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Resumo
CINÉTICA DA PRODUÇÃO DE FITASE POR FERMENTA ÇÃO SEMISÓLIDA USANDO A LINHAGEM Aspergillus niger 11T53A9
RAMOS, G.D.M. (1); SOUSA, G.F (2); DAMASO, M.C.T. (3); ASCHERI, J.L.R. (3); SILVA, L.G. (4); COURI, S. (4)
(1) Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, P ósgraduação em Ci ência e Tecnologia de Alimentos, RJ , email: gaspardias@ufrrj.br.; (2) Centro Universitário
Estadual da Zona Oeste (UEZO), RJ; (3) Embrapa Agroind ústria de Alimentos, RJ; (4) Instituto Federal de Educação, Ci ência e Tecnologia do Rio de Janeiro , RJ
(IFRJ).
O ácido f ítico, ou fitato, é a maior fonte de reserva de fosfato nas sementes. O fitato contido em vegetais utilizados em alimentos e rações é considerado fator
antinutricional por complexar se a minerais. A redu ção do teor de fitato nas sementes tem sido feita por coc ção dos gr ãos, extrus ão, germina ção e fermenta ção.
No entanto a redu ção por a ção da fitase é mais efetiva, proporcionando acr éscimo na digestibilidade do f ósforo n ão disponível na alimentação de monog ástricos,
produzindo um significativo benef ício econ ômico, nutricional e ambiental. Objetivou se o estudo cin ético da produ ção de fitase em condi ções otimizadas, visando
determinar o tempo ótimo de produ ção do extrato enzim ático contendo maior atividade espec ífica. A linhagem Aspergillus niger 11T53A9 foi inoculada com
107 conídeos/g de meio de okara (res íduo da soja). O meio de fermenta ção foi umidificado com solu ção de ur éia a 60% em rela ção à massa seca de okara. Os
meios inoculados foram submetidos à fermentação em colunas de vidro aeradas (1,0 vvm), em banho a 30 ° C. Duas amostras di árias foram colhidas ao longo das
114 h de processo. O extrato obtido de cada amostra foi subdividido em duas partes: uma para análise imediata e outra, armazenada em geladeira, para an álise
24 horas ap ós. Foram feitas an álises de glicosamina, para avaliar crescimento do fungo, atividade espec ífica da fitase e atividade da protease. Os maiores valores
de glicosamina e atividade espec ífica da fitase (87 U/g de prote ína) foram obtidos em torno de 72 horas de fermenta ção. Os valores da atividade da protease
foram baixos ao longo da fermenta ção, sendo ben éfico ao processo de produ ção visto que a ção proteol ítica pode diminuir a estabilidade da fitase. Os resultados
das an álises realizadas no extrato enzim ático logo ap ós sua obtenção e com 24 horas de armazenamento foram pr óximos tanto para atividade específica da fitase
quanto para atividade da protease.
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