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INTRODUÇÃO

As pectinases formam um grupo de enzimas que

degradam substâncias pécticas e são usadas

principalmente na extração de suco de frutas e sua

clarificação (Jayani et al., 2005; Garg et al., 2016).

A produção de pectinases, quando realizada utilizando-

se resíduos agroindustriais em substituição à pectina

purificada, pode ser interessante no sentido de redução de

custos e por oferecer um destino ao resíduo.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de

diferentes concentrações de bagaço de maçã sobre a

produção de pectinases por Aspergillus niger em cultivo

sólido.

METODOLOGIA

Microrganismo: 
Aspergillus niger
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- Farelo de trigo, 

pectina, glicose e 

sais. 

Meios BM1 e BM2

- Substituição de farelo de 

trigo por bagaço de maçã 

em diferentes 

concentrações, sem adição 

de pectina e mantendo as 

concentrações dos demais 

componentes.
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Métodos analíticos: Atividade de pectinases totais – método 

de redução da viscosidade de uma solução padrão de pectina 

(Malvessi, 2000).

Açúcares redutores totais (ART) – método DNS após 

hidrólise ácida.
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RESULTADOS 

Variação de açúcares redutores totais (ART) em função do tempo

em cultivo sólido de Aspergillus niger.

Variação de atividade de pectinases total (TPA) em função do

tempo em cultivo sólido de Aspergillus niger.

CONCLUSÃO

Conclui-se que é possível substituir a pectina por

bagaço de maçã para a produção de pectinases, sendo

que a concentração de bagaço de maçã e a espessura

do leito influenciam os resultados de atividade

enzimática.
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APOIO: 

Condições de cultivo: 

Frascos Becker 800 mL

Atmosfera saturada em umidade 

30°C, 96h (Poletto, 2015)

107 esporos / 100 gramas de meio


