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RESUMO

A batata inglesa (Solanum tuberosum L.) é considerada a principal hortaliça no Brasil, sua área plantada em é aproximadamente de 155,7 mil 
hectares, com uma produção de aproximadamente 3,14 milhões de toneladas. Sua casca é descartada apesar dos nutrientes, especialmente ferro, 
cálcio, potássio, fósforo, zinco, vitamina B e boa quantidade de fibra e carboidratos. Esse descarte quando efetuado de maneira incoerente ao 
meio ambiente, pode provocar impactos negativos. Há uma tendência crescente em converter resíduos industriais e agroindustriais em produtos 
de valor, os quais podem resultar em reduções potenciais do volume de resíduos, além dos custos de eliminação das frações remanescentes. 
Produtos como farinha ou fécula e casca de babata já foram utilizados como substrato para a produção de enzimas e outros produtos 
biotecnológicos. Dentre as várias possibilidades para utilização destes resíduos, a Fermentação em Estado Sólido (FES) é uma tecnologia 
amplamente estudada para a produção de enzimas de interesse industrial. Esta tecnologia é utilizada há bastante tempo na obtenção de produtos 
de grande importância comercial, principalmente no Oriente. Recentemente, o potencial uso de microrganismos como fonte biotecnológica de 
enzimas relevantes para processos alimentícios tem estimulado o interesse na exploração da atividade enzimática extracelular. Estes representam 
os microrganismos mais promissores pela variedade de produtos. A espécie Aspergillus niger é de grande destaque pela a grande variedade de 
produtos que esta espécie é capaz de produzir e o fato do A. niger ser considerado um microrganismo GRAS (reconhecido como de uso seguro) na 
produção de alimentos. Varias enzimas extracelulares estão comercialmente disponíveis e vastamente utilizadas na indústria. Entre elas, amilases 
estão envolvidas na assimilação de materiais a base de amido. As amilases são uma classe de hidrolases vastamente distribuídas na natureza. 
Estas agem especificamente sobre as ligações glicosídicas do amido. O estudo proposto buscou verificar a utilização de Aspergillus niger para a 
produção de O resíduo foi seco em estufa a 70 oC por 24 horas , triturado em moinho e peneirado a uma granulométria de 20 mesh. O fungo 
filamentoso utilizado foi Aspergillus niger SP, sendo contagem do número de esporos feita na câmara de Neubauer e no microscópio binocular . 
As fermentações foram realizadas em erlenmeyers contendo 10 g de resíduo a este foi adicionando a suspensão de 108 esporos por grama de 
substrato, na sequência foram adicionados volumes de água até os seguintes teores de água: 40, 50 e 60 %. As temperaturas de 25, 30 e 35oC 
foram utilizadas em incubadora. Após o processo, foi adicionado 10 mL solução tampão de citrato de sódio com pH 4,8 a 50 mM, logo após a 
adição da solução tampão a biomassa seguiu a extração mecânica do extrato . Em seguida foi centrifugado a 1000 rpm por 10 minutos em 
centrifuga. Para a determinação de amilase, em um tubo foram adicionados 1 mL de tampão fosfato 0,5M e pH 7,0 contendo 1% de amido solúvel 
e 1 mL do extrato enzimático. A mistura foi incubada por 30 minutos a 37 °C. Os açúcares redutores foram determinados pela técnica do ácido 
dinitrosalicilico (DNS), onde 1 mL desse reagente foi adicionado a 1 mL do extrato anterior e deixando em fervura por 5 minutos. A leitura foi feita 
em 570nm usando-se glicose como curva padrão (MILLER, 1959). Uma unidade de atividade enzimática corresponde à quantidade de enzima 
capaz de liberar 0,1 mg/mL de açucares redutores. Os resultados indicam que no tempo de 72h ocorreu uma elevada atividade enzimática nas 
umidades de 40% e 50%, isto se deve pelo fato que o microrganismo nas primeiras horas consumiu a glicose como fonte de carbono, e com 
esgotamento dessa fonte no tempo 72h teve essa elevada atividade. Com isso pode-se concluir que o tempo de fermentação e a umidade afetam 
a quantidade de produção dessa enzima.
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