
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS 

PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA DE PRODUTOS BIOATIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE PROTEASE POR Bacillus firmus VIA BATELADA 
ALIMENTADA UTILIZANDO-SE PERFIS CONSTANTE E 

EXPONENCIAL DE ALIMENTAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

Claudemir Santos da Costa 

 

 
 

 

 

 

 

Recife - 2005 



 

 

Claudemir Santos da Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE PROTEASE POR Bacillus firmus VIA 
BATELADA ALIMENTADA UTILIZANDO-SE PERFIS 
CONSTANTE E EXPONENCIAL DE ALIMENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO APRESENTADA AO PROGRAMA 
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA DE 
PRODUTOS BIOATIVOS PARA A OBTENÇÃO DO 
TÍTULO DE MESTRE EM BIOTECNOLOGIA  
 
Área de Concentração: Microbiologia Aplicada  
 
Orientadores: Prof.a Dra. Ana Maria Souto Maior 
   Dr. Irapuan Oliveira Pinheiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife - 2005



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costa, Claudemir Santos da     
 Produção de protease por Bacillus firmus via 

batelada alimentada utilizando-se perfis constante e 
exponencial de alimentação / Claudemir Santos da 
Costa.  –  Recife : O Autor, 2005.   

   xv, 68 folhas : il., fig., tab.   
   

 

   Dissertação (mestrado) – Universidade Federal 
de Pernambuco. CCB. Biotecnologia de Produtos 
Bioativos, 2005. 

 

  
 Inclui bibliografia e apêndices. 
 

 

 1. Produtos bioativos – Produção de enzimas – 
Protease por Bacillus firmus. 2. Processo via 
batelada alimentada – Perfis constante e 
exponencial.  I. Título. 

 
579.222                    CDU (2.ed.)                         UFPE 

 

     660.634                   CDD (20.ed.)             BC2005-470  



 

 

 



 

 iv

DEDICATÓRIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos meus pais, Claudeci e Iracema,  
e à minha futura esposa, Vanessa. 

 

 

 



 

 v

AGRADECIMENTOS 
 
A Deus 

 

Aos meus orientadores, Dra. Ana Maria Souto-Maior e Dr. Irapuan Oliveira Pinheiro, 

pelos ensinamentos; 

 

À aluna de iniciação científica, Glauciane D. dos Santos, pela ajuda no laboratório; 

 

Aos colegas do Laboratório de Processos Biotecnológicos; 

 

Aos colegas de turma e a todos que integram o Departamento de Antibióticos; 

 

Ao amigo que me ajudou a reencontrar o equilíbrio; 

 

À minha noiva, Vanessa, pela dedicação, carinho e incentivo; 

 

Aos meus pais e irmãos, que sempre estiveram ao meu lado, independente de 

qualquer coisa. 



 

 vi

SUMÁRIO 
 
LISTA DE FIGURAS ................................................................................................. viii 
LISTA DE TABELAS.................................................................................................... x 
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS..................................................................... xii 
LISTA DE SÍMBOLOS .............................................................................................. xiii 
RESUMO................................................................................................................... xiv 
ABSTRACT................................................................................................................ xv 
1. INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 1 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.................................................................................... 3 

2.1. Proteases........................................................................................................... 3 
2.1.1. Aplicações comerciais de proteases ........................................................... 4 

2.2. Proteases do Gênero Bacillus ........................................................................... 6 
2.2.1. Metaloproteases.......................................................................................... 6 
2.2.2. Serina-proteases alcalinas .......................................................................... 7 

2.3. Produção de Proteases por Bacillus .................................................................. 9 
2.4. Regulação da Produção .................................................................................. 11 

3. MATERIAL E MÉTODOS....................................................................................... 15 
3.1. Microrganismo ................................................................................................. 15 
3.2. Meios de Cultura.............................................................................................. 15 

3.2.1. Meio de reativação .................................................................................... 15 
3.2.2. Meio de conservação ................................................................................ 15 
3.2.3. Meio de inoculo e cultivo ........................................................................... 15 

3.3. Equipamento.................................................................................................... 16 
3.4. Procedimento Experimental ............................................................................. 18 
3.5. Métodos Analíticos........................................................................................... 19 

3.5.1. Biomassa .................................................................................................. 19 
3.5.2. Glicose ...................................................................................................... 20 
3.5.3. Uréia.......................................................................................................... 20 
3.5.4. Atividade enzimática.................................................................................. 21 

3.6. Análise Matemática.......................................................................................... 22 
3.6.1. Balanço de massa para batelada .............................................................. 23 
3.6.2 Balanço de massa para batelada alimentada considerando-se volume 
constante............................................................................................................. 24 
3.6.3. Cálculos das velocidades específicas ....................................................... 25 
3.6.4. Modelos matemáticos ............................................................................... 26 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO.............................................................................. 28 
4.1. Controle de Alimentação ao Biorreator ............................................................ 28 

4.1.1. Calibração da bomba peristáltica .............................................................. 28 
4.1.2. Implementação do perfil de alimentação................................................... 30 

4.2. Batelada Alimentada com Perfil Constante de Alimentação............................. 33 
4.2.1. Cultivo com perfil constante I .................................................................... 34 
4.2.2. Cultivo com perfil constante II ................................................................... 37 

4.3. Batelada Alimentada com Perfil Exponencial de Alimentação ......................... 37 
4.3.1. Cultivo com perfil exponencial I................................................................. 39 
4.3.2. Cultivo com perfil exponencial II................................................................ 41 

4.4. Batelada Alimentada com Cinco Perfis Constantes de Alimentação................ 44 
5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS ....................... 51 



 

 vii

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS...................................................................... 52 
APÊNDICE A (Calibração das vazões para bomba peristáltica)........................... 57 
APÊNDICE B (Resultados experimentais).............................................................. 60 
APÊNDICE C (Montagem do sistema de alimentação).......................................... 68 
 

 



 

 viii

LISTA DE FIGURAS  
 

 

Figura 3.1 Biorreator e bombas peristálticas. 16 
Figura 3.2 Interface de aquisição de dados. 17 
Figura 3.3 Espectrofotômetro. 17 
Figura 3.4 Balança semi-analítica e concentrado de glicose. 18 
Figura 3.5 Curva padrão de tirosina. 22 
Figura 4.1 Variação da vazão em função da tensão aplicada à bomba 

peristáltica Watson-Marlow 101R para diferentes diâmetros de 
mangueira de silicone: (a) 4,8 mm; (b) 3,2 mm; (c) 1,6 mm; (d) 0,8 
mm; (e) 0,5 mm. 

 
 
 
29 

Figura 4.2 Esquema da primeira estratégia utilizada para testar o controle de 
alimentação. 

 
30 

Figura 4.3 Perfil implementado e experimental para adição da solução de 
verde brilhante (experimento 1). 

 
31 

Figura 4.4 Perfil implementado e experimental para adição da solução de 
verde brilhante (experimento 2). 

 
31 

Figura 4.5 Esquema da segunda estratégia utilizada para testar o controle de 
alimentação. 

 
32 

Figura 4.6 Perfis estimado e experimental para a variação de massa 
adicionada. 

 
32 

Figura 4.7 Evolução da biomassa, uréia, pH, glicose e protease durante a 
batelada e a batelada alimentada (sob perfil constante). 

 
34 

Figura 4.8 Evolução da velocidade específica de crescimento e velocidade 
específica de formação do produto durante a batelada alimentada. 

 
35 

Figura 4.9 Relação entre a velocidade específica de formação do produto e a 
velocidade específica de crescimento durante a batelada 
alimentada. 

 
 
36 

Figura 4.10 Evolução da biomassa, pH e protease durante a batelada e a 
batelada alimentada (sob perfil constante). 

 
37 

Figura 4.11 Relação entre a velocidade específica de formação do produto e a 
velocidade específica de crescimento durante a batelada 
alimentada. 

 
 
37 

Figura 4.12 Evolução da biomassa, uréia, pH, glicose e protease durante a 
batelada e a batelada alimentada (sob perfil exponencial). 

 
39 

Figura 4.13 Variação da velocidade específica de crescimento e velocidade 
específica de formação do produto durante a batelada alimentada. 

 
40 

Figura 4.14 Relação entre a velocidade específica de formação do produto e a 
velocidade específica de crescimento durante a batelada 
alimentada. 

 
 
40 

Figura 4.15 Perfil de alimentação estimado e experimental. 41 
Figura 4.16 Evolução da biomassa, uréia, pH, glicose e protease durante a 

batelada e a batelada alimentada (sob perfil exponencial). 
 
42 

Figura 4.17 Variação da velocidade específica de crescimento e velocidade 
específica de formação do produto durante a batelada alimentada. 

 
43 

Figura 4.18 Variação da biomassa durante a batelada alimentada. 43 
Figura 4.19 Perfil de alimentação estimado e experimental. 44 
   



 

 ix

Figura 4.20 Ajuste da biomassa em função do tempo para os resultados 
experimentais da batelada alimentada com perfil constante. 

 
45 

Figura 4.21 Evolução da biomassa, uréia, pH, glicose e protease durante a 
batelada e a batelada alimentada (sob diferentes perfis 
constantes). 

 
 
47 

Figura 4.22 Variação da velocidade específica de crescimento e da velocidade 
específica de formação do produto durante a batelada alimentada. 

 
48 

Figura 4.23 Amostras do meio de cultivo apresentando diferentes colorações. 48 
Figura 4.24 Variação da biomassa durante a batelada alimentada. 49 
Figura 4.25 Perfis experimentais e vazões de alimentação. 50 
Figura C.1 Esquema elétrico do amplificador de sinal instalado entre a saída 

analógica e a porta para controle remoto da bomba peristáltica. 
 
68 

Figura C.2 Esquema elétrico do amplificador de sinal instalado entre o 
espectrofotômetro e a interface de aquisição de dados. 

 
68 

   



 

 x

LISTA DE TABELAS 
 
 

Tabela 2.1 Fontes das principais enzimas comerciais. 03 
Tabela 2.2 Principais espécies de Bacillus produtoras de protease alcalina. 05 
Tabela 2.3 Principais proteases alcalinas comerciais e suas fontes. 07 
Tabela 3.1 Composição do meio de cultivo. 16 
Tabela 3.2 Condições de cultivo. 18 
Tabela 4.1 Vazões mínima e máxima obtidas para cada mangueira. 30 
Tabela 4.2 Parâmetros utilizados para estimar a vazão de alimentação. 33 
Tabela 4.3 Parâmetros calculados a partir dos resultados obtidos durante a 

batelada alimentada. 
 
37 

Tabela 4.4 Parâmetros determinados para a batelada alimentada com perfil 
exponencial. 

 
38 

Tabela 4.5 Vazões estimada e experimental obtidas para cada intervalo. 49 
Tabela A.1 Valores de rotação, tensão e vazão para mangueira 4.8 mm de 

diâmetro. 
 
57 

Tabela A.2 Valores de rotação, tensão e vazão para mangueira 3.2 mm de 
diâmetro. 

 
57 

Tabela A.3 Valores de rotação, tensão e vazão para mangueira 1.6 mm de 
diâmetro. 

 
57 

Tabela A.4 Valores de rotação, tensão e vazão para mangueira 0.8 mm de 
diâmetro. 

 
58 

Tabela A.5 Valores de rotação, tensão e vazão para mangueira 0.5 mm de 
diâmetro. 

 
58 

Tabela B.1 Valores de biomassa, D.O., pH, concentração de glicose e 
concentração de uréia para etapa em batelada do cultivo com perfil 
constante. 

 
 
60 

Tabela B.2 Valores de biomassa, D.O., pH, concentração de glicose e 
concentração de uréia para etapa em batelada alimentada do 
cultivo com perfil constante I. 

 
 
60 

Tabela B.3 Valores de atividade enzimática, velocidade específica de 
crescimento e produção para etapa em batelada alimentada do 
cultivo com perfil constante I. 

 
 
60 

Tabela B.4 Valores de biomassa, D.O., pH, concentração de glicose e 
concentração de uréia para etapa em batelada do cultivo com perfil 
constante II. 

 
 
61 

Tabela B.5 Valores de biomassa, D.O., pH, concentração de glicose e 
concentração de uréia para etapa em batelada alimentada do 
cultivo com perfil constante II. 

 
 
61 

Tabela B.6 Valores de atividade enzimática, velocidade específica de 
crescimento e produção para etapa em batelada alimentada do 
cultivo com perfil constante II. 

 
 
61 

Tabela B.7 Valores de massa da solução de glicose alimentada para o cultivo 
com perfil constante II. 

 
62 

Tabela B.8 Valores de biomassa, D.O., pH, concentração de glicose e 
concentração de uréia para etapa em batelada do cultivo com perfil 
exponencial I. 

 
 
62 

   



 

 xi

Tabela B.9 Valores de biomassa, D.O., pH, concentração de glicose e 
concentração de uréia para etapa em batelada alimentada do 
cultivo com perfil exponencial I. 

 
 
62 

Tabela B.10 Valores de atividade enzimática velocidade específica de 
crescimento e produção para etapa em batelada alimentada do 
cultivo com perfil exponencial I. 

 
 
63 

Tabela B.11 Valores de massa da solução de glicose alimentada e estimada 
para etapa em batelada alimentada do cultivo com perfil 
exponencial I. 

 
 
63 

Tabela B.12 Valores de biomassa, D.O., pH, concentração de glicose e 
concentração de uréia para etapa em batelada do cultivo com perfil 
exponencial II. 

 
 
63 

Tabela B.13 Valores de biomassa, D.O., pH, concentração de glicose e 
concentração de uréia para etapa em batelada alimentada do 
cultivo com perfil exponencial II. 

 
 
64 

Tabela B.14 Valores de atividade enzimática velocidade específica de 
crescimento e produção para etapa em batelada alimentada cultivo 
com perfil exponencial II. 

 
 
64 

Tabela B.15 Valores de massa da solução de glicose alimentada e estimada 
para etapa em batelada alimentada do cultivo com perfil 
exponencial II. 

 
 
64 

Tabela B.16 Valores de biomassa, D.O., pH, concentração de glicose e 
concentração de uréia para etapa em batelada do cultivo com 5 
perfis constantes. 

