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                                                Resumo 

 

A valorização de matérias biomássicas vegetais tendo em vista aplicações 
industriais, particularmente, visando fins alimentícios, suscita iniciativas na direção do 
desenvolvimento de processos químicos e/ou bioquímicos que compatibilizem a 
disponibilidade e tratamentos dessas matérias–primas possuidoras de conteúdos de 
carboidratos. A biomassa de característica lignocelulósica ou amilácea, abundante na 
natureza e como resíduo industrial ou agrícola, caracteriza-se como fonte economicamente 
viável de açúcares ou derivados destes, apresentando muitas vezes um alto valor agregado. 
Funcionalizações e degradações químicas e/ou bioquímicas fornecem os mecanismos para 
estas conversões. Os processos químicos e bioquímicos usuais para obtenção de derivados 
de celulose, cana-de-açúcar e de amido, produzem em média e longa escalas 
oligossacarídios, dextranas, pentosanas, polióis, álcoois, entre outros. Estes processos são 
tradicionalmente, operados em escala industrial em processos descontínuos. Tais 
procedimentos apresentam várias desvantagens, não só de produção, como também de 
operação, controle e limites de conversão e seletividade. O fungo Cladosporium 
cladosporioides cultivado em sacarose e amido, com suplementação de extrato de levedura, 
tem produzido intensa atividade invertásica. No presente trabalho foram utilizados 
substratos com concentrações de açúcares redutores com a finalidade de analisar o efeito 
indutor e/ou repressor sobre a invertase. Foi observado que após o pré-tratamento na 
temperatura 60ºC, as células se mantiveram estáveis. Os produtos da reação da hidrólise da 
sacarose foram analisados por HPLC, observando-se a ação da invertase imobilizada na 
própria célula do fungo. Os cultivos do Cladosporium cladosporioides em solução de 
sacarose evidenciam o efeito indutor das frutosanas e efeito repressor da D-frutose e da 
atividade hidrolítica sobre sacarose. Tendo em vista o processamento contínuo de xaropes 
concentrados de sacarose procedeu-se a modelagem cinética do processo hidrolítico em 
presença do Cladosporium cladosporioides, detectando-se glicose e frutose. Uma cinética 
do tipo Michaelis-Menten desenvolvida foi aplicada ao modelo de um reator de leito fixo 
enzimático, com conversões, da ordem de 18% em fluxo ascendente e estabilizando em 
12% de conversão por um período de até 270 minutos. A reduzida presença de água devido 
às elevadas concentrações de sacarose, foi observada e contabilizada via efeito da umidade 
no processo de inversão. 
 

 
Palavras-chave: Cladosporium cladosporioides, sacarose, leito fixo, invertase.   



 

 

Abstract  

 
 Lately many actions have been taken to valorize vegetal biomasses resulting in 

industrial activities, mainly in the area of food industry. So, several domical and/or 

biochemical processes were developed to treat raw inaterials rich in 

hydrocarbons.Lignocelulosic or amilaceous biomasses, abundant in nature and as industrial 

and agricultural residue may be used as an economical resurge for sugars and their 

derivatives, presenting usually an high aggregated value. Chemical and/or biochemical 

funionalizations or degradations give the mechanisms for these conversions. The usual 

chemical and biochemical processes for cellulose, derivations sugar cane and amilose 

derivatives products produce normaly oligosacharides, dextranes, penthosanes, polyols, 

alcohols. These processes are tradicionally operated in insdustrial scale in discontinuous 

processes. Such procedures present several disadvantages not only production vise but also 

operational, control and conversion limits and selectivity. The Cladosporium 

cladosporioides fungus cultivated in a saccharose and amilose medium supplemented with 

yeast extract has produced an intense invertasic activity. In this work, to analyze the 

inductor and/or repressor effect on invertase, substracts with different reducing sugars 

concentrations were employed. It was noticed that after a pre-treatment at 60ºC, the cells 

maintained themselves stable. The products of hydrolysis of saccharose were analyzed by 

HPLC and so the action of invertase immobilized on cells of the fungus coulb be observed. 

The culture of Cladosporium cladosporioides in saccharose solutions shore the inductive 

effect of fructosanes and D-fructose and hydrolytic of concentrated saccharidia syrups in 

the since of Cladosporium cladosporioides a kinetic model was proposed. A kinect 

Michaelis-Menten model was developed and applied to a fiseed bed enzymatic reactor 

model the reactor had upwards stream. The skeam in the order of 18% and stabilized at 

12% for 270 minutes. The reduced water present due to the high saccharose concentrations, 

was observed and considered as humidity effect in the inversion process. 

 
 

Key-words: Cladosporium cladosporioides, sacharose, invertase.   
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1 - INTRODUÇÃO  

A valorização de matérias biomássicas vegetais tendo em vista aplicações 

industriais, particularmente, visando fins alimentícios, suscita iniciativas na direção do 

desenvolvimento de processos químicos e/ou bioquímicos que compatibilizem a 

disponibilidade e tratamento dessas matérias–primas possuidoras de conteúdo 

sacarídico. 

A biomassa de característica lignocelulósica ou amilácea, abundante na natureza 

e como resíduo industrial ou agrícola, caracteriza-se como fonte economicamente viável 

de açúcares ou derivados destes, apresentando, muitas vezes, um alto valor agregado. 

Processos químicos e/ou bioquímicas fornecem os mecanismos para estas conversões 

(Andrade et al., 1992). 

 De acordo com Andrade et al., (1992) xaropes ricos em D-frutose têm sido 

produzidos, comercialmente, a partir do hidrolizado de amido de milho e por 

isomerização da D-glicose, utilizando-se como catalisador a enzima de origem 

microbiana glicose isomerase (EC 5.3.1.5). Esses xaropes apresentam 51% de D-

glicose, 42% de D-frutose e 7% de oligossacarídeos, o que os torna mais doces devido à 

presença da frutose livre. Nos Estados Unidos, a competitividade com a sacarose é 

assegurada pelo baixo custo do amido e por sua produção ao longo de todo o ano. 

 O crescente mercado de utilização de xaropes ricos em frutose vem crescendo, 

isto porque, é um açúcar natural, apresenta capacidade adoçante superior à sacarose, é 

mais resistente a contaminação microbiológica, além de poder ser estocados sob altas 

concentrações (80%) sem risco de cristalizar (Bajpai & Margaritis, 1985a). 

 A frutose, também conhecida como levulose,  encontra-se em estado natural nas 

frutas e no mel. Também pode ser comercialmente obtida da beterraba, cana-de-açúcar e 

milho, após hidrólise e posterior isomerização. A frutose é obtida principalmente do 

xarope de milho e é acrescentado a centenas de produtos industrializados. Uma vez que 

é 70% mais doce do que a sacarose, muitos fabricantes de produtos alimentícios usam 

este açúcar para substituir a sacarose, isto porque para se obter o mesmo poder 

adoçante, utiliza-se menos massa de carboidrato, resultando menos absorção calórica 

em seus produtos (Bajpai & Margaritis, 1985a). 

 A glicose, também conhecida como dextrose, é encontrada, naturalmente em 

frutas, mel, alfarroba e no milho. Apresenta a desvantagem de ser, aproximadamente,  
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dois terços menos doce que a sacarose. Os processos químicos e bioquímicos usuais 

para obtenção de derivados de celulose, cana-de-açúcar e de amidos, produzem em 

média e larga escalas oligossacarídeos, dextranas, pentosanas, polióis, álcoois, entre 

outros (Bajpai & Margaritis, 1986; Duvnjak & Koren, 1987; Lacerda, 1987). Estes 

processos são, tradicionalmente, operados em escala industrial em processos 

descontínuos. Tais procedimentos apresentam algumas desvantagens, não só de 

produção, como também de operação, controle e limites de conversão e seletividade 

(Lacerda, 1987). 

No Brasil, cuja capacidade produtora de sacarose é reconhecida 

internacionalmente, os estudos no sentido de viabilizar, economicamente, a produção de 

açúcar invertido têm sido insipientes, no entanto, devido ao baixo valor de mercado 

desse produto, torna-se interessante a pesquisa para a obtenção de xaropes de açúcar 

invertido a partir da sacarose de cana. A sacarose, comumente conhecido como açúcar 

branco, refinado, para mesa, provem da cana-de-açúcar, ou da beterraba, sendo o açúcar 

mais utilizado (Glazer & Nikaido, 1995). 

 A crescente demanda do setor alimentício, seja através de alimentos, bebidas ou 

aditivos, com projeção de evolução exponencial, bem como o aumento da produção 

agrícola das respectivas matérias–primas ( caules, frutos, grãos ou raízes) pressionam no 

sentido da maximização da produção e da produtividade dos processos de obtenção de 

derivados sucroquímicos. Por conta dessas observações, o presente projeto teve como 

proposta, o desenvolvimento de um processo bioquímico contínuo de produção de 

concentrados de açúcar invertido (glicose + frutose) a partir de xaropes com elevados 

teores de sacarose, utilizando-se o fungo Cladosporium cladosporioides como fonte 

natural de invertase (EC 3.2.1.26). 

A sacarose é o adoçante mais comum usado para consumo humano, e uma das 

fontes naturais mais importantes é a cana–de–açúcar que contém até 20% desse açúcar 

em massa (Glazer & Nikaido, 1995). A hidrólise da sacarose gera uma mistura  

equimolar de frutose e glicose, denominada de açúcar invertido, que tem aplicações em 

vários processos industriais. A produção de xaropes de açúcar invertido de sacarose 

pode ser alcançado através de hidrólise ácida ou usando a enzima invertase (D-

fructofuranosidase - E.C. 3.2.1.26). Xaropes produzidos pelo processo enzimático 

mostram várias vantagens, como: não cristalizar quando presente em misturas, estão 
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livres dos subprodutos coloridos gerados pela hidrólise ácida de sacarose (Monsan & 

Combes, 1984). Apesar do processo químico ser o mais freqüentemente usado no 

processo enzimático obtém–se um produto de qualidade superior, porém mais caro 

(Monsan & Combes). 

  Hidrólises ácidas e enzimáticas têm sido identificadas como vias químicas e 

bioquímicas de conversão de poli e oligossacarídeos em monossacarídeos solúveis. 

Opção pelas vias enzimáticas tem proporcionado xaropes ricos em frutose e glicose de 

extratos de milho entre outras fontes. Processos enzimáticos são tidos como processos 

limpos, pois sua utilização não gera resíduos ácidos e subprodutos indesejáveis, sendo 

desnecessária sua neutralização (Ueng et al, 1982; Kim & Byun, 1982; Suntinanalert et 

al., 1986; Duvnjak & Koven, 1987). 

 Alguns microrganismos, tais como a bactéria Pollularia populans e a levedura 

Sacharomyce cerevisiae agem seletivamente sobre polímeros do tipo frutosanas ou 

sacarose, via enzimática, obtendo monômero de carboidratos. O fungo Cladosporium 

cladosporioides tem se constituído uma alternativa atraente para a produção de xaropes 

ricos em açúcar invertido (Andrade et al., 1991). A fructofuranosidase, uma invertase 

intracelular, resultante do metabolismo do microorganismo Cladosporium 

cladosporioides, apresenta propriedades termoestáveis na hidrólise de ligações 

glicosídicas de oligossacarídeos (Kim & Rhee, 1989; Ferreira et al., 1992). 

Diferentemente do microrganismo Pollularia populans, que libera inulase no meio da 

cultura, o fungo Cladosporium cladosporioides retém a invertase e inulase no interior 

de suas células, sendo, portanto, interessante o uso dessa biomassa como suporte de 

imobilização natural para enzimas invertase ou inulase. Desta forma, essa massa celular 

constitui o leito fixo do reator tipo torre podendo ser utilizado devido a grande 

estabilidade do catalisador,  o que permite a reutilização em várias biotransformações 

tanto em processo contínuo quanto em descontínuo (Andrade et al., 1992). 

 Com base nessas características e considerando a possibilidade de crescimento 

do fungo Cladosporium cladosporioides em meio sacarídico, foi proposta deste 

trabalho, o estudo das condições adequadas quanto à temperatura, concentração de 

substrato e massa celular para a obtenção de xaropes concentrados de glicose e frutose. 

Nesta direção, utilizou-se a massa resultante do crescimento do microorganismo, 

durante 20 dias de modo a manter-se a invertase imobilizada na biomassa, 
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proporcionando seu uso de forma estável, a temperaturas superiores a 50ºC, desta 

forma, foi possível operar em processo contínuo usando-se um leito fixo constituído 

pela biomassa produzida. 

