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 O  meio  de  cultivo  utilizado  para  a  produção  de  pectinases  por  fungos  filamentosos,  em  processos
submersos,  deve  conter  concentrações  balanceadas  de  pectina  e  açúcares,  o  que  leva  a  melhores
resultados na produção enzimática. A pectina tem efeito indutor e favorece a excreção das enzimas; no
entanto, por razões econômicas, ela pode ser substituída por resíduos agroindustriais como o bagaço de
uva. Cerca de 90% das uvas produzidas no Brasil são destinadas ao processamento e o Rio Grande do Sul
ocupa  a  posição  de  maior  produtor  do  país.  Ainda,  30%  da  massa  de  uvas  processadas  são  resíduos.
Neste  contexto,  o  objetivo  deste  trabalho  foi  avaliar  o  efeito  indutor  de  diferentes  concentrações  de
bagaço de uva sobre a produção de pectinases por Aspergillus oryzae IPT-301, em processo submerso.
Os meios de cultivo continham glicose, extrato de farelo trigo, pectina cítrica ou bagaço de uva, extrato
de  levedura  e  sais.  O  bagaço  foi  seco  em estufa  a  50ºC  por  48  h  e  triturado  em moinho  de  facas.  Os
ensaios foram realizados em frascos Erlenmeyer, a 300 rpm, 28°C, pH inicial 4,0, por 120 h. Um ensaio foi
conduzido  sem  a  presença  de  pectina  nem  bagaço  de  uva,  com  o  intuito  de  verificar  a  formação  de
pectinases constitutivas, enquanto outro foi conduzido com pectina cítrica (controle). Os demais cultivos
foram realizados com diferentes concentrações de bagaço de uva (20,  40,  60 e 80 g/L).  A atividade de
pectinases  foi  estimada  pela  redução  da  viscosidade  de  uma solução  padrão  de  pectina  e  os  açúcares
redutores  totais  pelo  método  do  DNS,  precedido  de  hidrólise  ácida.  Como  esperado,  no  cultivo  sem
pectina  obteve-se  o  menor  título  enzimático  (1,9  U/mL).  Já  no  ensaio  controle,  obteve-se  a  maior
atividade, chegando a 6,6 U/mL, resultado semelhante ao obtido com a utilização de 60 g/L de bagaço de
uva, 6,3 U/mL, ambos em  96 h. Nos demais experimentos, valores inferiores de atividade de pectinases
foram  atingidos.  Observou-se  que  as  máximas  atividades  foram  alcançadas  em  96  h  para  todos  os
ensaios,  momento  em  que  foram  registrados  os  menores  valores  de  pH,  que,  como  já  é  conhecido,
favorecem a produção e a excreção das enzimas. Em biorreator, este parâmetro poderia ser controlado e
atividades  ainda  maiores  poderiam  ser  obtidas.  Conclui-se  que  o  bagaço  de  uva  é  capaz  de  induzir  a
produção de pectinases por A. oryzae em processo submerso, sendo que a concentração de 60 g/L levou
aos melhores resultados. Além disso, a utilização deste resíduo traria vantagens econômicas ao processo.
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