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 As  pectinases  são  enzimas  hidrolíticas  que  podem  ser  obtidas  por  cultivo  de  fungos  filamentosos  em
meio sólido. Em meio líquido, o uso de inóculo vegetativo exerce influência sobre o cultivo no sentido de
reduzir  o  tempo  total  de  processo  e,  com  isso,  aumentar  a  produtividade.  Já  em  meio  sólido,  existem
poucos  estudos  sobre  o  tema.  Nesse  contexto,  o  objetivo  desse  trabalho  foi  comparar  a  inoculação  a
partir de suspensão de esporos com a utilização de inóculo vegetativo para a produção de pectinases por
Aspergillus niger em meio sólido. O meio de cultivo continha (por 100 g de meio úmido): farelo de trigo,
36,6; pectina cítrica, 6; glicose, 10; e sais. Os ensaios foram realizados em frascos Becher, mantidos em
estufa a 30°C, em atmosfera saturada em umidade, por 120 h. O ensaio controle foi inoculado a partir de
suspensão  de  esporos  de  forma  que  se  obtivessem  107  esporos  /  100  g  de  meio,  enquanto  que  nos
ensaios A e B foi utilizado inóculo vegetativo nas proporções de 5 e 10%, respectivamente. O pré-inóculo,
por  sua  vez,  foi  preparado  em  frascos  Erlenmeyer  com  meio  líquido  contendo  farelo  de  trigo,  pectina
cítrica, extrato de levedura e sais, inoculados com suspensão de esporos e mantidos sob agitação por 13
horas.  A  atividade  de  pectinases  totais  foi  determinada  pela  redução  da  viscosidade  de  uma  solução
padrão de pectina e os açúcares redutores totais (ART) foram determinados por DNS após hidrólise ácida.
A atividade enzimática apresentou tendência de aumento com o tempo em todos os ensaios realizados,
apresentando valores máximos em 72 horas de cultivo no ensaio controle (6,8 U/g)  e em 96 horas nos
ensaios A (13,7 U/g) e B (16,4 U/g). Contudo, apesar de o pico de atividade do controle ter sido atingido
em menor tempo, a produtividade de 0,095 U/g/h não superou a produtividade dos ensaios A e B, com 0,
143  U/g/h  e  0,171  U/g/h,  respectivamente.  As  concentrações  de  açúcares  redutores  totais  foram
reduzidas  com  o  tempo  em  todos  os  ensaios,  entretanto,  em  A  e  B,  observou-se  maior  redução  em
comparação com o ensaio controle. Em 120 h de cultivo, o controle continha 571 mg/g de ART, enquanto
nos ensaios A e B os teores de ART foram apenas 227,6 mg/g e 220,4 mg/g, respectivamente, apontando
que  o  crescimento  foi,  também,  acelerado.  Os  resultados  indicam  que  a  inoculação  do  meio  sólido
realizada a partir de cultura pré-crescida de A. niger leva ao aumento da atividade de pectinases e reduz
o tempo de processo, aumentando assim a produtividade.
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