 A utilização da biomassa em reator de leito fixo  apresenta-se como alternativa 

atraente para produção de açúcar invertido em concentrações de substrato elevadas. 

Foram analisadas diferentes temperaturas em testes conduzidos em processos 

descontínuos, obtendo-se os melhores resultados para temperaturas de 60Cº. As 

operações contínuas foram conduzidas de forma  isotérmica, condição esta que garante 

a solubilidade da sacarose e a efetiva inversão em presença da invertase. 

 No presente trabalho formulou-se um modelo cinético enzimático, tendo em 

vista o estudo do efeito da concentração do substrato na hidrólise enzimática, quando 

esta se encontra imobilizada no interior da célula, considerando  os efeitos heterogêneos 

de acesso de substratos à estrutura celular (Illanis et al. 2001). Um modelo pseudo-

homogêneo foi aplicado tendo em vista as previsões de perfis de conversão no processo 

enzimático. 

 O emprego de células como imobilização de enzimas evita a extração e 

purificação de enzimas intracelulares, diminuindo consideravelmente os custos, além de 

possibilitar uma maior estabilidade desta enzima. No entanto, restrições difusionais 

podem tornar-se severas, levando-se em conta que o substrato deverá atravessar o 

envoltório celular (Illanis, et al. 1990). 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS E REVISÃO DA LITERATURA  

2.1 Microrganismo 

O fungo utilizado foi o Cladosporium cladosporioides com colônias alcançando 

3-5 cm de diâmetro em 10 dias em meio de cultura utilizando a sacarose como fonte de 

carbono a 30ºC. O microrganismo Cladosporium cladosporioides é a espécie mais 

comum encontrada em plantas e solo. A ocorrência dessa espécie em folhas caídas no 

solo são extremamente numerosas e é muito comum habitante de fitoplants, como 

amplamente distribuídos nos fungos do solo. O fungo Cladosporium cladosporioides 

aparece frequentemente em placas de diluição e são facilmente isoladas por quase todas 

as outras técnicas. Após a lavagem do solo, o qual em grande parte exclui a 

possibilidade de infecção atmosférica, ele tem sido encontrado principalmente em 

partículas orgânicas do solo (Domsch, 1993).  

 

2.2 Enzimas imobilizadas 

 A imobilização de enzimas é definida como seu aprisionamento em uma fase 

diferenciada que se encontra em estado separado, mantendo intercâmbio com a fase 

externa, onde estão dispersos e controlados o substrato e inibidores.  A fase enzimática é 

normalmente um polímero de alto peso molecular insolúvel em água e o aprisionamento 

da enzima pode ser conseguido através de diversos métodos que serão abordados a 

seguir (Trevan et al., 1996). 

  A imobilização sobre suporte insolúvel que é acompanhada, frequentemente, por 

um aumento da estabilidade da enzima, facilita o emprego em reatores contínuos, 

podendo funcionar por longos períodos, sem renovação do catalisador. Dessa forma, ela 

permite utilizar preparações mais puras, certamente mais caras, com menor efeito 

inibitório, o que melhora a qualidade dos produtos obtidos (Scriban, 1985). 

 A imobilização de invertase em gelatina e vários polímeros de agarose já foi 

alcançada, enquanto sua imobilização sobre polímero de hidrogel tem sido limitada. O 

polímero de hidrogel tem boas propriedades químicas e estabilidade mecânica, não 

sendo susceptível ao ataque microbiano (Arica et al.,1995). 

 Considerando uma célula intacta qualquer, verifica-se que existem centenas de                   

macromoléculas (ácidos nucleicos, proteínas, polissacarídeos, lipoproteínas, dentre 
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outras) dispostas dentro de um envoltório extremamente pequeno, o que 

necessariamente deve provocar um forte inter-relacionamento entre elas. Tanto isso é 

verdade que, dentre as mais de 2.000 enzimas atualmente conhecidas, a maioria delas 

encontra-se associada à membrana. Por conseguinte, as enzimas em seu meio natural 

agem como típicos catalisadores heterogêneos, isto é, encontram-se insolubilizadas. Já 

em 1916, Nelson e Griffin, demostraram a viabilidade de se adsorver a invertase em 

carvão ativado, sem perda apreciável da atividade enzimática inicial. Contudo, foi a 

partir dos anos 60 que as pesquisas se intensificaram no sentido de estabelecer métodos 

eficientes para ligar enzimas, quer por meios físicos, químicos, a suportes inertes 

insolúveis. Deve-se a Katchalski a introdução dos primeiros suportes úteis na 

preparação das enzimas imobilizadas (Borzani et al., 2001). 

 

2.2.1 – Métodos de imobilização das enzimas 

 A atividade das enzimas está ligada à manutenção da integridade de sua 

conformação terciária, em particular em seu sítio ativo. Os processos de imobilização 

devem, por conseqüência, fazer uso de métodos brandos e bem controlados,  

respeitando a estrutura nativa da proteína, as ligações criadas entre suporte e enzima, 

excluindo os aminoácidos implicados diretamente na reação catalítica devido a enzima  

ter sua estrutura mantida . Existem diferentes tipos de métodos de imobilização de 

acordo com o modo de fixação escolhido, onde as enzimas imobilizadas são 

consideradas como um caso particular de enzimas modificadas (Scriban, 1985). 

 A seguir serão discutidos alguns métodos utilizados na imobilização enzimática. 

 

2.2.1.1 – Imobilização por inclusão 

A enzima encontra-se fisicamente separada do meio reativo por uma película 

semipermeável, a membrana. Este método pode ser subdividido em vários ítens: 

encapsulamento, microencapsulamento, entrelaçamento em triacetato de celulose e em 

polímeros, estes dois últimos como caso particular de técnica de encapsulamento 

(Borzani et al., 2001). 



 Capítulo 2 – Fundamentos Teóricos e Revisão da Literatura                                                         7 

 Encapsulamento 

 A enzima é imobilizada no interior de esferas, cujo envoltório é constituído por 

um polímero geliforme e semipermeável. O procedimento clássico consiste em se 

dissolver a enzima em uma solução aquosa de alginato de sódio, que é gotejada sobre 

uma solução aquosa contendo íons bivalentes. Tão logo a gota de alginato de sódio 

entra em contato com a solução salina, forma-se uma esfera, dentro da qual as 

moléculas de enzima ficam retidas, cuja membrana é constituída pelo polímero de 

alginato de cálcio (Borzani et al., 2001). 

 

 Microencapsulamento  

 A técnica da microencapsulação é utilizada nas indústrias farmacêuticas, de 

cosméticos ou de corantes e na indústria alimentícia. Trata-se da retenção de um 

produto no interior de uma cápsula delimitada por uma membrana semipermeável, ou 

seja, no interior da micela. No método por polimerização interfacial, uma solução 

aquosa contendo a enzima e um monômero hidrófilo (poliamida ou glicol) é 

emulsionada em um solvente orgânico que não se mistura na água. Por adição de um 

segundo monômero hidrófobo é provocada uma reação de polimerização acarretando a 

formação de uma membrana (poliamida ou poliéster) ao redor das microgotículas. 

Freqüentemente, é necessário acrescentar um agente tensoativo que estabiliza a emulsão 

e permite ajustar o formato das cápsulas às dimensões desejadas que podem variar de 1 

a 100 mícrons, tendo em média diâmetro igual a 80µm (Scriban, 1985; Borzani et al., 

2001). 

 

 Vantagens e inconvenientes dos métodos de inclusão 

 Esses métodos, que não empregam os agrupamentos reativos da proteína, 

convém a todos os tipos de enzimas e, em particular, ao caso de enzimas simples ou  

sistemas multienzimáticos, para os quais a reassociação de subunidades é facilitada pela 

sua retenção em um volume restrito. Além disso, a totalidade da massa protéica está 

inclusa dentro da rede de polímero ou das microcápsulas(Borzani et al., 2001) 

 Todavia, uma parte não negligenciável das macromoléculas pode exsudar no 

decorrer do tempo. Por outro lado, as condições de polimerização, às vezes, são 
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desnaturantes para a enzima. Mas, o principal fator que limita o emprego dessas 

técnicas é a restrição que os fenômenos de impedimento estérico e de difusão através do 

gel ou da membrana  impõem às transferências de matéria no seio do suporte (Borzani 

et al., 2001). 

 

2.2.2 – Fixação das enzimas sobre suporte sólido 

 Nessa técnica, a enzima deve ser fixada ao suporte tão solidamente quanto 

possível. É importante, então, levar em conta as características próprias tanto da 

proteína que se quer fixar, quanto do suporte, formato das partículas, relação molar dos 

agrupamentos hidrofílicos e hidrofóbicos, bem como agrupamentos reativos (Borzani et 

al., 2001). 

 De acordo com o modo de ligação da enzima, distingue-se a fixação por 

adsorção e fixação por ligação covalente. 

 

a) Fixação por adsorção 

 O método da adsorção consiste da união entre a molécula enzimática e um 

suporte inerte através de ligações eletrostáticas, estabelecidas entre grupos de cargas 

opostas. É um processo simples, suave e não dielétrico para a maioria das enzimas, 

sendo desprezíveis os efeitos difusionais. Os suportes para adsorção podem ser 

orgânicos (derivados da DEAE-celulose, Dowex) e inorgânicos (celite, bentonita e 

alumina) (Borzani et al., 2001).  

 

b)  Fixação por adsorção ou ligação iônica 

 A imobilização por  adsorção emprega um grande número de forças de interação 

de baixa energia entre o suporte e a proteína, tais como interação de Van der Waals, 

ligações hidrogênicas ou ainda ligações iônicas (Borzani et al., 2001). 

 No caso de suportes não porosos nos quais o biocatalisador se fixa à superfície, 

formam-se, nas vizinhanças das partículas sólidas, camadas sucessivas de moléculas de 

enzima cada vez menos fortemente ligadas. Quando o material é poroso, as 

macromoléculas protéicas penetram nos poros (Borzani et al., 2001). 
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 Se o suporte é portador de cargas elétricas, as ligações iônicas, que se podem 

estabelecer além das forças de adsorção, conferem ao complexo uma estabilidade muito 

grande. É possível, também, aumentar a carga de proteína por fixação de grupos 

fortemente dissociados, o que vai reforçar o número  das ligações enzima-suporte 

(Borzani et al., 2001).  

 A preparação dos complexos ativos efetua-se por simples contato do suporte e 

da enzima, seguida de uma lavagem para eliminar as macromoléculas retidas mais 

fracamente. Diferentes parâmetros vão influir na quantidade da enzima fixada e na 

solidariedade das ligações criadas, estes serão discutidos a seguir (Borzani et al., 2001). 

 Concentração em proteína enzimática: De uma maneira geral, a massa ligada ao 

suporte aumenta com a concentração da espécie adsorvida até um patamar de 

saturação.  

 pH: Do pH do meio dependem o número e a natureza das cargas sustentadas pelo 

suporte e pelos agrupamentos funcionais ionizáveis dos resíduos de aminoácidos da 

proteína. Suas modificações vão, portanto, influir fortemente na quantidade de 

enzima fixada por ligações iônicas. Bruscas variações de pH acarretarão uma 

dessorção considerável da enzima (Borzani et al., 2001). 

 Força iônica do meio:   Baixas concentrações de sais aumentam a solubilidade das 

proteínas e exercem, conseqüentemente, uma ação desfavorável sobre a fixação. 

Inversamente, quando o suporte está eletricamente carregado, o acúmulo de íons 

salinos, na vizinhança imediata do suporte,  pode acarretar uma precipitação local da 

proteína no microambiente criado (Borzani et al., 2001). 

 Temperatura: Sob o efeito de uma elevação branda de temperatura, produz-se o 

início do desdobramento da estrutura tridimensional da proteína, favorecendo o 

aparecimento de um certo número de sítios de interação potenciais e a probabilidade 

de criação de ligações com o suporte aumenta. Todavia há uma limitação causada 

pelo risco de perda de atividade da enzima (Borzani et al., 2001). 

 Formato das partículas e natureza do suporte: A massa de enzima adsorvida cresce 

com a área específica e, portanto, com a fina espessura das partículas do suporte, 

mas aquém de um formato, os riscos de colmatagem nos reatores tornam-se 

consideráveis. Observa-se que os suportes ricos em sítios hidrófilos são mais 

adsorventes que os suportes hidrófobos e fornecem complexos mais estáveis por 
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causa da coroa polar de macromoléculas protéicas formadas pelos agrupamentos 

hidrófilos dos aminoácidos de superfície(Borzani et al., 2001). 