 
 
65 

Tabela B.17 Valores de biomassa, D.O., pH, concentração de glicose e 
concentração de uréia para etapa em batelada alimentada do 
cultivo com 5 perfis constantes. 

 
 
65 

Tabela B.18 Valores de atividade enzimática, velocidade específica de 
crescimento e produção para etapa em batelada alimentada do 
cultivo com 5 perfis constantes. 

 
 
65 

Tabela B.19 Valores de massa da solução de glicose alimentada para etapa em 
batelada alimentada do cultivo com 5 perfis constantes. 

 
66 

Tabela C.1 Características da interface. 68 
Tabela C.2 Variáveis do programa. 68 
 
 



 

 xii

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

 

BPN Bacterial Proteinase Nagase  
E.C. Enzyme classification  
Ser Serina  
His Histidina  
Asp Aspartato  
NCIB National Collection of Industrial Bacteria  
Rpm Rotações por minuto  
Vvm Volume de ar por volume de meio por minuto  
PC Personal computer  
GOD Glicose oxidase  
POD Peroxidase  
D.O. Densidade óptica  
IBM International Business Machines  
ISA Industrial Standard Architeture  
NBS New Brunswick Scientific  

 
 



 

 xiii

LISTA DE SÍMBOLOS 
 
 

µ Velocidade específica de crescimento (h-1)  
µ* Velocidade específica de crescimento ideal (h-1)  
µinicial Velocidade específica de crescimento inicial (h-1)  
µMÁX Velocidade específica de crescimento máxima (h-1)  
D Taxa de diluição (h-1)  
dE Densidade (g.L-1)  
F Vazão de alimentação (L.h-1)  
F0 Vazão de alimentação inicial (L.h-1)  
FFi Vazão de alimentação final (L.h-1)  
f(t) Função que representa o sinal digital proveniente do sistema de controle  
m Coeficiente de manutenção (h-1)  
M Massa (g)  
P Concentração de produto (g.L-1)  
qp Velocidade específica de produção de protease (U.g-1.h-1)  
qp* Velocidade específica de produção de protease ideal (U.g-1.h-1)  
qs Velocidade específica de consumo de substrato limitante (g.g-1.h-1)  
rp Velocidade de produção da protease (g.L-1.h-1)  
rs Velocidade de consumo de substrato (g.L-1.h-1)  
S Concentração de substrato limitante (g.L-1)  
S0 Concentração de substrato limitante inicial (g.L-1)  
SF Concentração de substrato limitante no meio de alimentação (g.L-1)  
SFi Concentração de substrato limitante final (g.L-1)  
V Volume (L)  
X Concentração celular (g.L-1)  
X0 Concentração celular inicial (g.L-1)  
XFi Concentração celular final (g.L-1)  
YX/S Coeficiente de rendimento de células em substrato (g.g-1)  

 
 



 

 xiv

RESUMO 
 

O gênero Bacillus é utilizado extensivamente na produção industrial de enzimas. B. 
firmus produz uma protease alcalina compatível para ser usada como um aditivo em 
detergentes. Como em outros Bacilli, a protease é sintetizada em B. firmus em 
resposta à exaustão de nutrientes. Os objetivos deste trabalho foram testar a 
instrumentação e “software” de controle, desenvolvidos no Laboratório de Processos 
Biotecnológicos, e investigar a produção de protease por B. firmus via batelada 
alimentada com perfis constante e exponencial de alimentação. Os cultivos foram 
realizados em um biorreator com 4 litros de volume de trabalho, utilizando-se meio 
de cultura com glicose e uréia como fontes de carbono/energia e nitrogênio, 
respectivamente. Uma regulação em malha aberta, pré-definida, controlada por 
microcomputador, foi utilizada para implementar o ponto de referência da taxa de 
alimentação. O microcomputador foi conectado a uma bomba peristáltica através de 
uma interface digital/analógica de 8 bits, e a linguagem de programação utilizada foi 
Visual Basic 5. Após uma fase inicial de crescimento em batelada, uma solução 
altamente concentrada de glicose foi usada para alimentar o biorreator, de forma que 
a variação de volume foi desconsiderada. Durante a batelada alimentada com perfil 
constante de alimentação, a velocidade específica de crescimento, µ, variou na faixa 
de 0,25-0,01 h-1. A velocidade específica de produção de protease apresentou um 
valor máximo em µ entre 0,1 e 0,15 h-1, e a produção parou em µ igual a 0,05 h-1. 
Parâmetros cinéticos foram obtidos através destes resultados, e, para se maximizar 
a produção de protease, um perfil exponencial de alimentação foi estimado. Batelada 
alimentada exponencial foi, então, realizada através da implementação do perfil 
estimado. Apesar do crescimento do microrganismo seguir um perfil exponencial, 
como previsto pelo modelo, com valor de µ constante, próximo ao planejado (0,1 e 
0,15 h-1), a produção de protease não foi otimizada. Uma terceira estratégia de 
cultivo foi realizada, desta vez, com a implementação de cinco vazões constantes de 
alimentação em degraus, para garantir a manutenção de µ numa faixa supostamente 
ideal para produção (0,2 a 0,1 h-1), porém a otimização não foi observada. A 
produção foi maior nos cultivos em perfil constante que nos cultivos sob perfil 
exponencial ou com diferentes perfis constantes. 
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ABSTRACT 
 
The genus Bacillus is used extensively for production of industrial enzymes. B. firmus 
produces an alkaline protease compatible to be used as an additive in detergents. As 
in other Bacilli, protease in this microorganism is synthesized in response to the 
depletion of nutrients. The aims of this work were to test the instrumentation and 
control software, developed in the Laboratory of Biotechnological Processes, and to 
investigate the production of alkaline protease by B. firmus in cultivations with 
constant and exponential feed profiles. The cultivations were performed in a 4-liter 
working-volume bioreactor, using glucose and urea as carbon/energy and nitrogen 
sources, respectively. A microcomputer-controlled, predefined, open-loop regulation 
was used to implement the feed rate set point. The microcomputer was connected to 
a peristaltic pump through an 8-bit digital/analogic interface, and the programming 
language was Visual Basic 5. After an initial growth phase in batch mode, highly 
concentrated glucose solution was used to feed the bioreactor, so that volume 
variation could be neglected. During the fed-batch phase with constant feed profile, 
the specific growth rate, µ, varied in the range of 0.25-0.01 h-1. The specific 
production rate showed a maximum value at µ around 0.1 and 0.15 h-1, and the 
production was halted at µ equal to 0.05 h-1. Using the kinetic data obtained during 
constant fed-batch, an exponential feed profile was estimated to maximize enzyme 
production. Exponentially-fed-batch cultivation was then carried out with the 
estimated profile. Even though growth followed an exponential profile as predicted by 
the model, the production of protease was not enhanced. A third strategy of 
cultivation was carried out by the implementation of constant feed profiles stepwise, 
to guarantee the maintenance of µ in a supposedly ideal range for protease 
production (0.2 to 0.1 h-1), but, again, improvement was not observed. The 
production was higher in cultivations with constant profile than in cultivations under 
exponential profile or with different constant profiles. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 A produção e o processamento de enzimas para uso comercial são 

importantes atividades que ocorrem em escala industrial e movimentam anualmente 

bilhões de dólares em todo o mundo. Dentre os mercados produtores de enzimas, 

destacam-se: a Europa (responsável por 60% da produção mundial), os Estados 

Unidos (15%) e o Japão (15%). Estima-se que até o ano de 2008, a comercialização 

de enzimas atinja a meta de três bilhões de dólares (Lowe, 2001). Dentre as 

proteases de origem microbiana, destacam-se as proteases alcalinas produzidas por 

bactérias do gênero Bacillus, as proteases ácidas de fungos do gênero Mucor e as 

proteases ácidas de fungos do gênero Aspergillus (Souto-Maior & Simões, 2000). Do 

total de enzimas proteolíticas termoestáveis comercializadas no Mundo, 20% são 

obtidas a partir de espécies de Bacillus, com aproximadamente 35% da produção 

consumida diretamente pela indústria de detergentes (Beg et al., 2002).  

 

 Na tentativa de baixar os custos e incrementar a produção de proteases por 

Bacillus, muitos mecanismos têm sido propostos, como: desenvolvimento de novos 

equipamentos, modificações nutricionais no meio, modificações no próprio 

microrganismo e novas estratégias de fermentação (Kumar & Takagi, 1999; Lowe, 

2001; Raninger & Steiner 2003). 

 

 No Laboratório de Processos Biotecnológicos do Departamento de 

Antibióticos, estudos vêm sendo realizados sobre a produção de protease alcalina 

por uma linhagem alcalofílica de B. firmus. Através de planejamento fatorial, Gouveia 

(1997) concluiu que a linhagem apresenta melhor crescimento em temperatura de 

37º C. Em relação ao pH (Souto-Maior et al.,1997; Marques, 1998), verificou-se que 

a linhagem é capaz de modificar o valor do pH inicial do meio de cultivo para valores 

adequados ao seu crescimento, entre 8 e 10. Investigando-se condições 

nutricionais, observou-se que não há produção de protease se há crescimento 

irrestrito do microrganismo. Estudos sobre a resposta a limitações nutricionais, em 

meio quimicamente definido, contendo glicose e uréia (Souto-Maior, 1991; Souto-

Maior, 1994), mostram que a síntese é desreprimida quando o crescimento é 

limitado pela disponibilidade de nitrogênio, de carbono ou de ambos. 
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A produção de protease por B. firmus var. arosia pode ser obtida com sucesso 

através de um processo em duas etapas: batelada, para produção de células, 

seguida por batelada alimentada, para produção da enzima. A fase de produção 

ocorre após o estabelecimento da limitação nutricional, onde uma diminuição na 

velocidade de crescimento é acompanhada de um aumento na velocidade de 

formação do produto. Entretanto, se a limitação nutricional é muito acentuada, os 

valores de µ tornam-se extremamente baixos e a enzima deixa de ser sintetizada 

(Marques, 1998; Souto-Maior & Simões, 2000). O fornecimento de nutrientes em um 

processo de batelada alimentada com a implementação de diferentes perfis de 

alimentação pode assegurar uma otimização na produção da enzima. 

 

Neste trabalho, os objetivos foram: 

 

• Incluir nova instrumentação e “software” de controle ao sistema de 

fermentação existente no Laboratório de Processos Biotecnológicos, 

para permitir a implementação de perfis variáveis de alimentação ao 

biorreator. 

 

• Investigar a produção de protease por B. firmus var. arosia durante 

cultivos com limitação da fonte de carbono, utilizando-se batelada 

alimentada com perfis constante e exponencial de alimentação. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. Proteases 
 

Enzimas, de um modo geral, têm sido amplamente utilizadas em processos 

industriais, sendo as proteases as enzimas mais exploradas comercialmente (Lowe, 

2001). As proteases são um grupo complexo de enzimas que se caracteriza pela 

habilidade em catalisar a hidrólise de ligações peptídicas (Beg et al. 2002) podendo 

ser exo ou endopeptidases (Haki & Rashit, 2003). 

 

Preparações comerciais de proteases podem ser obtidas a partir de fontes 

animais, vegetais ou microrganismos (Underkofler & Charles, 1960; David, 1969; 

Park, 1975) (Tabela 2.1), sendo as de origem microbiana, especialmente as 

extracelulares produzidas pelo gênero Bacillus, as mais utilizadas pela indústria de 

enzimas (Pero & Sloma, 1993). 

 
Tabela 2.1 - Fontes das principais enzimas 
comerciais (Park, 1975). 

FONTE ENZIMA 

Vegetal 

Malte-amilase 
Papaína 

Bromelina 
Ficina 

Animal 

Enzimas pancreáticas 
Pepsina 
Catalase 
Renina 

Microrganismo 

Amilases 
Proteases 
Pectinases 
Invertase 

Glicose-oxidase 
Celulase 

Glicose-isomerase 
 

De acordo com o Comitê de Nomenclatura da União Internacional de 

Bioquímica, as proteases são classificadas como pertencentes ao subgrupo 3 das 

hidrolases ou petidil-hidrolases (EC. 3.4.21-24 & 99) (Beg et al. 2002). As proteases 

microbianas são distribuídas em quatro categorias, baseadas em seu mecanismo de 
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ação. As serina-proteases, a classe mais comum em Bacillus spp., possuem um 

resíduo de serina em seu sítio ativo. As metaloproteases, também comum em 

espécies de Bacillus, necessitam de um íon metálico (geralmente zinco) para realizar 

seu mecanismo catalítico. As tiol ou sulfidrila-proteases, possuem o grupo redutor 

sulfidrila da cisteína ou ditioltreitol em seu sítio ativo. E, finalmente, as ácido ou 

aspártico-proteases, que funcionam bem em pH baixo (Pero & Sloma, 1993). 

 

As proteases microbianas são, também, classificadas em três grupos (ácidas, 

neutras e alcalinas) de acordo com seu grau de atividade em diferentes faixas de 

pH. As proteinases ácidas apresentam atividade em valores de pH entre 2 e 5 e são, 

geralmente, de natureza fúngica. As neutras, tanto de origem bacteriana como 

fúngica, apresentam máxima atividade em valores de pH entre 7 e 8. As alcalinas 

apresentam atividade máxima em valores de pH entre 10 e 11. Entretanto, o pH 

ótimo das proteases pode variar de acordo com o substrato utilizado (Keay, 1972). 

 

2.1.1. Aplicações comerciais de proteases 
 

As proteases encontram-se entre os grupos de enzimas mais explorados 

comercialmente. Entre as mais importantes destacam-se as proteases alcalinas 

produzidas por Bacillus spp., Bacillus subtilis e Bacillus firmus (Kumar & Takagi, 

1999; Yang et al., 2000), entretanto muitas espécies de fungos produtores de 

proteases alcalinas vêm sendo estudados, e as proteases ácidas produzidas por 

fungos do gênero Mucor e Aspergillus (Souto-Maior & Simões, 2000) (Tabela 2.2). 

 

As proteases microbianas têm uso na indústria de bebidas, de couro, de 

alimentos, farmacêutica, de fotografia e principalmente de detergentes, que requer 

mais de 30% da produção mundial (Horikoshi, 1996; Uyar & Bayssal, 2004). 

