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Introdução

A utilização de enzimas na produção de alimentos 
envolve a seleção de enzimas apropriadas para 
converter o substrato em moléculas alvo. Dentre estas 
enzimas, as proteases são essenciais para modificação 
intencional das proteínas dos alimentos e sua principal 
função é a hidrólise de proteínas onde estão envolvidas 
no processo de digestão, ativação de enzimas, 
coagulação do sangue e transporte de proteínas através 
de membranas [1]. 

A fermentação semi-sólida ou em estado sólido 
consiste em um processo em que o crescimento 
microbiano e a formação de produto ocorrem na 
superfície de substratos sólidos na ausência de água 
livre [2]. Essa fermentação pode ser de especial 
interesse naqueles processos onde o produto 
fermentado bruto pode ser usado diretamente como 
meio para produção enzimática [3].

Este trabalho teve como objetivo produzir protease 
por fermentação no estado sólido utilizando farelo de 
soja, farelo de arroz, sabugo de milho triturado, bagaço 
de mandioca e palma forrageira como substratos-
suporte. 

Material e métodos

A. Microrganismos e Identificação dos Produtores de 
Protease   

Os fungos filamentosos do gênero Aspergillus, 
Fusarium e Penicillium foram obtidos da Coleção de 
Cultura-Micoteca URM, do Departamento de 
Micologia da Universidade Federal de Pernambuco. 

Foram obtidas cinco espécies do gênero Aspergillus, 
sendo elas: A. versicolor URM5535, A. sydowii 
URM4198, A. caespitosus URM5182, A. granulosus 
URM4641 e A. japonicus URM5633; cinco espécies 
do gênero Fusarium: F. oxysporum URM3505, F. 
lateritium URM3638, F. solani URM5377, F. 
moniliforme URM2463 e F. decemcellulare URM3006 
e quatro espécies do Penicillium: P. implicatum 
URM3418, P. varians URM4493, P. esclandicum 
URM5073 e P. decumbens URM3380, os quais foram
mantidas em Ágar Malte, BDA e Ágar Czapek.

Para a seleção dos possíveis produtores de protease, 
o meio crescimento basal foi acrescido de leite 
desnatado em pó (1% p/v). Caso o microrganismo 
produzisse protease, o meio apresentaria um halo 
transparente, decorrente da degradação do leite em pó 
(proteína) e também apresentaria desenvolvimento. A 
escolha do melhor produtor de protease levou em 
consideração o diâmetro da colônia crescida no meio 
basal modificado e o diâmetro do halo de degradação 
da proteína do leite desnatado.

B. Meio de Fermentação Sólida e Produção de 
Protease

     Após a identificação do melhor produtor da enzima 
em questão, realizaram-se fermentações em estado 
sólido, em Erlemeyers de 125 mL de capacidade e 
utilizando-se como substratos-suporte: farelo de soja, 
farelo de arroz, sabugo de milho triturado, bagaço de 
mandioca e palma forrageira triturada como substratos-
suporte. Conforme a necessidade, os resíduos foram 
umedecidos com solução de água destilada com 
clorafenicol 100mg/L. Estes resíduos foram 



autoclavados individualmente em Erlenmeyers de 
25mL de capacidade, contendo no máximo 10% do 
volume final. O inóculo com os esporos do melhor 
produtor de protease foi preparado em tubos de ensaio, 
contendo 10mL de uma solução de NaCl (0,9% p/v) e 
Tween 80 (0,01% v/v) de modo a se adicionar 1 mL de 
solução de esporos na concentração de 106/mL, para 
posterior inoculação nos Erlenmeyers contendo os 
resíduos autoclavados. Após a inoculação,  a produção 
da protease pelo microrganismo selecionado ocorreu 
com tempo total de fermentação de 120 horas a 30ºC, 
com amostragem a cada 24 horas, sendo realizada no 
final de cada período as extrações para determinações 
analíticas. 

C. Extração da Protease

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 [4].

D. Determinações Analíticas
As dosagens das proteínas totais foram realizadas 

utilizando o corante “Coomassie Brilhant Blue” que 
detecta quantidades mínimas de proteínas em líquidos 
biológicos, de acordo com metodologia de Bradford 
(1976) [5]. Para determinação da atividade proteásica, 
o ensaio consistiu de uma mistura reacional que 
continha 100 µL de azocaseína 1% (p/v) em solução 
tampão Tris-HCL pH 7,6, 0,2M e 60 µL do extrato 
enzimático, de acordo com metodologia de Alencar et 
al [6]. 

Resultados e Discussão

A. Microrganismos Produtores de Protease

A identificação taxonômica das 14 espécies de 
fungos dos gêneros Aspergillus, Fusarium e 
Penicillium foi realizada no Departamento de 
Micologia da UFPE. Posteriormente à identificação, 
foram realizados ensaios para detecção de atividade 
proteásica em meio de cultivo sólido. As espécies 
Penicillium esclandicum URM5073 e Aspergillus 
sydowii URM4198 apresentaram bom desenvolvimento 
quanto ao diâmetro das colônias e halo, sendo o 
Penicillium URM5073 selecionado como melhor 
produtor de protease e posteriormente utilizado para  as 
fermentações em estado sólido.

B. Fermentações em Estado Sólido

Os fungos podem se desenvolver em substratos 
carbonados naturais, levando-se em consideração que 
seus sistemas enzimáticos para a degradação destes 
substratos são bem adaptados [7]. 

Verificou-se que a maior atividade específica, foi 
encontrada nos resíduos da casca de mandioca e que a 

variação do pH foi pequena em todas as amostras. O 
farelo de arroz (Figura 1) apresenta um pico de 
atividade específica no período de 48 horas com 
declínio no período de 72 horas se mantendo constante. 
Em seguida a atividade é diminuída supostamente 
devido ao ambiente já debilitado de nutrientes, 
entrando assim na fase de declínio. Enquanto que o 
cultivo em farelo de soja (Figura 2) apresentou 
diminuição em relação à atividade específica, 
permanecendo quase que inalterado em todos os 
períodos. O pH também permanece numa constante, 
sem nenhuma alteração brusca. 

As fermentações com sabugo de milho tiveram um 
pico de atividade em dois períodos, às 48 (28 U/mg) e 
120 (27 U/mg) horas, ocorrendo um leve declínio neste 
intervalo de tempo (Figura 3). Já na fermentação com 
casca de mandioca (Figura 4), a atividade específica 
manteve uma trajetória linear crescente, porém, no 
período de 72 horas ocorreu um declínio visivelmente 
acentuado, mas que retomou o seu crescimento nos 
períodos seguintes (96 e 120 horas), atingindo um pico 
de atividade no quinto dia (120 horas). Este fenômeno 
de queda e retomada de crescimento é decorrido 
provavelmente ao crescimento “Diauxic” ou fenômeno 
diauxico.
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Figura 1. Curva de pH () e atividade específica  ()
durante a fermentação do farelo de arroz pelo P. 
esclandicum URM5073 

Figura 2. Curva de pH () e atividade específica () 
durante a fermentação do farelo de soja pelo P. 
esclandicum URM5073.

Figura 3. Curva de pH () e atividade específica () durante 
a fermentação do sabugo de milho pelo P. esclandicum 
URM5073

Figura 4. Curva de pH () e atividade específica  () 
durante a fermentação da casca de mandioca pelo P. 
esclandicum URM5073.