 

c) Fixação das enzimas por ligações covalentes 

 Esse método aciona uma reação química que cria uma ligação irreversível entre 

a molécula enzimática e os grupos reativos do suporte. A esse tipo de ligação 

acrescentam-se, sobretudo fenômenos de adsorção eletrostática que consolidam a 

fixação (Borzani et al., 2001). 

 Como a reação química de formação da ligação covalente deve ser menos 

desnaturante possível para a macromolécula biológica, é necessário proceder a uma 

ativação prévia dos agrupamentos suscetíveis de entrar em reação. Por  razões ligadas à 

dificuldade de manter  intacta a atividade da enzima, geralmente, escolhe-se ativar o 

suporte (Borzani et al., 2001). 

 

- Tipos de Suportes 

Os suportes são, em sua maioria, utilizados tanto no método de imobilização por 

adsorção, quanto para ligações covalentes tais como, as macromoléculas biológicas, 

celulose e seus derivados, gels de dextrana, amido, colágeno, polímeros sintéticos do 

tipo poliacrilamida, poliestireno  ou poliamidas, substâncias inorgânicas, vidro ou 

aluminossilicatos, entre outros (Borzani et al., 2001). 

 Os métodos propostos para ativar esses diversos suportes são numerosos e estão 

abundantemente descritos na literatura. Na Tabela 2.1 estão citados alguns exemplos 

escolhidos entre os mais correntes. 
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Tabela 2.1- Agrupamentos funcionais formados na ligação covalente entre a enzima e  

                    o suporte. 

Função Carboxílica COOH Ácido Aspártico 

COOH Ácido Glutâmico 

COOH Terminal 

Função Tiol SH Cisteína 

Núcleo Fenólico Tirosina 

Núcleo Imidazol Histidina 

Função Hidroxila OH Serina, Treonina 

 

A imobilização de enzimas em suportes insolúveis tem sido um tópico para pesquisa 

ativa na tecnologia enzimática, além de ser essencial para as suas aplicações em 

processos industriais. Um grande número de enzimas foram imobilizadas com sucesso, 

acompanhadas de altas atividades quando em suportes apropriados. Estes produtos 

imobilizados foram utilizados na construção de biosensores ou bioreatores. As 

vantagens da imobilização são: (1) mantém a estabilidade da enzima pela proteção do 

material ativo da desativação; (2) propicia uso repetidamente; (3) proporciona redução 

significativa nos custos de operação; (4) facilita a separação e recuperação da enzima. A 

disponibilidade de vários materiais para suporte  e de métodos de imobilização, 

teoricamente, faz com que as enzimas tenham uma rota adequada de imobilização. No 

entanto, é importante que a escolha do material para suporte e do método de 

imobilização sejam bem justificados (Arica et al., 1995; Gordon, 1997; Peterson & 

Kennedy, 1997; Ulbricht et al., 1999). 

 

2.3 - Biocatalisadores imobilizados 

 Muito frequentemente, as enzimas utilizadas industrialmente são de origem 

bacteriana ou fúngica, quer se trate de enzimas extracelulares excretadas pelo 

microrganismo no meio de cultura, ou intracelular. Neste segundo caso, as enzimas 

devem ser extraídas e purificadas e, geralmente, segue-se uma perda de atividade. A 

imobilização das células inteiras parece, então, vantajosa porque o microrganismo 



 Capítulo 2 – Fundamentos Teóricos e Revisão da Literatura                                                         12

torna-se, ele mesmo um catalisador  capaz de operar diretamente várias etapas de uma 

via fermentativa (Scriban, 1985). 

 Certas condições devem ser satisfeitas: em primeiro lugar, substratos e produtos 

de reação devem poder transitar facilmente através da membrana celular. O 

microrganismo não deve possuir enzimas responsáveis por reações parasitas 

indesejáveis ou estas devem ser facilmente inativas nas condições operatórias 

consideradas. Por fim, as células não devem secretar nenhuma substância tóxica para o 

organismo animal ou humano (Scriban, 1985). 

 Os métodos de imobilização testados são os mesmos utilizados para as enzimas 

livres, inclusão em uma matriz, reticulação ou fixação sobre suporte (Scriban, 1985). 

 

2.3.1 - Propriedades das enzimas imobilizadas 

 Os efeitos da imobilização sobre a atividade das enzimas resultam da interação 

de diferentes fatores : 

– modificação da estrutura tridimensional da enzima, sob a ação de injunções devidas à 

fixação ; 

– modificações do microambiente : pH  local, interações eletrostáticas ; 

– fenômenos de difusão no interior do complexo ; 

– impedimento estérico. 

  Esse conjunto de fatores vai representar um papel determinante na atividade e 

estabilidade da enzima (Trevan, 1996) 

 

2.3.2 - Aplicação das enzimas imobilizadas 

 Diversos setores da atividade como pesquisas, farmacêutica, indústria química e 

alimentícia aproveitam a biodiversidade das enzimas. A substituição dos 

biocatalisadores solúveis normalmente utilizados por preparações enzimáticas 

insolubilizadas está subordinada a critérios tecnológicos, mas, sobretudo, econômicos 

ou legislativos. Realmente, para suplantar uma tecnologia antiga e bem otimizada, um 

novo processo deve necessariamente conduzir a rendimentos de produção superiores 
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e/ou permitir economias substanciais, não gerando riscos para a saúde do consumidor 

(Trevan, 1996). 

 As aplicações  de enzimas estão obviamente vinculadas ao mercado mundial e 

podem ser divididas em aplicações industriais, enzimas para uso médico e enzimas para 

uso analítico e científico. As principais aplicações, principalmente industriais, estão 

dentro do que se convencionou chamar de biotecnologia, termo este que transformou-se 

na última década numa panacéia de atividades ligadas à ciência e tecnologia, que 

tornou-se difícil definir exatamente campos de atuação específicos, mas certamente 

envolve microbiologia, bioquímica, genética e engenharia química e bioquímica no 

processamento de materiais por agentes biológicos. Dentre esses agentes, as enzimas 

são freqüentemente utilizadas para melhoria de processos e possibilitar o uso de novas 

matérias-primas, melhorando suas características físico-químicas e também as de vários 

produtos (Abrahão, 2001). 

 Do ponto de vista industrial, para ser comercialmente utilizável, a enzima deve 

proporcionar a obtenção de produtos com as seguintes características: ser de melhor 

qualidade que o tradicional, possibilitar uma melhoria no processo, de forma a reduzir 

custos de laboratório e equipamentos envolvidos, possibilitar o processamento de 

produtos que não são disponíveis ou somente em pequenas quantidades. Em um amplo 

campo de aplicações, as enzimas podem ser úteis, melhorando a qualidade e facilitando 

a obtenção de um produto, ou produzindo um intermediário dentro de um processo no 

qual este é difícil de se obter quimicamente, como, por exemplo, na manufatura de 

queijos. Neste caso as lipases podem acelerar o processo de cura, assim como pectinases 

e amilases podem reduzir a viscosidase de suco de frutas facilitando sua clarificação. As 

principais enzimas utilizadas industrialmente são: α-amilase, glicoamilase, glicose 

isomerase e várias proteases (tabela 2). Por volta de 20 enzimas são utilizadas em 

quantidades apreciáveis (Abrahão, 2001). 
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Tabela 2.2- Mercado de enzimas em função das vendas (Borzani, 2001) 

Enzimas Vendas em % 

Proteases de Bacillus 30 – 35 

Amilases de Bacillus 10 – 12 

Renina bovina 10 – 12 

Glicoamilase 8 – 10 

Glicose-isomerase 5 – 7 

Renina microbiana 2 – 4 

Pectinase 4 – 5 

Pancreatina 2 – 4 

Papaína, bromelina 4 – 6 

Lipase 2 – 3 

Outras (β-amilase, amilase fúngica, 

glicose-oxidase, invertase, lactase, 

lisozima, penicilina acilase, 

pululanase) 

 

5 – 10 

 

   

2.3.2.1 - Aplicações na indústria alimentícia 

 A maioria das enzimas utilizadas na indústria alimentícia foi imobilizada com  

sucesso e vários setores da atividade econômica se interessam vivamente por essas 

técnicas. Entretanto, as enzimas purificadas e comercialmente viáveis são ainda pouco 

numerosas. A utilização em reatores contínuos por longos períodos, choca-se com o 

problema das contaminações bacterianas, com os produtos alimentícios tratados 

constituindo, eles mesmos, um meio nutritivo de escolha para o desenvolvimento de 

microrganismos. A utilização de temperatura superior a 60ºC, limita o crescimento 

microbiano, no entanto, freqüentemente, provoca desnaturação enzimática (Trevan, 

1996). 
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 2.4 – Processos enzimáticos e biocatalisadores 

 Para alcançar o sucesso utilizando-se um biocatalisador, é necessário que se 

defina a necessidade de mercado. É importante fazer algumas perguntas como: que 

produtos se quer obter; quais as condições de trabalho; se é uma bioconversão simples 

ou multiestágio; serão usadas enzimas imobilizadas ou livres (Cheetham, 1988). 

Poucas enzimas têm sido isoladas, purificadas e comercializadas, uma das mais 

vendidas para a indústria de alimentos é a invertase. Esta é uma enzima altamente 

eficiente e tem sido descrita como específica para converter sacarose em glicose e 

frutose. A mistura obtida de açúcar hidrolizado tem a vantagem de ser incolor, ao 

contrário dos produtos obtidos pela hidrólise ácida (Arruda & Vitole, 1999; Monsan & 

Combers, 1984). A imobilização da invertase em grãos de milho, gelatina e vários 

outros polímeros já têm sido feita, enquanto que a imobilização em polímero de 

hidrogel tem sido limitada. Este último tem boas propriedades químicas e estabilidade 

mecânica e não são suscetíveis a ataques microbiológicos. Há numerosas publicações 

sobre invertases, a maior parte deles trata de novos métodos de imobilização e 

caracterização de enzimas, alguns descrevem seu uso em reatores contínuos (Arica et 

al., 1995). 

  Coutinho et al. (1999) estudaram um modelo cinético para a conversão 

enzimática da sacarose em glicose e frutose utilizando a forma livre da enzima 

invertase, em diferentes concentrações do substrato. Os resultados mostraram que o 

modelo de inibição não competitivo parcial para obtenção da glicose e frutose pode ser 

usado para descrever a cinética da reação, com um intervalo de confiança em torno de 

99,9%. Segundo esses autores, o modelo de inibição parcial é o que melhor se ajusta 

para descrever essa bioconversão.  

 D´Souza & Melo (2001) imobilizaram levedura de panificação por adesão em 

juta tratada com 2% de polietilenoamina, o que possibilitou uma ligação forte entre a 

levedura e o suporte, mesmo sob condições adversas de pH (3-10) e concentração de 

NaCl (0,5M). Este trabalho teve como finalidade obter açúcar invertido de sacarose, 

utilizando-se um reator de coluna. Como resultado, obteve-se alta estabilidade térmica 

para a enzima invertase e uma eficiência de conversão na faixa de 60-80% de uma 

solução de sacarose a 10%. 
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Cruz et al. (1998) estudaram a possibilidade de usar inulases termoestáveis 

provenientes de Aspergillus ficum como substitutas da invertase para a hidrólise da 

sacarose. A preparação de inulases comerciais consiste na imobilização destas em 

cápsulas de vidro poroso, através de ligações covalente, ativada com reagente silano e 

glutaraldeido, antes de adicionar a enzima. Os passos da imobilização foram otimizados, 

resultando em uma placa com 5,440 UIg-1 de meio (hidrólise de sacarose) 

correspondente a 77% da atividade da enzima livre. As propriedades enzimáticas foram 

similares às das enzimas livres com pH ótimo em torno de 5,0. O tempo de meia-vida 

para as inulinases imobilizadas a 50ºC com 2M de sacarose foi de 350 dias.  

 Sakakibara et al. (1996) estudaram a influência da irradiação ultrassônica na 

hidrólise da sacarose catalisada pela invertase. O efeito sobre a hidrólise foi investigado 

sob exposição em diferentes condições. As variáveis de resposta foram medidas em 

função dos valores de pH, concentrações de sacarose e intensidade de ultrassom. Os 

resultados mostraram que em baixas concentrações de substrato, há  um aumento na 

taxa de reação enzimática, ondas contínuas contribuem para um substancial aumento na 

atividade invertásica em altas concentrações de sacarose. 

