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Introdução

O fósforo (P) contido nos grãos e seus subprodutos, 
utilizados na alimentação de animais não-ruminantes, 
apresenta-se em grande parte, indisponível para a 
absorção pelos mesmos [1]. A biodisponibilidade do 
fósforo dos grãos e subprodutos varia entre 1 e 71%, 
relativa à disponibilidade padrão (100%) do fósforo do 
fosfato monosódico. Portanto, o fósforo pode 
encontrar-se de 29 a 99% indisponível nos ingredientes 
de origem vegetal, por estar preso à estrutura estável do 
ácido fítico. Por esta razão, é uma prática comum 
utilizar-se fosfatos inorgânicos nas rações de aves e 
suínos para atender suas exigências nutricionais [2]. 
Fitases - Mio-inositol fosfoidrolase hexafosfato - EC 
3.1.3.8 e EC 3.1.3.26 - formam um grupo de enzimas 
que catalisam a hidrólise de ácido fítico (mio-inositol 
hexafosfato) e os seus sais (fitatos), geralmente 
produzindo inositol, inositol monofosfato e fosfato 
inorgânico, aumentando a disponibilidade de fósforo 
para a absorção [3]. Por causa do seu grupo 
ortofosfato, altamente ionizado, o fitato, complexa com 
uma variedade de cátions (Ca+2, Fe+2, Cu+2, Zn+2, entre 
outros), o grupo amina de alguns aminoácidos (lisina, 
arginina e histidina) e, ainda, moléculas conjugadas de 
glicose, especialmente o amido. Este complexo 
categoriza o fitato como um fator anti-nutricional, por 
diminuir a disponibilidade de minerais, além de 
proteínas e energia [4].

O objetivo deste trabalho foi estudar a influência de 
cátions, ativadores e inibidores moleculares na 
atividade enzimática da fitase produzida por 
Aspergillus phoenicis URM 4924

Material e métodos

A. Micoorganismos

O fungo utilizado para a produção da enzima fitase 
foi o Aspergillus phoenicis URM 4924, o qual foi 
obtido da coleção URM do Departamento de 
Micologia (Centro de Ciências Biológicas -
Universidade Federal de Pernambuco).

B. Meios de Cultura e Esporulação

O meio de cultura utilizado para a manutenção das 
linhagens microrganismos foi o Ágar Extrato de Malte. 
A esterilização foi realizada em autoclave a 121ºC, 1 
atm de pressão, durante 20 minutos. Os fungos foram 
mantidos em tubos de ensaio contendo o meio de 
cultura ágar extrato de malte e repicados a cada trinta 
dias. O meio de cultura utilizado para esporulação das 
culturas foi o BDA (Batata, dextrose, ágar) e/ou 
Czapek. A esterilização dos meios de cultura foi 
realizada em autoclave a 121ºC, 1 atm de pressão, 
durante 20 minutos. As amostras foram incubadas a 
30C por sete dias. 

C. Reagentes

Foram utilizados reagentes diversos, todos de grau 
analítico.

D. Manutenção das Amostras

As amostras foram repicadas a cada 30 dias para 
tubos de ensaio contendo Ágar Sabourand, Malte ou 
Czapek, de acordo com amostra, incubados a 30C por 
48h.

E. Preparação do Inóculo
Aspergillus phoenicis URM 4924 foi repicado em 

tubos de ensaio contendo meio de cultura BDA ou 
Agar Czapek incubados a 30º C em estufa por 7 (sete) 
dias até ocorrer esporulação. Os esporos foram 
coletados com a adição de solução salina 0,9% (p/v) e 
Tween 80 previamente esterilizados, onde foi feita a 
remoção por agitação com auxílio de agitador 
magnético. Após a coleta dos esporos foi realizada 
contagem em câmara de Neubauer para posterior 
inoculação no substrato (farelo de arroz). A 
concentração final foi de 106 esporos/mL.
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F. Produção e Determinação Quantitativa de 
Fitase

Com o objetivo de produzir o extrato bruto da 
fitase para a realização do estudo da influência de 
cátions, inibidores e ativadores moleculares, utilizou-se 
farelo de arroz (1% - 1g de substrato seco/100 mL), 
acrescido de meio semi-sintético (composição em gL-1 : 
peptona 18; KCl 0,5; MgSO4.7H2O 1,5 ; KH2PO4 1,0; 
CaCl2.2H2O 2,0) por 144 horas em orbital shaker. Para 
a retirada da solução de esporos da Aspergillus 
phoenicis URM 4924 utilizou-se solução estéril de 
Tween 80. A concentração do inoculo foi calculada 
para no volume final haver uma concentração de 
106/mL. A atividade enzimática da fitase (FIT) foi 
definida como sendo a quantidade de enzima 
necessária para liberar um micromol de fosfato 
inorgânico a partir de um mililitro de solução de fitato 
de sódio a 1,5 mM, por minuto e por grama de 
substrato seco, nas condições de temperatura e pH 
dados. A determinação da atividade da enzima foi feita 
de acordo com o método sugerido por [5] utilizando o 
Reativo Taussky-Schoor (T-S) no qual, determinou-se 
a absorbância das amostras em espectrofotômetro a 
660 nm, correlacionando a concentração de fósforo 
com os valores de absorbância através da curva padrão. 
A curva padrão foi feita utilizando-se fosfato de 
potássio (KH2PO4) com intervalo de concentração 
entre 0,2 – 3,9 Mol de fosfato/mL O Reativo de 
Taussky-Schoor (T-S) foi preparado seguindo a 
metodologia descrita por [6].

