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RESUMO 
 
 
 
A utilização de enzimas para o tratamento ou remoção de poluentes ambientais tem 

interesse crescente, pois apresenta alta eficiência, seletividade e reações 

ambientalmente saudáveis. Neste trabalho escolheu-se o fungo Trametes versicolor 

conhecido como fungo da podridão branca da madeira, que é capaz de produzir 

enzimas oxidativas, classificadas como lacase (p-difenol: dioxigênio oxidoredutase – 

EC 1.10.3.2) é uma polifenol oxidase que atua sobre uma variedade de doadores de 

hidrogênio aromáticos e espécies inorgânicas, incluindo íons Mn+2. O fungo 

Trametes versicolor é eficiente produtor de lacase e está sendo utilizado com 

sucesso na fermentação de resíduos agroindustriais e na descoloração de efluente 

Kraft, além de diferentes corantes. A ampla gama de substratos sobre os quais a 

lacase pode atuar é uma característica que direciona para seu emprego na 

biorremediação de ambientes complexos como o efluente de indústrias, que 

apresenta uma composição bastante variável em função da sazonalidade de 

produção. A chave para o sucesso na aplicação industrial está na identificação de 

novas enzimas e na pesquisa das condições específicas de trabalho. A primeira 

parte do trabalho envolveu a otimização da produção da lacase em erlenmeyer e a 

modelação matemática dos resultados experimentais para a determinação dos 

parâmetros cinéticos. Para a otimização da produção da lacase em erlenmeyer, 

diferentes indutores foram utilizados: cobre, o-toluidina e etanol. Estudou-se também 

a situação de limitação de carbono. A segunda parte do trabalho envolveu a 

produção de lacase em biorreator utilizando o meio otimizado em erlenmeyer e os 

parâmetros cinéticos estimados, com base no qual foi realizada a simulação do 

processo fermentativo através dos modelos matemáticos propostos que foram 

capazes de descrever adequadamente o comportamento do processo, reproduzindo 

os dados de literatura. 

 



 

ABSTRACT 
 
 
The use of enzymes for the treatment or removal of environmental pollutants has 

increased interest, because of its high efficiency, selectivity and reaction 

environmentally sound. In this work we chose the fungus Trametes versicolor fungus 

known as white rot of wood, which is able to produce oxidative enzymes, classified 

as a laccase (p-diphenol: dioxygen oxidoreductase - EC 1.10.3.2) is a polyphenol 

oxidase that acts on a variety of aromatic hydrogen donors and inorganic species, 

including ions Mn+2. The fungus Trametes versicolor is efficient producer of laccase 

and is being successfully used in the fermentation of agribusiness wastes and 

effluent decolorization of Kraft, as well as different colors. A wide range of substrates 

on which the laccase can act is a feature that directs you to its use in bioremediation 

of complex environments such as industry effluent, which presents a highly variable 

composition depending on the seasonality of production. The key to success in 

industry application is the identification of new enzymes and research of specific 

working conditions. The first part of the work involved the optimization of laccase 

production in erlenmeyer and mathematical modeling of experimental results for the 

determination of kinetic parameters. For the optimization of laccase production in 

erlenmeyer, different inducers were used: copper, o-toluidine and ethanol. Was also 

studied the situation of limiting carbon. The second part of the work involved the 

production of laccase in a bioreactor using the optimized medium in erlenmeyer and 

kinetic parameters estimated, which was performed to simulate the fermentation 

process through a mathematical model that were able to adequately describe the 

behavior  of the process, reproducing literature data.
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Capítulo 1 

Introdução 
 

 

1.1. Justificativa para a realização deste trabalho 

Estudos envolvendo a biodegradação de compostos tóxicos presentes em 

efluentes tem aumentado significativamente nos últimos anos. Industrialmente tem 

crescido o interesse em enzimas extracelulares de fungos devido ao seu potencial 

de degradação de vários compostos xenobióticos, fenólicos altamente tóxicos e da 

lignina. 

A indústria de alimentos é a que mais tem se beneficiado com o uso das 

enzimas, sendo utilizadas em 15% dos processos industriais. Além disso, este setor 

está em crescente expansão faturando aproximadamente R$230,6 bilhões em 2007, 

o que representa um crescimento de 10,6 % em relação a 2006 (ABIA, 2008). Desse 

total, a indústria de sucos naturais teve uma produção de 190 milhões de litro nos 

primeiros cinco meses de 2007 representando um crescimento de 17,3 % em 

relação ao mesmo período de 2006 (ABIR, 2008). 

O escurecimento e turvação durante o processo de armazenamento dos 

sumos e vinhos é um dos maiores problemas da indústria de alimentos. Os 

compostos fenólicos estão envolvidos nestes processos. Convencionalmente, estas 

substâncias eram adsorvidas e removidas usando, por exemplo, gelatina e 

bentonita, que normalmente tinham baixa especificidade e podiam afetar a cor, o 

aroma e causar problemas de depósitos. 

A lacase pode ser usada para remover ou modificar sacarídeos fenólicos, 

melhorar transparência, aparência de cor, aroma, sabor, estabilidade de sumos de 

frutas e bebidas alcoólicas fermentadas. As substâncias fenólicas não desejadas 

podem, depois de polimerizadas pela lacase, ser removidas por filtração. 

Casos há em que a presença da lacase é indesejável em produtos 

alimentares dado que provoca o escurecimento dos mesmos. Nestes casos, a sua 

inibição pode ser conseguida usando substâncias como: ácido ferúlico, ácido oxálico 

ou removendo o O2. 
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Nas últimas duas décadas, muitos esforços têm sido feitos para entender os 

mecanismos de biodegradação da lignina por lacase para uso em aplicações 

industriais, principalmente para deslignificação/branqueamento de polpas Kraft. 

O tratamento enzimático de efluentes de esgoto requer a produção de 

grandes quantidades de enzimas, neste caso lacases, a baixo custo. O preço 

comercial atual de lacases é elevado, constituindo uma desvantagem para seu uso. 

Um processo barato para a produção de lacases é necessário para um tratamento 

enzimático de efluentes de esgoto sustentável. Então, é necessário estabelecer um 

procedimento fácil e barato para a produção de lacase. 

A lacase tem sido referida como meio de evitar as manchas dos têxteis 

tingidos ou estampados. Pode ainda ser usada no acabamento do algodão, 

substituindo oxidantes convencionais como o hipoclorito de sódio e no processo de 

lavagem dos "denim" tingidos com índigo, conseguindo-se variados efeitos de 

lavagem nos produtos. 

A lacase pode ser usada em processos de desinfecção, através de oxidação 

do iodeto com formação in situ de iodo, composto correntemente usado como 

desinfetante. A aplicação de um sal lacase-iodeto tem vantagens em relação à 

aplicação direta do iodo dado que é mais estável e mais seguro que o iodo em 

termos de armazenamento, transporte e manuseio. Podendo ainda a liberação de 

iodo ser facilmente controlada, por ajuste da concentração de lacase na preparação. 

O sistema pode ser usado em aplicações industriais, domésticas ou de cuidados 

pessoais. Pode aplicar-se à desinfecção de águas para beber ou de piscinas, por 

exemplo. 

A pintura dos cabelos envolve processos oxidativos que implicam no uso de 

produtos químicos com odores desagradáveis, irritantes para os tecidos ou de difícil 

manuseio. O uso de sistemas com lacase torna o processo menos irritante e permite 

atuar em condições muito menos drásticas de pH e concentração de solventes mais 

baixas. 

Oxidações catalisadas por lacases têm sido referidas na pintura de cabelos e 

processos de ondulação. Estes sistemas associam a uma maior facilidade de 

processamento de certo efeito cosmético. 

A lacase pode ser usada para ensaios de outras enzimas. Neste caso, a 

enzima com interesse catalisa a produção de um composto que pode ser depois 
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oxidado pela lacase provocando uma mudança física detectável. O produto de 

reação com a lacase é regulado pela atividade da enzima com interesse. Este 

método pode ser usado para a amilase, aminopeptidase, fosfatase alcalina, 

angiotensina convertase, arilamidase, celobiose oxidase, quimiotripsina, 

glucosidase, para dar alguns exemplos. 

A lacase ligada covalentemente a um anticorpo ou antigene pode ser usada 

como marcador enzimático em imunoensaios. 

A lacase pode ser usada na síntese de vários compostos orgânicos 

funcionais, incluindo polímeros com determinadas características mecânicas, 

elétricas ou ópticas, corantes têxteis, pigmentos para cosmético, aldeídos 

aromáticos, pesticidas e compostos heterocíclicos como a fenoxazina. 

Pode ser usado na síntese de compostos medicinais complexos como as do 

grupo dos antiinflamatórios, anestésicos, sedativos, da vimblastina (antitumoral), da 

"Penicillin X dimer", cefalosporinas (antibióticos). A lacase é usada no “cross-linking” 

de polissacarídeos para a produção de compósitos. 

Outra aplicação interessante é na área dos curtumes. Usa-se na 

transformação oxidativa e conseqüente acoplamento de precursores de corantes à 

matriz de colágeno dos couros. Os precursores solúveis dos corantes podem ser 

adsorvidos, oxidados e polimerizados dando os efeitos de curtimento desejados. 

Este processo melhora a eficiência do tingimento e as características do couro ao 

mesmo tempo em que permite reduzir o custo do processo. 

Aplicações da lacase na área de diagnósticos e/ou usadas em biosensores na 

detecção de substâncias como fenóis, anilinas e O2. 

Com as várias aplicações industriais da enzima lacase e com o comércio 

nacional de enzimas sendo dependentes em sua maioria de importações, tornando o 

custo suscetível as oscilações cambiais e agregando despesas com transporte 

intercontinental. O emprego de microorganismos considerados GRAS (Generally 

Recognized as safe) no processo de produção destas enzimas é também um fator 

de grande importância. 

 Por fim, a produção de enzimas com tecnologia nacional tem menor custo em 

relação às enzimas importadas, podendo utilizar resíduos agrícolas como substrato 

para o seu desenvolvimento, como é considerado um microorganismo GRAS – 
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General Recognized As Safe (não produz metabólitos tóxicos) sendo de fácil 

desenvolvimento e multiplicação. 

 

1.2. Objetivos deste trabalho 

O presente trabalho tem como objetivo geral o de estudar a cinética de 

produção da enzima LACASE usando como critério o crescimento de fungos 

filamentosos (Trametes versicolor) em biorreator batelada, assumindo condições 

controladas de temperatura, concentração de substrato, pH e aeração.  

O presente trabalho tem como objetivo específico desenvolver o modelo 

matemático que representa a cinética de produção da enzima LACASE 

considerando o emprego de dois tipos diferentes de indutores. 

 

1.3. Estrutura desta dissertação de mestrado  

Com o intuito de se alcançar o objetivo proposto neste trabalho, o texto 

apresenta a seguinte estrutura: 

No Capítulo 1 são apresentadas as motivações e objetivos usados no 

desenvolvimento deste trabalho de pesquisa bem como a organização do texto.  

No Capítulo 2 é apresentada uma revisão bibliográfica pertinente ao assunto 

abordado neste trabalho. Para este trabalho escolheu-se o fungo Trametes 

versicolor conhecido como fungo da podridão branca da madeira, que é capaz de 

produzir enzimas oxidativas como a enzima lacase, o trabalho envolve a otimização 

da produção da lacase em erlenmeyer e em biorreator e a simulação e modelamento 

matemático dos resultados experimentais.  

No Capítulo 3 são apresentados os materiais e equipamentos utilizados, bem 

como a metodologia empregada para o desenvolvimento do trabalho. Os ensaios 

foram realizados no Laboratório de Engenharia Bioquímica da Escola de Engenharia 

Mauá. 

No Capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos com o uso do sistema 

montado.  

No Capítulo 5 são apresentada a análise e discussão dos resultados obtidos. 

No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões a que se chegou com o 

desenvolvimento das atividades contidas no escopo desta dissertação de mestrado, 
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são discutidas as causas dos desvios encontrados com os dados teóricos e as 

sugestões de continuidade de trabalhos a respeito do tema. 
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Capítulo 2 

Revisão Bibliográfica 
 

 

2.1. Considerações Gerais 

A LACASE é uma enzima amplamente distribuída em plantas superiores e 

fungos. Lacases fúngicas são produzidas por ascomicetos (Aspergillus nidulans, 

Neurospora crassa, Podospora anserina), por deuteromicetos (Botrytis cinerea) e por 

basidiomicetos (Collybia velutipes, Fomes annosus, Fomes fomentarius, Lentinus 

edodes, Phanerochaete chrysosporium, Pholiota mutabilis, Pleurotus ostreatus, 

Poria subacida, Sporotrichum pulverulentum, Trametes sangüínea, Trametes 

versicolor, Rhizoctonia praticola, Ceriporiopsis subvermispora, Coriolus hirsutus, 

Dichomitus squalens) (BOLLAG e LEONOWICZ, 1984; KARAHARIAN et al., 1998; 

PERIE et al., 1998). Em função disto, os fungos degradadores da madeira podem 

ser divididos em três grupos de acordo com a morfologia da degradação que estes 

produzem na madeira: fungos de degradação branca, marrom e macia. Os 

basidiomicetos de degradação branca são os mais eficientes organismos 

degradadores de lignina e outros fenóis, sendo capaz de degradar lignina 

eventualmente até CO2 e H2O (KIRK e FARRELL, 1987; ORTH et al., 1993; 

HATAKKA, 1994; TUOR et al., 1995). A habilidade comum destes fungos é oxidar 

compostos fenólicos relacionados à lignina, que na maioria das vezes está 

associada com enzimas extracelulares ligninolíticas, em particular a lacase (BARR e 

AUST, 1994). As lacases produzidas por diferentes fungos diferem quanto a sua 

inducibilidade, número de isoformas, massa molecular, pH ótimo e especificidade 

pelo substrato (BOLLAG e LEONOWICZ, 1984). 

Em algumas espécies de fungos, a introdução de substâncias indutoras no 

meio de cultivo inicia a biossíntese de uma nova forma extracelular, enquanto que as 

formas constitutivas são sintetizadas continuamente. Segundo BOLLAG e 

LEONOWICZ,(1984), os fungos Fomes annosus, Pholiota mutabilis, Pleurotus 

ostreatus e Trametes versicolor apresentam uma nova isoforma da enzima induzida 

por 2,5-xilidina (2,5-dimetilanilina). Esta, dentre os indutores de lacase, vem sendo 
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muito utilizada para o estudo desta enzima em fungos, tais como: Ceriporiopsis 

subvermispora (FUKUSHIMA e KIRRK, 1995), Trametes villosa (YAVER et al., 1996) 

e Pycnoporus cinnabarinus EGGERT et al., 1996. 

