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Introdução 

Enzimas são catalisadores biológicos, desde a síntese 
de intricados compostos até a quebra de complexas 
moléculas. As enzimas possibilitam que as indústrias 
utilizem processos mais econômicos e menos 
poluentes, além de serem espantosamente eficientes. 
Atualmente, as enzimas podem substituir muitos 
produtos químicos nocivos ou até perigosos e permitem 
uma produção segura e ambientalmente correta, 
decorrente de uma tecnologia limpa [1].

Fitases ou mio-inositol fosfohidrolases 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 [2].

A fermentação no estado sólido é cada vez mais 
considerada como uma alternativa da fermentação 
submersa para a produção de enzimas com aplicações 
industriais e agrobiotecnológicas, pois requerem maior 
economia de processo quando comparada ao processo 
de fermentação submersa [3]; mas, existem vários 
aspectos importantes, que devem ser considerados para 
o desenvolvimento de qualquer bioprocesso em 
fermentação no estado sólido, estes incluem uma 
seleção adequada do microrganismo e do substrato, da 
otimização dos parâmetros do processo e isolamento e 
purificação do produto [4].

Diferentes tipos de microrganismos como bactérias, 
leveduras e fungos filamentosos podem crescer em 
substratos sólidos [5]. Contudo, são os fungos 
filamentosos os mais adaptáveis a esse tipo de 
processo, pois são capazes de crescer com pouca água 
e muitos sólidos presentes, além de sua forma de 

crescimento, por meio de hifas, favorecer a colonização 
do meio [6].

Material e métodos

As fermentações foram realizadas em frascos 
Erlenmeyer de 125 mL contendo 10 g dos diferentes 
substratos com granulometria entre 0,5 a 2,0 mm e 10 
mL de água destilada com pH corrigido para 6,0. As 
amostras foram previamente autoclavadas a 121ºC, 
1atm de pressão, durante 20 minutos. A fermentação 
semi-sólida teve uma duração de 120h no total, sendo 
observada a curva de crescimento do microrganismo 
através da extração enzimática a cada 24h de 
fermentação.

Para os experimentos preliminares de produção, 
foram delineados planejamentos estatísticos 
fracionários utilizando variáveis que puderam 
influenciar a produção das enzimas, tais como 
temperatura de incubação, concentração de resíduo, pH 
inicial e teor de umidade. Essas variáveis foram 
estudadas através de planejamentos fatoriais completos, 
os quais otimizaram as condições de produção. Após os 
experimentos foram realizadas as análises estatísticas 
dos resultados, com o auxílio dos programas 
computacionais Statgraphics Plus 6.0 e Statistica 6.0.

A extração enzimática foi realizada adicionando-se 
no fermentado água deionizada, contendo 0,1% (p/v) 
de Tween 80, posteriormente agitados em agitador 
orbital a 160 rpm à temperatura ambiente (28º C) por 
um período de uma hora. O conteúdo de cada frasco foi 
prensado mecanicamente em tecido filtrante para a 
obtenção do extrato aquoso enzimático (extrato bruto). 



Esse extrato foi filtrado em filtro Whatman (nº 01). O 
filtrado foi recolhido para dosagens analíticas de 
proteínas totais [7] e atividade fitásica [8].

Resultados e Discussão

Na tabela 1 verifica-se que o maior valor de 
atividade enzimática (26,41 unidades de fitase por 
grama de substrato) foi obtido no ensaio 1, com massa 
5g, umidade 60 % e pH 4, sendo esta a melhor 
condição de fermentação. Foram analisados os 
resultados de cada resposta separadamente, mas os 
efeitos das variáveis estudadas foram analisadas em 
conjunto, inclusive as interações entre elas.

O gráfico de Pareto (figuras 1, 3 e 4) representa os 
efeitos estimados das variáveis e das interações entre as 
variáveis (massa, umidade e pH) sobre a variável 
resposta ( atividade, biomassa e proteína) em ordem de 
magnitude. O comprimento de cada barra é 
proporcional ao efeito da variável. A linha vertical 
pode ser usada para julgar os efeitos estatisticamente 
significativos, ou seja, as barras que se estenderem 
através desta linha correspondem aos efeitos 
estatisticamente significativos com nível de confiança 
de 95% ou p=0,05.

Alguns fatores interferem na atividade catalítica de 
uma enzima, ou seja, provocam um efeito na 
velocidade da reação enzimática, dentre eles estão pH, 
umidade e concentração do substrato [9].

Observa-se na Figura 1 que a interação entre as três 
variáveis estudadas apresentou o efeito estatisticamente 
mais significativo, seguido da interação entre a massa 
(1) e pH (3). A variável pH apresentou efeito 
significativo negativo, ou seja, quanto menor o valor de 
pH, maior será a atividade da enzima. A variável massa 
também apresentou efeito negativo, o que significa que 
para obter maior atividade enzimática é necessário 
utilizar a menor quantidade de substrato.

Na interação, uma variável não atua sozinha, pois 
o seu efeito depende da relação com as demais 
variáveis. O efeito da interação entre três variáveis é 
melhor compreendida quando se observa o gráfico 
cúbico (Figura 2), o qual mostra maior valor de efeito 
na condição com umidade de 60 % , pH 4,0 e massa de 
5g.

Avaliando a resposta biomassa fúngica, nenhuma 
variável estudada apresentou efeito estatisticamente 
significativo com nível de confiança de 95%, como 
pode ser observado na Figura 12. O maior valor obtido 
para biomassa fúngica foi 2,16 g/ml na condição de 
massa 5g, umidade 60% e pH 6,0.  Esta condição difere 
apenas no valor de pH em relação a melhor condição 
para a atividade enzimática.

Para a produção de proteína pelo processo 
fermentativo foi observado que a única variável que 
apresentou efeito estatisticamente significativo foi a 
umidade. O valor deste efeito foi positivo, ou seja, uma 
maior umidade favoreceu a produção de proteínas 
durante o processo fermentativo.
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Tabela1.  Resultados do planejamento 23 para a produção de fitase por A. japonicus URM 5633
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-0,631

1,021

-1,657

-2,547

p=0,05

Efeito estimado (Valor absoluto)

1*3

(3)pH

2*3

1*2

1*2*3

(1)Massa

(2)Umidade
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0,859
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Ensaios Massa (g) Umidade (%) pH Atividade 
Fitásica

Biomassa
Fúngica

Proteínas
Totais

1 5 60 4 26,41 2,13 0,156
2 15 60 4 2,75 2,12 0,116
3 5 80 4 16,48 2,04 0,190

4 15 80 4 19,97 1,84 0,263
5 5 60 6 2,65 2,16 0,124
6 15 60 6 24,63 2,04 0,158
7 5 80 6 18,02 2,01 0,176
8 15 80 6 3,38 1,95 0,155

9 (C) 10 70 5 21,40 1,79 0,176
10(C) 10 70 5 21,61 1,81 0,139
11(C) 10 70 5 23,75 1,90 0,168
12(C) 10 70 5 22,55 1,97 0,141
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-5,594

9,087

-21,070

p=0,05
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Figura 2. Gráfico cúbico das variáveis massa, 
umidade e pH de um planejamento 23, tendo como 
variável resposta a atividade enzimática.

Figura 1.  Gráfico de Pareto dos efeitos principais 
tendo como variável resposta a atividade enzimática da 
fitase.

Figura 3. Gráfico de Pareto dos efeitos principais 
tendo como variável resposta a biomassa do A. 
japonicus URM 5633.

Figura 4 - Gráfico de Pareto dos efeitos principais 
tendo como variável resposta a produção de proteína 
pelo A. japonicus URM 5633.


