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As  enzimas  pectinolíticas,  ou  pectinases,  têm  aplicações  principalmente  na  indústria  de  alimentos  e
bebidas,  especialmente  na  extração,  clarificação  e  despectinização  de  sucos  de  frutas.  Em  cultivo  em
estado  sólido,  a  característica  heterogênea  do  meio  facilita  a  incorporação  de  resíduos  agroindustriais,
como bagaço de maçã, em substituição à pectina purificada, fornecendo um destino ao resíduo, já que o
Rio  Grande  do  Sul  concentra  a  maior  atividade  agrícola  do  setor  de  maçãs  do  país.  O  objetivo  desse
trabalho foi avaliar o bagaço de maçã como indutor enzimático da produção de pectinases por A. niger
em  estado  sólido  em  sistema  de  bandejas.  No  ensaio  controle,  para  cada  100  g  de  meio  úmido,
utilizaram-se 36,6 g de farelo de trigo, 3,0 g de pectina, 10,0 g de glicose e sais. No ensaio com bagaço
de  maçã  (BM),  a  pectina  foi  substituída  por  12,15  g  de  bagaço  e  a  espessura  do  meio  de  cultivo  foi
mantida.  A  quantidade  de  pectina  do  meio  controle  foi  calculada  de  modo  a  equivaler  à  concentração
deste  indutor  presente  no  bagaço  de  maçã.  Em  ambos  os  ensaios,  a  inoculação  foi  feita  a  partir  de
suspensão de esporos de modo que se obtivesse concentração inicial de 107 esporos / 100 g de meio. Os
ensaios foram realizados em frascos Becher de 800 mL, mantidos em atmosfera saturada em umidade a
30oC, por 120 h. Os açúcares redutores foram avaliados por DNS, após hidrólise ácida, e a atividade de
pectinases  pela  medida  da  redução  de  viscosidade  de  uma  solução  padrão  de  pectina.  O  consumo  do
substrato pelo microrganismo foi semelhante nos dois cultivos, apresentando valores mínimos de ART de
1,6  mg/g  para  o  ensaio  BM  e  1,7  mg/g  para  o  controle.  A  atividade  de  pectinases  totais  apresentou
tendência de aumento com o tempo, atingindo valor máximo de 11,7 U/g para o cultivo BM e 9,2 U/g para
o controle, ambos em 120 h. Em BM, no entanto, a atividade enzimática se mostrou superior desde 24 h
de cultivo, com 2,3 U/g, enquanto que para o controle, nesse mesmo tempo, obteve-se apenas 1,7 U/g.
Os  resultados  indicam  que  o  bagaço  de  maçã  induz  a  produção  de  pectinases  em  cultivo  em  estado
sólido,  utilizando  A.  niger,  permitindo  inclusive  a  obtenção  de  atividade  enzimática  superior  à  da
condição controle que continha pectina purificada como indutor.
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