 

2.2. Considerações sobre a natureza dos fungos 

Os fungos são organismos eucarióticos quimioorganotróficos. Apresentam 

dois tipos morfológicos principais: os fungos filamentosos, assim chamados por 

formarem hifas (ou filamentos revestidos de parede rígida) e as leveduras, fungos 

normalmente unicelulares. Os fungos constituem um grupo muito diversificado no 

que diz respeito à forma, estrutura e capacidade metabólica. A maior parte 

desenvolve-se de matéria orgânica morta. O seu crescimento é afetado por fatores 

físicos e químicos tais como temperatura, umidade, concentração de oxigênio, pH, 

micronutrientes, fontes de carbono e nitrogênio, entre outros. 

Nos fungos, os núcleos estão dispersos em um micélio (conjunto de hifas) 

contínuo ou septado. Não possuem plastos ou pigmentos fotossintéticos e sua 

nutrição é obtida por absorção. São saprófitos, parasitas facultativos ou biotróficos e 

predominantemente filamentosos, mas algumas espécies são leveduriformes. 

Os fungos filamentosos são morfologicamente complexos e heterogêneos, e 

podem exibir diferentes formas estruturais durante o seu ciclo de vida. A sua 

estrutura vegetativa básica de crescimento é constituída por um filamento tubular, a 

hifa, que é originada a partir de um único esporo reprodutivo (PAPAGIANNE, 2004). 

A colônia de um fungo filamentoso é uma estrutura muito repetitiva. É composta de 

uma rede tridimensional ramificada de hifas interconectadas e possui um indefinido 

número de pontos de crescimento (READ, 1994). A área superficial relativa faz com 

que as hifas estejam bem adaptadas para a absorção, segregação e excreção de 

substâncias. Quando crescem em culturas submersas, os fungos filamentosos 

exibem diferentes formas morfológicas, dispondo-se desde filamentos miceliares 

dispersos até densas massas miceliares agregadas, chamadas de “pellets” 

(PAPAGIANNI, 2004). Os pellets são agregados de hifas apresentando uma forma 

esférica ou elipsoidal, com uma estrutura interna variável. A forma particular exibida 

é determinada não somente pelo material genético, mas também pelas condições 

físicas e químicas do meio de cultura em que se encontram (KOSSEN, 2000; 

ZNIDARSIC & PAVKO, 2001). 
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Reconhece-se a existência de três classes nesse grupo: basidiomicetos, 

ficomicetos e ascomicetos. Os basidiomicetos (fungos superiores) são seres 

heterotróficos, necessitam de meios eficientes de segregação de enzimas digestivas 

extracelulares. São providos de talo pluricelular formado de hifas septadas. Seu 

micélio pode ter crescimento indefinido ou formar, nos tipos mais evoluídos, corpos 

frutíferos de estrutura constante. A estrutura reprodutora característica do grupo é o 

basídio, que é a extremidade de uma hifa dilatada, uni ou pluricelular, e que emite 

ramificações, cada uma suportando em sua extremidade um esporo, ou 

basidiósporo. Este grupo apresenta uma grande importância econômica, pois 

compreende as espécies causadoras de uma série de doenças nas plantas 

cultivadas. Os basidiomicetos superiores separam-se em dois grupos: os 

himenomicetos e os gasteromicetos. Entre os primeiros estão os fungos destruidores 

da madeira. 

Os fungos da podridão branca da madeira e suas enzimas ligninolíticas têm 

sido muito estudados devido à sua grande eficiência em degradar a lignina e as 

possíveis aplicações na indústria de papel (AKHTAR et al., 1997), além de 

apresentar grande potencial para a bioremediação de poluentes com estruturas 

similares a lignina (POINTING, 2001). 

Os substratos de crescimento para este tipo de fungo é a celulose e a 

hemicelulose. A degradação da lignina, que é altamente recalcitrante, ocorre no fim 

do crescimento primário, através de um metabolismo secundário quando há 

deficiência em nutrientes (POINTING, 2001). O ataque do fungo à lignina é um 

processo oxidativo aeróbio, no qual são oxidados compostos fenólicos, metóxidos e 

alifáticos da lignina através do rompimento de anéis aromáticos e da criação de 

novos grupos carbônico. Estas mudanças na estrutura da lignina resultam na sua 

despolimerização e na produção de dióxido de carbono (KIRK & FARRELL 1987). 

Os fungos da podridão branca da madeira degradam a lignina tanto 

seletivamente como não seletivamente. Na degradação seletiva, tanto a lignina 

como a hemicelulose são significativamente mais degradas do que a celulose, 

enquanto que na degradação não-seletiva, quantidades iguais de todos os 

componentes de lenhinocelulose são degradadas. Alguns fungos como Ganoderma 

applanatum, Heterobasidion annosum e Phellinus pini, são capazes de realizar 

ambos os tipos de degradação (BLANCHETTE, 1995). 
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Vários tipos de enzimas ligninolíticas, envolvidas na degradação da lignina, 

são produzidas pelos fungos da podridão branca da madeira. Além dessas, eles 

também podem produzir celulases, xilanases e outras hemicelulases (HATAKKA, 

1994). Quase todos os fungos da podridão branca da madeira produzem MnP e 

lacase, mas somente alguns produzem LiP (HATAKKA, 1994). A lignina peroxidase 

(LiP) oxida as unidades não fenólicas da lignina (KIRK & FARRELL, 1987). A 

manganês peroxidase (MnP) oxida Mn2+, que pode ser encontrado na madeira e no 

solo, a Mn3+. A alta reatividade do Mn3+ faz oxidar os anéis fenólicos da lignina em 

radicais livres instáveis, que se decompõem espontaneamente (HOFRICHTER, 

2002). A lacase oxida os anéis fenólicos em radicais fenoxílicos. Outras enzimas 

como a celobiose: quinona oxidoredutase (CBQ), celobiose dehidrogenase (CDH), 

glioxalacto oxidase (GlOx), glucose oxidase, álcool veratrílico oxidase (VAO) e 

algumas esterases também podem apresentar algum papel no complexo processo 

da degradação da madeira, mas não atuam sozinhas. Enquanto as enzimas 

ligninolíticas oxidam compostos fenólicos e criam radicais fenóxidos, os compostos 

não fenólicos são oxidados via radicais cátion (CALL & MUCKE, 1997; GARG & 

MODI, 1999). 

O sistema de degradação de materiais ligninocelulósicos envolve uma série 

de reações. As espécies de basidiomicetos, incluindo as do gênero Trametes, são 

capazes de realizarem a degradação, devido ao complexo enzimático 

ligninocelulolítico específico. 

O fungo Trametes Versicolor, por vezes classificado como Coriolus, Polyporus 

e Polysticus é o mais comum habitante encontrado na madeira, causando a 

podridão branca (ALEXOPOULUS & MIMS, 1979; ARCHIBALD et al., 1997). Este 

fungo pertence à classe dos Basidiomycetes, ordem Polyporales, família 

Polyporaceae (ALEXOPOULUS & MIMS, 1979). Existem cerca de 100 gêneros 

nesta família.  

É um cogumelo facilmente reconhecido pelo seu corpo frutífero (ou 

basidiocarpo) que se apresenta em forma de “cauda de peru”, como mostra a Figura 

2.1. As cores das bandas podem variar dependendo da sua genética e do ambiente 

onde se encontram. A maior parte das bandas é de cor castanha escura a clara, 

alternando- se com as bandas de cores claras (as hifas). 

O seu ciclo de vida inicia-se com um esporo produzido pelo corpo frutífero 

(cogumelo). Os esporos germinam e tornam-se hifas, que se agrupam formando o 
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micélio (fase vegetativa). Este por sua vez cresce originando o cogumelo (fase 

sexual) (ALEXOPOULUS & MIMS, 1979).  

 

Figura 2.1 - O fungo Trametes Versicolor na forma de “cauda de peru”. 
 

 

O T. versicolor é um dos mais eficientes fungos degradadores da madeira que 

promove a deterioração simultânea da lignina, celulose e hemicelulose (TANAKA et 

al. 1999). As enzimas oxidativas extracelulares produzidas por este fungo iniciam o 

ataque à madeira. Esta espécie ligninolíticas é chamada de fungo da podridão 

branca porque confere um aspecto esbranquiçado à madeira à medida que esta 

apodrece (LEWIN & GOLDSTEIN, 1991). Estas características fazem com que este 

fungo e as suas enzimas ligninolíticas sejam estudados e/ou aplicados como 

alternativa ao branqueamento químico da pasta de papel, na indústria têxtil para a 

remoção de cor (SWAMY & RAMSAY, 1999; WONG & YU, 1999; AMARAL et al. 

2004), no tratamento de efluentes industriais (MODI et al. 1998) e na bioremediação 

de uma série de poluentes orgânicos (POINTING, 2001).  

Este fungo também é bastante usado na medicina tradicional Asiática devido 

às suas propriedades medicinais (CUI & CHISTI, 2003). No Japão é chamado de 

Kawaratake ou cogumelo junto ao rio e na China como Yun Zhi ou cogumelo nuvem. 

Na medicina tradicional este fungo é colhido, seco, moído e extraído com água 

quente. Ele é usado no tratamento de infecções pulmonares, hepatite e em doentes 

com cancro devido às suas propriedades imunomoduladoras (moduladoras do 

sistema imunológico). Estas propriedades são atribuídas aos polissacarídeos do T. 

versicolor (SUGIURA et al. 1980; Ng, 1998). 
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2.3. Considerações sobre Enzimas Ligninolíticas 

As enzimas são proteínas globulares que atuam como catalisadores 

biológicos conduzindo as reações bioquímicas nas células dos organismos vivos. 

Estão grandemente distribuídas na natureza. Quimicamente, as enzimas contêm 

uma ou mais cadeias de centenas de aminoácidos numa complexa estrutura tri-

dimensional, que é muito importante para a sua ação. Como em toda a catálise, uma 

catálise enzimática é definida como uma reação de “parceria” que aumenta a 

velocidade de uma reação química, sem que o catalisador sofra mudanças em todo 

o processo. Esta definição implica que uma única molécula de enzima é capaz de 

converter muitas moléculas de substrato durante o seu tempo de vida. A taxa de 

conversão destas reações é chamada de atividade de uma enzima. As enzimas 

diferem dos catalisadores químicos em muitos aspectos, tais como: altas taxas de 

reação; condições de reação não agressivas e alta especificidade de reação (CALL 

& MUCKE, 1997). As enzimas são classificadas pela IUBMB (Internacional Unem of. 

Biochemistry and Molecular Biology) através do número EC, que as agrupa de 

acordo com a sua classe e reação que catalisa.  

A interação de uma enzima com o substrato pode ser ilustrada pelo modelo 

“chave -e- fechadura”. Somente um substrato (chave), que pode encaixar no centro 

ativo (fechadura), será convertido no centro catalítico, que é uma parte do centro 

ativo. A respeito desta imagem simplista, as reações são certamente muito mais 

complicadas e só podem ser descritas por modelos muito mais complexos. Ao 

contrário da catálise química, as enzimas podem direcionar para reações específicas 

através da combinação de métodos altamente sofisticados com a engenharia 

genética e design computacional de proteínas. 

As enzimas são grandemente utilizadas como catalisadores na indústria, tal 

como acontece na indústria de papel. Os fungos da podridão branca da madeira são 

os principais produtores de enzimas ligninolíticas. As principais enzimas ligninolíticas 

são a lacase, a manganês peroxidase (MnP) e a lignina peroxidase (LiP), mas outras 

enzimas como algumas esterases também podem apresentar um papel significativo 

no processo de degradação da madeira. 

A Lignina Peroxidase (LiP) é uma glicoproteína hémica que catalisa uma 

variedade de compostos fenólicos, não fenólicos, hidratos de carbono aromáticos e 

outros compostos que são resistentes ao ataque microbiano. Requer peróxido de 

hidrogênio como co-fator e a reação ocorrem através do mecanismo de oxidação de 
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um elétron seguido por uma série de reações não enzimáticas (GARG & MODI, 

1999). Estas reações incluem a degradação oxidativa das ligações β-O-4, Cα-Cβ e 

outras ligações na lignina. Os fungos segregam para o meio de cultura várias 

isoenzimas que apresentam uma massa molecular entre 39 e 43 kDa e propriedades 

espectrais e catalíticas semelhantes (KIRK & FARELL, 1987).  

Alguns estudos mostram que, no T. versicolor, a LiP não é importante no 

biobranqueamento da pasta de papel (PAICE et al., 1993). 

A manganês peroxidase (MnP) constitui o segundo grupo de glicoproteínas 

hémicas que requer íons de manganês livres para a sua atividade. A atuação desta 

enzima requer também a presença de peróxido de hidrogênio. Inicialmente catalisa a 

oxidação do Mn2+ para o Mn3+, que subseqüentemente oxida vários compostos 

fenólicos (GARG & MODI, 1999). Os fungos também segregam várias isoenzimas da 

MnP para o meio de cultura, embora algumas também possam estar ligadas à 

parede celular (HATAKKA, 1994). A MnP purificada pode desencadear a 

despolimerização de ligninas sintéticas e também degradar cloroligninas. Verificou-

se que inicialmente o sistema MnP pode igualar a extensão de branqueamento 

obtida com o fungo, mas com o decorrer do tempo, os seus níveis diminuem. 

A Lacase benzenodiol:oxigênioredutase, é uma polifenol oxidase, pertencente 

à classe de enzimas oxidoredutase, também conhecida como oxidase de cobre azul. 

Pode ser dividida principalmente em duas categorias segundo a sua origem: plantas 

e fungos. Foi descoberta por Yoshida em 1883 nas plantas e caracterizada como 

uma oxidase de cobre por Bertrand em 1985 (MAYER & STAPLES, 2002). A lacase 

de fungos foi descoberta alguns anos depois (CALL & MUCKE, 1997).  

