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Na atualidade, as principais fontes produzidas e disponíveis no mercado são de origem 
microbiana. Entretanto, espécies de microrganismos que produzem colagenases, geralmente 
pertencem aos gêneros que contêm estirpes patogênicas. A pescada-branca (Cynoscion 
leiarchus) é uma espécie de peixe de hábitos carnívoros, distribuída ao longo da costa 
nordestina, de importância comercial, industrial e artesanal. Este trabalho objetivou extrair e 
caracterizar uma enzima intestinal com propriedades colagenolíticas de Cynoscion leiarchus. A 
temperatura ótima da enzima foi 55 °C, mantendo-se estável entre 25 °C e 60 °C, tendo 
atividade ótima no pH 8.0, com variação de recuperação de atividade na faixa entre 6,5 e 11,5. 
A protease colagenolítica foi ativada pelos íons de Ca2+ e Mg2+, mostrando-se sensível a 
inibição, em ordem decrescente, por Pb2+ > Al3+ > Cu2+ > Hg2+ > Zn2+. Ainda, sendo inibida 
pelos inibidores: Benzamidina > TLCK > EDTA > β-Mercaptoethanol > PMSF > TPCK. A 
protease apresentou características físico-químicas semelhantes as colagenases empregadas 
atualmente no mercado, sugerindo, assim, sua potencialidade para competir no mercado 
comercial de enzimas, proporcionando uma nova fonte de obtenção, agregação de valor ao 
produto do processamento do pescado e impacto ambiental do descarte desses resíduos. 
 
Palavras-chave: Colagenase; Cynoscion leiarchus, subprodutos. 

http://www.rebibio.net/
mailto:anderson_portnoy@hotmail.com
mailto:vagne_melo@hotmail.com

