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Introdução

Fitases ou mio-inositol fosfohidrolase hexafosfato 
formam um grupo de enzimas que catalisam a hidrólise 
dos fitatos, geralmente produzindo inositol, inositol 
monofosfato e fosfato inorgânico, aumentando a 
disponibilidade de fósforo para a absorção [1]. A em 
estado sólido consiste em uma fermentação na qual o 
crescimento de microrganismos em substratos sólidos 
ocorre na ausência de água na forma livre [2], portanto
os microrganismos que crescem bem neste tipo de 
fermentação são aqueles que toleram atividade baixa de 
água e, por isso, os fungos filamentosos são os 
microrganismos mais utilizados nos processos de 
fermentação no estado sólido[3].

Este trabalho teve como objetivo caracterizar 
parcialmente quanto à estabilidade ao pH e à 
temperatura da fitase produzida pelo Aspergillus 
japonicus URM5633.

Material e métodos

A. Microrganismos e Identificação dos Produtores de 
Fitase

Foram obtidas 22 espécies de fungos do gênero 
Aspergillus da coleção URM do Departamento de 
Micologia da Universidade Federal de Pernambuco 
URM5535 para a seleção de microrganismos 
produtores de fitase através do screening fitase com a 
finalidade de selecionar os possíveis produtores de 
fitase. 

Os microrganismos passaram inicialmente por uma 
seleção em meio seletivo contendo fitato de sódio (5,0 
g/L) como única fonte de carbono e fósforo. Este 
ensaio foi constituído por duas etapas. Na primeira, os 
microrganismos foram inoculados em placas de Petri 
contendo  meio básico modificado com ácido fítico 
(5,0 g/L) por 144 horas, sendo os ensaios realizados em 
duplicata. A segunda etapa foi realizada apenas com as 
espécies que apresentaram crescimento na primeira 
etapa, por um período total de 120 horas.

B. Meio de Fermentação Sólida

Realizou-se fermentação em estado sólido com a 
espécie que foi considerada a melhor produtora de 
fitase e que foi selecionada através do meio seletivo 
com ácido fítico, levando-se em consideração o 
diâmetro da colônia ao final da segunda etapa do 
screening fitase e a transparência do meio de cultura 
que se apresentava quando o fitato de sódio era 
utilizado pelo microrganismo. O sistema fermentativo 
consistiu de 5 gramas de farinha de aveia (substrato-
suporte), com umidade inicial de 60%, em que utilizou-
se tampão acetato pH 6 para a umectação do substrato.
A enzima foi extraída do meio fermentativo 
transcorridas 96 horas de fermentação.

C. Extração da Fitase

Nos frascos contendo os substratos-suporte 
fermentados foi adicionada água destilada, contendo 
solução de Tween 80 (0,1% p/v), posteriormente 
agitados à temperatura ambiente (28ºC) por um período 
de uma hora. O conteúdo de cada frasco foi filtrado em 



gaze e refiltrado com papel de filtro Whatman nº 1, o 
sobrenadante resultante desta filtração, o extrato 
aquoso enzimático foi utilizado posteriormente nas 
determinações analíticas.

D. Determinações Analíticas

As dosagens das proteínas totais foram realizadas [4] 
e as determinações da atividade fitásica [5], utilizando 
o Reativo de Taussky-Schoor [6].

E. Estabilidade da Enzima ao pH

 Extrato aquoso enzimático obtido da espécie 
produtora de fitase foi submetida a vários valores de 
pH, a fim de estimar a estabilidade da enzima ao pH, 
utilizando solução: tampão cloreto de potássio-HCl 
0,2M (pH 1,5 e 2,0), tampão glicina-HCl 0,2M (pH 
3,0), tampão ácido acético-acetato de sódio (pH 4,0, 
5,0 e 6,0) e tampão pH 7,0 e 8,0). A atividade 
enzimática foi expressa em atividade relativa (%), 
tendo como padrão a atividade fitásica em solução 
tampão acetato (pH 4,8). Na determinação da 
estabilidade ao pH o extrato enzimático foi diluído com 
as soluções tampões na razão 1:1, sendo retiradas 
alíquotas para determinação da atividade específica, 
com intervalos de 0, 15, 30, 60, 90 e 120 minutos. As 
alíquotas retiradas em cada tempo foram submetidas à 
determinação da atividade fitásica [5].

