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•Os cultivos 
foram 

realizados 
em um BTR 

(6L) 

• 1,8Kg de meio sólido 
com farelo de trigo, 

pectina, glicose e 
sais

Meio de cultivo 
[4] 

• 7x105 

esporos/g 
de A. niger

Inóculo 
[4]

OBTENÇÃO DE PECTINASES DE Aspergillus niger LB-02-SF EM DIFERENTES CONDIÇÕES 
DE AGITAÇÃO DO BIORREATOR DE TAMBOR ROTATIVO

PROJETO PRO-ENZIMAS

INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

RESULTADOS E DISCUSSÃO

PIBITI/CNPq

OBJETIVO

Avaliar a produção de pectinases por Aspergillus
niger LB-02-SF em biorreator de tambor rotativo usando
diferentes condições de agitação.

Os resultados indicam que, nas condições avaliadas, a
variação da agitação do meio durante o cultivo exerce forte
influência sobre crescimento e a produção de pectinases
por A. niger.

C C1 C2

S0 (g/L) 671,5 ± 18,2 648,8 ± 11,6 654,9 ± 4,78

Scons (g/L) 298,4 ± 30,8 316,0 ± 20,5 306,5 ± 6,9

Xmax (g/L) 224,2 177,6 174,4

tXmax (h) 66 48 48

Pmax (U/mL) 65,7 ± 2,12 56,1 ± 0,65 95,1 ± 1,27

tPmax (h) 96 72 72

p (U/g/h) 0,68 ± 0,02 0,77 ± 0,01 1,32 ± 0,02

Resultados gerais obtidos em cultivos de 
Aspergillus niger LB-02-SF em biorreator de 
tambor rotativo com diferentes estratégias 

de agitação

S0 – Concentração inicial de açúcares redutores totais; Scons - açúcares
redutores totais consumidos em 96 horas; Xmax – máxima concentração de
biomassa; tXmax – tempo em que ocorreu Xmax; Pmax – máxima atividade de
pectinases totais; tPmax – tempo em que ocorreu Pmax; p - produtividade. Teor
de umidade inicial médio: 55,03 ± 1,02 %. Teor de umidade final médio: 64,45
± 2,10 %. C (controle) - rotação por 5 minutos a cada 2 horas durante todo o
cultivo; C1 - rotação por 5 minutos a cada 6 horas durante todo o cultivo; C2 -
rotação (condição controle) nas primeiras 24 horas e estático até o final do
cultivo.
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Enzimas 
pectinolíticas

hidrolisam 
substâncias 
pécticas [1] 

presente na parede 
celular de frutas e 

vegetais [1] 

agitação do 

meio 

produzidas 
por fungos 

filamentosos [1]

cultivo em 
estado sólido

pode resultar em 
danos ao micélio [3] biorreator de 

tambor rotativo 

(BTR) [2]

Variação da concentração celular [A] e atividade de pectinases totais [B] em função 
do tempo de cultivos de Aspergillus niger LB-02-SF em biorreator de tambor rotativo com 

diferentes condições de agitação

▪ 30ºC
▪ fluxo de ar de 
0,54L/Kg/min

▪ 96h

favorece a mistura 
e a transferência de 

calor e massa [3]

Condições avaliadas

Metodologia analítica

Condições de 
cultivo [3] 

1rpm por 5min
a cada 2h

C

C1

C2

agitação a cada 
6h de cultivo

a cada 2h durante
24h iniciais

EXPERIMENTAL

(●) C (controle) - rotação por 5 minutos a
cada 2 horas durante todo o cultivo;
(■)C1 - rotação por 5 minutos a cada 6

horas durante todo o cultivo;
(▲)C2 - rotação (condição controle) nas

primeiras 24 horas e estático até o final
do cultivo.

Apoio

Concentração celular: indiretamente medida por 
parâmetros respiratórios [4]. 
Atividade de pectinases totais: redução da 
viscosidade de uma solução padrão de pectina [5].
Produtividade enzimática: relação da máxima 
atividade de pectinases totais (Pmax) em função do 
tempo em que foi atingida.

Aumento de 
produtividade em 

pectinases superior a 
90% no ensaio C2 em 

comparação ao controle  

Redução da agitação

Redução do tempo de 
processo 

[A] [B]
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BTR - biorreator de tambor rotativo 


