

4,79 0,12 6,71 6,67 2,01 2,04 4,67 

6,68 6,63 1,86 1,85 4,80 

CH141 

2,35 2,38 1,28 1,31 1,07 

1,58 0,48 3,17 3,21 1,15 1,19 2,02 

2,86 2,82 1,17 1,21 1,65 

CH286 

7,04 7,08 2,47 2,42 4,62 

4,90 0,25 7,12 7,07 2,00 2,04 5,08 

7,17 7,13 2,12 2,14 5,02 

CHZ52 

8,55 8,50 2,40 2,42 6,12 

6,18 0,07 8,71 8,68 2,44 2,45 6,25 

8,61 8,58 2,41 2,43 6,18 

CHZ113 

4,76 4,73 1,70 1,73 3,03 

3,09 0,07 5,47 5,42 2,29 2,26 3,17 

4,99 5,03 1,92 1,94 3,08 

CHZ306 

8,76 8,73 2,10 2,13 6,63 

6,26 0,33 8,59 8,61 2,59 2,61 6,00 

8,64 8,59 2,44 2,47 6,16 

 

FONTE: CARDOZO, 2012. 
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APÊNDICE J - Avaliação da degradação de quitina: Concentrações de N-acetil-glicosamina, quitobiose e quitotriose liberadas pelas bactérias 
quitinolíticas de acordo ao período de incubação e às condições de cultivo pré-determinadas 
 

Isolados 
N-acetil-glicosamina (mg) Quitobiose (µg) Quitotriose (µg) 

T:0 T:24 T:48 T:72 T:96 T:0 T:24 T:48 T:72 T:96 T:0 T:24 T:48 T:72 T:96 

CH101 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

CH147 0,11 0,12 0,01 0,00 0,06 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

CH149 0,14 0,13 0,04 0,11 0,23 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 3,00 3,00 3,00 2,00 

CH150 0,12 0,16 0,04 0,08 0,03 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

CH151 0,20 2,72 0,12 0,02 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

CH125 0,13 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

CH129 0,12 206,0 628,0 655,0 621,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CH141 0,15 0,17 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 

CH286 0,16 0,13 2,17 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 

CHZ52 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

CHZ113 0,12 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

CHZ306 0,16 0,04 0,03 0,06 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
FONTE: CARDOZO, 2012. 
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APÊNDICE K - Avaliação da degradação de quitina: Concentrações de açúcares solúveis totais (AST) liberadas pelas bactérias quitinolíticas de 
acordo ao período de incubação e às condições de cultivo pré-determinadas 
 

Isolado 
T=0 T=24 T=48 T=72 T=96 

[  ] mg Média Desvio Padrão [  ] mg Média Desvio Padrão [  ] mg Média Desvio Padrão [  ] mg Média Desvio Padrão [  ] mg Média Desvio Padrão 