 Andrade (1991) investigou a invertase  e inulase autoimobilizada no fungo 

Cladosporium cladosporioides, usando sacarose e inulina como substrato e variando a 

temperatura entre 40 e 80ºC. A estabilidade térmica dessas enzimas foram avaliadas e 

observadas com temperatura ótima de reação de 60ºC para as condições de 

concentração de substrato igual a 270gL–1 e pH 5,0. 

 ‘ Brevnova et al. (1998) estudaram a imobilização da inulase purificada do 

microrganismo Kluyveromyces fragilis em 2-aminoetil-celulose por tratamento com 

glutaraldeido a 2% em tampão fosfato 0,05M e pH=7. O derivado imobilizado contendo 

39,3 UIg-1 (peso seco) apresentou temperatura e pH ótimo, respectivamente 45ºC e 5,5. 

Um reator de coluna carregado com 28 ml do derivado imobilizado (167,6 UI), 

operando, a 40ºC com inulina a 7% (p/v), apresentou 90% de conversão, produtividade 

volumétrica de açúcares redutores de 18gL-1h-1 e uma meia vida de 14 dias. Também 

células não viáveis de Kluyveromyces marxianus imobilizadas em Agar foram utilizadas 

em um reator de leito fixo para a hidrólise contínua de frutosanas (Bajpai & Margaritis, 

1985a). A coluna foi carregada com 103 UI e alimentada com extrato de Alcachofra de 

Jerusalém contendo 52,5 g de frutosanas por litro. Operando a 45ºC e com uma taxa de 
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diluição de 0,61 h-1 apresentou 95% de conversão, produtividade volumétrica de 

açúcares redutores de 31 gl-1h-1 e meia vida de 17 dias (Bajpai & Margaritis, 1985a). 

Células não viáveis do microrganismo Kluyveromyces marxianus também foram 

imobilizadas numa matriz de gelatina (Bajpai & Margaritis, 1985b).  O pH ótimo foi de 

6. A atividade das células livres decresceu rapidamente, acima de 50ºC, enquanto as 

células imobilizadas foram estáveis até 60ºC, considerando-se 120 minutos de 

exposição. Este derivado imobilizado foi utilizado em um reator de leito fixo em 

quantidade equivalente a 65,7g de células (peso seco) por litro de reator (Bajpai & 

Margaritis,1985b). A hidrólise contínua de frutosanas (60gL–1) de Alcachofra de 

Jerusalém foi realizada a 50ºC, com a constante cinética k =1,66 h-1. A conversão foi de 

90% e a produtividade volumétrica de açúcares redutores 90gL-1h-1. Após 10 dias houve 

2% de perda da atividade original. 

Lucarini (2002) realizou a otimização de um reator enzimático de membranas com 

a invertase. Através de planejamentos experimentais e análise de superfície de resposta 

estudou a influência das seguintes variáveis: vazão de alimentação do substrato, 

temperatura e pH, no comportamento do reator. Utilizaram-se como respostas: o grau de 

conversão da sacarose e a produtividade em frutose. Dos resultados obtidos, mostraram-

se relevantes,  5% de significância, os efeitos lineares e quadráticos da vazão e 

temperatura. A condição ótima encontrada foi: vazão de alimentação de 1,0mL min–1 e 

temperatura de 51ºC, com grau de conversão previsto de aproximadamente 95% e 

produtividade da ordem de 0,6mmolh-1 de frutose por mg de enzima, sendo estes 

resultados confirmados experimentalmente. 

 

2.5 - Enzimas industriais 

O mercado mundial de enzimas gira em torno de US$1,5 bilhão,  envolvendo as 

indústrias de química fina, metodologia analítica, medicamentos, alimentos, bebidas, 

detergentes, celulose e papel, fibras têxteis, couro, meio-ambiente, energia. 

(www.biotecnologia.com.br, 2002) 

    A comparação entre o perfil atual do mercado e os trabalhos científicos 

brasileiros, recentes na área, mostra que os grupos de pesquisas brasileiros 

direcionaram, naturalmente seus estudos em sintonia com as principais enzimas 
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comercializadas no Brasil. Assim, as enzimas mais estudadas pela comunidade 

científica brasileira são as amidolíticas, as quais corresponderam a um total de 

importação pelo país de US$ 17.429,321.00 durante o ano de 1997. As amilases 

configuraram-se, também, como as enzimas de maior volume exportado pelo Brasil. 

Seu uso, amplamente, difundido na indústria alimentícia e têxtil é o responsável pelo 

grande volume negociado. Finlândia, Dinamarca e Estados Unidos fornecem, juntos, 

80% das amilases importadas pelo Brasil. Quanto à exportação, os principais 

compradores do produto brasileiro são os países da América do Sul, responsáveis por 

cerca de 80% do total exportado. O mercado de amilases caracterizaria o Brasil como 

um intermediário internacional, já que compramos grandes quantidades dessa enzima a 

países do hemisfério norte, de grande avanço tecnológico, e exportamos quantidades, 

também, consideráveis para países como Argentina e Paraguai. Levantamento realizado 

em eventos científicos mostrou que as proteases formam o segundo grupo de enzimas 

mais intensamente estudado no país, constituindo também o segundo grupo mais 

comercializado pelo Brasil. Dentre as proteases mais importantes, o coalho, obtido por 

extração de tecidos animais e usado na fabricação de queijos, movimenta isoladamente 

US$ 2.579 milhões. O Brasil exporta coalho, principalmente para os países da América 

do Sul. Mais de 50% do total exportado é comprado pela Colômbia e importamos só da 

Argentina 225 toneladas (73% do total).  US$ 62.216,00  foram importadas em 

proteases obtidas por extração de tecidos vegetais, muito utilizadas em medicamentos 

digestivos. Integram esse grupo a bromelina, obtida do abacaxi e a papaína obtida do 

mamão. Estados Unidos e Suíça fornecem 70% do total das enzimas extraídas de 

vegetais compradas pelo Brasil. Estes dados indicam que o Brasil, grande produtor das 

matérias-primas para a obtenção de tais enzimas, não é capaz de suprir as suas 

necessidades internas.  Muito estudadas devido ao alto valor agregado e relevância de 

sua aplicação, as enzimas de uso terapêutico são importadas em grande quantidade pelo 

país (US$ 2.734.463,00). Seus altos valores decorrem dos processos de separação e 

purificação protéica necessários ao seu uso. Como o preço médio dessas enzimas é 

muito alto, em torno de US$ 62,00/kg, o volume importado é relativamente pequeno. 

Pertencem a  esse grupo a fibrinuclease, a estreptodornase, a estreptoquinase, a lisozima 

e seu cloridrato. É importante lembrar que a lisozima é extraída da clara do ovo, que é 

uma matéria-prima barata. A principal fornecedora destas enzimas ao mercado 
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brasileiro é a Irlanda, que atende 90% da demanda do país (www.biotecnologia.com.br, 

2002) 

 

2.5.1 - Perspectivas futuras 

Os fatores que dificultam a expansão da produção de enzimas no Brasil e sua 

colocação no mercado interno e externo relacionam-se ao limitado desenvolvimento 

tecnológico e ao alto custo operacional de empresas de qualquer ramo empresarial, o 

chamado Custo Brasil. A política cambial de sobrevalorização da moeda é também 

responsável pelo alto valor das enzimas brasileiras quando comparadas com as 

estrangeiras, mesmo dentro do país. Este cenário poderia ter sido responsável pela 

acentuada queda no volume exportado, cerca de 43%, observada entre 1995 e 1997 

(www.biotecnologia.com.br, 2002).  

Considerando que a disponibilidade de biocatalisadores a baixo preço é 

fundamental para o seu uso em grande escala, é imperativo que as enzimas sejam 

produzidas no Brasil. A sua oferta alavancará o desenvolvimento do uso, permitindo ao 

país entrar em uma nova era de desenvolvimento biotecnológico 

(www.biotecnologia.com.br, 2002).  

 Desta forma, este trabalho visa aprimorar a tecnologia de obtenção do açúcar 

invertido por meio enzimático, já que o mesmo apresenta maior valor agregado no 

mercado mundial em relação à sacarose produzida em abundância, principalmente em 

nossa região. Esta tecnologia agrega valor aos subprodutos da cana-de-açúcar e também 

por se tratar de um processo limpo e de baixo investimento pode ser uma alternativa 

para geração de dividendos para os pequenos produtores (www.biotecnologia.com.br, 

2002). 

 

2.5.2- Avanços da biocatálise 

 A área multidisciplinar de biocatálise encontra-se atualmente em amplo 

desenvolvimento. Pesquisas realizadas em vários  ramos da química e da biologia tem 

como principal objetivo o desenvolvimento de novos catalisadores para uso 

industrial/comercial ( Roseli de Conti et al., 2001) 



 Capítulo 2 – Fundamentos Teóricos e Revisão da Literatura                                                         20

 Novas técnicas de biologia molecular, metodologias de seleção de 

biocatalisadores e novas abordagens de pesquisa, foram desenvolvidas. Os catalisadores 

biológicos nativos, atualmente disponíveis, em sua maioria apresentam limitações 

quanto à utilização em processos industriais, sendo este o maior desafio neste campo. 

As limitações encontradas na aplicação de enzimas, estão sendo contornadas atualmente 

através da alteração de suas estereoespecificidades, termoestabilidades e da atividades 

envolvendo técnicas de biologia molecular e mutações sítio–dirigidas ou aleatórias 

(Roseli de Conti et al., 2001). 

 As mutações sítio dirigidas podem ser aplicadas para melhorar a atividade 

enzimática e a seletividade de um biocatalisador, mas não de um modo geral, uma vez 

que este processo requer o conhecimento detalhado da estrutura tridimensional da 

enzima, do mecanismo catalítico e também um certo grau intuitivo com respeito à 

escolha do aminoácido a ser substituído (Roseli de Conti et al., 2001). 

 Métodos de biotransformações que utilizam enzimas em solventes orgânicos são 

bem conhecidos atualmente e, bastante úteis em síntese orgânica. Assim, a síntese de 

ésteres, lactonas, amidas, peptídeos e perácidos tem sido realizados através de 

procedimentos padrões. Por outro lado, o entendimento da influência da natureza do 

solvente na enantiosseletividade de enzimas é ainda pouco conhecida, não havendo 

regras de aplicação geral para um melhor entendimento dos fatores envolvidos na 

ligação enzima-substrato, no estado de transição em solventes orgânicos (Roseli de 

Conti et al., 2001) 

 Com as novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, enzimas mais 

compatíveis com solventes orgânicos e altas temperaturas estão se tornando cada vez 

mais disponíveis, o que certamente levará às indústrias a utilizarem a biocatálise como 

uma alternativa técnica e economicamente viável para a síntese assimétrica (Roseli de 

Conti et al., 2001) 

 

2.6 - SISTEMAS DE CONTATO FLUIDO-SÓLIDO 

O método mais utilizado para colocar em contato um sólido-fluido é fazer escoar 

um fluido através de um leito de partículas sólidas, onde este fluido passará pelos 

espaços vazios existentes entre as partículas. O projeto de sistemas de contato tem que 

levar em consideração além das restrições operacionais, as restrições econômicas. A 
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Tabela 2.3 apresenta, resumidamente, as vantagens e desvantagens dos métodos mais 

usuais utilizados (Howard et al., 1989). 

 

Tabela 2.3 – Comparação dos métodos de contato (Howard et al., 1989). 

Método Leitos Fixos Leitos Fluidizados 

Vantagens 

• Alto tempo de residência 
do fluido; 

• Vazões altas através de 
leitos confinados à custa de 
uma maior queda de 
pressão. 

• Bom contato fluido-sólido; 

• Temperatura uniforme e controle do 
processo resultando em qualidade 
uniforme dos produtos; 

• Pode ser usada uma maior faixa de 
tamanho de partículas; 

• Facilidade de transporte dos sólidos 
para dentro e para fora do reator. 

Desvantagens 

• Baixas velocidade do 
fluido e tamanho do reator; 

• Somente partículas 
grandes; 

• Gradientes de temperatura 
excessivos ; 

• Perigo de sinterização ou 
obstrução do reator e não 
uniformidade do produto. 

