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Área 4 - Bioproeessos para a producao de enzimas

o resultados obtido sugerem ainda a eliminação do sulfato de zinco do meio de produção. Estudos indicam a necessidade de
um novo delineamento Plackeu & Burman para ampliar as faixas de estudo. Apoio: CNPq e FINEP.

Palavras-chaves: Cclulascs, actinomiceto , bagaço de cana-de-açúcar. milhocina. Plackett & Burman

SELEÇÃO DAS VARIÁVEIS OPERACIONAIS DA PRODUÇÃO DE XILANASES POR FERMENTAÇÃO SEMI-::i{JIJ
BIORREATOR DE COLUNAS INSTRUMENTADO
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A fermentação serni-sólida (FSS) é um atrativo proce so para a produção de enzimas. embora seja limitado pela dificuldade de
das variáveis opcracionais. Diante des e contexto. o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito das variáveis de
produção de xilanascs pelo fungo.lsper?,illlls niger através do proees o de fcrmcntaçào scmi-sólida em biorrearor de colunas
utilizando farelo de trigo e farclo de soja. As fermentações foram conduz idas egundo um planejamento fatorial completo 2 .
se a umidade relativa do ar. a umidade inicial do inóculo e a aeração. Para ambos os subsrratos as três variáveis . lUepellUcnU:~lII
mostraram significativas a 9000 de confiança. dentro da faixa estudada. Para o farelo de trigo a variável umidade do substrato
um maior efeito. seguido da aeração e da umidade do ar, sendo todos, efeitos ncgatix os na produtividade cnzirnárica. Para o fare
a umidade do substrato também apresentou um maior efeito. porém positivo. eguido do efeitos negativo da umidade do ar e da
A maior produtividade para o farelo de trigo (140 .g') fOI obtida nas condições de 80% de umidade do ar, lZrnlr.mirr! de ac:raç~l(}~
de umidade inicial do inóculo, enquanto que para o farelo de soja a F S conduzida a 7000 de umidade do ar. 24mL mino de
de umidade inicial do inóculo garantiu a maior produção de xilanasc (53 U.g·I). O sistema de biorrcator utilizado foi eficiente na
da influência das condições opcracionai na produção de enzimas por FSS.

Palavras-chaves: Xilana es. fermentação scmi-sólida. biorrcator de coluna. farclo de trigo, farclo de soja

PRODUÇÃO DE POLlGALACTURONASE POR Penicillium brasiJianum EM BIORREATOR

Jamile Zeni ', Eunice Valduga 1, Lidia Tiqqrnann '. Jonaína Gomes', Éllin Ambrozini " Helen Treichel " Geciane li

I URI - URI_ Campus de Erechím (Av. Sete de Setembro 1621)

As pectinascs são enzimas que atuam sobre substâncias péciicas. através de despolimerizaçào de hidrólise e reaçõe de eliminação
e dcscstcrificaçâo. quebrando o vínculo éster entre a carboxila e grupos meti I da pectina. E. sas enzimas são amplamente util
indú tria para a clarificação de vinhos e sucos de frutas. no tratamento e degornagern de fibras vegetais, na cura de café. cacau e
na extração de óleos essenciais e pigmentos a partir de matéria vegetais. e te contexto. o objetivo deste trabalho foi avaliar a
de poligalacturonase: (PG) em fermentação submersa por Penicillium brasilianum em biorrcator. A bioprodução de PG foi real
biorreator Biostat com I L de volume útil, durante 48 h. A determinação da ati idade poligalacturonásica foi determinada pelo
do ácido dinitrosalicilico (01 S) em e pcctrofotômetro (540 nrn), sendo que uma unidade de atividade foi definida como a
en71111aneces ária para liberar J umol de ácido galaeturõnico por minuto. Para rnaximizar a bioprodução empregou-se
planejamento de experimento. inicialmente um planejamento experimental do tipo Plackert-Burman. seguido de planejamento
completo 2'. A atividade máxima de PG obtida no biorreator foi de 53 U mL na condiçõe de 30°C. pH 4,5, 180 rprn. taxa de
de 1.5 \ \ m. 5x I06/mL de esporos. 32 g L de pcctina cítrica. 10 g L de extrato de levedura e 0,05 gL de sulfato de magné io e 36
bioproduçâo.

Palavras-chaves: Poligalacruronasc. Penicillium brasilianum. fermentação submersa, biorreator

PRODUCTION OF Bacillus subtilis NATTO LEVANSUCRASE USING FACTORIAL DESIGN
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1 UEL - Universidade Estadual de Londrina (Rodovia Celso Garcia Cid, Km 380)

Lcvanasacarase is an cxtracellular microbial enzyme with invertase and transfructosilation activiry, charaeterized by hydrolysis of
imo glucose and fructo e and levan polymerization. respectively. Levan is a polyfructose fonned during fennentation ofsucrose and wi
II ed in food, co mctics and pharmaceuticals industry. l.evansucrase was produced by Bacillus subtilis alto in subrnerged TPr,,,,,·nr,,,,,.
frorn a central composite design with three central points, varying concentrations of sucrose in 250, 300 and 350 g L-I. pH 5.0.6.0 and
and agitation at 100, ISO and 200 rprn for 24 hours and 37"C. Thc ccll-frcc extract \\ as obtained by ccntri fugation (8000g, 4"C, 15 min)
the activity oflevanasacarase was cstimated by the formation of levan, which wa measured by reducing sugars after hydroly is,
to Sornogyi and elson. The highcst enzyme activity found wa 6.56 AU on condition of fermcntation: 250 g L-I sucrose, pH 7.0