G. Estudo da influência de cátions, ativadores e 
inibidores moleculares na atividade enzimática

Foram testados a influência de diversos cátions em 
duas concentrações distintas (1 mM e 5 mM). As 
substâncias utilizadas foram Nitrato de amônio 
tetraidratado [(NH4)6MO7O24.4H2O], Nitrato de Cromo 
III [Cr(NO3)3.9H2O], Nitrato de Chumbo [Pb(NO3)2], 
Cloreto de Magnésio Hexaidratado [MgCl2.6H20], 
Cloreto de bário diidratado [BaCl2.2H20], Nitrato de 
Prata [AgNO3], Carbonato de cálcio [CaCo3], Nitrato 
de níquel hexaidratado [Ni(NO3)2.6H20], Cloreto de 
Manganês tetraidratado [MnCl2.4H2O] e Sulfato de 
zinco heptaidratado [ZnSO4.7H2O]. O extrato bruto 
enzimático foi incubado com os reagentes e após 10 
minutos foram retiradas alíquotas para a determinação 
da atividade fitásica. Os ensaios foram realizados em 
triplicata. A metodologia de determinação quantitativa
da fitase foi conduzida como descrita anteriormente. 
Foram testadas algumas substâncias que são descritas 
em literatura como inibidoras ou ativadoras de fitase 
microbiana de diversas fontes de origem, tais como 
Dodecil sulfato de sódio (SDS), EDTA sal dissódico 
diidratado, TRIS (Hidroximetil) animo metano, citrato 
de sódio e ácido cítrico em uma concentração de 5 
mM. O extrato bruto foi incubado com os 
inibidores/ativadores, agitados em vórtex e após 10 
minutos realizou-se a atividade da fitase.

Resultados e Discussão

A atividade enzimática foi inibida (100% da 
atividade residual) por íons Mn2+ e Zn2+ em ambas 
concentrações testadas e ativada por íons Mg2+. Quanto 
ao teste de ativação/inibição por moléculas observou-se 
uma ativação da enzima fitase no presente estudo. A 
fitase  (Tabela 1) foi inibida por amônio, cromo, prata, 
cálcio, níquel, manganês e zinco, sendo ativada pelo 
chumbo, magnésio e bário. Após o estudo de inibidores 
ou ativadores, observou-se que todos os reagentes 
testados (SDS, EDTA, TRIS, citrato de sódio e ácido 
cítrico) apresentaram efeito ativador na fitase de A. 
phoenicis (Tabela 2). A inibição por estes cátions pode 
ser explicada pela formação de complexos insolúveis 
do fitato, os quais diminuem a disponibilidade de 
substrato para a enzima [7].  A enzima fitase produzida 
por Sporotrichum thermophile foi estimulada por 
magnésio que corroboram com os resultados deste 
trabalho [8]. No entanto, a fitase de Talaromyces 
laniginosus foi inibida por íons metais exceto bário e 
cobre [9]. Foi realizados um estudo[7] sobre os efeitos 
de diversas substâncias na atividade enzimática da 
fitase de Sporotrichum thermophile, tais como 
solventes orgânicos, detergentes, agentes redutores e 
íons metálicos. De acordo com [10] o agente quelante 
EDTA e outros moduladores de atividade enzimática 
não mostram nenhum efeito observável nas 
propriedades catalíticas da fitase, diferentemente dos
presentes resultados. Ácido cítrico e citrato de sódio 
tem sido destacado com substâncias que intensificam a 
desfosforilação do fitato pela enzima fitase in vitro [9],
dados estes que se encontram de acordo com os 
resultados do presente estudo.

Conclusão

Destaca-se a importância deste trabalho, pois é 
essencial conhecer as propriedades bioquímicas das 
fitases, já que são enzimas comumente adicionadas na 
dieta de animais monogástricos, assegurando que a 
enzima adicionada na alimentação esteja ativa no trato 
gastrointestinal nos animais.
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Tabela 1. Efeito de cátions na atividade da fitase de A. phoenicis.

Reagente* 1mM 5 mM

Atividade Enzimática Relativa (%)

Molibdato de Amônio 68,54 **

Nitrato de Cromo III 94,08 13,44

Nitrato de Chumbo 112,90 83,33

Cloreto de Magnésio 134,0 47,04

Cloreto de Bário 119,62 61,82

Nitrato de Prata 8,06 68,81

Carbonato de Cálcio 43,0 **

Nitrato de Níquel 43,0 **

Cloreto de Manganês ** **

Sulfato de Zinco ** **

*O extrato bruto enzimático corresponde a 100% da atividade enzimática; os ensaios foram realizados em triplicata; **A enzima 

foi inibida nesta concentração.

Tabela 2. Efeito de inibidores ou ativadores moleculares na atividade da fitase de A. phoenicis.

Reagente Concentração (5 mM)

Atividade Enzimática Residual (%)

SDS 114,81

EDTA 105,55

TRIS 118,51

Citrato de Sódio 133,33

Ácido Cítrico 131,48