Os principais microorganismos produtores de lacase são os fungos da 

podridão branca da madeira. T. Versicolor é um dos mais estudados fungos da 

podridão branca da madeira produtor de lacase (GARG & MODI, 1999). Neste tipo 

de fungo, a lacase é produzida dentro das células e excretada para o exterior dos 

filamentos das hifas. O número de isoenzimas da lacase pode ser superior a cinco, 

dependendo da espécie do fungo e das condições ambientais de crescimento. 

A produção da lacase por microorganismos é uma característica de muitos 

basidiomicetos, particularmente os associados à decomposição da madeira, entre 

eles o T. Versicolor.  São muitos os fatores que afetam a sua produção, a saber: (i)- 

concentração de inoculo; (ii)- composição do meio de cultura; (iii)- concentração e 

proporções relativas de carbono e nitrogênio; (iv)- pH, (v)- temperatura, (vi)- taxa de 
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aeração e agitação do meio de cultura; (vii)- presença de indutor; e (viii)- ausência 

de inibidores.  

Para que a aplicação da lacase seja realizada com sucesso, é necessário que 

a sua produção seja feita em grandes quantidades. Por isso, além de se estudar os 

fatores ambientais da produção, muitos autores têm considerado a adição de 

indutores ao meio de cultura. O indutor pode ser o substrato da própria enzima ou 

um composto estruturalmente análogo. No caso da lacase os compostos aromáticos 

são os mais promissores. Deste modo, pode-se aumentar a produção da lacase 

numa grande variedade de fungos ligninolíticos pela indução por compostos como 

2.5-xilidina, álcool veratrílico, ácido felúrico, guaiacol, etanol, cobre e produtos 

secundários da indústria do papel como a xilidina e ligninosulfonados, entre outros.  

O composto 2.5-xilidina tem sido o mais estudado e mais comum indutor da 

produção de lacase. Quando comparado com álcool veratrílico em fermentação 

semi-sólida por T. versicolor, xilidina mostrou ser um melhor indutor (COUTO et al., 

2002). Outro estudo desenvolvido com T. versicolor em fermentador “air lift” 

comparou a adição de xilidina, etanol e álcool veratrílico na produção da lacase e 

mostrou que todos os indutores aumentaram a produção enzimática, entretanto a 

xilidina apresentou melhores resultados de atividade enzimática (cerca de 1500 U/L), 

com um aumento de 14 vezes em relação ao controle (nenhum indutor adicionado 

ao meio) (RANCAÑO et al., 2003). A indução por etanol e álcool veratrílico 

apresentou um menor aumento na atividade da lacase, não passando de 400 U/L. 

BOLLAG & LEONOWICZ,(1984) verificaram também que a xilidina estimulou a 

produção de lacase em Fomes annosus, Pholiota mutabilis, Pleurotus ostreatus. 

Com o fungo T. modesta, a adição de xilidina, entre muitos indutores testados, foi a 

que conduziu a maiores atividades enzimáticas (NYANHONGO et al., 2002). A 

adição de ABTS juntamente com xilidina na produção de lacase por Trametes sp. 

mostrou ser um indutor mais eficiente, com um aumento na atividade de 3,59 vezes 

em relação ao controle, enquanto que a xilidina sozinha apresentou um aumento de 

2,84 vezes (JANG et al., 2002). A indução da produção da lacase por Pycnoporus 

cinnabarinus com ligninosulfonatos e álcool veratrílico aumentou a atividade em 

cerca de duas a três vezes enquanto que o guaiacol não apresentou nenhuma 

indução. Obteve-se um aumento de nove vezes na atividade da lacase quando se 

empregou xilidina como indutor e não se observou nenhuma alteração na estrutura 

da lacase (EGGERT et at. 1996).  
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A introdução de álcool veratrílico em diferentes meios de cultura aumentou a 

produção da lacase desde 1,6 até 16 vezes em diferentes fungos utilizados. 

Similarmente a adição de guaiacol aumentou a produção enzimática em até 38 

vezes. Entretanto, a maior produção de lacase foi obtida com a adição de 

“preparados de lignina” (indulina, polifom, reax e ligninosulfonato) com um aumento 

na produção até 100 vezes com o fungo Phlebia floridensis (ARORA & GILL, 2000). 

A adição de pirogalol ao quarto dia da fermentação com T. versicolor aumentou em 

três vezes a produção da lacase (OSIADACZ et al., 1999). A adição de álcool 

veratrílico aumentou dez vezes a produção da lacase pelo fungo do gênero 

Trametes (MANSUR et al., 1997). 

Como a lacase é uma enzima que contém cobre, estudos têm mostrado que a 

sua adição deste elemento, aumenta a produção da enzima. GIARDINA et al. 

(1999), observaram que a adição de sulfato de cobre ao meio de cultura de P. 

ostreatus aumentou a atividade da enzima e que este aumento foi proporcional à 

quantidade de cobre adicionado, atingindo um valor máximo com 150 µM de sulfato 

de cobre. Outro estudo, também com P. ostreatus, mostrou um aumento de oito 

vezes na atividade da lacase com a adição de cobre (1mM) ao meio de cultura 

(BALDRIAN & GABRIEL, 2002). Com o fungo Trametes, o cobre induziu produção 

da lacase nas seguintes espécies: T. versicolor (COLLINS & DOBSON, 1997), T. 

pubescens (GALHAUP & HALTRICH, 2001; GALHAUP et al. 2002a), T. modesta 

(NYANHONGO et al., 2002) e T. hirsuta (COUTO et al., 2004b).  

Como todos os fungos, os fungos filamentosos são heterotróficos. Isto 

significa que eles necessitam de compostos orgânicos como fonte de carbono e de 

energia, embora alguns casos indiquem que alguns fungos filamentosos possam 

fixar dióxido de carbono (PAPAGIANNI, 2004). Deste modo, a composição do meio 

de cultura também é um fator importante na produção da lacase. JANG et al., (2002) 

estudaram o efeito das seguintes fontes de carbono: glucose, glicerol, xilose, 

dextrana e verificaram que a glucose foi à melhor fonte de carbono para a produção 

de lacase por Trametes sp. NYANHONGO et al. (2002) avaliaram diferentes 

concentrações de glucose na produção da lacase por T. modesta e observaram que 

a concentração ideal foi de 0,87 g/L e que concentrações acima de 1 g/L inibem a 

sua produção.  

Outro importante fator na produção da enzima é o pH do meio de cultura. Ele 

pode afetar a atividade e estabilidade da enzima (O’CALLAGHAN et al., 2002). A 
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maioria dos fungos tolera a variação do pH num intervalo compreendido de 4 a 9, 

enquanto que a enzima é mais sensível às variações do pH (PAPAGIANNE, 2004). 

A maior parte das enzimas extracelulares são produzidas em maiores quantidades 

em um pH próximo do pH ótimo da sua atividade  

JONSSON et al., (1997) mostrou que o meio de crescimento tamponado em 

pH 6,0 foi necessário para se obter atividade de lacase em culturas líquidas durante 

o cultivo de Pichia pastoris e que a manutenção do pH foi extremamente importante 

para a produção de altas concentrações de lacase. Outro estudo mostrou que o pH 

inicial do meio de cultura de Trametes sp. afetou a produção da lacase. Dentre os 

diferentes valores de pH testados (de 3 a 9), o pH de 4,5 foi encontrado como ótimo 

(JONSSON et al., 1997) enquanto que para T. modesta o pH ideal foi de 6,9 

(NYANHONGO et al. 2002).  

Em fermentações submersas, a agitação é importante para se obter uma boa 

mistura do meio evitando limitações na transferência de massa e de calor. Em 

processos aeróbicos, a mistura é necessária para se garantir uma suficiente 

transferência de oxigênio.  

 

2.4. Considerações sobre o uso de enzimas e seu 

potencial de mercado 

A biotecnologia, através da utilização de microorganismos ou dos insumos 

produzidos por eles, tem sido amplamente empregada nos processos industriais. A 

crescente necessidade da substituição de catálise por biocatálise tem impulsionado 

um aumento significativo no consumo de enzimas a nível internacional. A tecnologia 

enzimática vem sendo utilizada em diversos setores industriais em processos 

tradicionais da indústria de alimentos e da indústria de química fina. Existe ainda um 

grande interesse no desenvolvimento de novos processos de síntese de compostos 

quirais. A implementação da tecnologia enzimática resulta em produtos de maior 

qualidade obtidos por processos com menor consumo energético e de menor 

impacto ambiental. Entretanto, apesar de todos os benefícios, as enzimas 

apresentam algumas limitações que estão relacionada com fatores econômicos e de 

biossegurança. 

O mercado mundial de enzimas apresenta valor comercial de US$2 bilhões de 

dólares anuais e vem crescendo a cada ano com taxas de 8 a 10% (Ministério da 
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Ciência e Tecnologia, 2007). Deste total, o Brasil participa com 5% do mercado 

através de importações, que segundo dados de 2005 do Ministério do 

Desenvolvimento chegaram a US$100 milhões de dólares. As enzimas industriais 

correspondem a aproximadamente 60% do mercado total de enzimas e tende a 

crescer a uma taxa de 5,7% ao ano. Está dividido em três segmentos: enzimas 

técnicas, destinadas à indústria têxtil e de produtos de limpeza; enzimas para 

alimentos e bebidas, que está em constante crescimento devido à procura de novas 

aplicações na área de laticínios e panificação; e enzimas para ração animal, com 

crescimento acelerado devido ao grande interesse dos criadores de aves e suínos 

em aumentar o valor nutricional da ração e facilitar sua digestibilidade. As principais 

enzimas industriais são: proteases, amilases, lípases, celulases, xilanases e fitases.  

O mercado brasileiro de importação e exportação de enzimas industriais no 

período de 1998 a 2005, utilizando como dados primários a base de dados "Alice" 

(aliceweb.desenvolvimento.gov.br) do Ministério do Desenvolvimento Indústria e 

Comércio Exterior indicam que os dados para 2005 o mercado externo brasileiro foi 

US$ 47 milhões, correspondendo a 2% do mercado mundial. Verificou-se também 

um total de US$ 31 milhões em importações e US$ 3 milhões em exportações. As 

enzimas mais importadas são as amilases (US$ 4 milhões e 465 ton a um preço que 

varia entre 1,77 a 14,10 US$/kg), seguidas das proteases (US$ 2,5 milhões e 320 

ton. a um preço médio de 7,88 US$/kg), o que corresponde a 14% e 8% do total de 

importações brasileiras, respectivamente. As celulases representam atualmente 

apenas 3% da demanda por enzimas industriais no mercado brasileiro (US$ 1 

milhão e 204 ton. a um preço médio que varia entre 4,20 e 13,90 US$/kg). Vale 

ressaltar que a maior parte das enzimas importadas (73%) está classificada nos 

NCM's (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) genéricos: 3507.90.39 - outras 

enzimas e seus concentrados e 3507.90.49 - outras enzimas preparadas, não sendo 

possível a sua identificação. A relação entre quantidades de enzimas e preparações 

enzimáticas importadas e exportadas e os valores de importação e exportação 

sugerem exportação de matéria-prima e importação de produto já industrializado. O 

avanço da tecnologia enzimática no Brasil aumentará a sua representatividade 

comercial e econômica no cenário nacional e internacional e trará benefícios sociais 

e ambientais. 

A lacase é uma cuproproteína do pequeno grupo de enzimas chamadas 

cuproproteínas azuis, cuprooxidases azuis ou ainda apenas oxidases azuis 
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(THURSTON, 1994). As lacases geralmente apresentam quatro átomos de cobre 

circunvizinhos, os quais estão distribuídos entre diferentes sítios de ligação e são 

classificados em três tipos: cobre tipo um, dois e três diferenciados por possuírem 

propriedades características específicas que os permitem desempenhar papel 

importante no mecanismo catalítico da enzima. Na Figura 2.2 é apresentada a 

estrutura do sítio ativo da lacase (MALMSTROM et al., 1975; YAROPOLOV et al., 

1994; MCMILLIN e EGGLESTON, 1997). Segundo CALL e MÜCKE,(1997); os 

cobres tipo um e dois estão envolvidos na captura e transferência de elétrons e os 

cobres tipo dois e três em ligações com o oxigênio. Na Figura 2.3 é apresentado o 

esquema do ciclo catalítico da lacase (DURÁN et al., 2002). 

A lacase é uma fenoloxidase (p - difenol oxidase, EC 1.10.3.2) que catalisa a 

oxidação de várias substâncias aromáticas e inorgânicas (particularmente fenóis) 

com a concomitante redução de oxigênio para água. Oxida polifenóis, metoxi fenóis 

substituídos, diaminas e uma considerável série de outros substratos (THURSTON, 

1994; XU, 1996; MINUSSI et al., 2002). Compostos fenólicos estão amplamente 

distribuídos na natureza e sua oxidação ou derivatizaçâo oxidativa é importante em 

processos tais como oxidação celular, proteção da parede celular, escurecimento em 

frutas, processamento de sucos e vinhos, deslignificação de polpas, fortalecimento 

de produtos compostos, descoramento de tecidos, detoxificação de solos e águas 

poluídas. 

As lacases oxidam compostos fenólicos até radicais ariloxila, os quais 

polimerizam espontaneamente formando complexos insolúveis, que podem ser 

removidos por precipitação, filtração ou centrifugação (Figura 2.4). Siringaldazina 

(N,N'-bis(3,5-dimetoxi-4-hidroxibenzilideno hidrazina) é considerada um substrato 

somente de lacase, sendo que o peróxido de hidrogênio deve estar excluído uma 

vez que este composto é também oxidado pela peroxidase dependente de 

manganês produzida por muitos basidiomicetos ligninolíticos (ALBERTI e 

KLIBANOV, 1981; XU, 1996; SMITH et al., 1997; DURÁN e ESPOSITO, 2000; 

MINUSSI et al., 2002). 
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Figura 2.2 - Representação esquemática do sítio ativo da lacase (DURÁN et al., 2002). 

 

 

Figura 2.3 - Representação esquemática do ciclo catalítico da lacase (DURÁN et al., 2002). 
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Figura 2.4.- Representação esquemática da oxidação de grupos fenólicos de lignina pela lacase 

 

 

As aplicações práticas da lacase têm conduzido a um incremento da 

pesquisa nas fontes produtoras da enzima, nomeadamente fungos da podridão 

branca, e no uso de mediadores, que facilitam a ação catalítica do sistema. 