CH101 
0,325 

0,328 0,004 
4,084 

4,109 0,036 
3,721 

3,726 0,008 
4,392 

4,400 0,011 
4,262 

4,268 0,009 
0,331 4,135 3,732 4,407 4,275 

CH147 
0,284 

0,281 0,005 
5,404 

5,402 0,003 
9,172 

9,166 0,008 
8,667 

8,670 0,004 
10,088 

10,083 0,007 
0,277 5,400 9,161 8,673 10,078 

CH149 
0,236 

0,236 0,000 
2,707 

2,710 0,004 
1,769 

1,779 0,015 
29,084 

29,107 0,032 
3,240 

3,246 0,008 
0,236 2,712 1,789 29,130 3,252 

CH150 
0,314 

0,319 0,007 
5,591 

5,590 0,003 
3,641 

3,641 0,000 
5,173 

5,175 0,003 
4,048 

4,045 0,004 
0,323 5,588 3,641 5,177 4,042 

CH151 
0,298 

0,295 0,005 
3,883 

3,881 0,003 
6,602 

6,598 0,005 
7,905 

7,903 0,003 
8,544 

8,538 0,009 
0,291 3,880 6,594 7,901 8,531 

CH125 
0,280 

0,276 0,005 
0,583 

0,583 0,000 
18,098 

18,097 0,001 
1,948 

1,947 0,001 
26,355 

26,365 0,015 
0,272 0,583 18,096 1,946 26,376 

CH129 
0,477 

0,479 0,003 
288,728 

288,747 0,026 
711,355 

711,335 0,028 
749,266 

749,284 0,025 
717,401 

717,418 0,023 
0,480 288,765 711,315 749,301 717,434 

CH141 
0,643 

0,643 0,000 
3,592 

3,591 0,001 
4,241 

4,228 0,019 
4,629 

4,623 0,008 
5,739 

5,751 0,017 
0,643 3,590 4,214 4,617 5,764 

CH286 
0,897 

0,898 0,001 
2,260 

2,263 0,004 
2,975 

2,975 0,000 
4,587 

4,588 0,001 
3,339 

3,338 0,001 
0,898 2,266 2,975 4,589 3,337 

CHZ52 
0,726 

0,728 0,003 
20,251 

20,259 0,012 
7,040 

7,044 0,005 
7,156 

7,156 0,000 
6,592 

6,596 0,005 
0,730 20,268 7,048 7,156 6,600 

CHZ113 
0,552 

0,555 0,004 
1,702 

1,769 0,094 
0,723 

0,724 0,003 
0,526 

0,526 0,000 
1,122 

1,142 0,028 
0,558 1,835 0,726 0,526 1,161 

CHZ306 
0,496 

0,496 0,000 
4,515 

4,516 0,001 
2,588 

2,585 0,004 
2,043 

2,040 0,004 
2,344 

2,345 0,001 
0,496 4,517 2,582 2,037 2,346 

 

FONTE: CARDOZO, 2012. 
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APÊNDICE L - Avaliação da degradação de quitina: Atividade de N-acetil-glicosaminidases pelas bactérias quitinolíticas de acordo ao período de 
incubação e às condições de cultivo pré-determinadas 
 

Isolado 
T=0 T=24 T=48 T=72 T=96 

Atividade 
(U.mL-1) 

Média Desvio 
Padrão 

Atividade 
(U.mL-1) 

Média Desvio 
Padrão 

Atividade 
(U.mL-1) 

Média Desvio 
Padrão 

Atividade 
(U.mL-1) 

Média Desvio 
Padrão 

Atividade 
(U.mL-1) 