• Queda de pressão e aumento da 
turbulência do sistema; 

• Erosão do recipiente e tubos e 
produção de partículas de diferentes 
tamanhos produzidas pelo atrito; 

• Elutriação de partículas que pode 
limitar o desempenho; 

• Refluxo de fluido pode ser excessivo. 

 

2.7 - CINÉTICA ENZIMÁTICA 

 A velocidade de uma reação química é usualmente expressa em termos da 

mudança  de concentração de um dos reagentes ou de um produto em um dado intervalo 

de tempo. Qualquer método experimental pode ser utilizado para monitorar as 

mudanças de concentração. Em uma reação do tipo A + B → P, em que A e B são os 

reagentes e P é o produto, a velocidade da reação pode ser expressa em termos tanto da 

velocidade de aparecimento de um dos reagentes, quanto da velocidade de 

desaparecimento do produto (Campbell, 2000). 

  

2.7.1 – Abordagem de Michaelis-Menten para a Cinética Enzimática 

 Um modelo útil para a cinética das reações catalisadas por enzimas foi proposto, 

em 1913, por Leonor Michaelis e Maud Menten. Esse ainda é um modelo básico para 
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enzimas não-alostéricas. Ele é amplamente usado, mesmo tendo passado por muitas 

modificações. Uma reação típica deve ser a conversão de algum substrato, S, em um 

produto, P. A equação estequiométrica para tal reação é S → P. O mecanismo para a 

reação catalisada por uma enzima pode ser resumida na equação: (Campbell, 2000) 

                           
(2.1)

Note que se assume que o produto não é convertido em substrato em uma 

extensão apreciável. Nessa equação, k1 é a constante de velocidade para a formação do 

complexo enzima-substrato, ES, a partir da enzima, E, e do substrato, S ; k-1 é a 

constante de velocidade para a reação inversa, a dissociação do complexo ES à enzima 

livre e substrato e k2 é a constante de velocidade para a conversão do complexo ES em 

produto P e a subsequente liberação do produto da enzima livre. A enzima aparece 

explicitamente no mecanismo e as concentrações tanto da enzima livre, E, como do 

complexo enzima-substrato, ES, aparecem nas equações de velocidade. É uma 

característica do catalisador que ele seja regenerado no final da reação, e isto também é 

verdadeiro para as enzimas (Campbell, 2000). 

 Quando medimos a velocidade de uma reação enzimática em várias 

concentrações de substrato [S], vemos que a velocidade depende da concentração do 

mesmo. Normalmente, medimos a velocidade inicial da reação (a velocidade medida 

imediatamente depois da mistura de enzima com o substrato), de maneira que possamos 

estar certos de que o produto não foi convertido a substrato em extensão apreciável. 

(Campbell, 2000) 

 Observando-se a Figura 2.1, para baixas concentrações de substrato, a reação é 

de primeira ordem, implicando que a velocidade, V, depende da concentração do 

substrato, [ ]S . Para altas concentrações de substrato, a reação é de ordem zero, a 

velocidade  independente de sua concentração. Os sítios ativos de todas as moléculas de 

enzima estarão, neste caso, saturados. A reação procede em velocidade máxima,  Vmax. 
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  Figura 2.1 – Velocidade inicial em função da concentração  

de substrato 

 

O mecanismo geral  da reação de catálise envolve a ligação da enzima, E , ao 

substrato para formar um complexo , ES , o qual, por sua vez forma o produto . A 

velocidade de formação do complexo enzima-substrato é dada por: 

Velocidade de formação = [ ] [ ][ ]SE
t

ES
1κ=∆

∆                                                               (2.2) 

em que [ ]ES∆ t∆/  significa a variação na concentração do complexo [ ]ES∆  durante 

um  período de tempo ,t∆ e k1  é a constante de velocidade para a formação do 

complexo (Campbell, 2000). 

 O complexo [ES] pode seguir dois caminhos: dissociar-se em enzima e substrato 

ou originar o produto e liberar a enzima. A velocidade de desaparecimento do complexo 

é a soma das velocidades das duas reações (Zubay, 1993). 

Velocidade de desaparecimento = [ ] [ ] [ ]ESkESk
t

ES
21 +=

∆
∆

− −                                   (2.3) 

O sinal negativo no termo [ ] tES ∆∆ / significa que a concentração do complexo diminui 

à medida que o complexo é desfeito. O termo 1k  é a constante de velocidade da 

dissociação do complexo para regenerar a enzima e o substrato, e 2k é a constante de 

velocidade da reação do complexo que origina o produto e a enzima (Zubay, 1993). 
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 As enzimas são capazes de processar o substrato de maneira muito eficiente , e 

um estado estacionário é alcançado rapidamente, no qual a velocidade de formação do 

complexo enzima-substrato é igual à velocidade de seu desdobramento. Há pouco 

complexo presente, e ele se recicla de modo rápido, mas sua concentração permanece 

com o tempo. De acordo com a teoria do estado estacionário, a velocidade de formação 

do complexo enzima-substrato iguala-se à de seu desdobramento:  

[ ][ ] [ ] [ ]ESkESkSEk 211 += −                                                                                          (2.4) 

 Para calcular a concentração do complexo ES, é necessário saber a concentração 

das outras espécies envolvidas na reação. A concentração inicial de substrato é uma 

condição experimental conhecida e não muda significativamente durante as etapas 

iniciais da reação. A concentração de substrato é muito maior do que a concentração 

total da enzima. A concentração total de enzima, [ ] ,TE   também é conhecida, porém 

uma grande proporção dela pode estar envolvida na formação do complexo. A 

concentração de enzima livre, [ ]E , é a diferença entre [ ]TE , a concentração total e 

[ ],ES e pode ser escrita como equação: 

            [ ] [ ] [ ]ESEE T −=                                                                                               (2.5) 

Substituindo o termo enzima  livre , [ ]E  ,na Equação 2.5, temos 

  [ ] [ ])( [ ] [ ] [ ]ESkESkSESEk T 211 +=− −                                                               (2.6) 

Relacionando todas as constantes, tem-se: 

 [ ] [ ])( [ ]
[ ] M

T K
k

kk
ES

SESE
=

+
=

− −

1

21                                                                     (2.7) 

onde MK  é a constante de Michaelis. Agora é possível resolver a Equação 2.7 para as 

concentrações do complexo enzima-substrato, [ ]ES . 

A concentração de substrato quando a reação ocorre com a metade da velocidade 

máxima tem um significado especial. É representada pelo símbolo KM, o qual pode ser 

considerado o inverso da medida da afinidade da enzima pelo substrato. Quanto menor 

for o KM, maior será a afinidade (Zubay, 1993). 

[ ] [ ] [ ][ ]
[ ] M

T K
ES

SESSE
=

−                                                                                                (2.8)                    
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[ ] [ ] [ ][ ] [ ]ESKSESSE MT =−                                                                                        (2.9)                    

[ ] [ ] [ ] [ ])( SKESSE MT +=                                                                                           (2.10)                    

ou 

[ ] [ ] [ ]
[ ]SK
SEES

M

T

+
=                                                                                                         (2.11) 

 Usualmente, a velocidade inicial é determinada nas reações enzimáticas e  

depende da dissociação de complexo enzima-substrato em produto e enzima. No 

modelo de Michaelis-Menten, a velocidade inicial ( 0V  ) de formação do produto 

depende somente da velocidade de quebra do complexo ES, 

[ ]ESkV 20 =                                                                                                                 (2.12) 

Substituindo-se a expressão 2.12 para [ ]ES  da Equação, tem-se: 

[ ] [ ]
[ ]SK
SEkV

M

T

+
= 2

0                                                                                                           (2.13)                  

Se  ET encontra-se totalmente complexado, então Vmax = k2 ET                                                             

[ ]TEkVV 2max0 ==                                                                                                      (2.14) 

Como a concentração original de enzima é constante significa que maxV é constante 

constituindo um parâmetro cinético para o processo enzimático.                                                           

Quando toda enzima presente está saturada com substrato, uma cinética de 

ordem zero em relação ao substrato é observada. Para isso, é necessário usar 

concentrações de substrato comparativamente baixas para determinar as velocidades 

iniciais das reações enzimáticas. 

 A substituição da expressão para maxV  na Equação 2.14 permite relacionar as 

velocidades inicial e máxima de uma reação enzimática: 

[ ]
[ ]SK
SV

V
M +

= max
0                                                                                                          (2.15) 

Quando as condições experimentais estão ajustadas, de maneira que [ ] MKS =  ,então 
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[ ]
[ ] [ ]SS

SV
V

+
= max                                                                                                             (2.16) 

2
maxV

V =                                                                                                                   (2.17) 

 

Quando a velocidade da reação é metade de seu valor máximo a concentração de 

substrato de substrato é igual a constante de Michaelis (Figura 2.1), e esse fato é a base 

para a determinação gráfica do KM (Voet et al., 2000) 

Torna-se difícil determinar experimentalmente a partir de que ponto a velocidade 

é máxima, portanto, o MK da enzima. É consideravelmente mais fácil trabalhar com 

uma linha reta do que com uma curva. Linearizando-se a equação 2.15, obtém-se a 

equação conhecida por Lineweaver-Burk: 

[ ] maxmax

11.1
VSV

K
V

M +=                                                                                                   (2.18) 

 O KM é único para cada par enzima-substrato: substratos diferentes que reagem 

com uma dada enzima o fazem com valores de KM diferentes. Da mesma forma, 

enzimas diferentes que agem sobre um mesmo substrato têm diferentes valores de KM. 

A magnitude do KM varia bastante com a identidade da enzima,  a natureza do substrato, 

as condições de trabalho como temperatura e pH (Tabela 1). A constante de Michaelis 

pode ser expressa como: 

1

2

1

2

1

1

k
kK

k
k

k
kK sM +=+= −                                                                             (2.19) 

Uma vez que Ks é a constante de dissociação do complexo de Michaelis, à 

medida que Ks decresce, a afinidade da enzima pelo substrato aumenta. KM também 

é, portanto, uma medida da afinidade da enzima pelo seu substrato, desde que k2/k1 

seja pequeno comparado a Ks, isto é, 2k < 1−k , de modo que a reação ES → P 

procede muito mais lentamente do que ES se reverte a E + S. 

Mcat Kk  é uma medida da eficiência catalítica, com a  constante catalítica, catk  de 

uma enzima pode ser definida como: 
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[ ]Tcat E
V

k max=                        (2.20) 

Essa quantidade é também conhecida como o número de reciclagem (turnover) 

de uma enzima porque representa o número de processos reacionais que cada sítio 

ativo catalisa por unidade de tempo. Os números de reciclagens para algumas 

enzimas são apresentados na Tabela 2.4. Observa-se que estas quantidades variam 

em mais de oito ordens de magnitude.  A equação Vmax =  [ ]TEk2  indica que para 

um sistema simples, como o modelo de reação de Michaelis-Menten (Equação 

2.18),  kcat = k2 (Voet et al., 2000) 

 
Tabela 2.4 – Valores de KM, kcat, kcat/KM para algumas enzimas e substratos.    

(Voet et al., 2000) 

Enzima Substrato 
KM  

Mol L-1 

kcat 

s-1 

Mcat Kk  

L. mol-1 

Acetilcolinesterase Acetilcolina 9,5x 10-5 1,4x 104 1,5x 108 

CO2 1,2x 10-2 1,0x 106 8,3x 107 
Anidrase carbônica 

HCO3
- 2,6x 10-2 4,0x 105 1,5x 107 

Catalase H2O2 2,5x 10-2 1,0x 107 4,0x 108 

Éster N-acetilglicina 

etil 
4,4x 10-1 5,1x 10-2 1,2x 10-1 

Éster N-acetilvalina 

etil 
8,8x 10-2 1,7x 10-1 1,9 Quimiotripsina 

Éster N-acetiltirosina

etil 
6,6x 10-4 1,9x 102 2,9x 105 

Fumarato 5,0x 10-6 8,0x 102 1,6x 108 Fumarase 

 Malato 2,5x 10-5 9,0x 102 3,6x 107 

Urease Uréia 2,5x 10-2 1,0x 104 4,0x 105 
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2.8 – MODELAGEM  CINÉTICA  

 A avaliação do bioprocesso de hidrólise da sacarose com o fungo Cladosporium 

cladosporioides foi realizada com base na equação de Michaellis-Menten considerando 

operação em batelada com efeito de transferência de massa. 

