
As pectinases são utilizadas principalmente na extração e

clarificação de sucos de frutas. O uso destas enzimas e suas

preparações deve levar em conta fatores como pH,

temperatura, estabilidade catalítica e composição do

complexo enzimático. Nos processos submersos de produção

de pectinases por fungos filamentosos, a pectina é usada

como indutor; no entanto, a alta viscosidade conferida ao

meio dificulta o controle dos principais parâmetros. O uso de

pectina saponificada pode ser uma alternativa já que a

viscosidade do meio é significativamente reduzida. (Ueda et.

al., 1982; Sandri et. al., 2011; Meneghel et al., 2014).

O objetivo deste trabalho foi caracterizar extratos

pectinolíticos produzidos por Aspergillus oryzae IPT-301 em

meio líquido, utilizando, como indutor, pectina saponificada

(ES) e pectina não tratada (EC).
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Os resultados indicam que a utilização de pectina

saponificada como indutor da produção de pectinases resulta

em um extrato com atividade de PME vinte vezes menor.

Isso é importante, uma vez que a PME libera metanol na

hidrólise da pectina. Considerando uma posterior

concentração do extrato produzido, esta redução seria ainda

mais significativa na formulação resultante.
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Estabilidade térmica expressa em atividade relativa, em função

do tempo de incubação: símbolos fechados referem-se a EC e

abertos, a ES, (■)20°C; (●)30°C; (▲)40°C; (▼)50°C; (♦)60°C.
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EC ES

Tótima 50 50

pHótimo 5,0 3,0

PT 28,2 26,6

PL 2,70 1,60

PME 0,038 0,002

Exo-PG 12,7 13,0

EG 0,22 0,19

ßG 0,19 0,20

Xil 3,31 2,42

Am 0,39 0,41

Resultados gerais da caracterização dos extratos pectinolíticos

obtidos em cultivos de Aspergillus oryzae em meio líquido.
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