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RESUMO

O objetivo do presente trabalho foi utilizar o resíduo da batata inglesa como substrato da fermentação em estado sólido (FES) do fungo 
Aspergillus niger para a produção das enzimas alfa amilase e amiloglucosidase. Foi utilizada uma solução de esporos de concentração 109. As 
fermentações foram conduzidas a 30°C em estufa bacteriológica, com umidade de 35%, 60% e 75%, nos tempos de 48, 72 e 96 horas. Foram 
realizadas fermentações com e sem a presença do indutor (1 g de amido de milho). Observou-se que o fungo Aspergillus niger desempenhou uma 
produção enzimática por fermentação, obtendo assim altos valores de atividade da amilase. O Aspergillus niger foi capaz de produzir alfa amilase 
na ausência e na presença de indutor, alcançando 152U/g em 48h de cultivo e 72% de umidade e 192U/g em 96h e 60% de umidade, 
respectivamente. A maior produção observada de amiloglucosidase ocorreu em 72 horas, com uma atividade de 430,41 U/g a uma umidade de 
75% com a presença do indutor e de 282,12 U/g a uma umidade de 60% sem a presença do indutor. Outras variáveis como a temperatura, pH 
ótimo e a composição bromatológica foram analisadas. As temperaturas analisadas foram as de 30, 40, 50, 60 e 70°C e os pH foram 4, 5, 6, 7, 8 e 
9. A maior atividade da alfa amilase foi na temperatura de 30°C produzindo 192,8 U/g, na presença do indutor a temperatura com melhor 
atividade foi de 70°C produzindo 258,8 U/g. Na amiloglosidase apresentou preferência por temperatura mais baixa, de 30°C sem o indutor e 40°C 
com a presença de indutor, tendo uma atividade de 230,41 U/g e 313,81 U/g respectivamente. O fungo A. niger, nas condições já citadas 
apresentou preferência por pH de neutro a básico, tendo as melhores atividades nos pHs de 7, 8 e 9. A alfa amilase teve uma atividade de 231,8 
U/g com o pH 8. Com a presença do indutor a atividade foi de 243,85 U/g com pH 9. A amiloglucosidase com e sem a presença do indutor tive sua 
melhor atividade com o pH 7, produzindo assim 282,12U/g e 230,41U/g, respectivamente. Na análise da composição bromatológica da biomassa 
gerada após a fermentação, os resultados foram satisfatórios, se assemelhando com os teores protéicos do milho e do sorgo, que são muito 
utilizados na alimentação de ruminantes
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