Segundo Kumar & Takagi (1999), essas enzimas são ainda utilizadas no tratamento 

de resíduos industriais. Recentemente, as proteases de B. subtillis têm sido usadas 

com sucesso na desproteinização de resíduos de crustáceos para produção de 

quitina, substituindo o uso de ácidos e bases fortes, eliminando o risco de 

descaracterização do produto e reduzindo a liberação de dejetos tóxicos (Yang et al., 
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2000). Na indústria de beneficiamento do couro, estas enzimas atuam como 

coadjuvante num tratamento químico alcalino, diminuindo as quantidades de cal e de 

sulfeto de sódio empregadas e reduzindo as demandas química e bioquímica de 

oxigênio (DQO e DBO) do efluente, pois neste caso os pêlos são removidos e não 

solubilizados, como no processo tradicional (Souto-Maior & Simões, 2000).  

 
Tabela 2.2 - Principais espécies de Bacillus produtoras de 
protease alcalina (Kumar & Takagi, 1999). 

Bacillus spp. E SUAS LINHAGENS 
Bacillus alcalophilus ATCC 21522 (Bacillus sp No. 221) 
B. alcalophilus 
B. alcalophilus subsp. Halodurans KP1239 
B. amyloliquefaciens 
B. circulans 
B. coagulans 
B. firmus 
B. intermedius 
B. lentus 
B. licheniformis 
B. proteolyticus 
B. pulmilus 
B. sphaericus 
B. subtilis 
B. subtilis var. amylosacchariticus 
B. thuringiensis 
Bacillus sp. Ya-B 
Bacillus sp. NKS-21 
Bacillus sp. B21-2 
Bacillus sp. Y 
Bacillus sp. CW-1121 
Bacillus sp. KSM-K16 
Bacillus sp. MK5-6 

 

Bravo et al. (2000) afirmam que, nos últimos anos, enzimas produzidas, 

principalmente, por bactérias e fungos filamentosos despertaram grande interesse 

de estudo em virtude das inúmeras vantagens apresentadas. Dentre estas 

vantagens destacam-se as seguintes: 

 

• não necessitam de amplos espaços para o seu crescimento; 

• os fatores de crescimento, como concentração de nutrientes, pH, 

temperatura, concentrações de oxigênio e de células, podem ser 

facilmente manipulados; 
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• conseguem degradar e crescer em vários substratos, inclusive em 

resíduos industriais; 

• podem ser manipulados geneticamente para obtenção de mutantes 

mais apropriados. 

 

Além disso, algumas enzimas típicas de eucariotos estão sendo produzidas 

por procariotos modificados (Lowe, 2001)  

 

2.2. Proteases do Gênero Bacillus 

 

Historicamente, Bacillus spp., entre outras espécies de bactérias Gram-

positivas, têm sido usadas como fonte industrial para a produção de enzimas, 

especialmente proteases, principalmente, por serem muito comuns na natureza e de 

fácil isolamento (Souto-Maior & Simões, 2000). As duas principais enzimas 

proteolíticas produzidas são as proteases neutras ou metaloproteases e as serina-

proteases alcalinas (Pero & Sloma, 1993). 

 

2.2.1. Metaloproteases 
 

As metaloproteases formam um grupo de enzimas que apresenta maior 

estabilidade e atividade máxima em pH próximo à neutralidade, por isso recebem, 

também, a denominação de proteases neutras. As metaloproteases de B. 

amyloliquefaciens foram bem caracterizadas, principalmente, pela sua ampla 

aplicação industrial. Essas enzimas apresentam zinco no seu sítio ativo e requerem 

íons cálcio para manutenção da atividade em temperaturas maiores, pois são muito 

sensíveis a temperaturas elevadas, excetuando-se a termolisina, produzida por B. 

thermoproteolyticus, a qual retém 90% da atividade após 30 minutos de incubação a 

70o C (Horikoshi & Akiba, 1982; Priest, 1984). O peso molecular dessas enzimas 

varia entre 30.000 a 40.000 Da (Pero & Sloma, 1993). 
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2.2.2. Serina-proteases alcalinas 
 

As serina-proteases alcalinas são muito usadas na indústria de detergentes 

devido à sua estabilidade em valores de pH elevados. Em 1994, do total 

contabilizado pelo mercado industrial de enzimas (aproximadamente 400 milhões de 

dólares), 122 milhões (30,5%) de dólares foram dirigidos à indústria de detergentes; 

no Japão, em 1994, o mercado de protease alcalina movimentou o equivalente a 116 

milhões de dólares, havendo ainda uma expectativa de crescimento, pois dados 

estatísticos apontavam para 2004 uma movimentação acima de 700 milhões de 

dólares pelo mercado industrial de enzimas (Kumar & Takagi, 1999). Dentre as 

enzimas utilizadas nesse setor, as subtilisinas Novo e Carlsberg, produzidas por B. 

amyloliquefaciens e B. licheniformis, respectivamente, dominaram o mercado e 

foram as primeiras enzimas submetidas a processos de engenharia de proteínas 

(Outtrup & Boyce, 1990; Putten et al., 1996; Souto-Maior et al. 1997). Atualmente, 

várias proteases alcalinas são produzidas em escala industrial (Tabela 2.3). 

 
Tabela 2.3 - Principais proteases alcalinas comerciais e suas fontes (Kumar & 
Takagi, 1999). 
ORGANISMO NOME COMERCIAL FABRICANTE 
Bacillus licheniformis Acalase Novo Nordisk, Dinamarca 

Bacillus sp. Alcalofílico Savinase, Esperase Novo Nordisk, Dinamarca 

Bacillus sp. Alcalofílico Maxacal, Maxatase Gistbrocades, Holanda 

Bacillus sp. Alcalofílico Opticlean, Optimase Solvay Enzymes GmbH,  
Alemanha 

Bacillus sp. Alcalofílico Proleather Amano Pharmaceuticals Ltd., 
Japão 

Aspergillus sp. Protease P Amano Pharmaceuticals Ltd., 
Japão 

Proteína engenheirada 
variante da Savinase ® Durazyn Novo Nordisk, Dinamarca 

Proteína engenheirada 
variante de Bacillus sp. 
Alcalofílico 

Maxapem Solvay Enzymes GmbH, 
Alemanha 

Engenharia genética 
Doador - B. lentus expresso 
em Bacillus sp. 

Purafect Genencor International, Inc., 
EUA 
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As serina-proteases alcalinas apresentam peso molecular de 25.000 a 30.000 

Da (Aunstrup, 1981). Geralmente, apresentam valores de pH ótimo em torno de 8 a 

10 e são produzidas por bactérias do gênero Bacillus e se subdividem em dois 

grupos: as subtilisinas e as proteases de Bacillus alcalofílicos. 

 

A) Subtilisinas 

 

Dois tipos diferentes de serina-proteases alcalinas, de valor comercial, foram 

identificadas e caracterizadas: Subtilisina Carlsberg, produzida por B. licheniformis, e 

Subtilisina Novo, também chamada BPN (Bacterial Proteinase Nagase), produzida 

por B. amyloliquefaciens (Outtrup & Boyce, 1990). Ambas ativas em valores de pH 

entre 10 à 12 (Kalisz, 1988). 

 

A Subtilisina Carlsberg, descoberta em 1947 pelo Laboratório Carlsberg, na 

Dinamarca, foi purificada e cristalizada em 1952. Introduzida no comércio de 

enzimas pela Novo Industry S/A em 1960, foi sucesso de vendas nos Estados 

Unidos e na Europa nessa década, tendo grande aplicação na indústria de 

detergentes, pois adicionava ao produto a capacidade de remover sujeiras difíceis 

como as provocadas por sangue, ovos, peixes e demais proteínas (Aunstrup, 1980; 

Uyar & Baysal, 2004). 

 

A Subtilisina Novo, diferentemente da Subtilisina Carlsberg, necessita da 

presença do íon cálcio como constituinte indispensável para seu funcionamento em 

temperaturas elevadas. Essa enzima foi purificada e cristalizada em 1954. Seu sítio 

ativo consiste em três resíduos de aminoácidos: Ser 221, His 54 e Asp 32. Contudo, 

a Subtilisina Novo não mostrou estabilidade superior e a Subtilisina Carlsberg foi 

considerada a enzima mais importante do ponto de vista econômico (Aunstrup, 

1980). 
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B) Proteases de Bacillus alcalofílicos 
 

O sucesso das proteases microbianas na indústria de detergentes estimulou a 

pesquisa por outras enzimas mais compatíveis com os processos de lavagem. 

Esses estudos resultaram no desenvolvimento de novas séries de proteases 

produzidas por outras espécies de Bacillus alcalofílicos (Aunstrup, 1980). A primeira 

protease alcalofílica bacteriana foi descoberta por Horikoshi em 1971, em linhagem 

de Bacillus sp. alcalofílica Nº 221 isolada do solo. Essa enzima apresenta atividade 

ótima em pH 11,5 e mantém 75% de sua atividade em pH 13,0 e a adição de 5mM 

de íons cálcio resulta em 70% de atividade enzimática em temperatura de 60º C 

(Horikoshi, 1996). Posteriormente, Aunstrup et al. (1972) isolaram duas espécies 

alcalofílicas de Bacillus, AB42 e PB12, produtoras de proteases alcalinas, que 

exibem atividade na faixa de pH 9–12 e toleram temperaturas em torno de 60º e 50º 

C, respectivamente (Horikoshi, 1990, 1996). 

 

As proteases produzidas por Bacillus alcalofílicos, por serem produzidas em 

ambiente alcalino, encontram-se bem adaptadas a valores elevados de pH. 

Realmente, as serina-proteases dessas bactérias oferecem inúmeras vantagens 

técnicas sobre as enzimas de Bacillus licheniformis: maior estabilidade na presença 

de agentes sequestrantes, maior tolerância alcalina, inclusive em pH 12, melhor 

desempenho na remoção da sujeira protéica e estabilidade às temperaturas 

elevadas, em torno de 70º C, dos processos de lavagem. Por esses motivos elas 

vêm sendo escolhidas preferencialmente (Aunstrup, 1980; Horikoshi & Akiba, 1982; 

Priest, 1992; Souto-Maior & Simões, 2000). 

 

2.3. Produção de Proteases por Bacillus 
 

A produção de enzimas por microrganismos pode ser influenciada por 

diversos fatores como: condições de cultivo, em particular, do meio de cultura, tipo e 

concentração da fonte de carbono, aeração, agitação, pH e temperatura (Kumar & 

Takagi, 1999). A escolha do microrganismo também é um fator relevante, assim 

como o processo de cultivo. 
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Segundo Claus & Berkeley (1986), os Bacillus utilizam vários açúcares como 

fonte de carbono e energia, sendo os mais comuns: glicose, lactose, sacarose e 

maltose. Esses açúcares podem estar presentes em várias matérias-primas 

industriais, inclusive em resíduos que podem, portanto, ser aproveitados, reduzindo-

se os problemas com poluição e os custos. 

 

Marques (1998) cita que as primeiras proteases foram produzidas pelo cultivo 

de microrganismos em meio com carboidratos, sais e elevado teor de proteína, 

usada para induzir a produção (Aunstrup, 1974; Horikoshi & Ikeda, 1977). 

Entretanto, a alta concentração de proteínas apresenta desvantagens com alto custo 

e odores desagradáveis. Alguns trabalhos foram realizados e demonstraram que 

elevadas concentrações de proteases podem ser obtidas usando-se meios sintéticos 

com fontes alternativas de nitrogênio, como a uréia e os sais de amônio, sem a 

presença de proteínas, evidenciando que este componente pode ser suprimido dos 

meios de cultivo (Brown & Allinson, 1989; Souto-Maior, 1991; Mao & Fredman et al., 

1992; Mehrotra et al, 1999). 

 

Em 1998, Marques analisou a produção de protease em meio de melaço 

enriquecido com uréia. Joo et al. (2002) otimizaram a produção de protease por B. 

horikoshii através da soja aproveitada das indústrias de extração de óleo de soja; 

este substrato mostrou ser um meio barato e eficiente para a produção. Em estudo 

realizado por Mehrotra et al (1999), a glicose se mostrou, entre outras fontes de 

carbono (sacarose, frutose, manitol, maltose, lactose e amido), como relativamente 

boa para a produção de protease, desde que esteja em concentrações limitantes 

para o crescimento. Uyar & Baysal (2004) relataram a produção de proteases por 

algumas espécies de Bacillus, utilizando fermentação em estado sólido (SSF) com 

trigo e lentilha como substratos. 

 

Raninger & Steiner (2003) otimizaram a produção de queratinase por B. 

licheniformis PDW-1 através de um sistema contínuo de fermentação dividido em 

estágios. Christiansen et al. (2003) estudaram a produção de Savinase por B. clausii 

em batelada alimentada sob perfis linear e exponencial de alimentação e 
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observaram que a manutenção de uma velocidade específica de crescimento, 

teoricamente ideal para produção, através do fornecimento de substrato limitante 

com a implementação de um perfil exponencial não assegurou uma otimização na 

produção da enzima, sendo a produção maior nos cultivos em perfil linear. 

 

Estudando os efeitos da transferência de oxigênio sobre a produção de serina 

alkalina protease por Bacillus licheniformis com ácido cítrico como fonte de carbono, 

Çálik et al. (1998) concluíram que a aeração e a agitação são essenciais para a 

manutenção da taxa de transferência de oxigênio e conseqüentemente para a 

produção da enzima. 

 

Em relação ao pH e à temperatura, sabe-se que os microrganismos, de um 

modo geral, desenvolvem suas atividades fisiológicas sob valores apropriados. As 

espécies de Bacillus alcalofílicos, por exemplo, crescem bem na faixa de pH entre 

8,5 a 11,0; sendo pH 10 ideal para B. firmus (Aunstrup, 1980; Souto-Maior et al., 

1997; Tseng et al., 2002) e nesses valores são capazes de secretar grandes 

quantidades de proteases alcalinas. Com relação à temperatura, estudos realizados 

por Souto-Maior (1991) e, posteriormente, por Gouveia (1997), indicam que a 

temperatura ideal para o crescimento de B. firmus é de 37º C; sendo seu 

crescimento interrompido em temperaturas superiores a 55º C, segundo Tseng et al. 