 [ ]
[ ]extm

ext
S SK

SV
r

+
= max                                                                                              (2.21)          

                         

Admitindo que, 

aprenteSss rNr ==             

Onde lsa  é área superficial da partícula, kLS é o coeficiente de transferência de massa, 

[S] é a concentração do meio e [S]ext é a concentração na superfície externa do 

catalisador. 

e tendo-se,      

 )][]([ extLSLSs SSkaN −=                                                                                          (2.22) 

Aplicando 2.21 e 2.22, tem-se: 

[ ] [ ]( ) [ ]
[ ]extM

ext
LSLSaparenteS SK

SV
SSkar

ext +
=−= max                   (2.23) 

Rearranjando, obtém-se: 

[ ] [ ] [ ]
[ ]

maxmax

1
V
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V
K

S
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SSr
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−
=                                   (2.24) 

  

[ ]
[ ]

maxmax

1
V
S

V
K
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++
=                     (2.25) 

No início da reação, quando t≅  0, temos que [ ] [ ]SS ext << , então 

[ ]

max

0

1
V
K

ka

S
r

M

LSLS

aparenteS

+
=                                     (2.26) 
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[ ] 0
max

→
V
S ext          indica condições iniciais de reação. 

 

2.8.1 – Modelagem para consumo de substrato em sitema descontinuo 

 Procede-se a um balanço de massa para o substrato em bioreator descontínuo 

tendo-se: 

[ ]
LcatS V

dt
Sdmr .. =−   na qual, ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

sg
g

r
cat

sacarose
S .

                         (2.27)                   

Substituindo as equações, obtém-se: 

[ ] [ ]
[ ]

maxmax

1
.

V
S

V
K

ka

mS
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SdV

extM

LSLS

cat
L

++
=−                               (2.28) 

Fazendo-se, 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

max

1
V
K

ka
M M

LSLS

                                                                                                (2.29) 

Substituindo em 2.28 tem-se: 

[ ] [ ]

max

0

][
V

SM

S
dt
Sd

m
V

cat

L

+
=−                                                                                      (2.30) 

Separando as variáveis obtém-se: 

dt
V
m

Sd
S
V

SM

L

cat−=
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

][
][

][

max                                                                                      (2.31) 

Integrando de [S]=[S]o a [S] e t de 0 a t, resulta: 

( ) t
MV
m

SS
MVS

S

L

cat+−= ][][1
][
][

ln 0
max

0                                                                        (2.32) 

 

na qual LSk  é estimado pela correlação de Calderbank & Jones expressa pela equação: 
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dp
a

Sol
LS .

6
ρ

ω
=                                                                                                              (2.34) 

O valor de LSD  é calculado pela correlação de Wilke (1955), seguinte: 

( )
LL

OHOH
LS V

TMx
D

µ
ξ

6,0

2
113

22
1017,1 −

=                     (2.35) 

Na qual, 

OH 2
ξ  é 2,6 para água; vL volume molar da sacarose; LSD  a difusividade líquido/sólido; 

Sρ  a massa específica do biocatalisador (g cm-3); Lρ  a massa específica da água   

(g cm-3); dp o diâmetro da partícula (cm); ω  é expresso em g de partícula/ cm3  de água. 
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2.8.2 – Modelagem para consumo de substrato em sistema continuo 

 O desenvolvimento de equações de balanço de massa para um reator com leito 

fixo com enzimas imobilizadas, é realizado tomando uma pequena seção do reator com 

comprimento ∆z como indicado na Figura 2.3, esta seção está localizada a uma 

distância z do ponto de alimentação. Desta forma, realizando-se um balanço de massa e 

considerando-se o estado estacionário para o substrato tem-se:  

 

                    

                                  Figura. 2.2 – Secção transversal do reator de 
                                   leito fixo onde será feito o balanço de massa. 
 
 
 
[ ] [ ] 0=∆−− ∆+ ZArSFSF sZZZ                   (2.36)                   

Na qual, 

zsF  - é o fluxo mássico de substrato que entra no sistema ; zzsF ∆+   é o fluxo mássico 

de substrato que deixa o sistema  e rs é a taxa de consumo de substrato pela reação. 

 

0=∆−− ∆+ zArFsF sZzzs                                                                                         (2.37)                    

( )
s

zzz r
z

SSF
=

Α∆

−∆+                                                                                                     (2.38) 
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 O fluxo volumétrico F dividido pela área de seção transversal do biorreator é 

igual a velocidade superficial através da coluna,υ ,  
A
F

=ν  , de modo que: 

[ ] [ ] )(
Z

ZZZ SSv
∆

−∆+                                                                                                   (2.39)                    

Aplicando o limite quando 0→∆Z , resulta: 

[ ]
SrdZ

Sd
=υ                                                                                                                  (2.40) 

Substituindo a equação 2.38 em 2.41 tem-se: 

[ ]

max

]['

][

V
SM

S
dz
Sd

+
=υ                                                                                                      (2.41)                   

Admitindo-se que “υ ” e os parâmetros cinéticos são constantes, separando as variáveis, 

obtém-se: 

dZ
S
Sd

V
Sv

S
SdvM =+

][
][][

][
]['

max

                                          (2.42) 

Integrando com [S] de [S]0 → [S]  e “z” de 0 → L, resulta na forma linear: 

 

[ ]
[ ] [ ] [ ][ ]

M
SS

VMS
S τ

+−= 0
max0 '

1ln                                                                                (2.43) 

 A equação 2.43 relaciona a concentração de substrato na saída do reator em 

função da concentração de entrada e parâmetros cinéticos KM e VMax , tendo-se 

vL=τ , o tempo de residência no biorreator. 
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3. – MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo serão apresentados os materiais e métodos  utilizados no estudo 

de desenvolvimento da produção de xaropes concentrados de açúcar invertido, a partir 

de concentrados de sacarose, via aplicação do microrganismo Cladosporium 

cladosporioides como fonte da enzima invertase auto-imobilizada. 

 

3.1 – Materiais e equipamentos 

 

 Nitrato de Sódio, NaNO3 , Vetec; 

 Fosfato Monoácido de Potássio, K2HPO4 , Vetec; 

 Sulfato de Magnésio , MgSO4 , Vetec; 

 Cloreto de potássio, KCl , Vetec; 

 Sulfato ferroso, FeSO4 , Vetec; 

 Sacarose P. A, Vetec; 

 Meio BDA (Batata Dextrose Agar), Merck; 

 Pipetas graduadas de 0,1mL, 1mL, e 10mL;  

 Erlenmeyers de  50mL, 100mL e 250mL;  

 Balões e Béqueres de 1000mL em vidro;  

 Medidor de pH Procyon modelo 310 ;  

 Sistema em leito fixo em tubo de vidro de 15 cm de comprimento e 1,5 cm de 

diâmetro; Espectrofotômetro modelo 435 FEMTO; 

 Mesa agitadora; 

 Centrífugas modelo 240-NR-Fanem; 

 Autoclave modelo 103-Fanem. 
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3.2 – Procedimento experimental 

 As atividades experimentais envolveram várias etapas, destacando-se o cultivo e  

produção do biocatalisador, a avaliação em sistema batelada e o desenvolvimento em 

sistema contínuo de leito fixo. 

 

3.2.1 – Preparação do biocatalisador 

3.2.1.1 - Microrganismo 

Na preparação do biocatalisador foi utilizada a linhagem de Cladosporium 

cladosporioides URM (DEMUFPE 4331), doado pelo Departamento de Micologia da 

UFPE-Universidade Federal de Pernambuco. A cultura foi conservada sob refrigeração, 

em meio BDA-Batata Dextrose Agar e repicadas a cada 30 dias onde o fungo foi 

inoculado em meio de Czapec sob agitação de 200rpm, sempre numa concentração de 

106 esporos/mL (Figura 3.1). Desta forma obteve-se os biocatalisadores sob a forma de 

pellets esféricos (Figura 3.2). Esta condição foi mantida para todos os ensaios. 

 

Figura 3.1 – Fungo Cladosporium 
cladosporioides crescido em meio Batata-
Dextrose-Agar com 8 dias de crescimento em 
temperatura ambiente. 

Figura 3.2 – Fungo Cladosporium 
cladosporioides após inoculação de 106 
esporos/mL em meio Czapek, sob 
agitação a 200rpm, por 20 dias. 
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3.2.1.2 - Meios de cultivo 

 A composição dos meios de cultivo que foram utilizados, tanto nas fermentações 

como nos preparos dos inóculos, encontram-se a seguir. Estes foram esterilizados a 

120ºC por 20 minutos. 

 Meio Batata-Dextrose-Agar (BDA) 

 Meio BDA.......................................................39g 

Água destilada...................................................1L 

 

Meio Czapek 

Nitrato de sódio (NaNO3 ) ..................................................3,0g 

Cloreto de Potássio (KCL) ..................................................0,5g 

Sulfato de Magnésio ( MgSO4 .7H2O ) ..................................................0,5g 

Sulfato Ferroso (FeSO4.7H2O) ................................................0,01g 

K2HPO4 ..................................................1,0g 

Sacarose ................................................30,0g 

Água destilada .............................................1000ml 

Para preparação do meio de crescimento Czapek os reagentes foram pesados e 

dissolvidos em água destilada, com posterior ajuste para pH 6,6. 

Os meios semi-sintéticos foram distribuídos em tubos de ensaio e em 

Erlenmeyers  e esterilizados em autoclave a 120ºC durante 15 minutos. 
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3.2.1.3 - Cultivo do fungo Cladosporium cladosporioides 

  Os cultivos do fungo Cladosporium cladosporioides foram realizados à 

temperatura ambiente (28-30ºC) com agitação de 200rpm. Após o crescimento dos 

inóculos em tubos de ensaio contendo 10ml de meio Batata Dextrose Agar, foi 

adicionado 10ml de água estéril contendo  dispersante tween 80 para desprendimento 

dos esporos e posterior contagem em câmera de Neubauer. Foram inoculados 106 

esporos em erlenmeyer de 250ml contendo 100ml de meio Czapek. O crescimento em 

cada frasco foi interrompido em intervalos consecutivos de 24 horas e alíquotas do 

sobrenadante foram retiradas para determinação do açúcar consumido durante o 

crescimento.  

 

3.2.1.4 - Determinação da biomassa 

 A quantidade de biomassa crescida foi avaliada, dia a dia retirando erlenmeyers 

em duplicatas durante 28 dias. Para tal fim foram retiradas amostras de células a cada 24 

horas e estas foram separadas do sobrenadante por filtração à vácuo, lavadas com água 

destilada estéril e tampão acetato de sódio 0,1M e pH=5. Na sequência, foi  determinado 

o peso úmido e em seguida as células foram colocadas em estufa à 105ºC durante 12 

horas para determinação do peso seco. 

 

 3.2.1.5 - Pesquisa  da localização da enzima na célula 

 Após o crescimento das células, os pellets de biomassa foram congelados e após 

24 horas foram trituradas com almofariz e pistilo em tampão acetato, em seguida 

levados a centrifugações a 400rpm para separação do sobrenadante. Ambos foram 

colocados em contato com solução de sacarose a 20gL-1 à 60ºC durante 3 horas para  

que se pudesse determinar a posição, na célula da invertase. 
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 3.2.1.6 - Determinações analíticas 

O processo fermentativo foi acompanhado por medidas de pH, testes de pureza da 

cultura, por determinações analíticas de glicose, frutose e da massa celular. As 

determinações das medidas de pH foram realizadas através de potenciômetro medidor 

de pH Procyon modelo 310; a pureza das fermentações, quanto a contaminantes 

microbianos, foi acompanhada através de observações microscópicas. 

 As determinações das concentrações de açúcares redutores iniciais  após cada 

experimento foram realizadas através do método do DNSA (ácido 3,5-dinitrossalicílico)  

por espectrofotometria, com comprimento de onda de 540nm.  

 

3.2.2 - Atividade hidrolítica sobre sacarose 

 Tendo em vista a determinação da atividade hidrolítica do biocatalisador foram 

retiradas alíquotas de células úmidas e incubadas em erlenmeyer de 50ml contendo 

solução de sacarose, preparados em tampão de acetato de sódio 0,1M e pH=5. Os 

erlenmeyers foram colocados em banho-maria a 40ºC, 60ºC e 80ºC sob agitação 

moderada. Nos tempos de 0’, 15’, 30’, 60’, 90’, 180’ e 240’  foram retiradas alíquotas 

de 1ml e após diluição foi avaliada a quantidade de açúcares redutores,  pelo método do 

DNSA.   