Basicamente, todas as aplicações da lacase podem estar relacionadas com uma 

propriedade da enzima, que é a habilidade para produzir um radical livre a partir de 

um substrato adequado. É conhecido durante as últimas décadas que a lacase 

catalisa a oxidação direta de fenóis e aminas tais como os clorofenóis e corantes. 

Atualmente tem-se estudado a degradação de compostos xenobióticos como os 

pesticidas e efluentes domésticos e industriais.  

A remoção da lignina é um processo que tem desencadeado uma grande 

quantidade de investigações, especialmente devido à sua importância na indústria 

de papel.  

Para se aumentar a produção de etanol, lacase obtida pelo T. versicolor foi 

expressa em Saccharomyces cerevisiae de modo a aumentar a sua resistência a 

inibidores fenólicos nos hidrolisados ligninocelulósicos (LARSSON et al., 2001).  

Em análise de fármacos, um novo método baseado na lacase foi desenvolvido 

para distinguir morfina de codeína em amostras de medicamentos (BAUER et al., 

1999).  
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A lacase imobilizada tem sido utilizada com sucesso na remoção de fenóis da 

uva branca para a clarificação de vinhos (SERVILI et al., 2000).  

Em bioremediação, a enzima de fungos tem mostrado muito eficaz na 

degradação de uma variedade de poluentes ambientais. A lacase tem aumentado a 

eficiência de processos de bioremediação (GELO et al., 1999; POINTING, 2001) 

para a degradação de triclorofenol (LEONTIEVSKY, 2000), alcenos (NIKU & 

VIIKARI, 2000), efluentes industriais (FUKUDA et al., 2001), descoloração de 

pigmentos (YESILADA et al., 2003; ZAMORA et al., 2003, AMARAL et al., 2004; 

BLÁNQUEZ et al., 2004; COUTO et al., 2004a) e degradação de herbicidas 

(MOUGIN et al., 2001). 

 

2.5. Considerações sobre a produção industrial de 
enzimas 

A produção industrial de enzimas faz-se principalmente pelo processo de 

fermentação submersa (em meio líquido), que envolve o crescimento de 

microorganismos em um meio rico e com elevadas concentrações de oxigênio. 

Atualmente este é o método mais divulgado. Devido ao desenvolvimento de 

tecnologias de fermentação em grande escala, a produção de enzimas microbianas 

representa uma parcela significativa nas indústrias de biotecnologia. As 

fermentações em meio líquido podem ser divididas em diversas fases, a saber: 

preparação de inoculo, formulação do meio de cultura e condições de fermentação. 

Os processos de fermentação mais utilizados para a produção são o processo 

contínuo e o processo em batelada alimentada. Parâmetros operacionais como 

temperatura, pH, taxa de alimentação, consumo de oxigênio e formação de dióxido 

de carbono são medidos e controlados para otimizar o processo de fermentação. O 

primeiro passo para a remoção da enzima do meio é a remoção das células, que 

normalmente é feito por centrifugação ou microfiltração. A maioria das enzimas 

industriais são extracelulares e permanecem no meio fermentado após a remoção 

da biomassa. A enzima remanescente é concentrada por evaporação, filtração por 

membrana ou cristalização, dependendo da sua aplicação, e  posteriormente 

comercializada.  

Por outro lado, as enzimas também podem ser produzidas por fermentações 

em estado sólido. As fermentações de substratos sólidos ocorrem em materiais 

insolúveis em água. O mais tradicional processo para a produção de enzimas é o 
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Koji, que foi desenvolvido a partir da arte oriental de fermentação de grãos de 

cereais e de soja, por fungos. Apresenta como vantagens a simplicidade, a redução 

nos custos energéticos e no volume do fermentador, facilidade em arejamento e a 

pequena quantidade de água usada permite a obtenção de metabólitos de forma 

concentrada, tornando a recuperação dos mesmos mais rápida e econômica. 

Entretanto, apresenta os seguintes inconvenientes: lentidão, dificuldade em dissipar 

energia, em controlar a homogeneidade e parâmetros de funcionamento e de 

operação contínua (PEREIRA, 1996). Estudos mais recentes (SCHUTYSER et al., 

2003) sugerem a utilização de modelos matemáticos para uma melhor transferência 

de calor e melhor distribuição de água por pulverização. 

 

2.6. Considerações sobre biorreatores 
Com o atual desenvolvimento da biotecnologia, os produtos oriundos da 

biotransformação como enzimas, corantes, hormônios, antibióticos e anticorpos são 

agora comuns. Outra área em crescimento está relacionada com a aplicação das 

técnicas de cultura de células e tecidos vegetais, visando à produção de "mudas" 

(micropropagação) em larga escala.  

Os biorreatores são equipamentos usados para converter matérias-primas em 

produtos utilizando microrganismos, células animais ou vegetais ou enzimas. Os 

biorreatores têm por objetivo proporcionar as condições adequadas de temperatura, 

pH, concentração de substrato, sais minerais, vitaminas e oxigênio (para organismos 

aeróbios) para que microrganismos e células cresçam e produzam os metabólitos de 

interesse. 

Ao mesmo tempo, modernos biorreatores têm sido construídos para as mais 

diversas necessidades de produção (Figura 2.4), com sistemas de controle para 

todas as variáveis de processo e com uma imensa gama de acessórios (Figura 2.5), 

projetados para operação em condições assépticas, com sistemas de auto-limpeza e 

de esterilização local. Embora com todos esses avanços, a utilização comercial do 

potencial da biotecnologia moderna para muitas aplicações permanece limitada. O 

conhecimento insuficiente da engenharia de bioprocessos é um dos vários limitantes 

do sucesso de projetos e do aumento de escala das pesquisas em laboratório. 

O projeto e o desenvolvimento de bioprocessos obedecem a uma seqüência 

cujo centro é representado por um biorreator, seguido pelo desenvolvimento dos 
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sistemas de separação e purificação dos produtos. Sistemas de troca de calor, 

utilitários e o sistema de controle completam o processo. O projeto do biorreator, por 

sua vez, envolve vários aspectos, como a cinética das reações, os fenômenos de 

transporte, as formas de operação, além das questões da estrutura física (CHISTI, 

1989). 

 
Figura 2.4 - Biorreator instrumentado do tipo tanque agitado (Bioengineering AG). 

 

 

    
Figura 2.5 - Acessórios utilizados na construção de um biorreator: controladores, sistemas de 
amostragem, válvulas, sistema de limpeza automático, etc. (Bioengineering AG). 

Muitos tipos de biorreatores são empregados em processos biotecnológicos. 

Tradicionalmente, o tipo mais utilizado é o de tanque agitado (STR). A primeira 

aplicação data dos anos 40, quando foi utilizado durante a II Guerra Mundial no 

cultivo aeróbio para produção do antibiótico penicilina (BAILEY, 1980), sendo 

utilizado para produção de inoculante de fungos ectomicorrízicos pela primeira vez 

na França em 1983 (LE TACON et al., 1983). Presentemente, cerca de 90% dos 

biorreatores aeróbios utilizados na indústria são do tipo tanque agitado tradicional. 

Os 10% restantes são representados pelos biorreatores pneumaticamente agitados 

tais como os airlifts e os do tipo colunas de bolhas (KOSSEN, 1984).  
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Embora muito utilizados, os biorreatores de tanque agitado não são os mais 

adequados para cultivo de microrganismos (ROYSE, 1987), sobretudo porque o grau 

de agitação requerido para atingir a transferência de massa adequada, em muitos 

casos, causa danos aos microrganismos devido às zonas de alto cisalhamento das 

pás do agitador. Além disso, a energia mecânica necessária para manter uma boa 

mistura e promover a transferência de massa é muito alta e, ao se dissipar no fluido 

como calor, precisa ser removida para manter a temperatura controlada. Outra 

consideração muito importante é que a maioria dos bioprocessos exige que o cultivo 

se mantenha asséptico por longos períodos, necessitando que os biorreatores de 

tanque agitado sejam equipados com selos mecânicos complexos. Assim, os 

biorreatores convencionais são mais caros e apresentam maior tendência à 

contaminação do que vários outros tipos de biorreatores. Essas desvantagens têm 

conduzido a estudos visando desenvolver outros tipos de biorreatores, como é o 

caso dos biorreatores de colunas de bolhas (SCHÜGERL et al., 1977) e os airlift 

(BLENKE, 1979; CHISTI e MOO-YOUNG, 1987). 

Na indústria de fermentação, os biorreatores tipo tanque agitado e aerado são 

os mais empregados. Algumas das razões é por assegurar correta distribuição dos 

nutrientes (homogeneização), um mínimo de morte celular resultante da adição de 

ácido e base concentrados para o controle de pH, uma confiável transferência de 

calor para o controle da temperatura e de massa para o suprimento de oxigênio, e 

por fim a facilidade no aumento de escala (CHARLES, 1985). 

Os caldos fermentativos contendo microrganismos filamentosos exibem 

freqüentemente um comportamento pseudoplástico (não-Newtoniano), que pode ser 

descrito pelo modelo da lei de potência. Este comportamento exerce um profundo 

efeito no desempenho do biorreator, afetando o padrão de mistura e os processos 

de transferência de massa e energia (GAVRILESEU et al., 1993). 

Em fermentações aeróbias, o crescimento celular eleva a demanda de 

oxigênio do processo e simultaneamente a viscosidade aparente do caldo (µap), que 

acaba por dificultar a transferência de oxigênio da fase gasosa para a líquida, 

reduzindo o coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio (kLa), o que pode 

limitar o crescimento do microrganismo e a própria biossíntese do produto desejado 

(BADINO et al., 2001). 

O biorreator tipo tanque agitado e aerado, entendido como convencional ou 

padrão, normalmente apresenta altura do líquido próxima ao diâmetro do tanque, 
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sendo agitado por um ou mais impelidores tipo turbina com 6 pás planas, diâmetro 

igual a 1/3 do diâmetro do tanque. 

Com o objetivo de evitar a formação de vórtice, usa-se um sistema de quatro 

chicanas, diametralmente opostas, apresentando cada uma a largura de 1/10 ou 

1/12 do diâmetro do tanque. 

Apesar de existir a descrição desse tanque padrão, na verdade raramente 

verifica uma perfeita obediência a essas relações geométricas, observando-se, 

freqüentemente, tanques com altura maior do que o diâmetro, turbinas de dimensões 

superiores à recomendada, além do emprego de múltiplas turbinas. Justifica-se tal 

procedimento pela necessidade de se obter maior homogeneização do conteúdo do 

biorreator e transferência de oxigênio mais efetiva (SCHMIDELL, 2001). 

A agitação deste tipo de biorreator tem várias funções, como a transferência 

de quantidade de movimento, calor, massa e homogeneização do meio reacional. A 

necessidade de otimização de tarefas específicas no biorreator convencional 

resultou na elaboração de diferentes tipos de impelidores, sendo mais utilizado o 

impelidor turbina de seis pás planas ou tipo Rushton, com o aspersor de gás 

localizado abaixo do impelidor (ASENJO e MERCHUK, 1994). 

O impelidor turbina de pás planas apresenta fluxo de descarga na direção 

radial, ou seja, na direção das paredes do tanque. 

Tendo em vista a importância da agitação do meio, é de se esperar que 

quanto maior for à agitação maior será a transferência de oxigênio, fator limitante em 

processos fermentativos envolvendo o cultivo de microrganismos aeróbios. No 

entanto, quanto maior a agitação maior será o cisalhamento celular que pode causar 

mudanças morfológicas irreversíveis no microrganismo, e por conseqüência, 

mudanças reológicas no caldo fermentativo, influenciando desta forma a biossíntese 

do produto de interesse (MERCHUK e GLUZ, 1999). 

De fato, os processos biológicos aeróbios necessitam de um correto 

dimensionamento do sistema de transferência de oxigênio para se ter um 

cisalhamento celular aceitável e uma transferência de oxigênio da fase gasosa para 

a líquida que atenda à demanda requerida pela respiração da população celular. 

Os biorreatores pneumáticos são caracterizados pela ausência de sistemas 

de agitação, o que simplifica a construção e a operação, além de apresentar 

considerável economia de energia (CHISTI e MOO-YOUNG, 1989). Por outro lado, 
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exigem vazões de aeração mais elevadas, a fim de manter um bom nível de 

agitação e transferência de oxigênio. Atualmente, os biorreatores pneumáticos são 

empregados com maior freqüência em processos fermentativos e no tratamento de 

águas residuais, entre outras operações. 

Dentre os vários tipos de biorreatores pneumáticos, onde a homogeneização 

do meio e a aeração são realizadas pela injeção de ar ou por outros gases através 

de um aspersor localizado na base, destacam-se os biorreatores airlift e coluna de 

bolhas. 

Há uma grande variedade de configurações de biorreatores airlift na literatura, 

contudo dois principais tipos têm recebido várias aplicações: o de circulação externa 

e o de circulação interna (CHISTI e MOO-YOUNG, 1989). 

Segundo ONKEN e WEILAND,(1983); o biorreator airlift de circulação externa 

possui dois tanques cilíndricos e paralelos conectados no topo e na base. 

Normalmente os dois tanques têm diâmetros diferentes, o tanque de maior diâmetro 

tem a base gaseificada pelo aspersor. Já o airlift de circulação interna é composto de 

um tanque cilíndrico, geralmente com um tubo concêntrico. A injeção de gás pode 

ocorrer na região anular, entre o tubo concêntrico e a parede da coluna ou no interior 

do tubo concêntrico. Ainda, segundo os autores, o airlift com tubo concêntrico é o 

mais investigado e usado em processos industriais e em escala de bancada. 

Uma importante característica dos biorreatores airlift é a razão 

altura/diâmetro. Na indústria essa razão pode ser superior a dez (ONKEN e 

WEILAND, 1983). Salientando que esses equipamentos costumam ser projetados 

com altura bem superior ao seu diâmetro, a fim de permitir maior tempo de 

residência do gás em contato com o líquido e proporcionar maior transferência de 

massa. 