(2002). 

 

2.4. Regulação da Produção 
 

A regulação da expressão gênica para a biossíntese enzimática, em 

procariotos, é quase completamente controlada no nível da transcrição. Os sistemas 

de regulação permitem que as bactérias se adaptem ao ambiente sem a 

necessidade de sintetizar continuamente grandes quantidades de enzimas que 

seriam desnecessárias em outras circunstâncias (Voet et al., 2002). Para a indústria, 

o conhecimento sobre os mecanismos envolvidos na regulação da síntese 

enzimática é um incremento importante nos processos de produção, pois a influência 
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de alguns fatores no momento da fermentação pode rapidamente resultar numa 

repressão indesejável, desrepressão ou indução à síntese. 

 

Marques (1998) afirma que, na tentativa de melhorar a produção de 

proteases, principalmente por espécies de Bacillus, inúmeros meios e formas de 

produção têm sido propostos, visando-se a: 

• indução pela adição de proteínas ao meio (Aunstrup, 1981); 

• eliminação da repressão catabólica, provocada por elevadas 

concentrações de carboidratos (Priest, 1977); 

• eliminação da repressão concernente ao metabolismo do nitrogênio 

(Frankena et al., 1986); 

• controle da repressão da síntese ocasionada pela presença de produto 

final (Voet et al., 2002). 

 

Sabe-se que, em resposta a determinadas limitações nutricionais, o 

microrganismo tem seu crescimento limitado e a síntese de protease é desreprimida. 

 

Na produção de enzimas proteolíticas, açúcares facilmente metabolizáveis, 

como a glicose, não eram utilizados por que se julgava que exerciam um efeito 

inibidor. Entretanto, estudos comprovam que a produção de proteases não sofre 

inibição pela presença de glicose propriamente dita (Mao & Fredman et al., 1992; 

Souto-Maior, 1991, 1994). Estudos realizados por Souto-Maior (1994) confirmam que 

a síntese de proteases por Bacillus firmus, em pH 10 e temperatura de 37o C, é 

desreprimida quando o crescimento é limitado pela disponibilidade de carbono, de 

nitrogênio, ou de ambos. Souto-Maior (1991) mostrou que a enzima é produzida em 

presença de concentrações elevadas de glicose, como por exemplo, na fase 

estacionária de um cultivo em batelada, onde a fonte de nitrogênio esgotou-se, ou 

ainda num cultivo em batelada alimentada utilizando uréia como substrato limitante. 

Souto-Maior (1991) mostrou, além disso, que a síntese da enzima pode se dar na 

presença de concentrações elevadas de uma fonte de nitrogênio, como a uréia, 

como ocorre numa batelada alimentada em que a glicose é o substrato limitante. 



 

 13

Resultado semelhante foi encontrado por Marques (1998), quando analisou a 

produção de proteases por B. firmus em meio de melaço enriquecido com uréia. 

 

A síntese enzimática pode ser reprimida, freqüentemente, pela amônia ou por 

aminoácidos livres em uma forma análoga à repressão catabólica pelo carbono. Este 

fenômeno foi denominado repressão catabólica do nitrogênio. Repressão por amônia 

foi relatada na produção de proteinase por B. licheniformis (Hanlon & Hodeges, 

1981; Hanlon et al., 1982; Frankena et al., 1986). Estudando a regulação da síntese 

de protease por B. mojavensis, Beg et al. (2002) observaram que na presença de 

glicose e amônio, com casaminoácido adicionado ao meio, a síntese é reprimida. 

Porém, em baixas concentrações de glicose, quando o amônio já havia sido 

consumido, o microrganismo passava a produzir protease, caracterizando uma 

desrepressão. Na presença de casaminoácido e sem amônio, a produção da enzima 

foi incrementada demonstrando que o casaminoácido agiu como um indutor. 

 

Um complexo sistema de regulação vem sendo estudado com B. subtilis, em 

que genes ligados à esporulação também estão associados a mecanismos de 

regulação da biossíntese de proteases. Em resposta a situações de carência 

nutricional extrema, B. subtilis inicia um processo de diferenciação celular que 

resulta na formação de um tipo celular de repouso chamado endósporo. Durante o 

período de formação dos endósporos, a expressão da maior parte dos genes é 

fortemente reprimida, incluindo os genes que codificam as proteases. Esse controle 

é feito através de uma cascata de fatores de regulação que são capazes de 

reconhecer seqüências de vários operons, impedindo sua transcrição ou induzindo-a 

temporariamente quando necessário (Henriques et al., 2002). Apesar de se 

desconhecer a função das proteases durante a esporulação, sabe-se que sua 

produção está correlacionada com o ponto de produção de proteínas de 

modificação, esse comportamento sugere que ambas obedecem aos mesmos 

mecanismos de controle (Mehrotra et al., 1999). O reconhecimento dos genes 

envolvidos nos processos de esporulação pode futuramente ajudar na idealização 

de um processo de produção mais eficiente. Raninger & Steiner (2003), buscando 
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otimizar a produção de queratinases por B. liqueniformes PWD – 1, verificaram que 

sua produção independe da esporulação. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1. Microrganismo 
 

O microrganismo utilizado foi Bacillus firmus var. arosia da “National Collection 

of Industrial Bacteria (NCIB)”, na qual encontra-se registrado sob o código NCIB 

10557. Essa bactéria é aeróbia, mesófila e alcalofílica produz uma protease ativa em 

valores elevados de pH (Villadsen & Vestberg, 1976). 

 

3.2. Meios de Cultura 
 
 Diferentes meios de cultura foram utilizados para a reativação, conservação, 

pré-inóculo, inóculo e cultivo do microrganismo. 

 
3.2.1. Meio de reativação 
 

 Foi utilizado o meio caldo nutriente, com 1 % de carbonato de sódio, para 

ajustar o pH para valor em torno de 10, na reativação inicial da cultura liofilizada e na 

propagação de células para a preparação do pré-inóculo. 

 

3.2.2. Meio de conservação 
 

 Para a conservação do microrganismo em tubos inclinados, utilizou-se o meio 

ágar nutriente com 1% de carbonato de sódio, para ajustar o pH para valor em torno 

de 10. 

 

3.2.3. Meio de inoculo e cultivo 
 

Para cultivo do microrganismo e produção de protease, foi utilizado um meio 

quimicamente definido, enriquecido com extrato de levedura, cuja composição 

encontra-se na Tabela 3.1. Este meio foi utilizado, também, no cultivo do inoculo. 

Para se evitar a formação de precipitado, os sais foram dissolvidos separadamente e 
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submetidos à esterilização por filtração a vácuo com membrana MILLIPORE 0,22 

µm. 

Tabela 3.1 - Composição do meio de cultivo. 
 

COMPONENTE 
 

CONCENTRAÇÃO (g.L-1) 
Glicose 15,00 
Uréia 2,00 
Extrato de levedura 5,00 
KH2PO4 1,00 
MgSO4 . 7H2O 1,00 
CaCl2 . 2 H2O 1,00 
FeSO4 . 7 H2O 0,10 
CuSO4 . 5 H2O  0,0088 
MnSO4 . H2O 0,0076 
ZnSO4 . 7 H2O 0,01 
Na2CO3 10,00 

 

3.3. Equipamento 
 

Os cultivos foram realizados em um biorreator BioFlo III (New Brunswick 

Scientific Co.), tipo tanque agitado, com volume útil máximo de 5 L, equipado com 

sistema de controle de pH, temperatura, agitação e aeração (Figura 3.1). 

 

 
Figura 3.1 – Biorreator e bombas peristálticas. 

 

Um software de controle, desenvolvido com a ferramenta de programação 

Microsoft Visual Basic 5 para sistema operacional Windows, foi utilizado para a 
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execução dos perfis de alimentação, controlando uma bomba peristáltica tipo Watson-

Marlow (101 U/R 32 rpm). Uma segunda bomba peristáltica Watson-Marlow (101 U/R 

2 rpm), não vinculada ao software, foi utilizada para a adição de uréia. 

 

Para rodar o software de controle da bomba peristáltica foi utilizado um 

computador padrão IBM-PC, sistema operacional Windows 98, processador Duron-

AMD 1,2 MHz e placa-mãe contendo um slot ISA. Neste slot foi conectada a placa de 

comunicação, responsável pela conexão entre o PC e a interface de aquisição de 

dados. A interface de aquisição de dados é constituída de dois módulos: uma interface 

propriamente dita e uma placa de comunicação formada por três portas (Souto-Maior, 

1993). Estas portas são: uma bidirecional de dados com 8 bits para entrada e saída de 

dados e duas de 2 bits para confirmação e validação de dados de entrada e de saída 

(Figura 3.2). 

 

 

 

 
Figura 3.2 – Interface 
de aquisição de dados.  

 Figura 3.3 – Espectrofotômetro. 

 

A interface possui oito entradas digitais, oito saídas digitais, oito entradas 

analógicas e duas saídas analógicas. A troca de informações entre o PC e a interface é 

realizada através de uma placa conectada a um slot ISA da placa-mãe e de um 

protocolo de comunicação específico. 

 

Durante testes realizados para a confirmação do funcionamento do sistema 

utilizou-se um espectrofotômetro com saída para um registrador gráfico (Figura 3.3). 

Entre esta saída e a entrada de sinal analógico da interface de aquisição de dados, foi 
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instalado um amplificador de sinal. Na interface, o sinal é convertido de analógico para 

digital seguindo para o computador. Em um dos testes foi utilizada uma balança semi-

analítica (com duas casas decimais) em substituição ao espectrofotômetro, que 

informava quanto de massa de glicose era adicionado ao sistema. Esta balança foi 

utilizada para a confirmação do perfil de alimentação em todos os cultivos (Figura 

3.4). 

 

 

 
Figura 3.4 - Balança semi-
analítica e concentrado de 
glicose. 

 

3.4. Procedimento Experimental 
 

As condições de cultivo utilizadas em todos os experimentos são 

apresentadas na Tabela 3.2. 

 
Tabela 3.2 - Condições de cultivo. 

VARIÁVEL VALOR 
Volume inicial* 4 L 
pH inicial** 10 
Temperatura 37º C 
Agitação 1000 rpm 
Aeração 1,5 vvm 

*a variação de volume foi considerada desprezível 
**o pH não foi controlado 
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O processo foi realizado em duas etapas, como sugerido por Souto-Maior 

(1991): uma fase inicial em batelada, para propagação de células, e uma fase 

posterior em batelada alimentada, visando a produção da enzima. Nesta etapa, a 

escolha do perfil de alimentação tem a finalidade de otimizar a produção da 

protease. Para que o volume pudesse ser considerado constante, utilizou-se uma 

solução altamente concentrada de glicose (em torno de 600 g.L1). 

 

A vazão de alimentação de glicose foi controlada por um sistema 

“feedforward”, ou em malha aberta, em que o “software” executou um perfil de 

alimentação controlando a bomba peristáltica, através de um modelo matemático pré-

determinado. O software, utilizado para o controle da alimentação, varia o valor do 

sinal de saída e, conseqüentemente, a rotação da bomba peristáltica, segundo a 

expressão dada pela Equação 3.1 após a substituição dos parâmetros A, B, C, D, E, F, 

G e H. A variável dependente t representa o tempo em minutos. 

 

 (3.1) 

 

A escolha dos coeficientes da equação 3.1 faz com que a função assuma um 

número inteiro entre 0 a 255 que corresponde a uma variação de 0 a 5 volts na saída 

analógica da interface e a uma variação de 0 a 12 volts na saída do amplificador para a 

bomba peristáltica. Esta equação permite implementar variações polinomiais (até grau 

3), exponenciais e logarítmicas. O valor digital assumido por f(t) é enviado para a 

interface sendo convertido em um sinal analógico que é, em seguida, amplificado e 

enviado para o controle remoto da bomba peristáltica. O software também permite a 

aquisição de dados provenientes de uma fonte de sinal analógico ligada à interface. 

 

3.5. Métodos Analíticos 
 

3.5.1. Biomassa 
 

O monitoramento da produção de biomassa, ou crescimento celular, foi feito 

através de filtração a vácuo das amostras em membrana MILLIPORE 0,45 µm e 
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determinação do peso seco, após secagem a 80o C por 24 horas. O filtrado foi 

lavado com HCl a 0,01 M para minimizar a retenção de precipitados na membrana, 

normalmente formados em meio alcalino. 

 

3.5.2. Glicose 
 

A determinação da glicose foi realizada utilizando-se um método enzimático 

colorimétrico com kit Glicose-PAP da LABTEST. Nesse teste, a glicose-oxidase 

(GOD) catalisa a oxidação da glicose para ácido glicônico e peróxido de hidrogênio.  

 

Glicose   O2   H2O                 Ácido Glicônico    H2O2
GOD

 
 

O peróxido de hidrogênio formado reage, em presença de peroxidase (POD), 

com a 4-aminoantipirina e fenol, através de um acoplamento oxidativo, formando um 

complexo de cor vermelha (quinoneimina), cuja intensidade da cor é proporcional à 

concentração de glicose. A absorbância é lida em espectrofotômetro a 505 nm. 

               

2 H2O2   4-Aminoantipirina   Fenol                 Quinoneimina   4 H2O POD

 

 
3.5.3. Uréia 
 

A análise da concentração de uréia foi realizada através de um método 

enzimático-colorimétrico utilizando-se o sistema CE LABTEST. O método é baseado 

na hidrólise da uréia pela enzima urease em íons amônia e CO2.  

 

 H2N

H2N

   C O        H2O                    2 NH3   +   CO2
 Urease
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A amônia produzida reage em pH alcalino com salicilato e hipoclorito de sódio 

em presença de nitroprussiato de sódio para formar azul de indofenol. A intensidade 

da cor formada é proporcional à concentração de uréia na amostra. 

 

NH3 + Salicilato + Hipoclorito de Sódio 
nitroprussiato de sódio

Azul de Indofenol   
 

3.5.4. Atividade enzimática 
 

 A atividade proteolítica no filtrado do meio de cultivo foi determinada pelo 

monitoramento da quantidade de tirosina (aminoácido aromático), liberado pela 

hidrólise de caseína, utilizando-se um método espectrofotométrico (Hagihara, 1958). 

