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enzimas que degradam
substâncias pécticas

produzidas
principalmente
por fungos
filamentosos

principal aplicação é na
indústria alimentícia, na
clarificação de sucos e vinhos.
são enzimas que dependem da
presença de um indutor no
meio, no caso, a pectina.

Objetivo
Avaliar a utilização de bagaços de
laranja e de tangerina como indutores
da produção de pectinases por
Aspergillus niger LB-02-SF, em cultivo
em estado sólido.
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Microrganismo
Aspergillus niger LB-02-SF
Inóculo
7x10⁷esporos/100 g de meio
Meio de cultivo
Ensaio C
pectina purificada
Farelo de trigo e
sais nutrientes

Ensaio T
bagaço de tangerina
seco e moído
Ensaio L
bagaço de laranja
seco e moído
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para diminuir os custos do
processo, busca-se a
substituição da pectina
purificada por subprodutos
agroindustriais de
baixo custo [1,2]
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Biomassa [A] e atividade de pectinases totais [B] em função do tempo de
cultivos de Aspergillus niger em estado sólido.
Meios formulados com diferentes indutores:
T – bagaço de tangerina; L – bagaço de laranja; C - controle com pectina.

Conclusão
Condições de cultivo
frascos Becher (800mL) com
100g de meio sólido;
mantidos em estufa com
atmosfera saturada em
umidade, a 30°C, por 96h

Apoio

Concentração celular: determinada
por parâmetros respiratórios [3]
Atividade de pectinases totais:
método de redução da viscosidade
de solução de pectina [4]
Açúcares redutores totais: hidrólise
ácida + DNS [3]

A partir dos resultados pode-se indicar a aplicabilidade
econômica e ambiental da utilização de bagaços de laranja e tangerina
como indutores da produção de pectinases por A. niger em cultivo em
estado sólido.
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