OBTENÇÃO DE ENZIMAS PECTINOLÍTICAS POR Aspergillus niger:
MEIO LÍQUIDO FORMULADO COM EXTRATOS DE BAGAÇOS DE MAÇÃ E UVA
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Objetivo
Avaliar o crescimento celular e a produção de pectinases
por Aspergillus niger LB-02-SF, em processo submerso, com a
utilização de extratos aquosos de bagaços de uva e de maçã.
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Resultados gerais de produção de pectinases
em cultivos em estado sólido com o uso de
diferentes indutores
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+
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• Frascos Erlenmeyer
CONDIÇÕES
de 500 mL com
DE CULTIVO
100 mL de meio
• 300 rpm
• 28°C
• 96 h [3]
MÉTODOS ANALÍTICOS:
Concentração celular - gravimetria; Atividade de pectinases totais - redução da
viscosidade de uma solução padrão de pectina[4]; Açúcares redutores totais
(ART) - hidrólise ácida + DNS[5].
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utilizadas na indústria de
alimentos, principalmente
no processamento de
frutas1,2

0

Biomassa [A] e
atividade de
pectinases totais [B]
em função do tempo
de cultivo submerso
de Aspergillus niger.
Meios formulados
com diferentes
indutores:
M - bagaço de maçã;
U - bagaço de uva;
C - pectina.
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Xmax – máxima concentração de biomassa; tX,max – tempo em que
ocorreu Xmax; Pmax - pectinases totais em 96 h; S0 – concentração inicial
de açúcares redutores totais; Scons -açúcares redutores totais consumido
em 96 horas; YP/X – fator de produção específica.

Mesmo sendo observados
menores valores de Xmax e
Pmax no ensaio M (bagaço de
maçã), o valor do fator de
produção específica (YP/X) foi
semelhante ao ensaio C, com
uso de pectina comercial.
A adição de bagaço de uva
(ensaio U) não foi favorável
ao crescimento celular e a
produção de pectinases nas
condições avaliadas neste
trabalho.

Conclusão
Os resultados indicam a aplicabilidade do uso de extrato de
bagaço de maçã na produção de pectinases, pois, além de
contribuir em termos de redução do custo do processo produtivo,
agregaria valor econômico a esse tipo de matéria-prima, com
consequente minimização de problemas em termos de disposição
final dos resíduos.
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