2.7. Considerações sobre Cinética de processos 
fermentativos 
O estudo cinético de um processo fermentativo consiste inicialmente na 

análise da evolução dos valores de concentração de um ou mais componentes do 

sistema de cultivo, em função do tempo de fermentação. Entende-se como 

componentes, o microrganismo (ou a biomassa), os produtos do metabolismo (ou 

metabólitos) e os nutrientes ou substratos que compõem o meio de cultura. 
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Tais valores experimentais de concentração (X, P e S respectivamente), 

quando representados em função do tempo, permitirão os traçados das curvas de 

ajuste. Pode-se apresentar dados do processo como: crescimento da biomassa, 

velocidade do crescimento, rendimento do processo, calor gerado, etc. 

A curva de crescimento microbiano - Após a inoculação de um meio de 

cultura, favorável ao desenvolvimento do microrganismo em estudo, sob temperatura 

controlada e agitação adequada, observa-se um comportamento nos valores da 

concentração celular. Quando essa cultura microbiana se desenvolve em um 

sistema fechado, pode-se obter sua curva de crescimento. São observadas as 

seguintes fases no crescimento: lag, log, estacionária e de declínio. 

A fase lag é definida como o período variável, onde ainda não há um aumento 

significativo da população. Ao contrário, é um período onde o número de organismos 

permanece praticamente inalterado. Esta fase é apenas observada quando o inóculo 

inicial é proveniente de culturas mais antigas. A fase lag ocorre porque as células de 

fase estacionária encontram-se depletadas de várias coenzimas essenciais e/ou 

outros constituintes celulares necessários à absorção dos nutrientes presentes no 

meio. 

A fase lag também é observada quando as células sofrem traumas físicos 

(choque térmico, radiações) ou químicos (produtos tóxicos), ou quando são 

transferidas de um meio rico para outro de composição mais pobre, devido a 

necessidade de síntese de várias enzimas. Assim, durante este período observa-se 

um aumento na quantidade de proteínas, no peso seco e no tamanho celular. 

A fase log ou exponencial é definida como a etapa na qual as células estão 

plenamente adaptadas, absorvendo os nutrientes, sintetizando seus constituintes, 

crescendo e se duplicando. Deve ser levado em conta também que neste momento, 

a quantidade de produtos finais de metabolismo ainda é pequena. A taxa de 

crescimento exponencial é variável, de acordo com o tempo de geração do 

organismo em questão. Geralmente, procariotos crescem mais rapidamente que 

eucariotos. Nesta fase são realizadas as medidas de tempo de geração.  

Na fase estacionária, os nutrientes estão escasseando e os produtos tóxicos 

estão tornando-se mais abundantes. Nesta etapa não há um crescimento líquido da 

população, ou seja, o número de células que se divide é equivalente ao número de 

células que morrem. Na fase estacionária que são sintetizados vários metabólitos 

secundários, que incluem antibióticos e algumas enzimas.  
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Foram detectados alguns genes que são necessários à sobrevivência das 

células na fase estacionária. Além destes, existem outros genes (fatores alternativos 

polimerase, proteínas protetoras contra dano oxidativo). 

A fase de declínio é aquela na qual a maioria das células está em processo 

de morte, embora outras ainda estejam se dividindo. A contagem total permanece 

relativamente constante, enquanto a de viáveis cai lentamente. Em alguns casos há 

a lise celular. 

Culturas descontínuas tendem a sofrer mutações que podem repercutir na 

população como um todo. As próprias condições ambientais tendem a promover 

variações de caráter fenotípico (reversível) nas culturas.  

Vários modelos cinéticos têm sido desenvolvidos para descrever o 

crescimento de fungos filamentosos incluindo: linear, exponencial, logístico e rápida-

aceleração/lenta-desaceleração no crescimento como mostra a Tabela 2.1. As 

curvas típicas destes modelos estão mostradas na Figura 2.6. As equações que 

descrevem estes modelos estão apresentadas na Tabela 2.1 (IKASARI & MITCHEL, 

2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 - Vários perfis cinéticos de crescimento: (A) exponencial; (B) logístico; (C) linear; (D) 
rápida-aceleração/lenta-desaceleração (Adaptado de MITCHELL et al., 2004). 
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A eq. (1) representa a cinética de crescimento celular, na qual a velocidade de 

crescimento é diretamente proporcional à concentração de biomassa. 

(1)                                                              
1

dt

dX

X
=µ  

A equação (1) é válida para meios definidos, nos quais a taxa específica de 

crescimento durante a fase exponencial apresenta um valor constante para um dado 

microrganismo em determinadas condições de fermentação. 

Tabela 2.1 - Formas diferencial e integrada de várias equações de crescimento a 
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a X é a biomassa microbiana, t é o tempo, K é a taxa linear de crescimento, µ é a taxa específica de 

crescimento, X0 é a biomassa inicial, Xm é a biomassa máxima possível, ta é o tempo quando se inicia 

a fase de desaceleração do crescimento, L é a razão entre a taxa específica de crescimento no início 

da fase de desaceleração e a taxa específica de crescimento na fase exponencial e k é a taxa 

específica do decaimento exponencial (MITCHELL et al., 2004). 

A tradução matemática da dependência de µ com diversos fatores (substrato, 

biomassa, produto, etc.) tem originado os mais diversos modelos. A proposta de 

MONOD (1942) representada pela equação (11), para a taxa específica de 

crescimento, é o mais conhecido e utilizado nas áreas de biotecnologia e 
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microbiologia. Não inclui o efeito das diferenças entre as células, nem as alterações 

da composição celular. Ele representa a dependência de µ com a concentração de 

um substrato limitante e tem a forma de uma equação hiperbólica (11): 

(11)                                                              
)(

)(

tSK

tS

S

m

+
=

µ
µ  

onde µm é a taxa específica de crescimento máxima, KS é o parâmetro de afinidade 

do microrganismo com o substrato (constante do substrato) e S a concentração do 

substrato. Quanto maior a constante do substrato menor é a sua afinidade. 

A equação (11) é um modelo que não leva em conta o efeito inibidor, tanto 

pelo substrato como pelo produto formado. Essa, porém, não é a única interpretação 

referente a tal condição ideal de cultivo. 

Outras equações foram propostas e que merecem ser citadas (MOSER, 

1985). 

• Equação de Teissier                   (12)                                 1µ  µ mX 
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Há pelo menos mais seis outras expressões, propostas por outros autores 

que não levam em conta o fenômeno inibição. 

A ausência da inibição no processo fermentativo é na verdade uma situação 

pouco comum na prática, principalmente durante um cultivo descontínuo, onde há 

um crescente acúmulo de metabólitos que acabam interferindo desfavoravelmente 

sobre o metabolismo e crescimento microbianos. 

O problema poderia ser atenuado se fosse, por exemplo, utilizado um valor 

inicial relativamente baixo da concentração de substrato e que assim resultasse 

baixas concentrações de produtos inibidores. 
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Essa é, entretanto, uma alternativa pouco interessante do ponto de vista 

industrial, onde baixas concentrações de produtos acarretariam custos elevados, na 

fase posterior de separação e purificação da substância de interesse. 

Nessas circunstâncias, a inibição pelo substrato é um fenômeno que não 

pode ser ignorado. 

O efeito do substrato se manifesta quando um valor alto da concentração 

inicial S pode, ao invés de aproximar µx de µm provocar um efeito contrário, 

ocasionando uma inibição no crescimento celular. 

Este fenômeno está ilustrado na Figura 2.7, onde se pode verificar que a 

expressão de MONOD (eq. 11) somente se aplica para valores relativamente baixos 

de S, menores ou iguais a KS. Acima deste, onde a inibição pelo substrato se 

manifesta, a curva tende para µm até um certo valor de S, para depois se afastar, a 

partir deste valor. 

 

Figura 2.7 - Cinética de inibição pelo substrato (curva A) e sem inibição (-----). 

A taxa específica de crescimento dos microorganismos é muitas vezes 

acompanhada pela formação de produtos. Essa formação pode estar associada ou 

não ao crescimento. Os produtos podem estar solúveis na cultura, podem emergir 

numa forma gasosa ou ser um componente celular não excretado. Neste caso, há 

necessidade de ruptura e extração nas células. Os modelos que representam a 

formação de produtos levam em conta este fato. 

A formação do produto pode ocorrer de três formas diferentes, a saber: 
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a) - associada ao crescimento, a qual ocorre quando o produto é formado 

juntamente com o crescimento celular (metabolito primário); 

b) - dissociada do crescimento, a qual ocorre quando o produto só começa a formar-

se no fim da fase exponencial de crescimento (metabolito secundário); 

c) - cinética mista, a qual ocorre quando o produto começa a se formar ao meio da 

fase exponencial de crescimento. 

Segundo o modelo de PIRT (1975), o produto está associado ao metabolismo 

energético como catabólito da fonte de substrato limitante. Este considera que a 

fonte de carbono limitante é utilizada para a formação de produto, para a formação 

de biomassa e para a manutenção celular. O modelo relaciona a taxa específica de 

consumo de substrato (qS) com a taxa específica de formação de produto (qP), 

conforme a equação (16). 

(16)                                       mY
Y

Y
qYq

S
P

S
X

S
P

S
S

PP +=== µ  

O modelo também relaciona a formação de produto com o crescimento, 

contemplando o fato de que a formação de produto por unidade de tempo é função 

da taxa específica de formação deste produto e da concentração da biomassa, como 

apresentado na equação na equação (17). 

(17)                                                                    Xq
dt

dP
p=  

O modelo de LUEDEKING & PIRET (2000) é um modelo muito útil, pois 

relaciona todas as situações reais. Ele é baseado na equação (18):  

(18)                                                           X
dt

dX

dt

dP
βα +=  

onde α é a constante associada ao crescimento e β é a constante não associada ao 

crescimento e sim com a concentração de biomassa. Dividindo toda a equação pela 

concentração de biomassa resulta na equação (6). 

(19)                                                            
1

βαµ +=
dt

dP

X
 

Quando o crescimento de um ou mais microrganismos é estudado, uma 

grande quantidade de dados é necessário uma vez que os parâmetros de 

crescimento (duração da fase lag, velocidade específica máxima de crescimento e 
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aumento logarítmico da população) são obtidos com boa exatidão quando um 

número suficiente de repetições é feito e, desde que, cada repetição contenha um 

número suficiente e bem distribuído de pontos experimentais. Este problema é ainda 

maior se o crescimento for estudado em função de diferentes condições, como 

temperatura, pH ou atividade de água (AUGUSTIN et al., 1999; BEGOT et al., 1996). 

O desenvolvimento de modelos na microbiologia requer uma grande 

quantidade de dados. Estes dados são geralmente obtidos pelo método de 

contagem de colônias por diluição e plaqueamento (AUGUSTIN et al., 1999). Este 

método, mesmo exigindo um grande consumo de tempo e não fornecendo 

resultados imediatos, tem sido utilizado como um método padrão para métodos 

alternativos que vêm sendo desenvolvidos como medidas de impedância, 

radiometria e citometria de fluxo. 

O crescimento microbiano pode ser acompanhado, em tempo real, através da 

Densidade Ótica, um método já estabelecido e chamado de turbidimetria (BEGOT et 

al., 1996). A turbidimetria se tornou um método atrativo, devido ao advento de 

sistemas turbidimétricos automatizados (AUGUSTIN et al., 1999; BEGOT et al, 

1996). A estimativa dos parâmetros de crescimento por medidas de absorvância tem 

a vantagem de ser rápido, não destrutivo, barato e relativamente fácil de automatizar 

quando comparado com outras técnicas e, particularmente, quando comparado com 

a contagem de viáveis clássica (DALGAARD & KOUTSOUMANIS, 2001). 

A avaliação do crescimento de fungos pela medida da taxa de extensão das 

hifas, normalmente chamada de taxa de crescimento radial, expressa em µm/h, é 

provavelmente, a medida mais simples e direta, mas não necessariamente 

representa a verdadeira natureza do crescimento do fungo. Contrariamente às 

bactérias, que se reproduzem por cissiparidade e cujo crescimento normalmente 

ocorre apenas na superfície de meios sólidos ou de forma homogênea através de 

um meio líquido, as hifas produzidas pelos fungos podem penetrar no meio sólido 

em três dimensões (GIBSON & HOCKING, 1997). Entretanto, este método tem sido 

utilizado para quantificar o crescimento de fungos, como o relatado por MOLINA & 

GIANUZZI (1999), que estudaram o efeito da combinação de temperatura e de 

concentrações de ácido propiônico no crescimento de Aspergillus parasiticus através 

de medidas do diâmetro da colônia.  

Segundo LANGVAD (1999), o crescimento de fungos filamentosos em cultura 

líquida pode ser medido através do aumento do peso seco de culturas realizadas em 
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frascos erlenmeyers estacionários ou agitados. O autor observou uma relação linear, 

entre a absorbância (lida a 630 nm) e o peso seco, similar para diferentes fungos 

com um coeficiente angular de 4,2 mg/mL de peso seco por unidade de 

absorbância. 

 

2.8. Considerações sobre modelagem e simulação de 
processos fermentativos 
Historicamente o desenvolvimento e a otimização de processos fermentativos 

e de suas operações de preparo da matéria-prima e de recuperação de produtos 

têm sido executados em bases empíricas, sem maiores preocupações em utilizar, 

como ferramenta básica, o conhecimento dos fenômenos envolvidos no processo 

em estudo. Neste cenário tecnológico enquadram-se de forma geral as usinas de 

açúcar e álcool, que pela existência de um mercado cativo e do apoio 

governamental conseguido desde a implantação do Programa Nacional do Álcool 

teve, por muitas décadas, garantida a rentabilidade econômica dos seus 

empreendimentos, sem grandes incentivos para aprimorar a tecnologia instalada nas 

suas unidades industriais.  

A globalização da economia e a busca sistemática de uma melhora da 

qualidade dos produtos levaram as indústrias nacionais a procurar aprimorar seus 

processos produtivos, visando fundamentalmente garantir a sobrevivência e a 

margem de lucro dos seus empreendimentos. Atualmente o método empírico está 

sendo substituído por métodos mais científicos utilizando conhecimentos e 

tecnologias mais modernas, já consagradas em outras áreas do conhecimento 

humano. Neste contexto destaca-se o emprego das técnicas de modelagem 

matemática e de simulação dos processos industriais que, além de serem um passo 

importante para o conhecimento profundo dos processos em questão, permitem 

também a otimização das suas condições operacionais, visando aumentar sua 

rentabilidade econômica. Estas ferramentas permitem que, uma vez obtido e 

ajustado um sistema de equações matemáticas que melhor representa o conjunto de 

fenômenos físicos, químicos e biológicos que regem o processo, obtém-se 

informações fundamentais para o seu projeto e a sua operação, sem necessidade 

de recorrer a exaustivos testes de laboratório e/ou planta piloto. É também através 

do desenvolvimento e teste de um modelo matemático ajustado ao processo que se 

torna possível definir a melhor estratégia de controle a ser empregado, utilizando a 

instrumentação existente na indústria, complementada pelos contínuos avanços na 
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área de automação disponíveis no mercado. Entretanto, apesar dos novos 

instrumentos permitirem a medida on-line das variáveis de processo, a estratégia de 

controle a ser desenvolvida deverá incorporar, via de regra, um algoritmo capaz de 

estimar estados não medidos, principalmente quando se tratar de processos 

fermentativos, cuja instrumentação é, ainda hoje, pouco desenvolvida. 

