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Introdução 

Os fungos nematófagos podem ser exploradas para 

a produção industrial devido à sua capacidade de 

crescer em substratos sólidos e produzir uma vasta 

gama de enzimas extracelulares
1,2

. Em trabalhos 

anteriores, demonstrou-se que fungos nematófagos 

do gênero Monacrosporium produzem proteases 

com atividade nematicida e que possuem potencial 

para serem exploradas no futuro como 

biocontroladores
3
. 

No entanto, diversos fatores, tais como fontes de 

carbono e de nitrogênio, quantidade de inóculo; pH 

inicial, temperatura, humidade e tempo de 

fermentação têm sido relatados como parâmetros 

influentes no processo de fermentação e produção 

de proteases. Além disso, as enzimas são 

consideradas produtos quimicamente 

biosuportáveis, com uma grande variedade de 

aplicações industriais e biotecnológicas
4
. 

Assim, o objetivo deste estudo foi otimizar a 

produção de proteases do fungo Monacrosporium 

sinense nematófago (SF53) por fermentação em 

estado sólido (SSF). 

Resultados e Discussão 

Por meio da análise dos fatores estudados, 

verificou-se que dois dos parâmetros de cultura (pH 

e tempo de incubação), nos níveis avaliados, 

apresentaram um efeito significativo (p <0,05) sobre 

a produção de proteases. 

 

Tabela 1. Análise dos fatores estudados no 

planejamento estatístico Plackett-Burman. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A partir destes resultados, uma das metodologias de 
superfície de resposta, o delineamento composto 
central, foi aplicada para determinar os níveis ideais 
dessas duas variáveis.  
Na fig. 1, a superfície de resposta tridimensional 
gerada de acordo com o modelo final de produção 
de proteases por fungo M. sinense (SF53) pode ser 
observada. 

 
Figura 1. Curva de superfície de resposta da 
produção de protease via fermentação no estado 
sólido pelo fungo nematófago M. sinense (SF53). 

Conclusões 

O pH e o tempo de incubação apresentaram um 

efeito significativo (p <0,05) sobre a produção de 

protease. O valor mais alto de atividade foi de 38,0 

(U / ml), sob as condições de pH 5,0 e tempo de 

incubação de 211 h. 
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