Média Desvio 
Padrão 

CH101 
0,0001 

0,0002 0,00014 
0,0012 

0,0012 0,00000 
0,0016 

0,0014 0,00019 
0,0030 

0,0031 0,00014 
0,0045 

0,0042 0,00045 
0,0003 0,0012 0,0013 0,0032 0,0039 

CH147 
0,0001 

0,0002 0,00007 
0,0003 

0,0005 0,00021 
0,0003 

0,0002 0,00009 
0,0007 

0,0008 0,00007 
0,0017 

0,0015 0,00019 
0,0002 0,0006 0,0002 0,0008 0,0014 

CH149 
0,0001 

0,0001 0,00008 
0,0045 

0,0045 0,00000 
0,0331 

0,0331 0,00000 
0,0087 

0,0088 0,00017 
0,0390 

0,0390 0,00008 
0,0002 0,0045 0,0331 0,0089 0,0391 

CH150 
0,0002 

0,0003 0,00024 
0,0133 

0,0132 0,00008 
0,0498 

0,0501 0,00048 
0,0392 

0,0390 0,00033 
0,0530 

0,0530 0,00000 
0,0005 0,0132 0,0505 0,0388 0,0530 

CH151 
0,0002 

0,0003 0,00007 
0,0019 

0,0014 0,00076 
0,0062 

0,0063 0,00022 
0,0037 

0,0038 0,00015 
0,0098 

0,0097 0,00007 
0,0003 0,0008 0,0065 0,0039 0,0097 

CH125 
0,0003 

0,0003 0,00000 
0,0062 

0,0064 0,00024 
0,0109 

0,0109 0,00000 
0,0067 

0,0068 0,00017 
0,0218 

0,0219 0,00016 
0,0003 0,0066 0,0109 0,0069 0,0220 

CH129 
0,0001 

0,0003 0,00028 
0,0055 

0,0062 0,00090 
0,0020 

0,0019 0,00014 
0,0009 

0,0021 0,00173 
0,0001 

0,0001 0,00007 
0,0005 0,0068 0,0018 0,0033 0,0002 

CH141 
0,0004 

0,0005 0,00007 
0,0044 

0,0042 0,00032 
0,0024 

0,0021 0,00042 
0,0046 

0,0047 0,00014 
0,0072 

0,0073 0,00013 
0,0005 0,0040 0,0018 0,0048 0,0074 

CH286 
0,0005 

0,0004 0,00021 
0,0029 

0,0026 0,00042 
0,0104 

0,0104 0,00005 
0,0087 

0,0087 0,00007 
0,0135 

0,0132 0,00045 
0,0002 0,0023 0,0104 0,0088 0,0128 

CHZ52 
0,0005 

0,0004 0,00014 
0,0032 

0,0033 0,00014 
0,0126 

0,0119 0,00108 
0,0065 

0,0067 0,00023 
0,0163 

0,0175 0,00168 
0,0003 0,0034 0,0111 0,0069 0,0187 

CHZ113 
0,0006 

0,0004 0,00034 
0,0021 

0,0021 0,00011 
0,0049 

0,0046 0,00038 
0,0061 

0,0058 0,00042 
0,0082 

0,0075 0,00091 
0,0001 0,0020 0,0043 0,0055 0,0069 

CHZ306 
0,0004 

0,0002 0,00024 
0,0166 

0,0167 0,00016 
0,0401 

0,0402 0,00016 
0,0255 

0,0256 0,00017 
0,0328 

0,0330 0,00032 
0,0001 0,0168 0,0403 0,0258 0,0332 

 

FONTE: CARDOZO, 2012. 
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APÊNDICE M - Avaliação da degradação de quitina: Atividade de quitobiosidases pelas bactérias quitinolíticas de acordo ao período de incubação e 
às condições de cultivo pré-determinadas 
 

Isolado 
T=0 T=24 T=48 T=72 T=96 

Atividade 
(U.mL-1) 

Média Desvio 
Padrão 

Atividade 
(U.mL-1) 

Média Desvio 
Padrão 

Atividade 
(U.mL-1) 

Média Desvio 
Padrão 

Atividade 
(U.mL-1) 

Média Desvio 
Padrão 

Atividade 
(U.mL-1) 

Média Desvio 
Padrão 

CH101 
0,0003 

0,0003 0,00007 
0,0026 

0,0026 0,00011 
0,0015 

0,0015 0,00000 
0,0034 

0,0035 0,00007 
0,0028 

0,0028 0,00006 
0,0002 0,0025 0,0015 0,0035 0,0029 

CH147 
0,0001 

0,0002 0,00014 
0,0001 

0,0003 0,00016 
0,0003 

0,0002 0,00014 
0,0001 

0,0002 0,00021 
0,0001 

0,0002 0,00019 
0,0003 0,0004 0,0001 0,0003 0,0003 

CH149 
0,0002 

0,0005 0,00040 
0,0479 

0,0478 0,00008 
0,0219 

0,0220 0,00008 
0,0141 

0,0141 0,00008 
0,0091 

0,0089 0,00024 
0,0007 0,0478 0,0220 0,0142 0,0087 

CH150 
0,0002 

0,0002 0,00000 
0,0336 

0,0335 0,00008 
0,0171 

0,0170 0,00016 
0,0166 

0,0166 0,00000 
0,0152 

0,0154 0,00024 
0,0002 0,0335 0,0169 0,0166 0,0156 

CH151 
0,0002 

0,0003 0,00007 
0,0027 

0,0025 0,00028 
0,0017 

0,0018 0,00014 
0,0021 

0,0020 0,00023 
0,0015 

0,0015 0,00000 
0,0003 0,0023 0,0019 0,0018 0,0015 

CH125 
0,0005 

0,0005 0,00008 
0,0311 

0,0312 0,00008 
0,0118 

0,0120 0,00032 
0,0100 

0,0098 0,00017 
0,0107 

0,0108 0,00024 
0,0004 0,0312 0,0122 0,0097 0,0110 

CH129 
0,0002 

0,0002 0,00007 
0,0022 

0,0015 0,00097 
0,0008 

0,0005 0,00043 
0,0007 

0,0006 0,00015 
0,0003 

0,0004 0,00013 
0,0001 0,0008 0,0002 0,0005 0,0005 

CH141 
0,0001 

0,0001 0,00000 
0,0128 

0,0125 0,00037 
0,0013 

0,0015 0,00019 
0,0015 

0,0015 0,00000 
0,0011 

0,0012 0,00019 
0,0001 0,0123 0,0016 0,0015 0,0013 

CH286 
0,0003 

0,0002 0,00014 
0,0231 

0,0229 0,00032 
0,0163 

0,0173 0,00131 
0,0216 

0,0216 0,00000 
0,0157 

0,0157 0,00000 
0,0001 0,0226 0,0182 0,0216 0,0157 

CHZ52 
0,0001 

0,0002 0,00007 
0,0020 

0,0019 0,00021 
0,0026 

0,0026 0,00007 
0,0021 

0,0021 0,00000 
0,0028 

0,0033 0,00067 
0,0002 0,0017 0,0027 0,0021 0,0038 

CHZ113 
0,0001 

0,0002 0,00007 
0,0113 

0,0111 0,00026 
0,0072 

0,0068 0,00052 
0,0088 

0,0093 0,00070 
0,0077 

0,0078 0,00019 
0,0002 0,0109 0,0064 0,0097 0,0079 

CHZ306 
0,0004 

0,0004 0,00000 
0,0330 

0,0331 0,00016 
0,0160 

0,0160 0,00000 
0,0166 

0,0169 0,00041 
0,0148 

0,0144 0,00049 
0,0004 0,0333 0,0160 0,0172 0,0141 

 