 

Um volume de 5 mL de caseína Hammarsten 1,2% (em tampão de NaHCO3, 

pH=10), aquecido a 30o C, foi adicionado a 1 mL da amostra pré-aquecida na 

mesma temperatura. Quando necessário, as amostras foram diluídas com uma 

solução 0,01 M de cloreto de cálcio. Após 10 minutos a 30° C, a reação foi finalizada 

com a adição de 5 mL de reagente de precipitação de proteína (CCl3COOH 18 g.L-1, 

CH3COOH 19,8 g.L-1, CH3COONa 18,04 g.L-1). A suspensão resultante foi filtrada em 

papel de filtro WHATMAN GF/A. A absorbância do filtrado foi lida a 275 nm, 

utilizando-se um branco preparado pela adição primeiro do reagente de precipitação 

e depois do substrato. Uma curva padrão de tirosina foi construída usando-se uma 

solução padrão de tirosina (200 µg.mL-1) diluída em 0,2 M de HCl, obtendo-se, 

assim, diferentes concentrações, como apresentado na Figura 3.5. A atividade foi 

expressa em U.mL-1, correspondente a µg (tirosina).min-1.mL-1. 
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Figura 3.5 - Curva padrão de tirosina. 
 

3.6. Análise Matemática 
 

O processo de cultivo foi isotérmico, homogêneo e com pH aproximadamente 

constante. Apenas um substrato foi limitante do crescimento celular. Desprezaram-se 

as diferenças fisiológicas, a existência de células com idades diferentes e a morte 

celular. A manutenção celular não foi considerada e a velocidade específica de 

consumo de substrato (qS) considerada proporcional à velocidade específica de 

crescimento (µ). 

 

Em batelada alimentada, a variação do volume não foi significativa para o 

processo, uma vez que o biorreator foi alimentado com uma solução altamente 

concentrada de glicose. Assim, 

 

0
dt
dV

≈  (3.2) 
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3.6.1. Balanço de massa para batelada  
 

• Biomassa 
 
















=

















biorreator
dodentro biomassa de

produção develocidade

biorreatordo
dentro biomassade

acúmulodetaxa
 

 

µXVVr
dt

d(VX)
x ==  (3.3) 

 

 Como V é constante, tem-se que: 

 

µXr
dt
dX

x ==  (3.4) 

 

 Onde: µ = velocidade específica de crescimento, h-1; 

 rX = taxa de crescimento celular, g.L-1.h-1; 
 X = concentração celular, g.L-1; 
 V = volume, L. 
 

• Substrato limitante 
 









=








biorreatorno substratode

consumodevelocidade
biorreatorno substratode

acúmulodetaxa
 

 

S/XX/S

x
ss Y

XVV
Y
rXVqVr

dt
d(VS) µ

−=−=−=−=  (3.5) 

Como V = constante, tem-se que:  

S/XX/S

x
ss Y

X
Y
rXq-r

dt
dS µ

−=−==−=   (3.6) 

 

 Onde: YX/S = coeficiente de rendimento de substrato para produção de 
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células, g.g-1. 

 rs = taxa de consumo de substrato, g.L-1.h-1; 
 S = concentração de substrato, g.L-1; 
 qs = velocidade específica de consumo de substrato, g.g-1h-1. 
 

3.6.2 Balanço de massa para batelada alimentada considerando-se volume 
constante 
 

• Biomassa 
 
















=
















biorreatordo
dentrobiomassade

produçãodavelocidade

biorreatordo
dentrobiomassade

acúmulodetaxa
 

 

XVVr
dt

)VX(d
x µ==  (3.7) 

Xr
dt
dX

x µ==  (3.8) 

 

• Substrato limitante 
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biorreator
nosubstratode

consumodevelocidade

biorreator
nosubstratode

entradadevelocidade

biorreator
nosubstratode

acúmulodetaxa
 

 

VrFS
dt

)SV(d
SF −=  (3.9) 

 

SF rDS
dt
dS

−=  (3.10) 
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X.
Y

DS
dt
dS

SX
F

µ
−=  (3.11) 

 

Onde a taxa de diluição é definida por D = F/V. É importante observar que, 

apesar da taxa de diluição ser aproximadamente zero ( 0D≈ ), o produto da mesma 

pela concentração de substrato na alimentação (DSF ≠ 0) não é, uma vez que SF é 

numericamente grande. 

 

• Produto 
 
















=

















biorreator
noprodução
develocidade

biorreator
noprodutode

acúmulodetaxa
 

 

Vr
dt

)PV(d
p=  (3.12) 

Xqr
dt
dP

pp ==  (3.13) 

 

 Onde: rp = taxa de produção da protease, g.L-1.h-1; 

 qp = velocidade específica de formação da protease, h-1. 

 

3.6.3. Cálculos das velocidades específicas 
 

a) Batelada 
 

Para o cálculo da velocidade específica máxima de crescimento, MÁXµ , foram 

traçadas curvas relacionando o logaritmo neperiano da concentração celular com o 

tempo de cultivo. Na fase exponencial de crescimento estes pontos formam uma reta 

cujo coeficiente angular representa o valor da velocidade específica de crescimento 

máxima, MÁXµ . 
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b) Batelada alimentada 
 

A velocidade específica de crescimento, µ , foi obtida ajustando-se os dados 

experimentais da curva de crescimento a um polinômio. O grau do polinômio foi 

grande o suficiente para garantir um coeficiente de regressão de, no mínimo, 0,99. A 

velocidade específica de crescimento, obtida a partir da equação 3.8, é dada pela 

razão entre a derivada da expressão polinomial pelo valor da concentração celular, 

ou seja [ ( ) XdtdX=µ ]. 

 

A velocidade específica de formação da protease, qp, foi obtida, segundo a 

equação 3.13, pela razão entre a derivada da expressão polinomial da formação de 

protease com o tempo, pelo valor da concentração celular [ ( ) XdtdPqP = ]. 

 

3.6.4. Modelos matemáticos 
 

A) Batelada alimentada constante 
 

Numa batelada alimentada onde as concentrações de substrato são bastante 

pequenas pode-se assumir que dS/dt é aproximadamente zero. Assim, com base na 

equação 3.11, obtém-se que: 

 

F
X/S S.F

V.X.Y µ
=  (3.14) 

 

α==µ
V
Y.S.FX. S/XF  (3.15) 

 

A partir da equação 3.8, tem-se que: 

 

α=
dt
dX  (3.16) 
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 Logo, para F constante, a biomassa varia linearmente com o tempo: 

 

t.XX 0 α+=  (3.17) 

 

B) Batelada alimentada exponencial 
 

Foi desenvolvido um modelo matemático para o cálculo da vazão de 

alimentação que mantivesse µ = µ* = constante. Com base na equação 3.11: 

 

V
Y.S.FX.* S/XF=µ  (3.18) 

 

A partir da equação 3.8, tem-se que: 

 

X.*
dt
dX

µ=  (3.19) 

 

e, conseqüentemente, para µ = µ*, a biomassa varia exponencialmente com o 

tempo: 

 

)t.*exp(XX 0 µ=  (3.20) 

 

Partindo das equações 3.18 e 3.20, tem-se que o perfil de alimentação para 

manter-se µ = µ* é exponencial e dado por: 

 

)t.exp(
YS

V.X.F *

SXF

0
*

µ
µ

=  (3.21) 

 

onde a vazão inicial é dada por: 

 

SXF

0
*

0 YS
V.X.F µ

=  (3.22) 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1. Controle de Alimentação ao Biorreator 
 

A técnica de batelada alimentada é definida como um modo de operação onde 

um ou mais nutrientes necessários ao crescimento celular são adicionados ao 

biorreator, intermitentemente ou continuamente, sem que ocorra a retirada de 

material durante a operação. Através do controle do fluxo de alimentação, é possível 

controlar a concentração de substrato limitante no cultivo, possibilitando a 

adequação da alimentação às condições de restrição que estimulem a produção da 

enzima (Souto-Maior & Simões 2000). A capacidade de se alterar as vazões de 

alimentação permite a realização de experimentos com a utilização de diferentes 

perfis, como realizado por Christiansen et al. (2003), de modo que condições sub-

ótimas de crescimento e ótimas para produção sejam mantidas o máximo de tempo 

possível.  

 

Como descrito no item 3.3, foi montado, para a realização deste trabalho, um 

sistema que permite a realização de cultivos em batelada alimentada com diferentes 

perfis de alimentação. Após a montagem do sistema, que contou com o 

desenvolvimento de um “software” de comunicação/controle e com o desenvolvimento 

de amplificadores operacionais de sinais, foram realizados testes. O objetivo destes 

testes foi verificar se estava sendo possível implementar os diferentes perfis de 

variação da rotação da bomba peristáltica e, conseqüentemente, da vazão de 

alimentação. 

 
4.1.1. Calibração da bomba peristáltica 
 

Para a utilização do sistema de controle de alimentação, foram realizadas 

calibrações da vazão em função da tensão aplicada à bomba peristáltica, com 

mangueiras de silicone (Watson-Marlow) de diferentes diâmetros internos: 4,8 mm, 

3,2 mm, 1,6 mm, 0,8 mm e 0,5 mm. As calibrações foram realizadas variando-se 

linearmente a tensão e em resposta foi obtida uma variação proporcional na vazão. 

Nos experimentos em perfil constante e exponencial foram utilizadas, 
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respectivamente, as mangueiras de 0,5 e 0,8 mm de diâmetro. Estas mangueiras 

foram escolhidas por serem mais convenientes para as faixas de vazões desejadas. 

Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 4.1 e na Tabela 4.1. 
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Figura 4.1 - Variação da vazão em função da tensão aplicada à bomba peristáltica Watson-
Marlow 101R para diferentes diâmetros de mangueira de silicone: (a) 4,8 mm; (b) 3,2 mm; (c) 
1,6 mm; (d) 0,8 mm; (e) 0,5 mm. 
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Tabela 4.1 – Vazões mínima e máxima obtidas para cada 
mangueira. 

VAZÃO (mL.min-1) DIÂMETRO φ (mm) Mínima Máxima 
4,8 2,43 60,00 
3,2 0,90 26,66 
1,6 0,15 7,27 
0,8 0,07 2,00 
0,5 0,03 1,17 

 

4.1.2. Implementação do perfil de alimentação 
 

Foram realizados três experimentos para avaliar a possibilidade de usar o 

sistema para a realização de bateladas alimentadas com diferentes perfis de 

alimentação. O objetivo dos testes foi avaliar a reprodução do perfil estabelecido 

através da equação 3.1. 

 

Duas estratégias foram utilizadas para validar o funcionamento do sistema. A 

primeira estratégia foi controlar a alimentação de uma solução concentrada de verde 

brilhante ao biorreator. Para confirmar o perfil implementado, a densidade ótica do 

líquido dentro do biorreator foi monitorada continuamente através do bombeamento 

do mesmo através de uma cubeta de fluxo contínuo instalada em um 

espectrofotômetro. A Figura 4.2 apresenta o esquema do sistema utilizado nos testes. 
 

 
Figura 4.2 – Esquema da primeira estratégia utilizada para testar o 
controle de alimentação. 
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Dois experimentos foram realizados utilizando esta estratégia. No primeiro, 

utilizou-se um perfil de alimentação linear  e no segundo um perfil 

exponencial . Os valores de absorbância e de rotação da bomba 

peristáltica foram convertidos para uma escala de 0 a 100 %, onde 0% representa o 

menor sinal recebido do espectrofotômetro ou enviado para a bomba peristáltica e 

100% representa os maiores valores destes sinais. Isto permite uma rápida avaliação 

dos resultados de controle da bomba e de resposta do sistema. As Figuras 4.3 e 4.4 

apresentam os gráficos obtidos nos dois primeiros testes. 

 

A concentração de corante é dada pela massa de corante dentro do reator 

pelo volume do mesmo e o sinal medido no espectrofotômetro é proporcional a esta 

concentração. A massa de corante adicionada ao reator cresce de forma quadrática 

com o tempo quando a vazão é linear e cresce exponencialmente com o tempo 

quando a vazão é exponencial. Isso pode ser facilmente verificado através da 

integração de uma equação do tipo F=dV/dt=f(t).  
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Figura 4.3 – Perfil implementado e 
experimental para adição da solução de 
verde brilhante (experimento 1). 

Figura 4.4 – Perfil implementado e 
experimental para adição da solução de 
verde brilhante (experimento 2). 

 

Na segunda estratégia, um perfil exponencial ( ) foi utilizado e a 

variação da massa de uma solução adicionada ao biorreator foi acompanhada 

através do uso de uma balança. A Figura 4.5 apresenta o esquema do sistema 

utilizado. A Figura 4.6 apresenta os perfis estimado e experimental para a variação 

de massa adicionada. Ao final de 16 horas observou-se que a tendência do perfil 
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experimental ficou muito próxima da apresentada pelo perfil estimado, a diferença foi 

de apenas 19,6 g, ou seja, inferior a 5%. 

 

 
Figura 4.5 – Esquema da segunda estratégia utilizada para testar o 
controle de alimentação.  
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Figura 4.6- Perfis estimado e experimental para a variação de 
massa adicionada. 

 

Os resultados obtidos através das duas estratégias mostraram que o sistema 

desenvolvido pode ser aplicado para a implementação de diversos perfis de vazão.  
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4.2. Batelada Alimentada com Perfil Constante de Alimentação 
 

Inicialmente foram realizados cultivos com perfis constantes de alimentação 

para a obtenção de parâmetros de crescimento e de produção de protease por B. 

firmus. Todos os cultivos foram realizados com limitação pela fonte de carbono 

através da alimentação controlada de uma solução concentrada de glicose. A vazão 

inicial de alimentação foi calculada, a partir da equação 3.14, para que a velocidade 

específica de crescimento inicial estivesse em torno de 0,25 h-1. Os parâmetros 

utilizados para se estimar esta vazão de alimentação encontram-se apresentados na 

Tabela 4.2. 

 
Tabela 4.2 - Parâmetros utilizados para estimar 
a vazão de alimentação. 