Apesar de a engenharia bioquímica compreender diferentes tipos de 

processos, englobando transporte de calor e massa e recuperação de produtos, 

incluindo vários constituintes e fenômenos dominantes, a pesquisa em modelagem 

matemática reportada na literatura técnica especializada refere-se basicamente às 

reações biológicas e, recentemente, às reações que ocorrem no interior das células. 

Dessa forma, a modelagem matemática de processos fermentativos pode ser 

definida como a tentativa de representar, através de equações matemáticas, os 

balanços de massa para cada componente no biorreator, associados às complexas 

transformações bioquímicas que ocorrem no processo e às velocidades com que 

essas transformações se processam. Em razão da complexidade do processo real 

(que envolve leis físico-químicas, bioquímicas e genéticas), somada às limitações 

matemáticas, os modelos são baseados, geralmente, na idealidade e, em geral, 

fornecem uma representação de apenas algumas das propriedades do processo. A 

formulação de modelo matemático deve, possuir um comprometimento entre grau de 

complexidade razoável e solução (esforço computacional) economicamente 

desejável. Por sua vez, a simulação do processo corresponde à sua análise (por 

exemplo, sua otimização) através da utilização do modelo matemático proposto. 

Do ponto de vista da engenharia bioquímica, o desenvolvimento da 

modelagem matemática dos processos fermentativos permite atingir, entre outro, os 

seguintes objetivos: organizar informações desconexas a respeito dos fenômenos 

biológicos num conjunto coerente; pensar (e calcular) logicamente a respeito de 

quais componentes e interações são importantes num sistema complexo; descobrir 

novas estratégias para explicar o comportamento das células submetidas a 

determinados ambientes; corrigir falhas eventualmente existentes no entendimento 

convencionado de determinados fenômenos e, finalmente, entender as 

características qualitativamente essenciais de determinados processos. 

O objetivo principal da modelagem matemática e simulação, como ferramenta 

do desenvolvimento tecnológico de processos fermentativos, é prever o 

comportamento dinâmico e estacionário do processo, inclusive em condições não 
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testadas empiricamente, possibilitando a determinação das condições operacionais 

economicamente ótimas do sistema, auxiliando no projeto e ajuste de algoritmos de 

controle, no qual o modelo matemático formulado passa a ser parte integrante do 

mesmo. 

Os processos fermentativos incorporam uma série de características que os 

diferenciam dos processos químicos, o que pode explicar as dificuldades 

encontradas na formulação de modelos matemáticos que representem 

adequadamente estes processos, ao contrário do que ocorre com os processos 

químicos convencionais. Entre essas características podem ser citadas as seguintes: 

baixas concentrações e baixas velocidades de reação, como resultado da utilização 

de um meio diluído; complexidade da mistura reagente e capacidade do sistema 

(células microbianas) de sintetizar seu próprio catalisador; conhecimento insuficiente 

de vários dos fenômenos limitantes das velocidades de produção e falta de sensores 

para automação on-line; problemas de esterilidade, segurança e eventualmente da 

toxicidade dos processos fermentativos. 

Modelos matemáticos é uma ferramenta útil para a otimização da produção e 

aumento de escala de biorreatores, devido à quantidade de informações 

quantitativas sobre o rendimento e produtividade da biomassa e produtos. Também 

desempenham um papel importante na síntese e projeto de sistemas de controle, 

além de poderem ser utilizados em simulação do processo. 

BONOMI e SCHMIDELL, (2001) definem a modelagem matemática de 

processos fermentativos como a tentativa de representar, através de equações 

matemáticas, os balanços de massa para cada componente do biorreator, 

associados às complexas transformações bioquímicas que ocorrem no processo e 

às velocidades com que essas transformações se processam. VOLESKI e 

VOTRUBA, (1992) mencionam que, devido à complexidade dos processos reais 

(que envolve leis físico-químicas, bioquímicas e genéticas), somada às limitações 

matemáticas, os modelos são baseados na idealidade, e em geral fornecem uma 

representação fiel de apenas algumas propriedades do processo. Segundo os 

autores, a formulação do modelo deve possuir um comprometimento entre grau de 

complexidade e solução economicamente desejável (esforço computacional).  

Logicamente, a descrição completa de todas as vias e interações metabólicas 

que ocorrem em um processo biológico seria uma tarefa impossível (OHBA, 1998). 

Segundo SINCLAIR e KRISTIANSEN, (1987); em um modelo para fermentação 
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devem ser considerados somente aspectos relevantes nos quais se tem interesse. 

Dessa maneira, um modelo seria uma série de relações entre as variáveis de 

interesse de um sistema em estudo.  

O objetivo da modelagem matemática de um processo fermentativo é, 

portanto, organizar informações desconexas sobre os eventos em um conjunto 

coerente, identificar quais sistemas e interações são relevantes em um sistema, 

descobrir novas estratégias que permitam descrever o comportamento do processo 

em determinadas condições e entender as características qualitativamente 

importantes para o processo (BAILEY, 1998).  

Vários autores apresentam classificações para os diversos tipos de modelos 

comumente usados em engenharia bioquímica. Iniciaremos essa classificação pela 

definição de dois grandes grupos de modelos matemáticos de processos 

fermentativos: modelos fenomenológicos, modelos entrada-saída (caixa-preta).  

Na abordagem fenomenológica, o desenvolvimento do modelo é conduzido 

pelos aspectos relevantes do processo e pelos chamados princípios fundamentais. 

Tais modelos tendem a apresentar boa capacidade de extrapolação. No entanto, o 

conhecimento necessário para um sistema específico muitas vezes não é disponível. 

Conseqüentemente, o esforço maior nesse tipo de abordagem é dedicado à 

identificação correta dos mecanismos relevantes ao processo, o que pode consumir 

muito tempo (VAN CAN et al., 1996).  

Os modelos fenomenológicos para processos fermentativos são constituídos 

por equações de balanço ou de conservação (de massa, de energia ou de 

quantidade de movimento os chamados princípios fundamentais), equações de 

velocidade (expressões cinéticas que descrevem a geração ou consumo de 

espécies dentro do sistema) e equações termodinâmicas, que relacionam 

propriedades termodinâmicas do sistema (pressão, temperatura, densidade, 

concentração) As equações cinéticas são denominadas modelos cinéticos (BONOMI 

e SCHMIDELL, 2001).  

Os modelos cinéticos de processos fermentativos podem ser classificados 

quanto ao número de componentes usados na representação celular em dois 

tipos (BONOMI e SCHMIDELL, 2001), a saber: 
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a) - Modelos não estruturados: o microrganismo é visto como uma espécie 

reagente simples, possivelmente com uma composição química fixa, sem considerar 

variações nos componentes intracelulares;  

b) - Modelos estruturados: as células são descritas com maiores detalhes, 

considerando, por exemplo, componentes intracelulares, permitindo descrever o 

estado das células e sua adaptação às mudanças do meio ambiente.  

Quanto à heterogeneidade da população microbiana, os modelos cinéticos 

podem ser classificados em (BONOMI e SCHMIDELL, 2001):  

a) - Modelos não segregados: a população é considerada homogênea, isto é, 

todas as células apresentam o mesmo comportamento;  

b) - Modelos segregados: as células são consideradas discretas, como indivíduos 

de uma população heterogênea, com distribuição de idade, de tamanho e de 

propriedades celulares.  

Equações cinéticas conforme já indicado anteriormente, é na construção 

das equações cinéticas que reside toda a dificuldade e, portanto, toda a arte da 

formulação dos modelos fenomenológicos dos processos fermentativos. São as 

equações cinéticas que indicam como as variáveis de estado do processo em 

estudo interferem nas velocidades de crescimento e morte celular, de geração de 

produtos metabólicos e de consumo de substrato. 

Para formular os modelos cinéticos, a partir de dados experimentais, é 

necessário executar três etapas básicas, a saber: (i) Tratamento dos dados 

experimentais; (ii) Calculo das velocidades específicas e (iii) Identificação dos 

fenômenos. 

Nessa etapa busca-se definir os principais fenômenos que interferem no 

processo produtivo em análise: limitações e inibições por substratos, principalmente 

no que se refere à existência e ao número de substratos limitantes e/ou inibidores, 

tipo de produto gerado - existência ou não de associação com o crescimento, entre 

outros. 

O Quadro 2.1 apresenta os modelos cinéticos mais empregados para 

representar os fenômenos comumente identificados em processos fermentativos, 

alguns dos quais já foram abordados (capitulo 7, páginas 142-144 in SCHIMIDELL et 

al, 2001). 
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Quadro 2.1 – Modelos cinéticos não estruturados, descritos na literatura, para representação de 
diversos fenômenos identificados em processos fermentativos 

(1) Crescimento num único substrato limitante: 
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(3) Crescimento num único substrato limitante e inibidor: 
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(4) Crescimento com múltiplo substrato limitante (uso preferencial de S1): 
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DUNN ET et al.      (23) 

(5) Crescimento com múltiplo substrato limitante (uso simultâneo de S1 e S2): 
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(6) Consumo do substrato limitante para manutenção: 
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Fonte: capitulo 7, páginas 142-144 in SCHIMIDELL et al, 2001 
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Quadro 2.1 – Modelos cinéticos não estruturados, descritos na literatura, para representação de 
diversos fenômenos identificados em processos fermentativos (cont.) 
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(7) Produção de produto metabólico associado e não associado ao crescimento: 
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(8) Produção de produto metabólico inibitório: 
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Fonte: capitulo 7, páginas 142-144 in SCHIMIDELL et al, 2001 

 

Em relação à abordagem estruturada, BIZUKOJC e LEDAKOWICZ, (2003) 

descrevem dois tipos de modelos que podem ser aplicados para descrever o 

crescimento microbiano. São eles os modelos intracelularmente estruturados, onde 

se formulam expressões cinéticas para as reações intracelulares dos mecanismos 

metabólicos básicos e os modelos morfologicamente estruturados, nos quais a 

biomassa é dividida em subseções ou compartimentos de variadas funções e 

propriedades bioquímicas. Nos modelos morfologicamente estruturados, as 

dimensões das células podem ser consideradas.  
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Na abordagem caixa-preta, o desenvolvimento do modelo está relacionado 

com observações do comportamento dos dados medidos do sistema a ser 

modelado. A principal vantagem dessa estratégia é o fato de ser possível a 

obtenção, em um período curto de tempo, de um modelo matemático preciso sem 

que seja necessário um conhecimento detalhado do processo. No entanto, a 

principal desvantagem dessa abordagem é a impossibilidade de realizar 

extrapolações, sendo necessário que os experimentos cubram todo o domínio de 

aplicação do modelo para evitar tal problema. O principal exemplo de modelos do 

tipo entrada-saída são as redes neurais artificiais (VAN CAN et al., 1997). 

Resumidamente, as redes neurais artificiais são funções que estimam relações 

entrada – saída de um dado sistema. São, portanto, mais uma ferramenta a ser 

utilizada em modelagem de processos. Sua característica mais interessante é que 

não dependem de um modelo matemático que relacione as entradas   e saídas de 

um processo. Elas “aprendem” essa relação à  partir de um  “treinamento” semelhante 

ao aprendizado  de um cérebro humano. Em função  de  suas características, a rede 

neural pode ser aplicada em casos que apresentam fortes não-linearidades, 

situações nas quais em geral é mais difícil obter modelos fenomenológicos. 

Na modelagem híbrida, há a combinação das equações de princípios 

fundamentais com uma ou mais redes neurais artificiais. Nesse caso, as redes 

neurais artificiais atuam como estimadoras de parâmetros ou variáveis não 

conhecidas. Assim, a rede pode ser treinada para estimar parâmetros do modelo 

fenomenológico ou substituir equações deste como, por exemplo, equações de 

velocidade de reação e de velocidade de crescimento celular (TONIN, 2005).  

Existem diferentes tipos de modelos matemáticos para microrganismos 

filamentosos descritos na literatura. Normalmente, os modelos envolvem a taxa 

específica de crescimento (µ) como uma função da concentração de substrato (S), 

produto (P) e biomassa (X). Os modelos descrevem a conversão de substratos em 

produtos através das concentrações conhecidas dos metabólitos. Em muitos 

processos, a formação do produto está relacionada com o crescimento da biomassa 

através da equação de Luedeking–Piret ou suas modificações.  

Crescimento e formação de produtos de fungos filamentosos estão 

associados num processo complexo e não completamente esclarecido. A estrutura 

multicelular do micélio, a heterogeneidade morfológica e diferenças no comprimento 

da hifa ao longo da fermentação fazem com que se torne difícil construir modelos 
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matemáticos para fermentações de fungos. Levando-se em conta estas variações no 

estado da biomassa, características estruturais devem ser adicionadas nos modelos 

de crescimento e formação de produto (PAPAGIANNI, 2004).   

A modelagem matemática e simulação por computador são ferramentas de 

extrema importância para se entender o funcionamento dos biorreatores. Essas 

também são bastante úteis no estudo de aumento de escala dos mesmos. 

A modelagem dos biorreatores que operam com fungos filamentosos é 

bastante complexa, porém necessária. Para que essa tecnologia de produção de 

lacase possa ser utilizada industrialmente, vários fatores devem ser analisados já 

que uma desestabilização do leito em um biorreator industrial é inaceitável, devido 

ao custo que esse fenômeno pode causar. 

