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 Pectinases  são  enzimas  que  podem  ser  produzidas  por  fungos  filamentosos,  geralmente  do  gênero
Aspergillus. A pectina é usualmente utilizada como indutor da produção destas enzimas em bioprocessos,
mas  o  alto  custo  deste  substrato  pode  inviabilizar  economicamente  o  processo.  O  uso  de  resíduos
agroindustriais ricos em pectina seria uma alternativa, gerando menor impacto ambiental e reduzindo o
custo. A maçã é conhecida pelo seu alto teor de pectina, sendo umas das fontes de extração e produção
industrial desse polissacarídeo. Sendo assim, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito indutor de
diferentes  concentrações  de  bagaço  de  maçã  sobre  a  produção  de  pectinases  por  Aspergillus  oryzae
IPT-301 em processo submerso. O bagaço de maçã foi seco em estufa a 50ºC para desidratação até peso
constante, sendo, após, triturado em moinho de facas e armazenado a 4ºC. Foram conduzidos ensaios em
agitador  recíproco,  a  300  rpm,  28ºC,  pH  inicial  ajustado  em  4,0,  por  120h.  O  Ensaio  Pectina  continha
extrato  de  farelo  de  trigo,  extrato  de  levedura,  pectina  e  sais  nutrientes.  Nos  Ensaios  B20,  B40,  B60 e
B80,  a  pectina  foi  substituída  por  20,  40,  60  e  80  g/L  de  bagaço  de  maçã,  respectivamente.  O  Ensaio
Controle  não  continha  bagaço  nem  pectina.  O  crescimento  celular  foi  determinado  por  gravimetria,  os
açúcares redutores totais pelo método do DNS precedido de hidrólise ácida e a atividade de pectinases
totais  pela  redução  de  viscosidade  de  uma  solução  de  pectina.  Observou-se  que  nos  ensaios  com
concentrações  de  20,  40  e  60  g/L  de  bagaço,  houve  indução  da  produção  de  enzimas,  com  máximas
atividades (4,0, 5,9 e 4,8 U/mL) próximas à obtida no Ensaio Pectina (6,6 U/mL) e superiores ao Ensaio
Controle (1,9 U/mL).  O Ensaio B80 apresentou atividades enzimáticas menores que no Ensaio Controle,
provavelmente  devido  à  alta  concentração  de  bagaço,  que  dificultou  a  transferência  de  oxigênio  e
comprometeu  os  resultados.  Verificou-se  que  todos  os  cultivos  apresentaram  queda  de  pH  e  quanto
maior  foi  a  concentração  de  bagaço  no  meio,  menores  valores  de  pH  foram  atingidos,  chegando  a
mínimos  em  torno  de  2,0.  Os  resultados  indicam  que  o  bagaço  de  maçã  seco  e  triturado  é  capaz  de
induzir  a  formação  de  pectinases  por  A.  oryzae  em  meio  submerso,  quando  utilizado  em  baixas
concentrações.
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