F. Estabilidade da Enzima à Temperatura

A determinação da estabilidade da enzima à 
temperatura, a enzima do melhor produtor de fitase foi 
submetida a diferentes temperaturas consistindo na 
submissão prévia do extrato enzimático a temperaturas 
variando de 40 a 80ºC, sendo retiradas alíquotas para 
determinação da atividade fitásica nos intervalos de 
tempo de 0, 15, 30, 60, 90 e 120 minutos. 

Resultados e Discussão

A. Microrganismos Produtores de Fitase

Na primeira etapa do screening todas as espécies de 
Aspergillus apresentaram crescimento no meio seletivo 
para fitase, ou seja, conseguiram assimilar fitato de 
sódio como única fonte de carbono e fósforo. Isto 
comprova a grande capacidade dos fungos do gênero 
Aspergillus em produzir a enzima em questão, como 
descrita na literatura, apresentando como Aspergillus
produtor de fitase o A. ficcum [7], por exemplo. Às 144 
horas da primeira etapa do screening, o A. japonicus
URM5633 apresentou um diâmetro de colônia de 60 
mm, que foi considerado o maior diâmetro, além de 
apresentar um halo no Meio Screenig Fitase, já que no 
decorrer da produção da fitase o microrganismo 
catalisava o fitato de sódio, e assim o meio seletivo 
apresentava halo transparente (Figura 1). 

O Aspergillus duricaulis URM5608 apresentou um 
diâmetro de 48,5 mm, considerado o segundo maior 
diâmetro. O Aspergillus japonicus Saito URM5620 
apresentou diâmetro de 46 mm e o Aspergillus sydowii 
URM 5612 um diâmetro de 29,5 mm. Os fungos que 
apresentaram os melhores crescimentos, juntamente 
com o maior halo transparente do meio, na primeira 

etapa do screening, foram selecionados para a segunda 
etapa, onde o crescimento das colônias foi mensurado 
por um período de 120 horas.

Foram selecionados para a segunda etapa: A. 
duricaulis URM5608, A. japonicus URM5633, A. 
japonicus Saito URM5620, A. stromatoides
URM5615, A. sydowii URM5612, A. terreus 
URM5606 e o A. versicolor URM5701, mesmas.

Na segunda etapa do screening, o A. japonicus 
URM5633 obteve novamente o maior diâmetro da 
colônia, apresentando um crescimento de 42 mm, às 
120 horas, juntamente com o maior halo de degradação 
do fitato de sódio, sendo selecionado como o 
microrganismo produtor da fitase que posteriormente 
passou pela caracterização parcial.

B. Estabilidade da Enzima ao pH

A maior atividade relativa encontrada durante a 
estabilidade foi no tampão acetato de sódio-ácido 
acético pH 6,0, aos 60 minutos, com 97,58%. Nos 
outros períodos estudados, o tampão acetato de sódio-
ácido acético pH 6,0 também proporcionou à enzima as 
mais altas atividades relativas (Figura 2) e isso pode ser 
explicado pelo fato de alguns íons presentes no tampão 
agirem como co-fatores, mudando a conformação da 
enzima e proporcionando uma alta eficiência catalítica 
à mesma.

É possível observar que a enzima apresentou 
atividade enzimática em todos os tampões, fazendo-se 
uma enzima altamente estável em situações diversas de 
pH e íons.

C. Estabilidade da Enzima à Temperatura

Na estabilidade da enzima à temperatura, aos 15 
minutos à 60ºC, a atividade relativa apresentou um 
aumento relativo de 2%, considerada a maior atividade 
relativa, em vista que as demais temperaturas não 
proporcionaram este aumento à atividade catalítica da 
enzima (Figura 3). Entretanto em todas as temperaturas 
a enzima apresentou uma boa atividade enzimática até 
mesmo aos 120 minutos, apenas com decréscimos nas 
atividades relativas a 40, 50 e 80ºC.

A enzima também se mostrou termoestável, 
garantindo seu uso nos mais variados processos 
industriais.
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Figura 2. Estabilidade ao pH da fitase produzida pelo A. 
japonicus URM5633.
Tampões –  () Cloreto de potássio-HCl 1,5; () Cloreto de 
potássio-HCl 2,0; (▲) Glicina-HCl 3,0; (▼) Acetato de 
sódio-ácido acético 4,0; (♦) Acetato de sódio-ácido acético 
5,0;  (+) Acetato de sódio-ácido acético  6,0;  (×)  tris 
(hidroximetil) aminometano 7,0 e (*) tris (hidroximetil) 
aminometano 8,0.

Figura 1. Aspergillus japonicus URM5633 em placa 
de Petri contento meio básico modificado contendo 
fitase.
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