FONTE: CARDOZO, 2012. 
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APÊNDICE N - Avaliação da degradação de quitina: Atividade de endoquitinases pelas bactérias quitinolíticas de acordo ao período de incubação e às 
condições de cultivo pré-determinadas 
 

Isolado 

T=0 T=24 T=48 T=72 T=96 

Atividade 
(U.mL-1) Média 

Desvio 

Padrão 

Atividade 
(U.mL-1) Média 

Desvio 

Padrão 

Atividade 
(U.mL-1) Média 

Desvio 

Padrão 

Atividade 
(U.mL-1) Média 

Desvio 

Padrão 

Atividade 
(U.mL-1) Média 

Desvio 

Padrão 

CH101 
0,0002 

0,0002 0,00000 
0,0033 

0,0032 0,00005 
0,0020 

0,0020 0,00005 
0,0026 

0,0027 0,00014 
0,0013 

0,0017 0,00058 
0,0002 0,0032 0,0020 0,0028 0,0021 

CH147 
0,0002 

0,0001 0,00007 
0,0008 

0,0007 0,00016 
0,0001 

0,0001 0,00009 
0,0002 

0,0001 0,00007 
0,0006 

0,0004 0,00039 
0,0001 0,0006 0,0002 0,0001 0,0001 

CH149 
0,0003 

0,0002 0,00016 
0,0404 

0,0402 0,00032 
0,0216 

0,0218 0,00024 
0,0101 

0,0102 0,00025 
0,0073 

0,0076 0,00032 
0,0001 0,0399 0,0219 0,0104 0,0078 

CH150 
0,0003 

0,0003 0,00008 
0,0224 

0,0228 0,00064 
0,0106 

0,0109 0,00032 
0,0052 

0,0053 0,00017 
0,0049 

0,0049 0,00000 
0,0002 0,0233 0,0111 0,0054 0,0049 

CH151 
0,0004 

0,0003 0,00007 
0,0023 

0,0021 0,00035 
0,0017 

0,0016 0,00007 
0,0013 

0,0014 0,00015 
0,0027 

0,0023 0,00047 
0,0003 0,0019 0,0016 0,0015 0,0020 

CH125 
0,0001 

0,0002 0,00016 
0,0284 

0,0285 0,00016 
0,0122 

0,0123 0,00016 
0,0060 

0,0061 0,00017 
0,0052 

0,0052 0,00008 
0,0003 0,0286 0,0124 0,0062 0,0053 

CH129 
0,0002 

0,0001 0,00007 
0,0001 

0,0002 0,00014 
0,0002 

0,0002 0,00000 
0,0003 

0,0002 0,00015 
0,0002 

0,0001 0,00007 
0,0001 0,0003 0,0002 0,0001 0,0001 

CH141 
0,0002 

0,0001 0,00007 
0,0115 

0,0114 0,00011 
0,0025 

0,0029 0,00052 
0,0018 

0,0019 0,00014 
0,0010 

0,0009 0,00019 
0,0001 0,0113 0,0032 0,0020 0,0007 

CH286 
0,0001 

0,0001 0,00007 
0,0147 

0,0150 0,00042 
0,0099 

0,0099 0,00000 
0,0096 

0,0098 0,00021 
0,0047 

0,0047 0,00000 
0,0002 0,0153 0,0099 0,0099 0,0047 

CHZ52 
0,0002 

0,0002 0,00007 
0,0011 

0,0012 0,00014 
0,0014 

0,0016 0,00029 
0,0011 

0,0011 0,00000 
0,0036 

0,0031 0,00067 
0,0003 0,0013 0,0018 0,0011 0,0027 

CHZ113 
0,0004 

0,0003 0,00007 
0,0069 

0,0071 0,00032 
0,0042 

0,0043 0,00019 
0,0056 

0,0056 0,00000 
0,0033 

0,0034 0,00013 
0,0003 0,0073 0,0045 0,0056 0,0035 

CHZ306 
0,0004 

0,0006 0,00024 
0,0319 

0,0321 0,00032 
0,0223 

0,0224 0,00024 
0,0121 

0,0121 0,00000 
0,0101 

0,0102 0,00016 
0,0007 0,0323 0,0226 0,0121 0,0103 

 
FONTE: CARDOZO, 2012. 