  Em todas as incubações, a velocidade inicial de hidrólise foi determinada a 

partir de uma curva padrão de glicose construída relacionando-se a concentração do 

açúcar redutor liberado e a densidade ótica. Uma unidade de atividade é a quantidade de 

enzima que libera um µmol de açúcar redutor por minuto nas condições do ensaio 

(Andrade, 1991). 

 

3.2.3 - Hidrólise ácida  

Com a finalidade de comparar a hidrólise ácida com a enzimática, para a avaliação 

quantitativa da mesma, foi colocado 2,5ml da solução de sacarose em ampolas de 

hidrólise, e adicionado 0,5ml de ácido clorídrico 0,6M resultando numa solução de 

pH=1. As ampolas foram colocadas na estufa a 90ºC durante uma hora. Os hidrolisados 
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foram neutralizados com hidróxido de sódio 0,6M e utilizados para dosagem de 

açúcares redutores totais. Este ensaio foi feito paralelo à hidrólise enzimática. 

 

3.2.4 - Determinação da constante de Michaellis-Menten (KM)  e da velocidade 

máxima de hidrólise (Vmax) 

 Os valores dos parâmetros cinéticos  Km  e Vmax foram determinados a partir da  

cinética de hidrólise segundo as velocidades iniciais de reação para concentrações de 

sacarose variando de 20gL-1 a 200gL-1 preparadas em solução tampão de acetato de 

sódio 0,1M. Os experimentos cinéticos foram realizados em erlenmeyers com 

capacidade para 100mL contendo 50mL de solução de sacarose em cada concentração 

sobre agitação moderada durante um período de 1 hora.  

 

3.2.5 – Avaliação cinética da hidrólise da sacarose 

Os testes cinéticos foram  realizados em erlenmeyer com capacidade para 250ml 

sob agitação moderada, com uma relação sólido/volume de 1/10,  temperatura de 60ºC e 

pH = 5. Foram retiradas alíquotas  de 1ml a intervalos de 15 minutos durante 9 horas. A 

quantidade de açúcar invertido foi analisada pelo método do DNSA a partir das 

concentrações iniciais e finais de sacarose no meio reacional. 

 

3.2.6  - Determinação do teor de açúcar invertido pelo método de cromatografia 

líquida 

Foi utilizado para essa determinação a Cromatografia líquida, utilizando o detetor 

de índice de refração,  para avaliação dos teores de açúcares obtidos. 

 

3.2.7 - Hidrólise contínua em biorreator de leito fixo 

Os testes em sistema contínuo foram realizados em um bioreator de leito fixo, na 

qual o leito é suportado sobre uma placa de vidro perfurada. O reator foi confeccionado 

com 15 cm de altura e 1,5 cm de diâmetro interno, circundado por uma jaqueta  com 4 
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cm de diâmetro externo, permitindo a circulação de água aquecida. Para manter o reator 

a 60ºC, esta temperatura foi controlada através de um termopar ligado a um controlador 

de temperatura. A coluna foi carregada com células com atividade invertásica. A 

solução de sacarose foi bombeada de modo ascendente a vazão de 0,7mL min-1, usando-

se uma bomba peristáltica . Para esta vazão foram colhidas amostras do efluente  para 

dosagem do açúcar redutor, até alcançar o estado estacionário. Perdas de carga 

reduzidas foram adotadas tendo em vista evitar a compactação do leito de biomassa. 

Efeitos da vazão, carga de biomassa, concentração de substrato e temperatura são 

aferidos através da quantificação dos parâmetros representativos correspondentes. O 

sistema utilizado está descrito na Figura 3.1.  

  

3.2.8 Sistema operacional 

 A Figura 3.1 mostra o conjunto de equipamentos utilizados para a realização dos 

testes em reator de leito fixo, bem como para obtenção do produto em sistema contínuo.  

 

 

  

 

1 – Reator Tipo Torre; 

2 - Jaqueta; 

3 -Bomba Perístaltica (Vazão 
máxima mL/min); 

4 – Banho controlado;  

5 – Tanque de Armazenamento 
e Coleta de Amostras (2 L); 

6 - Controlador de fluxo; 

7 - Leito de Biocatalisador; 

8-Tanque para Armazenamento 
dos produtos. 

 

         Figura 3.3 – Esquema do reator  de leito fixo utilizado para teste cinético 
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                Tabela 3.1 – Condições operacionais do processo enzimático 

Temperatura 60ºC 

Vazão 0,7 mlmin-1 

Tempo residência 40 min 

Massa de biocatalisador 20 g 

Comprimento do leito 15 cm 

Diâmetro do reator 1,5 cm 

Área secção transversal 1,77 cm2 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Cultivo do fungo  Cladosporium cladosporioides 

 Após a inoculação da suspensão contendo 106 esporos/mL do fungo em meio 

Czapek, durante 20 dias, sob agitação em mesa agitadora a  200rpm, obteve-se o 

biocatalisador  sob a forma de pellets esféricos que foram utilizados nos vários 

experimentos. 

 

4.2 – Perfil cinético do  crescimento celular 

A suspensão de esporos (106/mL) foi incubada em meio sintético (Czapek) à 

temperatura de 30ºC, durante 20 dias, sob agitação moderada. O crescimento foi 

interrompido a cada 24 horas e a massa de células amostrada foi lavada, filtrada a 

vácuo por três vezes e levada à estufa, a 105ºC, por uma noite, para posterior 

pesagem. O resultado é mostrado na Figura 4.1. 
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Figura 4.1 – Curva de crescimento do fungo  
                  Cladosporium cladosporioides 

 

  Observando-se o gráfico da Figura 4.1, verifica-se que o ambiente dinâmico 

onde se processa o catabolismo heterotrófico, vai gradativamente favorecendo o 

aumento de massa celular, muito embora apresente algumas oscilações a partir do 13º 



Capítulo 4- Resultados e Discussões                                                               

 

42 

dia, devido principalmente a falta de continuidade de operação da agitação, durante 

os 28 dias de crescimento. 

 

4.3 – Crescimento e distribuição dos  pellets segundo o diâmetro de Feret 

 Após o cultivo do fungo Cladosporium cladosporioides em meio Czapek sob 

agitação foram selecionados aleatoriamente 50 pellets de biocatalisador  tendo a 

forma esférica predominante, para os quais foi calculada a média de tamanho através 

de medidas de diâmetros representada pelo diâmetro médio das partículas segundo 

Feret. A Tabela 4.1  mostra o valor médio encontrado para os tamanhos das 

partículas, bem como o desvio padrão das amostras com 95% de confiança 

(Svarovsky, 1981). 

  

 A Figura 4.2 mostra a distribuição de tamanho de partículas obtidas após o 

cultivo em função do número de medidas com diâmetro médio de 0,255 cm com 

desvio padrão de 0,0099. 
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Figura 4.2 - Distribuição de tamanho de partículas da biomassa 

constituída                   pelo fungo Cladosporium cladosporioides 
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Observa-se que o tamanho das partículas apresentaram distribuição normal  

concentrando-se em torno da média com desvio padrão da ordem de 10-3 para as 

medidas observadas. 

A descrição das propriedades primárias das partículas, como o tamanho e sua 

distribuição, esfericidade e densidade fundamentam a tecnologia dos sistemas 

particulados. Essas propriedades, junto às propriedades primárias do líquido, 

viscosidade e densidade, determinam características importantes do sistema tais 

como velocidade de sedimentação, porosidade e permeabilidade do leito de 

partículas, conhecimento este de vital importância para os projetos e operação com 

sistemas particulados. A caracterização da dimensão de partículas irregulares é 

normalmente feita por análise de alguma medida relevante que se encontra sob 

investigação, podendo-se levar em conta volume, densidade ou diâmetro estatístico. 

O diâmetro estatístico é obtido quando a dimensão linear é medida de forma direta. 

Neste caso, pode-se usar o diâmetro de Feret, onde a medida da partícula é feita 

entre duas tangentes paralelas, perpendiculares ao maior diâmetro (Svarovsky, 

1981). 

 

4.4- Consumo de glicose 

A massa celular do fungo Cladosporium cladosporioides, incubada em 

concentrações variáveis de glicose por uma hora, mostrou um consumo deste 

substrato em relação ao aumento da concentração do açúcar (Figura 4.3) 

Analisando-se a Figura 4.3 verifica-se que à proporção que a concentração de 

açúcar aumenta, diminui significativamente a percentagem de açúcar consumido. 

Tal procedimento adequa-se à cinética microbiana da Monod (1949), para baixas 

concentrações de substrato, na qual 

dX/dT =µX    e   µ = µMAX * S/(Ks + S)                  

Neste caso, a velocidade de crescimento aumenta, com o aumento da 

concentração do substrato. No entanto, a medida que a concentração de glicose no 

meio aumenta, há uma inibição do crescimento celular a partir da solução 8, indicou 

uma forte inibição pelo substrato, o que já em 1968 era preconizado pelo modelo de 

Andrews  (1968): µ = µMAX*S/(Ks+S+(Cs²/Ki))    
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Na Figura 4.3 mostra-se a quantidade de açúcar consumido em função da 

quantidade de glicose na solução inicial. Observa-se que até a solução 4 (50 g/L) o 

consumo de glicose foi insignificante.  Da solução 5 a 8 (100 a 400 g/L), o consumo 

teve um pequeno aumento, porém permanecendo pequeno em relação à 

concentração inicial. Para as soluções 9 e 10 (500 e  600  g/L),  observa-se  uma  

queda  no consumo do substrato, indicativo de que ocorreu uma inibição pela 

presença em excesso do mesmo, ou seja, a medida que aumenta-se a concentração 

deste substrato, o consumo do   

mesmo diminui. 

 

      Figura 4.3– Evolução do consumo de glicose em presença do fungo  
                          Cladosporium   cladosporioides em temperatura de 60ºC 
                          pH 5,0 
 
 

4.5 – Atividade hidrolítica sobre sacarose 

 A atividade hidrolítica foi testada com células de 20 dias. A Figura 4.4 

mostra o gráfico com a curva de hidrólise comparada à primeira solução contendo 

glicose. Com a finalidade de se verificar qual o melhor tempo para que uma 

determinada concentração de células apresente máxima eficiência, uma massa fixa 

de células úmidas (20g/L em solução tampão acetato) foi mantida em suspensão de 
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sacarose, em concentrações variáveis e a produção de açúcares redutores avaliados a 

cada 15 minutos. 

  Analisando-se os resultados expressos na Figura 4.4, observa-se que a 

invertase auto-imobilizada atinge praticamente 100% de hidrólise para 

concentrações mais baixas de sacarose, em torno de 20g/l e tempos mais curtos 

(menos de 100 minutos). A proporção que a concentração de sacarose aumenta, 

60g/L, obtém-se apenas 42,5 g/L de glicose, para tempos em torno de 250 minutos 

(≈ 4horas) 
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Figura 4.4 – Hidrólise da sacarose em meio de solução tampão contendo glicose e                
sacarose à temperatura de 60ºC, pH 5,0 e concentração de biocatalisador de 1g/10ml 
de solução 
 

4.6 - Efeito da concentração de  sacarose sobre  a formação de  açúcares 

redutores totais 

A formação de açúcares redutores totais foi avaliada utilizando-se 

concentrações de sacarose que variaram entre 20g/L a 600g/L em contanto com o 

fungo Cladosporium cladosporioides   a temperatura de 60ºC e em tempos de 1hora 

a 4 horas e massa de biocatalisador de 1g/10mL (Figura 4.5). Observa-se que a 
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melhor conversão ocorre para concentrações de sacarose em torno de 50g/L, 

aproximadamente 100% em 3 horas de contato entre as células e o açúcar (Figura 

4.6) 
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     Figura 4.5 – Concentração de ART em função da concentração de  sacarose 
                          Condições: t = 1-4 horas; T = 60ºC; pH = 5,0; m/v = 1g10mL-1 

                   

          Avaliou-se a capacidade hidrolítica em função da concentração inicial de 

substrato (sacarose), ressaltando-se na figura 4.6 a conversão da sacarose. Foi verificado 

que a partir de 300g/L a enzima sofre inibição, provavelmente devido à pressão 

osmótica exercida pela alta concentração do açúcar. 
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        Figura 4.6 – Conversão de ART em função da concentração de sacarose.  
                             Condições: t = 1-4 horas; T = 60ºC; pH = 5,0; m/v = 1g10mL-1 

 

4.7 - Reação de hidrólise enzimática da sacarose  em sistema descontínuo 

Tendo-se processado soluções aquosas de sacarose em presença do 

biocatalisador Cladosporium cladosporioides a 60ºC, em concentrações de 20 gL-1  a 

600 gL-1   foram obtidos os resultados para o consumo e a formação de produtos em 

função do tempo. Na Figura 4.7 estão representados as evoluções cinéticas do 

reagente e produtos do processo de inversão enzimática. 