O estudo de todos os fatores que podem interferir na estabilidade do 

biorreator pode ser facilitado através da modelagem do mesmo, o que permite, 

através de simulações por computador, verificar o comportamento desses em 

diferentes condições de operação sem que novos ensaios em escala de bancada 

sejam realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

Capítulo 3 

Materiais & Métodos 
 

 

Como procedimento metodológico foi realizado uma investigação bibliográfica 

mais detalhada sobre o tema com o objetivo de esclarecer aspectos do objeto em 

estudo, a modelagem e simulação de um biorreator. Assim, para a implementação 

do projeto será utilizado o método de abordagem dedutiva, que para LAKATOS, 

(1985) seria: “partindo das teorias e leis na maioria das vezes predizem a ocorrência 

dos fenômenos particulares”, ou seja, a modelagem de biorreatores é bastante 

complexa e de extrema importância para o estudo de aumento de escala. O 

desenvolvimento de um modelo que possibilite a representação real do 

comportamento destes reatores é fundamental para que se possam determinar as 

condições de operação do reator industrialmente para que este efeito não ocorra, 

pois seria uma situação inaceitável em um biorreator industrial, devido aos custos 

que esse fenômeno causaria. 

3.1. Materiais e equipamentos utilizados 

A linhagem do fungo para realização do trabalho será o fungo da podridão 

branca da madeira, Trametes versicolor (CCT 4521) liofilizado, obtido junto à 

Fundação André Tosello em Campinas/SP.  

Armazena-se a cultura a 4 ºC e mensalmente transfere-se para uma nova 

placa. Faz-se a transferência através de um pequeno corte (com uma alça 

previamente estéril) do meio sólido juntamente com o fungo crescido para uma nova 

placa de crescimento, o meio de cultura é o meio agar-batata-dextrose (BDA) e sua 

composição é glicose 2,0% (p/v), agar 1,5% (p/v) e caldo de batata cozida 20,0% 

(v/v) com pH 6,0 ± 0,2 e temperatura ambiente (28 ºC). Para a obtenção de esporos 

as culturas foram crescidas por cinco dias a 37 ºC, no escuro. Utiliza-se este meio 

de manutenção nos ensaios de produção enzimática. O fungo crescido em placa de 

Petri durante cinco dias é mostrado na Figura 3.1. 

O biorreator New Brunswick Scientific (modelo Bioflo 2000), com dorna de 

vidro de borossilicato (Figura 3.2), capacidade nominal total de 14 L e tampa de aço 
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inox (Figura 3.3), tem sua agitação garantida por um rotor composto por dois 

impelidores do tipo Rushton com aeração superficial. Para medir oxigênio dissolvido 

durante o cultivo, o biorreator possui um eletrodo de vidro esterilizável (Ingold model 

465-90, Mettler-Toledo, Alphaville-Barueri, Brazil) e um eletrodo polarográfico 

autoclavável (Ingold model 531, Mettler-Toledo, Alphaville-Barueri, Brasil). 

 
Figura 3.1 – Trametes versicolor após 5 dias de crescimento em placa de Petri. 

Uma sonda de temperatura foi acoplada internamente ao biorreator. O 

conteúdo da dorna é aquecido com auxílio de uma manta elétrica localizada na base 

do biorreator e o controle ocorre por meio do resfriamento com circulação de água 

na serpentina de refrigeração localizada em seu interior. 

A retirada de amostras foi realizada por uma saída própria composta por uma 

mangueira de silicone e em sua extremidade está conectado um amostrador. 

 
Figura 3.2 – Tampa superior de aço inox do biorreator BioFlo 2000 Fermentor (New Brunswick). 



 44 

 
Figura 3.3 – Dorna de vidro do biorreator BioFlo 2000 Fermentor 

 

3.2. Metodologia empregada 

A primeira fase da pesquisa realizada neste trabalho considerou a 

fermentação em erlenmeyer. Variou-se a concentração inicial de extrato de malte, 

adicionaram-se os indutores e empregou-se a estratégia da limitação por carbono. 

Para cada experiência, determinou-se a proteína total, o valor de pH do meio de 

cultura, atividade da lacase, concentração de extrato de malte e concentração final 

de biomassa para cada fermentação, em um total de três. 

As fermentações foram realizadas em erlenmeyer de 500 mL contendo 250 

mL de meio de cultura. Eles foram introduzidos em uma câmara de incubação a 

28ºC com agitação orbital de 180 rpm durante 12 dias. 

A segunda fase da pesquisa realizada neste trabalho considerou a 

fermentação em biorreator. A fermentação foi realizada em um biorreator da New 

Brunswick modelo BioFlo 2000 Fermentor (Figura 3.4) com volume nominal de 

14000 mL e de trabalho de 7000 mL operando em batelada. O biorreator está 

equipado com sistema de controle de temperatura que opera na faixa de 5 °C a 50 

°C. A temperatura de fermentação foi mantida em 28 °C. O biorreator possui 

agitação mecânica com velocidade variável entre 50 a 1000 rpm e que foi mantido a 

140 rpm e o pH com range de 2 a 12 onde foi mantido em 6,0 através de controle 
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automático por bombas peristálticas por adição automática das soluções de 

hidróxido de sódio (NaOH) a 1 M e ácido fosfórico (H3PO4) a 1 M. A aeração foi 

realizada por injeção contínua de ar comprimido filtrado através de um micro filtro 

estéril com porosidade de 0,22 µm com vazão controlada por um rotâmetro na qual a 

taxa de vazão de ar será mantido a 1,2 SLPM (litros cúbicos standard por minuto) e 

a concentração de oxigênio dissolvido será controlado por meio de um controlador 

DO com range de 0 a 200 %. 

  
Figura 3.4 - Biorreator BioFlo 2000 Fermentor (New Brunswick). 

Para a preparação do inóculo, faz-se uma cultura de Trametes versicolor 

crescida durante cinco dias em placas de petri em meio BDA. Adicionaram-se 10,0 

mL do meio de cultura específico (MPL) em placa de petri. Com uma alça de 

inoculação previamente estéril, remove-se o micélio crescido no meio BDA e 

suspende-se no meio líquido. Transfere-se a suspensão de micélios da placa para 

um erlenmeyer, a fim de obter-se uma suspensão concentrada de micélios, o 

inóculo. Usará determinações de massa seca, para determinar a concentração da 

suspensão. Filtra-se 8,0 mL desta suspensão de micélios em filtro Millipore com 

membrana estéril (ME 25/21 ST, 0.45 µm Ø 47,0 mm), coloca-se a membrana 

filtrante em lâmpada de infravermelho durante 2 horas para secagem. Determina-se 

a concentração da suspensão e calcula-se o volume de inóculo necessário para se 

obter uma concentração inicial de 100 mg/L de micélios. Para se garantir a 

homogeneidade da suspensão, foram realizados testes preliminares, fazendo-se 

várias réplicas da mesma suspensão e os respectivos pesos secos. Foi utilizado 

este método de inoculação nas experiências deste trabalho dos meios de cultura 

específicos utilizados (MPL). 

O meio de cultivo para fermentação em erlenmeyer na primeira fase do 

trabalho foi constituído de extrato de malte com variação iniciais de concentrações.  
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O meio de cultura específico (MPL1) sem limitação de carbono para 

fermentação em erlenmeyer e biorreator foi constituído por extrato de malte 

0,9 % (p/v), Tween-80 0,10 % (p/v), sulfato de cobre II pentahidratado 

0,0005 % (p/v), o-toluidina 0,4 mmol.L-1 e 5 g. L-1 de etanol.  

O meio de cultura específico (MPL2) com limitação de carbono para 

fermentação em erlenmeyer e biorreator foi constituído por extrato de malte 

0,2 % (p/v), Tween-80 0,10 % (p/v), sulfato de cobre II pentahidratado 

0,0005 % (p/v), o-toluidina 0,4 mmol.L-1 e 5 g. L-1 de etanol.  

 A determinação do consumo de substrato (extrato de malte) pelo 

método de DNS  foi feita quantificando a redução do ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS) 

por reação com os açucares redutores, o que se detecta por mudança de cor, ou 

seja, por variações da absorbância no visível (λ=540 nm) (MILLER, 1959).  

A 1,0 mL de amostra devidamente diluída adicionou-se 1,0 mL de reagente de 

DNS. Agita-se e aquece a mistura em banho-maria durante cinco minutos. Após este 

tempo, coloca-se o tubo contendo a mistura em banho gelado. Adiciona-se 10,0 mL 

de água destilada, agita-se o tubo e leva-se a absorbância a 540 nm.  

Para a realização da curva de calibração procede-se do mesmo modo, 

substituindo a amostra por soluções de extrato de malte de concentração conhecida 

(0,10 g/L a 1,00 g/L).  

 A determinação da atividade enzimática de lacase no meio fermentado é 

feita através da oxidação da siringaldazina pela enzima. Adiciona-se 0,50 mL de 

extrato enzimático em 2,20 mL de tampão fosfato de potássio anidro (100 mM; pH 

6,5) com siringaldazina (0,216 mM) em que deve estar previamente termostatizados 

a 30ºC durante 10 min., tendo um volume final de 3,0 mL.  

A atividade de lacase é determinada através da taxa de formação do produto 

da oxidação da siringaldazina pela enzima em espectrofotômetro (UV/VIS) a 530 nm 

de absorbância. O radical cátion da siringaldazina possui um coeficiente de extinção 

molar (ε) a 530 nm de 36000 M
-1

cm
-1

. Uma unidade de lacase corresponde à 

quantidade de enzima existente que oxida 1 µmol de substrato por minuto. Para a 

conversão de Abs/s em U/L efetua-se o seguinte cálculo através da equação (35). 

(35)                                                
10.f . 60 . Abs 

 
6

dil

ε

∆
=

L

U
 

onde: 
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∆ Abs: valor medido no espectrofotômetro 

60: conversão de segundo para minuto 

fdil: fator de diluição da amostra  

106: conversão de µL para L 

ε: coeficiente de extinção molar (M
-1

cm
-1

) 

 

A determinação da proteína total pelo método de Folin-Lowry baseia-se 

na reação do “biureto” das proteínas com o cobre, em condições fortemente 

alcalinas, com a formação de um complexo entre o cobre e os aminoácidos 

aromáticos das proteínas, o qual é reduzido a um heteropolímero azul, por adição do 

ácido fosfomolibdicofosfotúngstico. Desta reação resulta a coloração azul intensa 

(Haris & Angal, 1989) que pode ser quantificada espectrofotometricamente a 

750 nm. Este método é sensível a concentrações de proteína acima de 0,25 mg/mL. 

Nesta análise foram utilizados os seguintes reagentes stock: (i)- solução A 

[1,0% m/v de sulfato de cobre (CuSO4.5H2O)]; (ii)- solução B [2,0% m/v de tartarato 

de sódio potássio]; (iii)- solução C [0,2M de hidróxido de sódio] e (iv)- solução D 

[4,0% m/v de carbonato de sódio]. 

A 49,0 mL do reagente C adicionam-se 49,0 mL do reagente D, 1,0 mL do 

reagente A e 1,0 mL do reagente B. Estes formam o reagente F, a solução cobre - 

alcalina extemporânea.  

O reagente E é obtido por adição de 10,0 mL do reagente Folin-Ciocalteau a 

10,0 mL de água. A 0,50 mL de amostra, adicionaram-se 2,5 mL de reagente E 

deixando reagir durante 10 minutos. Em seguida, adicionaram-se 0,25 mL de 

reagente F ficando 30 minutos a reagir. A proteína total foi determinada pela 

conversão da absorvância a 750 nm contra um branco (0,5 mL de tampão da 

amostra em lugar da própria amostra) pela reta de calibração respectiva.  

Para a realização da curva de calibração procedeu-se do mesmo modo, 

substituindo a amostra por soluções de proteína (BSA) de concentração conhecida. 

Determinação da concentração celular por biomassa seca – A 

determinação da concentração celular (C) será realizada pelo método de massa 

seca de acordo com BARUQUE e RAMOS, (2000).  
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As amostras em triplicatas de 50 mL retiradas do biorreator serão filtradas em 

filtro Millipore com membrana filtrante de 0,45 µ com ø 47,00 mm. O filtrado 

contendo o precipitado úmido será lavado por três vezes com água e levados à 

estufa a 80 °C por 48 horas, colocados em dessecador até atingir a temperatura 

ambiente e massa (m) constante. A concentração celular C em g será calculada pela 

relação entre a massa de cada membrana dessecada (descontando-se as massas 

da própria membrana) e o volume V em L de amostra filtrada conforme equação 

(36). Esse método quantifica todas as células e é indicado para meios com altas 

concentrações celulares e para fungos filamentosos. 

(36)                                                                     
V

m
C =  

 
 A determinação de parâmetros cinéticos foi feita com base nas  

velocidades específicas de crescimento e de geração de produtos necessários para 

identificar o comportamento cinético da população microbiana. O cálculo das 

velocidades específicas de crescimento e produção é o primeiro passo para uma 

boa formulação e ajuste de um modelo matemático de processos fermentativos. Sua 

importância reside fundamentalmente na obtenção de estimativas preliminares dos 

parâmetros por meio de simplificações e linearizações do modelo a serem usadas, 

posteriormente, como ponto de partida nas metodologias para ajuste de parâmetros. 

Foi utilizado o método geométrico que pode ser empregada para o cálculo da 

velocidade específica de crescimento (SCHIMIDELL et al., 2001). 

A determinação dos parâmetros cinéticos da fermentação em erlenmeyer foi 

necessária, pois a biomassa não pode ser mensurada diretamente ao longo do 

tempo no biorreator, esse fungo cresce em agregados (pellets) quando se encontra 

em meio líquido, pelo qual as culturas não são homogêneas. 

A partir dos valores médios para cada concentração de substrato e da cinética de 

Monod, representada pela equação (11), para o crescimento microbiano, obtém-se 

KS pela da regressão linear, que relaciona o inverso da velocidade específica de 

crescimento (1/µx), com o inverso da concentração de substrato (1/S), representada 

pela equação (37). Esta metodologia é conhecida como o gráfico de Lineweaver-

Burk, onde o coeficiente angular é igual a (KS / µm) e o coeficiente linear a (1/ µm).  