VARIÁVEL VALOR 
V 4 L 

µinicial 0,25 h-1 
X0 6 g.L-1 
SF 600 g.L-1 

YX/S 0,5 g.g-1 
 

A vazão calculada foi de 0,02 L.h-1, estendida durante 25 horas. O instante em 

que deveria ser iniciada a alimentação, determinado, através de análise de glicose, 

ocorria quando a concentração da fonte de carbono no meio encontrava-se a valores 

muito baixos. 

 

Estimando-se que a biomassa atingida durante o processo seria de 

aproximadamente 38 g.L-1 e 11% deste valor deve ser constituído a partir da fonte de 

nitrogênio, então, a limitação pela fonte de carbono foi garantida através da adição 

intermitente de cinco soluções de uréia a 320 g.L-1. Cada solução com volume de 25 

mL foi adicionada ao biorreator em intervalos de aproximadamente 5 horas. 

 

Os ensaios foram realizados apenas com o monitoramento do pH. Durante a 

batelada foi observado que um decréscimo na concentração do substrato limitante 

era acompanhado de decréscimo nos valores de pH e, quando a fonte principal de 

carbono foi totalmente consumida, observou-se uma ligeira inversão de tendência 
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nestes valores. Souto-Maior (1991) sugere que esta mudança pode ser utilizada 

como um dos parâmetros indicativos para o momento ideal de se iniciar a 

alimentação. Durante a batelada alimentada, o pH se manteve praticamente estável 

com valores em torno de 9 em todos os experimentos. No início da batelada 

alimentada foi sempre observado um pequeno aumento nos valores de pH e, ao fim 

do processo, observou-se uma leve queda. Este valor foi considerado adequado 

para o crescimento de Bacillus firmus por Souto-Maior et al. (1997) e confirma que o 

microrganismo é capaz de regular o pH do meio (Figuras 4.7 e 4.10). 

 

4.2.1. Cultivo com perfil constante I 
 

A batelada alimentada foi iniciada após 4,66 horas de cultivo em batelada, 

quando a concentração de glicose apresentava-se a 0,36 g.L-1 e estendeu-se 

durante 23,34 horas mantendo os valores de glicose sempre próximos a zero. A 

concentração de biomassa atingiu um valor máximo de 24,82 g.L-1 e a produção da 

enzima alcançou um valor de 5.000 U.mL-1após 9 horas de batelada alimentada 

(Figura 4.7). 
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Figura 4.7 - Evolução da biomassa, uréia, pH, glicose e protease 
durante a batelada e a batelada alimentada (sob perfil constante). 
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A partir da Figura 4.8 é possível observar que, com o decorrer do cultivo em 

batelada alimentada o valor de µ decresceu de 0,22 à 0,007 h-1. Os menores valores 

foram obtidos durante a batelada alimentada onde a velocidade específica de 

crescimento alcançou valores menores que 0,05 h-1, devido à alimentação constante 

e à crescente limitação de substrato. A velocidade específica de produção máxima 

foi de aproximadamente 84 U.g-1. h-1 atingida após 2,5 horas de batelada alimentada 

e, após 9 horas, é observada a degradação enzima. 
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Figura 4.8 - Evolução da velocidade específica de crescimento e 
velocidade específica de formação do produto durante a batelada 
alimentada. 

 

A relação entre a velocidade específica de produção e a velocidade específica 

de crescimento é mostrada na Figura 4.9. Os resultados apresentados nesta figura 

indicam que em valores muito baixos de µ (µ < 0.05 h-1), quando as condições de 

limitação foram mais severas, a taxa de produção de protease diminuiu chegando a 

atingir valores negativos. A velocidade específica máxima de produção (84 U.g-1. h-1) 

foi obtida com µ ≈ 0.15 h-1. Os resultados foram semelhantes aos obtidos por Souto-

Maior (1991) e Marques (1998), trabalhando com a produção de proteases 

alcalofílicas por B. firmus, e aos resultados obtidos por Christiansen et al (2003), 

estudando a produção de Savinase por B. clausii. Durante o período analisado, 
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houve produção quando os valores de µ estavam entre 0,05 h-1 e 0,2 h-1, tendência 

também observada por Souto-Maior & Simões (2000). 

 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25
-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

 

 

q p (
U

.g
-1
.h

-1
)

µ (h-1)

 
Figura 4.9 - Relação entre a velocidade específica de formação do 
produto e a velocidade específica de crescimento durante a batelada 
alimentada. 

 

Os resultados obtidos no cultivo I em batelada alimentada sob perfil constante 

foram utilizados para calcular o valor de YX/S, um dos parâmetros do modelo 

matemático necessários para o cálculo da vazão de alimentação aplicada nos 

experimentos com perfil exponencial (Tabela 4.3). 

 

A partir da equação 3.17 e dos dados experimentais do início da batelada 

alimentada, onde a biomassa varia linearmente com o tempo e a velocidade 

específica de crescimento (µ ≈ 0,15 h-1) corresponde a uma velocidade específica de 

produção máxima, foi obtido 317,1=α . Estes parâmetros possibilitaram a 

determinação do valor de YX/S = 0,439 g.g-1 através da equação 3.14 (Tabela 4.3). 
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Tabela 4.3 – Parâmetros calculados a partir dos resultados 
obtidos durante a batelada alimentada. 

PARÂMETROS 
µ* (h-1) ≈ 0,15 

α 1,317 
YX/S (g.g-1) 0,439 

 

4.2.2. Cultivo com perfil constante II 
 

Um segundo cultivo com perfil constante de alimentação foi realizado 

empregando as mesmas condições do experimento anterior com o objetivo de 

reproduzir os resultados obtidos. A biomassa e a atividade enzimática atingiram, 

respectivamente, valores máximos de 25 g.L-1 e 3.500 U.mL-1. A velocidade 

específica máxima de produção foi de 42 U.g-1.h-1, obtida quando µ ≈ 0,1 h-1 (Figuras 

4.10 e 4.11). 
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Figura 4.10 - Evolução da biomassa, pH e 
protease durante a batelada e a batelada 
alimentada (sob perfil constante). 

Figura 4.11 - Relação entre a velocidade 
específica de formação do produto e a 
velocidade específica de crescimento 
durante a batelada alimentada. 

 

4.3. Batelada Alimentada com Perfil Exponencial de Alimentação 
 

O perfil exponencial foi idealizado a partir dos parâmetros apresentados na 

Tabela 4.3. Durante a execução deste perfil, pretendeu-se expandir a etapa de 

produção com o microrganismo crescendo o maior tempo possível no ponto de 



 

 38

produção máxima, assim F0 foi determinado através da equação 3.22. Este é um dos 

parâmetros que precisam ser definidos para que o software realize o controle da 

alimentação. Foram calculadas, também, a concentração celular máxima (Eq. 3.20), 

o tempo total de cultivo (Eq. 3.21) e a vazão máxima (Eq. 3.22), respectivamente 

(Tabela 4.4). 

 
Tabela 4.4 – Parâmetros determinados para a batelada 
alimentada com perfil exponencial. 

PARÂMETROS DETERMINADOS  
Tempo (h) 16,00 
X0 (g.L-1) 6,00 
XFi (g.L-1) 30,00 

F0 (mL.min-1) 0,20 
FFi (mL.min-1) 2,00 

 

Dois cultivos foram realizados com perfil exponencial, cada um deles 

explorando um dos valores de µ* (0,1 ou 0,15 h-1) obtidos durante os experimentos 

sob perfil constante. No primeiro e no segundo experimento, as vazões de 

alimentação foram calculadas para que µ fosse mantido, respectivamente, em 0,1 h-1 

e 0,15 h-1. Todos os cultivos foram realizados com limitação pela fonte de carbono, 

através da alimentação de uma solução concentrada de glicose ( ≈ 600 g.L-1). Uma 

solução concentrada de uréia (≈ 253 g.L-1) foi alimentada ao biorreator a uma vazão 

constante de 0,012 L.h-1 para garantir o excesso da fonte de nitrogênio e a limitação 

apenas pela fonte de carbono. 

 

Da mesma forma que realizado nos experimentos com perfil constante, nos 

experimentos com perfil exponencial, o pH, foi apenas monitorado e apresentou um 

comportamento semelhante. Durante a etapa de batelada foi observada uma 

tendência de queda à medida que o substrato limitante era consumido e, durante a 

etapa de batelada alimentada, o pH manteve-se com valores em torno de 9 (Figuras 

4.12 e 4.16). 
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4.3.1. Cultivo com perfil exponencial I 
 

O processo foi iniciado após 4 horas de batelada, quando a biomassa 

apresentava uma concentração de 6,37 g.L-1 e a concentração de glicose era de 0,7 

g.L-1. A partir deste instante, a glicose foi mantida continuamente em valores 

reduzidos. A vazão inicial (F0) foi de 0,16 mL.min-1 e o cultivo se estendeu durante 16 

horas. Os parâmetros determinados para o perfil de alimentação visavam manter a 

velocidade específica de crescimento (µ*) em 0,1 h-1. A concentração de biomassa 

atingiu um valor máximo de 14 g.L-1 e a produção da enzima alcançou um valor 

máximo de 1.500 U.mL-1 (Figura 4.12). 
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Figura 4.12 - Evolução da biomassa, uréia, pH, glicose e protease 
durante a batelada e a batelada alimentada (sob perfil exponencial). 

 

Na Figura 4.13, é possível observar que a velocidade específica de 

crescimento não foi mantida em µ* como se esperava. A velocidade específica de 

crescimento decresceu de 0,2 h-1 para valores menores que 0,05 h-1, sendo o menor 

valor igual a 0,0028 h-1. Após 4 horas de batelada alimentada, quando µ< 0,1 h-1, a 

velocidade específica de produção apresentou um comportamento de queda, 

chegando a atingir valores negativos após 6 horas, quando µ < 0,05 h-1. 
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Figura 4.13 - Variação da velocidade específica de crescimento e 
velocidade específica de formação do produto durante a batelada 
alimentada. 

 

A relação entre a velocidade específica de crescimento e a velocidade 

específica de produção é mostrada na Figura 4.14. A velocidade específica máxima 

de produção (31 U.g-1. h-1) foi obtida com µ ≈ 0.1 h-1, mas a velocidade específica de 

produção não foi mantida em qp*, visto que a condição para a manutenção da 

produção máxima µ =  µ*não foi estabelecida. 
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Figura 4.14 - Relação entre a velocidade específica de formação do 
produto e a velocidade específica de crescimento durante a batelada 
alimentada. 
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A Figura 4.15 apresenta os perfis estimado e experimental para a massa de 

substrato limitante adicionada durante o processo. Nesta figura, observa-se que o 

sistema respondeu como havia sido determinado µ* = 0,1 h-1. No final do cultivo, o 

perfil experimental apresentou-se abaixo do perfil estimado resultando numa 

diferença, entre a massa adicionada e a massa prevista, de apenas 27,3 g, ou seja, 

um erro em torno de 5%. 
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Figura 4.15 - Perfil de alimentação estimado e experimental. 
 

Estes resultados demonstram que o microrganismo não seguiu um perfil 

exponencial de crescimento, visto que µ decresceu com o tempo, logo B. firmus 

parece não manter um estado fisiológico ideal para produção de protease se a 

velocidade específica de crescimento for ajustada em 0,1 h-1. 

 

4.3.2. Cultivo com perfil exponencial II 
 

Um segundo cultivo com perfil exponencial foi realizado e o processo foi 

iniciado após 5 horas de batelada quando a biomassa apresentava uma 

concentração de 6,03g.L-1 e a concentração de glicose era de 0,03 g.L-1. A partir 

deste período, a glicose foi mantida continuamente em valores reduzidos. A vazão 

inicial (F0) foi de 0,2 mL.min-1 e os parâmetros determinados para o perfil de 
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alimentação visavam manter a velocidade específica de crescimento (µ*) em 0,15 h-1. 

A concentração de biomassa atingiu um valor máximo de aproximadamente 20 g.L-1 e 

a produção da enzima alcançou um valor máximo de 2.432 U.mL-1 (Figuras 4.16). 
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Figura 4.16 - Evolução da biomassa, uréia, pH, glicose e 
protease durante a batelada e a batelada alimentada (sob perfil 
exponencial). 

 

A Figura 4.17 mostra que com até 10 horas de batelada alimentada µ 

manteve-se constante e próximo a 0,12 h-1. Houve um aumento de qp de 33,2 U.g-

1.h-1 para 64,2 U.g-1.h-1 nas primeiras 3,5 horas de batelada, mas apesar de µ ser 

constante e próximo a µ* houve um declínio na velocidade específica de produção. 

O ponto de produção máxima não foi mantido e a enzima deixou de ser produzida 

após 8,5 horas de batelada alimentada ou 13,5 horas de cultivo total. Neste mesmo 

período, foi observada uma mudança de coloração no meio de cultivo. Esta 

mudança de coloração pode estar relacionada à queda na produtividade da enzima. 
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Figura 4.17 - Variação da velocidade específica de crescimento e 
velocidade específica de formação do produto durante a batelada 
alimentada. 

 
A Figura 4.18 mostra que durante 10 horas de batelada alimentada a 

biomassa cresceu exponencialmente e com a velocidade específica de crescimento 

constante de 0,12 h-1, ou seja, µ ≈ µ*. 
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Figura 4.18 - Variação da biomassa durante a batelada alimentada. 
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A Figura 4.19 mostra os perfis estimado e experimental para a massa de 

substrato limitante adicionada durante o processo. O perfil experimental respondeu 

como se esperava e foi muito semelhante ao perfil estimado com os valores de µ 

próximos a 0,15 h-1 (µ estimado = 0,158 h-1 e µ experimental = 0,156 h-1). 
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Figura 4.19 – Perfil de alimentação estimado e experimental. 

 

Os resultados obtidos mostram que, quando a disponibilidade da fonte de 

carbono foi maior, o microrganismo respondeu com velocidade específica de 

crescimento constante e, conseqüentemente, exponencial. Ou seja, houve uma 

melhora na viabilidade celular. Isto indica a necessidade de se considerar um 

coeficiente de manutenção (m) para o cálculo do coeficiente de rendimento. 