Os resultados representados, significando rendimentos finais de cerca de 

60% em açúcares invertidos, resultam em atividades do biocatalisador ainda 

reduzidas, tendo em vista os objetivos de se conseguir elevadas conversões de 

xaropes de sacarose. Fatores externos, devido à operação podem ter contribuído para 

estes resultados. Efeitos de transferência de massa de sacarose entre o fluido e a 

biomassa podem estar retardando o processo de contato enzima-substrato. De modo 

semelhante, o fato de se ter usado partículas de elevados tamanhos com moderadas 

agitações, pode ter dificultado o acesso do substrato ao interior da biomassa. 
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Figura 4.7 – Concentração de substrato/ produto em função do tempo. 
                                 Condições: t = 0-4 horas; T = 60ºC; pH = 5,0; m/v = 1g/10mL-1 
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 Observa-se a manutenção dos níveis de concentração no meio após cerca de 

350minutos. Nestas condições os teores de açúcares redutores são mais elevados do 

que aqueles da sacarose. É possível que o processo esteja sendo inibido pela 

formação de produtos,  provocando a redução significante da velocidade de 

inversão.   

 

4.8 - Reação de hidrólise enzimática da sacarose  em sistema contínuo 

 A Figura  4.8 apresenta os resultados obtidos para a hidrólise da sacarose e 

formação de açúcares redutores totais em processo contínuo, em função do tempo  

utilizando-se a enzima invertase auto-imobilizada no fungo Cladosporium 

cladosporioides. 

 A Figura 4.8 indica uma conversão constante, durante o processo contínuo 

em termos de açúcares redutores totais, glicose e frutose, (Figura 4.9), bem como a 

concentração de sacarose remanescente permaneceu constante indicando a 

necessidade de um novo reator em série ou o reciclo da solução de sacarose. 
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                 Figura 4.8 - Concentração em função do tempo. 
                                     Condições: t = 0-4,5 horas; T = 60ºC; pH = 5,0 
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Figura 4.9 – Concentração de produtos em função do tempo 
                           Condições: t = 0-4,5 horas; T = 60ºC; pH = 5,0 

 

 

4.9 – Avaliação cinética do processo enzimático 

 As evoluções cinéticas do processo enzimático de produção de xaropes de 

açúcar invertido a partir da sacarose em presença do fungo Cladosporium 

cladosporioides auto-imobilizada foram analisadas considerando os resultados 

expressos nas Figuras 4.5 e 4.6. Diferentes tempos de contato fluido-sólido para 

várias concentrações iniciais do substrato sacarose permitiu a aplicação de proposta 

de modelo cinético para a descrição cinética do processo. 

 Os resultados tendo sido obtidos em biorreator descontínuo requerem a 

aplicação do balanço de massa correspondente, com a respectiva proposta de modelo 

cinético segundo Michaelis-Menten, os quais são expressos pela equação 2.32 na 

forma linearizada: 
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Admite-se na proposta deste modelo efeitos de transferência de massa da 

sacarose do líquido para o biocatalisador expressos pelos valores de kLS , partículas 

de tamanhos relativamente elevadas e agitação moderada requerem a adoção deste 

modelo. 

  A equação acima formulada foi aplicada para tempos de operação de 3 horas, 

com reações de inversão da sacarose a diferentes concentrações iniciais deste 

substrato. 

 Os resultados obtidos para os tempos de operação de 3 horas estão 

relacionados na tabela 4.2. 

 

4.9.1 – Determinação de km e VMax 

 Os valores de KM e Vmax foram obtidos ajustando-se os resultados dos 

experimentos ( Tabela 4.2) a equação 2.32. O ajuste linear está representado na 

Figura 4.10  

 

            Tabela 4.1 - Resultados obtidos da operação de inversão enzimática da 
                                 sacarose. 
                                 Condições: t = 3 h; T = 60ºC; pH = 5,0; m/v =0,1gmL-1   

[S]o [S] 
20 10,60 
40 26,00 
60 43,20 
80 61,62 
100 79,70 
200 174,79 
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Figura 4.10 – Ajuste linear dos resultados experimentais do  
                        processo de inversão enzimática da sacarose. 

              Ln([S]o/[S])  em função de ([S] – [S]o). 
 

 A partir do ajuste linear dos valores experimentais obtidos na Figura 4.10 e 

comparando-se com a equação 2.32 são obtidos os valores de KM e Vmax, assim 

calculados:  

0319,01
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(2.29) 

 

LSa  foi calculado a partir da seguinte fórmula: 

partículas
LS d

a
ρ

ω6
=                                                                                                                                                              

(2.34) 

Posteriormente calculou-se a difusividade pela seguinte equação: 
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 Após a obtenção do valor da  difusividade e do volume molar da sacarose, 

determinou-se o valor da constante 
bateladaLSκ pela equação:  
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Para obtenção dos valores de KM e Vmax  calcula-se a constante M e 

consequentemente  aLS,  kLS, DLS através das equações 2.39, 2.40, 2.41 

respectivamente. Na tabela 4.2 estão apresentados os resultados obtidos. 

 

 Tabela 4.2 - Valores de als, kls, Dls, KM e Vmax para reator descontínuo 
als (cm2/cm3) Kls (cm/s ) Dls(cm2/s) Vmax (s-1) KM (g/cm3) 

2,32 2,34 x 10-4 4,76 x 10-7 0,28 31,08 

 

 

4.9.2 – Análise do processo enzimático contínuo em biorreator de leito fixo 

 Considerando as avaliações cinéticas do processo enzimático de inversão da 

sacarose em presença do fungo Cladosporium cladosporioides, destacando-se os 

efeitos cinéticos e de transferência de massa já quantificados, foram desenvolvidas 

operações unitárias em biorreator de leito fixo. Produção de açúcar invertido a partir 

de xaropes concentrados de sacarose foram obtidos nas citadas operações unitárias. 

Resultados típicos estão listados nas Tabelas 4.3 e 4.4, envolvendo 265 minutos de 

operação, com quantificações das concentrações de sacarose e dos produtos 

(açúcares redutores).  
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        Tabela 4.3 – Concentrações e efluentes de substrato e produtos da  
                              operação contínua em biorreator de leito fixo. 
                              Condições: T = 60˚C; Vazão = 0,7mL min-1; 
                              pH = 5,0; m =20g 

Tempo  

min-1
 

[S] 

gL-1 

[S]o-[S] 

gL-1 

0 100 0 

45 64 36 

65 73,6 26,4 

85 79,9 20,1 

105 81,3 18,7 

125 81,4 18,6 

145 81 19 

165 81 19 

185 79,3 20,7 

205 81,2 18,8 

235 80,2 19,8 

245 80 20 

265 81,8 18,2 
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 Tabela 4.4 – Concentrações e efluentes de substrato e produtos da  
                              operação contínua em biorreator de leito fixo. 
                              Condições: T = 60˚C; Vazão = 1,0mL min-1; 
                              pH = 5,0; m =20g 

Tempo  

min-1
 

[S] 

gL-1 

[S]o-[S] 

gL-1 

0 100 0 

45 74,6 25,4 

65 85,4 14,6 

85 88,4 11,6 

105 88,4 11,6 

125 84,7 15,3 

145 87,7 12,3 

165 83,4 16,6 

185 89,4 10,6 

205 88,1 11,9 

235 88,7 11,3 

245 89,4 10,6 

265 87,7 12,3 

 
 
 
 Os perfis de concentrações observados nas tabelas 4.3 3 4.4 indicam o 

estabelecimento de estados estacionários para cada vazão praticada. Na tabela 4.5 

estão relacionadas as concentrações do substrato sacarose no estado estacionário. 
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        Tabela 4.5 – Concentrações do substrato no estado estacionário. 

                              Condições: T= 60ºC; pH 5 

Q (cm3 min-1 ) [ S ] g L-1 

1 12,4 

0,7 18,4 

  

  

 Buscando a quantificação dos comportamentos  das operações no 

biorreator enzimático, em estado estacionário, para a inversão de xaropes 

concentrados de sacarose recorre-se a aplicação do modelo elaborado e 

formulado pela equação 2.41, assim expressa: 

 

[ ]

max

]['

][

V
SM

S
dz
Sd

+
=υ                                                                                               

(2.41) 

  
Trata-se de um modelo pseudo-homogêneo convectivo com transferência de 

massa externa  às partículas de biomassa do biocatalisador. Estes efeitos de 

transferência de massa estão contidos na taxa de consumo aparente que inclui a 

resistência à transferencia na camada externa de fluido próximo à biomassa 

enzimática. Assim, o parâmetro  M ́ `  é expressa por: 

 

M′ = ( )LSLSka
1 ‚ + 

Max

M

V
K                                   

 
Sendo ( )LSLSka ’ o coeficiente volumétrico de transferência de transferência de 

massa líquido-biomassa no biorreator contínuo. 

 Na forma integrada linear a equação de modelo do biorreator para o substrato 

sacarose assim se apresenta: 
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 A equação 4.1 é aplicada sobre os valores de [S] e τ obtidos em regimes 

estacionários, para validação de medidas realizadas na saída do leito fixo de biomassa 

a diferentes vazões. Tal procedimento permite estimar os parâmetros relacionados na 

Tabela 4.6, segundo os valores de M', conhecidos KM e VMax  

 O ajuste obtido com coeficiente de correlação R2 = 0,9906 permite estimar 
os parâmetros relacionados na Tabela 4.6. 
 
 Valores dos parâmetros cinéticos e de transferência de massa do processo 

contínuo de inversão enzimático da sacarose. 

 
                   Tabela 4.6 – Valores de als kls,, KM e Vmax  

aLSKls (s-1 ) Vmax (s-1) KM (g/cm3) 
2,29 x 10-1 0,28 31,08 

 

 Observa-se que os valores dos coeficientes dos coeficientes volumétricos de 

transferência de massa obtidos nos processos descontínuo e contínuo diferem 

significamente. As resistências à transferência de massa no processo descontínuo são 

mais elevadas. 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

5.1 – Conclusões   

Prevendo-se a utilização do fungo Cladosporium cladosporioides  no estudo da  

hidrólise da sacarose foram empreendidas experiências de controle de temperatura, pH e 

concentração de substrato para obtenção de açúcar invertido. 

O estudo desenvolvido para o sistema permitiu chegar as seguintes conclusões:  

• O crescimento do microrganismo atinge o limite máximo com 20 dias de 

incubação. 

• Quanto ao consumo de glicose para a manutenção do microrganismo, durante a 

hidrólise, constatou-se que a quantidade consumida pelas células não inviabiliza 

a utilização das  mesmas como suporte de auto-imobilização. 

• A invertase da célula do fungo Cladosporium cladosporioides encontra-se 

localizada na estrutura celular (parede ou membrana celular), indicando ser uma 

endoenzima constitutiva. 

• As análises mostraram que a composição química do produto obtido, após 

hidrólise enzimática, é composta de uma mistura equimolar de glicose e frutose.  

• Observou-se que em concentrações superiores a 300gL-1  de sacarose há inibição 

pelo substrato, além de possivelmente aumentar a dificuldade de transferência de 

massa entre o meio e a enzima no interior das células. 

• O sistema pode ser operado em leito fixo, o que foi confirmado através dos 

resultados obtidos para a vazão de 0,7ml min-1( τ = 40 min). 

• A agitação é uma etapa importante no processo descontínuo, porquê diminui a 

resistência a difusão. 

• A resistência à transferência de massa no processo descontínuo é superior ao 

contínuo em reator de leito fixo. 
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5.2 – Sugestões 

 

Para trabalhos posteriores visando complementar o estudo aqui realizado, são 

apresentadas as seguintes sugestões: 

 

• Estudar o efeito da agitação sobre as transferência de massa na reação 

enzimática auto-imobilizada para processo em batelada.  

• Estudar o processo de conversão de sacarose em açúcar invertido utilizando um 

sistema contínuo com reciclo do produto. 

• Desenvolver o processo de conversão de sacarose em açúcar      invertido 

utilizando um sistema de reatores contínuos em série. 

• Estudar a localização da invertase na célula fúngica. 
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