 

4.4. Batelada Alimentada com Cinco Perfis Constantes de Alimentação 
 

Este experimento foi planejado com o objetivo de realizar uma batelada 

alimentada com cinco diferentes vazões de alimentação. Uma das variáveis 

utilizadas na determinação da vazão de alimentação, YX/S, foi previamente calculada 

através da equação 4.4, utilizando um ajuste da biomassa em função do tempo para 

os resultados experimentais apresentados no item 4.2.1 (Figura 4.20) considerando 

um termo de manutenção. Cada vazão foi determinada visando garantir uma 
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variação na velocidade específica de crescimento entre 0,22 e 0,1 h-1, ou seja, 

dentro dos limites observados anteriormente como ideais para produção de 

protease. 
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Figura 4.20 – Ajuste da biomassa em função do tempo para os 
resultados experimentais da batelada alimentada com perfil 
constante. 

 

Considerando na equação 3.11 um termo de manutenção constante, tem-se 

que: 

X.m
Y

X.qr
SX

SS 









+

µ
==  (4.1) 

 

Para uma batelada alimentada com vazão constante e assumindo dV/dt ≈ 0 e 

dS/dt ≈ 0 tem-se, a partir da equação 3.10, que: 

 

SXF Y.)X.mS.D(X. −=µ  (4.2) 

 

Substituindo 4.2 em 3.8: 

 

SXF Y.)X.mS.D(
dt
dX

−=  (4.3) 
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Integrando-se 4.3 chega-se a: 
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 −
−+

−
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Através do ajuste da equação 4.4 aos dados experimentais obteve-se m = 

0,099 h-1 e YX/S.= 0,67 g.g-1. 

 

Adotando µ inicial igual a 0,22 h-1, foram então estimadas as vazões de 

alimentação através da equação 3.14 que foram aplicadas em intervalos de 3,5 

horas durante 17 horas. 

 

Para confirmar as vazões foi realizado um ajuste dos valores de massa de 

solução de glicose adicionada em função do tempo pela equação 4.6. O coeficiente 

angular dividido pela densidade da solução é igual a vazão. 

 

Tem-se, a partir da integração de dV/dt = F, que: 

 

 

Como a densidade, dE, é igual a M/V então: 

 

 

O cultivo foi realizado com limitação pela fonte de carbono, através da 

alimentação de uma solução concentrada de glicose (≈ 600 g.L-1). Uma solução 

concentrada de uréia (≈ 253 g.L-1) foi alimentada ao biorreator a uma vazão 

constante de 0,012 L.h-1 para garantir o excesso da fonte de nitrogênio. 

 

t.FVV 0 +=  (4.5) 

t.FdMM E0 +=  (4.6) 
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Durante a batelada alimentada o pH se manteve com valores em torno de 9, 

semelhante aos resultados observados nos experimentos com perfil constante e 

exponencial (Figura 4.21). 

 

O processo foi iniciado após 6,57 horas de batelada quando a concentração 

de biomassa era de 6,4 g.L-1 e a concentração da fonte de carbono era de 0,01 g.L-1, 

a partir deste período a glicose foi mantida continuamente em valores reduzidos. A 

concentração de biomassa atingiu um valor máximo de 19,82 g.L-1 e a produção da 

enzima alcançou um valor máximo de 1.800 U.mL-1 (Figura 4.21). 
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Figura 4.21 - Evolução da biomassa, uréia, pH, glicose e protease 
durante a batelada e a batelada alimentada (diferentes perfis 
constantes). 

 

A Figura 4.22 mostra que, até 3,5 horas de batelada alimentada a vazão foi de 

0,013 L.h-1 e nesta etapa houve um aumento em qp de 36,8 para 43,2 U.g-1.h-1. Após 

este período foi implementada a segunda vazão de alimentação (0,022 L h-1) que se 

estendeu por mais 3,5 horas, neste intervalo qp variou de 19,7 para 24 U.g-1.h-1. 

Entre 7 e 10,5 horas de batelada alimentada foi implementada a terceira vazão 

(0,027 L.h-1), nesta etapa qp chegou a 32 U.g-1.h-1. Após 10,5 horas de batelada 

alimentada a quarta vazão foi implementada (0,034 L.h-1) e qp manteve-se em queda 

até atingir 0 U.g-1.h-1. Neste instante foi observada uma mudança na coloração do 
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meio de cultivo sugerindo uma redução da produção de protease pela formação de 

diferentes produtos secundários (Figura 4.23). Com 14 horas de batelada alimentada 

foi implementada a quinta vazão (0,044 L.h-1) e qp manteve-se em queda com 

valores abaixo de 0 U.g-1.h-1 até o fim do processo. 
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Figura 4.22 - Variação da velocidade específica de crescimento e 
da velocidade específica de formação do produto durante a batelada 
alimentada. 

 

 
Figura 4.23 – Amostras do meio de cultivo apresentando diferentes 
colorações. 
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A Figura 4.24 mostra que, com até 10,5 horas de batelada alimentada, a 

biomassa cresceu exponencialmente com velocidades específicas em torno de 0,1 h-

1, mas apesar do microrganismo seguir um perfil exponencial de crescimento com µ 

próximo ao intervalo planejado, a produtividade não foi maior que nos cultivos com 

perfil constante. 
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Figura 4.24 – Variação da biomassa durante a batelada alimentada. 
 

A Figura 4.25 mostra a variação da massa de solução de glicose adicionada e 

da vazão pelo tempo de cultivo. O perfil implementado apresentou cinco variações 

lineares para cada intervalo de 3,5 horas, comprovando a aplicação de diferentes 

vazões constantes de alimentação, como apresentado na Tabela 4.5. 

 
Tabela 4.5 – Vazões estimada e experimental obtidas para 
cada intervalo. 

VAZÃO (L.h-1) INTERVALO Estimada Experimental 
1 0,013 0,013 
2 0,021 0,022 
3 0,024 0,027 
4 0,033 0,034 
5 0,042 0,044 
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Figura 4.25 – Perfis experimentais e vazões de alimentação. 
 

Estes resultados assemelham-se àqueles obtidos com perfil exponencial. Isto 

pode ser justificado pelo fato de que as cinco vazões implementadas tiveram seus 

valores calculados através da equação 3.14. Nesta equação, os valores de biomassa 

estão variando exponencialmente, como pode ser observado através da Figura 4.24, 

resultando em valores de vazões que variam também exponencialmente devido ao 

crescimento celular. 

 

Os resultados obtidos com alimentação exponencial e com vários perfis 

constantes são semelhantes aos encontrados por Cristiansen et al (2003) estudando a 

produção de Savinase por B. clausii via batelada alimentada sob perfil linear e 

exponencial. 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

A produção de protease por B. firmus var. arosia foi maior nos cultivos em 

batelada alimentada sob perfil constante que nos cultivos sob perfil exponencial ou 

com diferentes perfis constantes de alimentação.  

 

A maior velocidade específica de produção foi observada, em todos os casos, 

até 4 horas do início da batelada alimentada. Independente do perfil de alimentação, 

após este período a produtividade decresceu, semelhante aos resultados obtidos por 

Christiansen et al (2003), estudando a produção de Savinase por B. clausii via 

batelada alimentada sob perfis linear e exponencial. 

 

A manutenção de µ constante ou µ numa faixa supostamente ideal não 

assegurou uma otimização da velocidade específica de produção como previsto pelo 

modelo matemático. 

 

Uma vez que foi observada, através da mudança de coloração, a produção de 

diferentes produtos secundários para os cultivos em perfil constante e exponencial, 

sugere-se repetir os cultivos com o objetivo de identificar estes produtos e investigar 

sua influência sobre o crescimento de B. firmus e a produção de protease. 
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APÊNDICE A (Calibração das vazões para bomba peristáltica) 
 

 Estão listados neste apêndice os valores referentes aos resultados de 

calibração da vazão da bomba peristáltica Watson Marlow (32 rpm) com mangueiras 

de silicone de diferentes diâmetros internos. 

 
Tabela A.1 - Valores de rotação, tensão e vazão 
para mangueira 4.8 mm de diâmetro. 

MANGUEIRA 4.8 mm φ 

SINAL DIGITAL TENSÃO 
MEDIDA (v) VAZÃO (mL/min) 

8 0,60 2,43 
57 2,87 14,06 

107 5,20 25,00 
206 7,47 37,50 
156 9,85 50,00 
255 12,33 60,00 

 
 

Tabela A.2 - Valores de rotação, tensão e vazão 
para mangueira 3.2 mm de diâmetro. 

MANGUEIRA 3.2mm φ 

SINAL DIGITAL TENSÃO 
MEDIDA (v) VAZÃO (mL/min) 

6 0,50 0,90 
56 2,79 6,17 

106 4,94 11,08 
155 7,09 16,38 
205 9,38 21,86 
255 11,96 26,66 

 
 

Tabela A.3 - Valores de rotação, tensão e vazão 
para mangueira 1.6 mm de diâmetro. 

MANGUEIRA 1.6mm φ 

SINAL DIGITAL TENSÃO 
MEDIDA (v) VAZÃO (mL/min) 

8 0,60 0,15 
57 2,87 1,43 

107 5,20 2,81 
206 7,47 4,14 
156 9,83 5,66 
255 12,33 7,27 
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Tabela A.4 - Valores de rotação, tensão e vazão 
para mangueira 0.8 mm de diâmetro. 

MANGUEIRA 0.8mm φ 

SINAL DIGITAL TENSÃO 
MEDIDA (v) VAZÃO (mL/min) 

6 0,51 0,07 
56 2,79 0,43 

106 5,10 0,81 
155 7,35 1,18 
205 9,70 1,58 
255 12,23 2,00 

 
 

Tabela A.5 - Valores de rotação, tensão e vazão 
para mangueira 0.5 mm de diâmetro. 

MANGUEIRA 0.5mm φ 

SINAL DIGITAL TENSÃO 
MEDIDA (v) VAZÃO (mL/min) 

6 0,51 0,03 
56 2,80 0,25 
106 5,12 0,48 
155 7,38 0,70 
205 9,78 0,94 
255 12,32 1,17 
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APÊNDICE B (Resultados experimentais) 
 
 Neste apêndice constam as tabelas com os resultados dos experimentos 

citados no capítulo 4. Nelas encontram-se o tempo de cultivo para batelada e 

batelada alimentada, os valores de biomassa, a densidade óptica, o pH, as 

concentrações de glicose e uréia, as velocidades específicas de crescimento e 

produção, a massa de glicose estimada e alimentada. 

 
Tabela B.1 - Valores de biomassa, D.O., pH, concentração de glicose e concentração de 
uréia para etapa em batelada do cultivo com perfil constante I. 

ETAPA DE BATELADA 
TEMPO (h) BIOMASSA (g/L) D.O (600 nm) pH GLICOSE (g/L) URÉIA (g/L)

0,00 0,91 2,11 10,22 13,39 1,79 
1,50 1,78 5,78 9,42 11,18 1,73 
2,50 3,28 11,15 8,40 7,21 1,49 
3,92 5,60 17,48 8,20 3,77 1,36 

 
Tabela B.2 - Valores de biomassa, D.O., pH, concentração de glicose e concentração de 
uréia para etapa em batelada alimentada do cultivo com perfil constante I. 

ETAPA DE BATELADA ALIMENTADA 
TEMPO (h) BIOMASSA (g/L) D.O (600 nm) pH GLICOSE (g/L) URÉIA (g/L)

0,00 6,20 22,06 7,98 0,36 0,93 
2,26 9,46 27,48 8,24 0,00 1,80 
4,00 11,59 35,77 8,44 0,00 0,29 
5,76 13,87 40,32 8,50 0,00 1,49 
9,18 17,37 54,04 8,23 0,00 0,41 
12,00 19,09 60,27 8,46 0,00 0,57 
15,34 21,15 71,63 8,47 0,00 1,28 
18,09 23,65 76,51 8,38 0,00 0,53 
21,00 24,84 84,33 8,53 0,00 0,57 
23,34 24,51 84,76 8,43 0,00 0,58 

 
Tabela B.3 - Valores de atividade enzimática, velocidade específica de crescimento e 
produção para etapa em batelada alimentada do cultivo com perfil constante I. 
TEMPO (h) PROTEASE (U/mL) VEL. CRESCIMENTO (1/h) VEL.PRODUÇÃO (U/g/h) 

0,00 241,72 0,23 19,60 
2,26 722,59 0,14 84,63 
4,00 1938,96 0,10 61,32 
5,76 3235,28 0,08 44,69 
9,18 4989,77 0,05 0,87 
12,00 3874,57 0,04 -42,20 
15,34 3651,80 0,03 0,00 
18,09 4052,72 0,02 0,00 
21,00 3847,14 0,01 0,00 
23,34 3847,78 0,01 0,00 
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Tabela B.4 - Valores de biomassa, D.O., pH, concentração 
de glicose e concentração de uréia para etapa em 
batelada do cultivo com perfil constante II. 

ETAPA DE BATELADA 
TEMPO (h) BIOMASSA (g/L) D.O (600 nm) pH 

0,00 0,86 1,38 10,47 
1,00 1,88 4,74 10,05 
2,00 4,13 12,10 9,10 
3,00 5,67 17,17 8,90 

 
Tabela B.5 - Valores de biomassa, D.O., pH, concentração 
de glicose e concentração de uréia para etapa em 
batelada alimentada do cultivo com perfil constante II. 

ETAPA DE BATELADA ALIMENTADA 
TEMPO (h) BIOMASSA (g/L) D.O (600 nm) pH 

0,00 6,35 19,41 8,80 
0,17 7,02 21,59 9,04 
0,83 7,68 23,77 9,00 
2,00 9,40 29,40 9,06 
4,00 11,89 37,58 9,22 
6,00 13,72 43,58 9,19 
8,00 15,23 48,55 9,19 
10,33 16,90 54,03 9,19 
12,00 17,47 55,90 9,18 
14,00 18,77 60,16 9,18 
16,00 20,23 64,95 9,17 
18,00 22,16 71,28 9,17 
20,17 24,03 77,42 9,18 
22,33 25,06 80,81 9,19 
24,33 24,63 79,38 9,19 

 
Tabela B.6 - Valores de atividade enzimática, velocidade específica de crescimento e 
produção para etapa em batelada alimentada do cultivo com perfil constante II. 
TEMPO (h) PROTEASE (U/mL) VEL. CRESCIMENTO (1/h) VEL.PRODUÇÃO (U/g/h) 

0,00 101,12 0,24 12,68 
0,17 74,86 0,21 14,55 
0,83 202,77 0,19 24,56 
2,00 503,97 0,14 40,88 
6,00 2007,75 0,07 41,38 
10,33 3083,81 0,04 12,05 
12,00 3453,70 0,04 -5,15 
14,00 2724,95 0,03 -10,00 
16,00 2762,36 0,03 2,93 
18,00 2970,59 0,03 0,21 
20,17 2902,27 0,02 -3,27 
22,33 2471,73 0,01 -7,44 
24,33 2097,98 0,01 -12,52 
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Tabela B.7 - Valores de massa da solução de 
glicose alimentada para o cultivo com perfil 
constante II. 

TEMPO (min) TEMPO (h) MASSA 
ALIMENTADA (g) 

0,00 0,00 2,00 
5,00 0,08 4,07 
17,00 0,28 8,71 
30,00 0,50 14,00 
50,00 0,83 23,65 
68,00 1,13 30,86 
88,07 1,47 40,84 

118,00 1,97 50,87 
168,00 2,80 70,84 
225,00 3,75 93,62 
252,00 4,20 104,33 
287,00 4,78 118,15 
329,00 5,48 135,12 
383,00 6,38 156,40 
404,00 6,73 164,80 
453,00 7,55 184,33 
504,00 8,40 204,47 
756,00 12,60 304,67 
837,00 13,95 337,15 
956,00 15,93 384,43 
989,00 16,48 397,41 
1103,00 18,38 442,06 
1392,00 23,20 554,24 
1413,00 23,55 561,94 

 
Tabela B.8 - Valores de biomassa, D.O., pH, concentração de glicose e concentração de uréia 
para etapa em batelada do cultivo com perfil exponencial I. 

ETAPA DE BATELADA 
TEMPO (h) BIOMASSA (g/L) D.O (600 nm) pH GLICOSE (g/L) URÉIA (g/L) 

0,00 0,68 2,29 10,20 13,61 1,92 
1,00 1,35 4,58 9,70 11,16 1,88 
2,00 2,85 9,79 8,80 8,30 1,57 
3,00 4,08 13,91 8,30 4,16 1,10 

 
Tabela B.9 - Valores de biomassa, D.O., pH, concentração de glicose e concentração de 
uréia para etapa em batelada alimentada do cultivo com perfil exponencial I. 

ETAPA DE BATELADA ALIMENTADA 
TEMPO (h) BIOMASSA (g/L) D.O (600 nm) pH GLICOSE (g/L) URÉIA (g/L)

0,00 6,37 22,21 8,50 0,77 1,22 
2,50 8,93 29,09 9,30 0,02 1,30 
4,00 10,31 32,16 9,20 0,00 1,51 
6,00 11,75 35,63 9,10 0,00 1,37 
8,00 12,71 41,40 8,90 0,00 1,81 
10,00 13,41 46,34 8,90 0,01 2,72 
12,00 13,69 47,47 8,80 0,04 2,99 
14,00 13,69 45,60 8,70 0,48 2,54 
15,50 13,67 44,70 8,50 1,17 2,06 
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Tabela B.10 - Valores de atividade enzimática velocidade específica de crescimento e 
produção para etapa em batelada alimentada do cultivo com perfil exponencial I. 

TEMPO (h) PROTEASE (U/mL) VEL. CRESCIMENTO (1/h) VEL.PRODUÇÃO (U/g/h) 
0,00 32,87 0,20 4,85 
2,50 355,04 0,12 29,25 
4,00 865,95 0,08 31,89 
6,00 1492,07 0,06 8,83 
8,00 1280,73 0,04 -7,64 
10,00 1103,59 0,02 -5,97 
12,00 1215,43 0,00 -4,60 
14,00 1013,65 -0,01 -3,29 
15,50 859,72 -0,02 -2,41 

 
Tabela B.11 - Valores de massa da solução de glicose alimentada e estimada para etapa 
em batelada alimentada do cultivo com perfil exponencial I. 
TEMPO (min) TEMPO (h) MASSA 

ALIMENTADA (g) 
MASSA 

PREVISTA (g) 
MASSA ALIM – 

MASSA PREVISTA 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5,00 0,08 0,88 0,97 0,09 

30,00 0,50 5,39 5,93 0,54 
52,00 0,87 9,68 10,47 0,79 
73,00 1,22 13,65 14,96 1,31 
117,00 1,95 22,61 24,90 2,29 
140,00 2,33 27,55 30,40 2,85 
209,00 3,48 43,93 48,20 4,27 
329,00 5,48 77,77 84,48 6,71 
367,00 6,12 90,10 97,56 7,46 
456,00 7,60 122,21 131,66 9,45 
509,00 8,48 143,72 154,50 10,78 
576,00 9,60 173,79 186,42 12,63 
652,00 10,87 212,39 227,22 14,83 
713,00 11,88 247,26 263,92 16,66 
780,00 13,00 289,85 308,77 18,92 
866,00 14,43 351,50 374,19 22,69 
910,00 15,17 386,60 411,47 24,87 
960,00 16,00 429,62 457,28 27,66 

 
Tabela B.12 - Valores de biomassa, D.O., pH, concentração de glicose e concentração de 
uréia para etapa em batelada do cultivo com perfil exponencial II. 

ETAPA DE BATELADA 
TEMPO (h) BIOMASSA (g/L) D.O (600 nm) pH GLICOSE (g/L) URÉIA (g/L)

0,00 0,61 2,39 10,00 14,06 2,00 
1,00 1,15 4,70 9,70 13,60 2,09 
2,00 2,31 9,89 8,90 12,51 1,83 
3,00 4,18 15,00 8,70 5,24 1,67 
4,00 5,25 19,00 8,10 2,82 1,55 
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Tabela B.13 - Valores de biomassa, D.O., pH, concentração de glicose e concentração de 
uréia para etapa em batelada alimentada do cultivo com perfil exponencial II. 

ETAPA DE BATELADA ALIMENTADA 
TEMPO (h) BIOMASSA (g/L) D.O (600 nm) pH GLICOSE (g/L) URÉIA (g/L) 

0,00 6,03 19,26 9,00 0,03 1,13 
2,00 7,99 29,15 9,00 0,01 1,29 
3,58 9,97 34,20 9,10 0,00 1,54 
6,00 13,29 43,88 8,90 0,00 1,10 
8,50 17,77 62,53 8,80 0,00 1,04 
10,00 20,07 70,03 8,70 0,86 1,65 
11,66 20,15 67,94 8,50 4,57 1,61 
13,66 19,93 64,78 8,30 4,01 1,19 
15,00 19,53 65,55 8,10 0,31 1,01 

 
Tabela B.14 - Valores de atividade enzimática velocidade específica de crescimento e 
produção para etapa em batelada alimentada cultivo com perfil exponencial II. 
TEMPO (h) PROTEASE (U/mL) VEL. CRESCIMENTO (1/h) VEL.PRODUÇÃO (U/g/h) 

0,00 67,69 0,12 33,26 
2,00 714,12 0,12 55,81 
3,58 1573,87 0,12 64,21 
6,00 2218,43 0,12 13,36 
8,50 2431,68 0,08 -0,39 
10,00 2362,79 0,04 -5,86 
11,66 2318,36 0,00 -1,05 
13,66 2282,81 -0,05 -0,76 
15,00 2261,93 -0,07 -0,90 

 
Tabela B.15 - Valores de massa da solução de glicose alimentada e estimada para etapa 
em batelada alimentada do cultivo com perfil exponencial II. 

TEMPO (min) TEMPO (h) MASSA 
ALIMENTADA (g) 

MASSA 
PREVISTA (g) 

MASSA ALIM – 
MASSA PREVISTA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
19,00 0,32 4,33 4,79 0,46 
33,00 0,55 7,66 8,48 0,82 
54,00 0,90 12,80 14,27 1,47 
85,00 1,42 20,98 23,43 2,45 
104,00 1,73 26,36 29,43 3,07 
135,00 2,25 35,85 39,88 4,03 
199,00 3,32 58,00 64,35 6,35 
229,00 3,82 69,84 77,31 7,47 
332,00 5,53 118,37 130,51 12,14 
403,00 6,72 160,28 176,54 16,26 
496,00 8,27 227,76 251,44 23,68 
527,00 8,78 253,97 280,77 26,80 
557,00 9,28 281,42 311,53 30,11 
580,00 9,67 303,92 336,81 32,89 
602,00 10,03 326,70 362,47 35,77 
637,00 10,62 365,50 406,48 40,98 
687,00 11,45 426,80 476,82 50,02 
730,00 12,17 480,53 545,18 64,65 
774,00 12,90 536,20 623,62 87,42 
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Tabela B.16 - Valores de biomassa, D.O., pH, concentração de glicose e concentração de 
uréia para etapa em batelada do cultivo com 5 perfis constantes. 

ETAPA DE BATELADA 
TEMPO (h) BIOMASSA (g/L) D.O (600 nm) pH GLICOSE (g/L) URÉIA (g/L)

0,00 0,74 1,94 10,10 14,20 2,23 
1,00 0,94 2,76 10,10 12,30 2,02 
2,00 1,84 5,90 9,80 8,67 1,89 
3,00 3,22 10,09 9,00 6,84 1,72 
4,00 3,95 14,93 9,20 2,45 1,52 
5,00 5,10 17,22 8,70 1,48 1,50 
6,00 5,83 20,40 9,30 0,02 1,21 

 
Tabela B.17 - Valores de biomassa, D.O., pH, concentração de glicose e concentração de 
uréia para etapa em batelada alimentada do cultivo com 5 perfis constantes. 

ETAPA DE BATELADA ALIMENTADA 
TEMPO (h) BIOMASSA (g/L) D.O (600 nm) pH GLICOSE (g/L) URÉIA (g/L)

0,00 6,40 21,47 9,30 0,00 1,10 
1,06 7,15 23,15 9,30 0,02 1,35 
3,50 9,16 33,63 9,30 0,02 1,83 
5,00 10,75 33,50 9,20 0,03 2,34 
6,50 11,74 38,20 9,20 0,00 2,45 
7,00 13,00 40,62 9,20 0,01 2,57 
8,50 14,83 49,92 9,10 0,01 2,76 
10,50 17,06 52,73 9,10 0,02 2,66 
12,17 18,67 61,04 9,10 0,00 2,20 
13,17 18,74 62,57 9,00 0,02 2,23 
14,00 19,12 67,28 9,00 0,00 2,08 
16,00 19,86 68,42 8,50 0,48 1,57 
17,00 19,65 67,27 8,00 0,34 1,35 

 
Tabela B.18 - Valores de atividade enzimática, velocidade específica de crescimento e 
produção para etapa em batelada alimentada do cultivo com 5 perfis constantes. 

TEMPO (h) PROTEASE (U/mL) VEL. CRESCIMENTO (1/h) VEL.PRODUÇÃO (U/g/h) 
0,00 230,66 0,10 36,82 
1,06 483,28 0,10 38,34 
3,50 1086,50 0,10 43,52 
5,00 1288,91 0,10 19,73 
6,50 1406,08 0,10 23,14 
7,00 1469,14 0,10 23,88 
8,50 1594,17 0,10 27,18 
10,50 1786,08 0,08 31,84 
12,17 1634,63 -0,57 -0,068 
13,17 1697,93 -0,63 -1,62 
14,00 1431,79 -0,67 -2,21 
16,00 1253,01 -0,78 -2,60 
17,00 1511,06 0,31 -4,27 
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Tabela B.19 - Valores de massa da solução de glicose 
alimentada para etapa em batelada alimentada do cultivo 
com 5 perfis constantes. 
TEMPO (min) TEMPO (h) MASSA ALIMENTADA (g) 

0,00 0,00 0,00 
14,00 0,23 3,54 
30,00 0,50 7,69 
46,00 0,77 12,00 
60,00 1,00 15,60 
80,00 1,33 20,70 
88,00 1,47 22,53 
96,00 1,60 24,68 
106,00 1,77 27,20 
198,00 3,30 51,01 
250,00 4,17 72,02 
260,00 4,33 76,52 
402,00 6,70 139,62 
409,00 6,82 142,79 
447,00 7,45 162,50 
512,00 8,53 197,39 
587,00 9,78 237,53 
633,00 10,55 264,55 
782,00 13,03 367,54 
811,00 13,52 387,27 
834,00 13,90 408,54 
991,00 16,52 546,59 
998,00 16,63 552,60 
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APÊNDICE C (Montagem do sistema de alimentação) 
 

Estão listados neste apêndice as tabelas e figuras referentes à montagem do 

sistema de alimentação. 

 
Tabela C.1 – Características da interface. 

FUNÇÃO NÚMERO DE CANAIS RESOLUÇÃO TENSÃO 
Entrada Analógica 8 canais 12 bits 0 a 5 Volts 
Saída Analógica 2 canais 8 bits 0 a 5 Volts 
Entrada Digital 8 canais 1 bit 0 ou 5 Volts 
Saída Digital 8 canais 1 bit 0 ou 5 Volts 
 

Figura C.1 – Esquema elétrico do 
amplificador de sinal instalado entre a saída 
analógica e a porta para controle remoto da 
bomba peristáltica. 

Figura C.2 – Esquema elétrico do amplificador 
de sinal instalado entre o espectrofotômetro e 
a interface de aquisição de dados. 

 
Tabela C.2 – Variáveis do programa. 

VARIÁVEL FUNÇÃO 

intAnalogInVal 
(índices de 0 a 7) 

Armazena os valores do momento da leitura que estão na 
entrada de sinal analógico da interface, de 0 a 4095 (0 a 5 
Volts) . 

intAnalogOutVal 
(índices de 0 a 1) 

Armazena os valores que serão enviados para a saída 
analógica da interface, de 0 a 255 Volts (0 a 5 Volts). 

intDigitalInVal 
Armazena um valor correspondente a um número de 8 bits 
(de 0 a 255, decimal), em binário, que representa o status 
dos bits de entrada digital da interface. 

intDigitalOutVal 
Armazena um valor correspondente a um número de 8 bits 
(de 0 a 255, decimal), em binário, que representa o status 
dos bits que serão enviados a saída digital da interface. 

 