(37)                                                            
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maxmax µµµ
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=
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Para o modelamento matemático através dos modelos da fermentação em 

erlenmeyer foram utilizados os parâmetros de crescimento estimados com dados 

experimentais. Para determinar os parâmetros em erlenmeyer, foi ajustado o modelo 

de crescimento descrito por Mitchell (Mitchell et al., 2000) para crescimento de 

fungos filamentos em fermentações semi-sólidas. Os parâmetros de crescimento da 

biomassa foram determinados de acordo com as equações (38a) e (38b), no qual 

são consideradas duas fases de crescimento. A primeira, uma fase exponencial, que 

é descrita pela equação de Monod (38a) e a segunda, uma fase de desaceleração 

no crescimento, que é representada pela equação Mitchell (38b). Para o consumo 

de substrato e produção da enzima foram utilizadas as equações 39 e 40, 

respectivamente. A produção de lacase foi considerada como sendo parcialmente 

associada ao crescimento, e foi empregado o modelo de Luedeking e Piret 

(Luedeking & Piret, 2000). 

 

(38a)                                                           t tpara  a
max <
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dt
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(39)                                                                                   
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Capítulo 4 

Resultados Obtidos 
 

4.1 Produção de lacase em erlenmeyer  
 

No presente trabalho foram estudadas diferentes condições da produção de 

lacase por Trametes versicolor em erlenmeyer como mostra a figura 4.1 com a 

finalidade de obter os parâmetros cinéticos necessários para a produção em 

biorreator. 

  
Figura 4.1 – Produção de lacase por Trametes versicolor em erlenmeyer. 

 

Verificou-se o efeito da concentração da fonte de carbono como mostra a 

figura 4.2 na produção de lacase por Trametes versicolor utilizando diferentes 

concentrações iniciais de extrato de malte. 

 
Figura 4.2 – Atividade de lacase produzida em erlenmeyer por Trametes versicolor com 

variações das concentrações iniciais de extrato de malte. 
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A figura 4.3 mostra o consumo de extrato de malte do meio de cultura durante 

a produção de lacase por Trametes versicolor em diferentes concentrações iniciais 

de extrato de malte. 

 
Figura 4.3 – Consumo de extrato de malte durante a produção de lacase por Trametes 

versicolor com variações das concentrações iniciais de extrato de malte. 

 

 

Os valores de concentração de proteína total do meio de cultura durante a 

produção de lacase com diferentes concentrações iniciais de extrato de malte são 

apresentados no gráfico da figura 4.4. 

 
Figura 4.4 – Evolução da proteína total do meio de cultura durante a produção de lacase por 

Trametes versicolor com variações das concentrações iniciais de extrato de malte. 
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A variação do pH do meio de cultura para as diferentes concentrações de 

extrato de malte é apresentada na figura 4.5. O perfil da variação do pH mostra que 

existem dois comportamentos distintos para as diferentes concentrações de extrato 

de malte testadas.  

 
Figura 4.5 – Variação do pH do meio de cultura durante a produção de lacase por Trametes 

versicolor com variações das concentrações iniciais de extrato de malte. 

 

A figura 4.6 apresenta, para os ensaios realizados, a máxima atividade da 

lacase seu respectivo valor de pH e a biomassa final para as diferentes 

concentrações de extrato de malte avaliadas.  

 
Figura 4.6 – Máxima atividade de lacase, biomassa final de Trametes versicolor e pH do meio de 

cultura com variações das concentrações iniciais de extrato de malte. 
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As tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 apresentam os resultados experimentais obtidos das 

fermentações realizadas erlenmeyer utilizando o meio de cultura específico (MPL1) 

definido no item 3.2 capítulo 3 para produção de lacase por Trametes versicolor em 

cultura submersa descontinua sem limitação de carbono. 

 

 

TABELA 4.1 - Comportamento temporal da concentração de biomassa (X), 
consumo de substrato (S) e atividade de lacase (P) em fermentação (F1) 
sem limitação de carbono. 

tempo 
[dia] 

X 
[g/L] 

S 
[g/L] 

P 
[U/L] 

1 0,100 9,000 0,000 

2 0,192 8,891 0,269 

3 0,213 7,397 108,854 

4 0,584 6,860 225,000 

5 0,889 6,172 361,000 

6 1,164 6,059 493,000 

7 1,229 5,411 469,000 

8 1,317 4,225 381,000 

9 1,341 2,989 283,000 

10 1,373 1,450 208,000 

11 1,429 0,762 155,000 

12 1,431 0,310 75,000 

 

 

TABELA 4.2 - Comportamento temporal da concentração de biomassa (X), 
consumo de substrato (S) e atividade de lacase (P) em fermentação (F2) 
sem limitação de carbono. 

tempo 
[dia] 

X 
[g/L] 

S 
[g/L] 

P 
[U/L] 

1 0,100 9,000 0,000 

2 0,110 8,409 0,967 

3 0,211 7,201 76,897 

4 0,367 6,963 100,000 

5 0,865 6,738 209,000 

6 1,187 6,675 376,000 

7 1,209 5,675 394,000 

8 1,293 3,213 375,000 

9 1,397 2,188 292,000 

10 1,377 1,176 156,000 

11 1,455 0,338 124,000 

12 1,512 0,275 100,000 
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TABELA 4.3 - Comportamento temporal da concentração de biomassa (X), 
consumo de substrato (S) e atividade de lacase (P) em fermentação (F3) 
sem limitação de carbono. 

tempo 
[dia] 

X 
[g/L] 

S 
[g/L] 

P 
[U/L] 

1 0,100 9,000 0,000 

2 0,090 8,680 0,008 

3 0,161 7,900 64,432 

4 0,512 6,770 104,987 

5 0,843 6,190 265,000 

6 1,176 5,780 285,000 

7 1,205 5,340 374,000 

8 1,283 4,670 355,000 

9 1,367 2,950 246,000 

10 1,447 1,010 200,000 

11 1,439 0,430 130,000 

12 1,451 0,340 120,000 

 

Os dados experimentais apresentados nas tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 foram 

convertidos para os respectivos valores médios e apresentados na tabela 4.4, a 

partir da qual foi construída a figura 4.8.  

 

TABELA 4.4 – Valores médios do comportamento temporal da 
concentração de biomassa (X), consumo de substrato (S) e atividade de 
lacase (P) em fermentação (FM) sem limitação de carbono. 

tempo 
[dia] 

X 
[g/L] 

S 
[g/L] 

P 
[U/L] 

1 0,100 9,000 0,000 

2 0,131 8,660 0,415 

3 0,195 7,499 83,394 

4 0,488 6,864 143,329 

5 0,866 6,367 278,333 

6 1,176 6,171 384,667 

7 1,214 5,475 412,333 

8 1,298 4,036 370,333 

9 1,368 2,709 273,667 

10 1,399 1,212 188,000 

11 1,441 0,510 136,333 

12 1,465 0,308 98,333 
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Figura 4.8 – Valores médios dos dados experimentais para o cultivo de Trametes versicolor em 
erlenmeyer sem limitação de carbono. (X) biomassa e (S) substrato. 

 

 

As tabelas 4.5, 4.6 e 4.7 apresentam os resultados experimentais obtidos das 

fermentações realizadas erlenmeyer utilizando o meio de cultura específico (MPL2) 

definido no item 3.2 capítulo 3 para produção de lacase por Trametes versicolor em 

cultura submersa descontinua com limitação de carbono. 

 

TABELA 4.5 - Comportamento temporal da concentração de biomassa 
(X), consumo de substrato (S) e atividade de lacase (P) em fermentação 
(F4) com limitação de carbono. 
tempo 
[dia] 

X 
[g/L] 

S 
[g/L] 

P 
[U/L] 

1 0,100 2,000 0,000 

2 0,152 1,968 0,016 

3 0,214 1,908 0,875 

4 0,299 1,695 134,000 

5 0,593 1,568 306,000 

6 0,689 1,414 590,000 

7 0,705 1,095 625,000 

8 0,780 0,653 646,000 

9 0,914 0,426 676,000 

10 0,980 0,137 401,000 

11 1,016 0,085 241,000 

12 1,116 0,015 189,000 
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TABELA 4.6 - Comportamento temporal da concentração de biomassa 
(X), consumo de substrato (S) e atividade de lacase (P) em fermentação 
(F5) com limitação de carbono. 
tempo 
[dia] 

X 
[g/L] 

S 
[g/L] 

P 
[U/L] 

1 0,100 2,000 0,000 

2 0,117 1,872 0,032 

3 0,111 1,771 0,987 

4 0,467 1,612 186,000 

5 0,565 1,437 374,000 

6 0,684 1,247 407,000 

7 0,731 1,006 601,000 

8 0,804 0,564 585,000 

9 0,880 0,369 573,000 

10 0,986 0,187 469,000 

11 0,968 0,115 305,000 

12 1,078 0,067 276,000 

 

 

 

 

TABELA 4.7 - Comportamento temporal da concentração de biomassa 
(X), consumo de substrato (S) e atividade de lacase (P) em fermentação 
(F6) com limitação de carbono. 
tempo 
[dia] 

X 
[g/L] 

S 
[g/L] 

P 
[U/L] 

1 0,100 2,000 0,000 

2 0,100 1,950 0,012 

3 0,174 1,860 0,739 

4 0,334 1,690 237,000 

5 0,546 1,530 415,000 

6 0,662 1,290 498,000 

7 0,750 0,964 598,000 

8 0,783 0,665 545,000 

9 0,893 0,388 501,000 

10 0,964 0,132 498,000 

11 1,009 0,017 327,000 

12 1,106 0,009 254,000 
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Os dados experimentais apresentados nas tabelas 4.5, 4.6 e 4.7 foram 

convertidos para os respectivos valores médios e apresentados na tabela 4.8, a 

partir da qual foi construída a figura 4.9.  

 

TABELA 4.8 – Valores médios do comportamento temporal da 
concentração de biomassa (X), consumo de substrato (S) e atividade de 
lacase (P) em fermentação (FM) com limitação de carbono. 
tempo 
[dia] 

X 
[g/L] 

S 
[g/L] 

P 
[U/L] 

1 0,100 2,000 0,000 

2 0,123 1,930 0,020 

3 0,166 1,846 0,867 

4 0,367 1,666 185,667 

5 0,568 1,512 365,000 

6 0,678 1,317 498,333 

7 0,729 1,022 608,000 

8 0,789 0,627 592,000 

9 0,896 0,394 583,333 

10 0,976 0,152 456,000 

11 0,998 0,072 291,000 

12 1,100 0,030 239,667 

 

 
Figura 4.9 – Valores médios dos dados experimentais para o cultivo de Trametes versicolor em 

erlenmeyer com limitação de carbono. (X) biomassa e (S) substrato. 
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A determinação de parâmetros cinéticos foi feita com base no 

procedimento apresentado no sub-item 3,2 do capítulo Materiais e Métodos. As 

velocidades específicas foram calculadas e apresentadas na figura 4.10.. Foi 

utilizado o método geométrico no cálculo da velocidade específica de crescimento 

(SCHIMIDELL et al., 2001). 

  
Figura 4.10 - Valores de µ calculados a partir dos X médio 

 

A partir dos valores médios para cada concentração de substrato e da cinética 

de Monod, representada pela equação (11), para o crescimento microbiano, obtém-

se KS pela da regressão linear, que relaciona o inverso da velocidade específica de 

crescimento (1/µx), com o inverso da concentração de substrato (1/S), como mostra 

a figura 4.11.  

 
Figura 4.11 – Determinação de KS. 
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Os coeficientes angulares e lineares foram determinados com o uso do 

programa Microsoft Excel. Os valores estimados para KS e µm estão representados 

na tabela 4.9. 

4.2 Modelamento matemático da produção de lacase em erlenmeyer 
 

Para o modelamento matemático através dos modelos da fermentação em 

erlenmeyer foram utilizados os parâmetros de crescimento estimados com dados 

experimentais. Para determinar os parâmetros em erlenmeyer, foi ajustado o modelo 

de crescimento descrito por Mitchell (Mitchell et al., 2000) para crescimento de 

fungos filamentos em fermentações semi-sólidas. Os parâmetros de crescimento da 

biomassa foram determinados de acordo com as equações (38a) e (38b), no qual 

são consideradas duas fases de crescimento. A primeira, uma fase exponencial, que 

é descrita pela equação de Monod (38a) e a segunda, uma fase de desaceleração 

no crescimento, que é representada pela equação Mitchell (38b). Para o consumo 

de substrato e produção da enzima foram utilizadas as equações 39 e 40, 

respectivamente. A produção de lacase foi considerada como sendo parcialmente 

associada ao crescimento, e foi empregado o modelo de Luedeking e Piret 

(Luedeking & Piret, 2000). 
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max <
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= X

SKs

S
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 60 

 

      TABELA 4.9 – Parâmetros cinéticos estimados. 

Parâmetros cinéticos  
 

 
Valores 

µ
max 

(dia
-1

) 

 
0,34030 

 

Ks (g/L) 
 

 0,39185 
 

Y
X/S 

(g/g) 

 
1,8920 

 

L 
 

1,53751 
 

k (dia
-1

) 
 

0,035291627 
 

α (U/ g biomassa) 
 

0,596818279 
 

β (U/ g biomassa. dia) 
 

66,8123597 
 

ta (dia) 
 

2 
 

 

4.3 Produção de lacase em biorreator  

As fermentações no biorreator figuras 4.12 e 4.13 foram realizadas com base 

nas fermentações experimentais em erlenmeyer que foi descrito no item 4.1 nesse 

capítulo. Nestas fermentações analisou-se o efeito da concentração inicial de extrato 

de malte e o efeito do  pH do meio na atividade da lacase. 

 

  
 

Figura 4.12 – Produção de lacase por Trametes versicolor em biorreator no 3º dias de fermentação. 
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Figura 4.13 – Produção de lacase por Trametes versicolor em biorreator no 7º dias de fermentação. 

 

 

As tabelas 4.10 e 4.11 apresentam os resultados experimentais obtidos das 

fermentações realizadas erlenmeyer utilizando o meio de cultura específico (MPL1 e 

MPL2) definido no item 3.2 capítulo 3 para produção de lacase por Trametes 

versicolor em cultura submersa descontinua. 

 

 

TABELA 4.10 - Comportamento temporal da concentração de biomassa 
(X), consumo de substrato (S) e atividade de lacase (P) em fermentação 
(F7) com limitação de carbono. 
tempo 
[dia] 

X 
[g/L] 

S 
[g/L] 

P 
[U/L] 

1 0,1 2,0 0,0 

2 0,1 2,0 125,3 

3 0,3 1,9 1233,8 

4 0,4 1,6 2699,1 

5 0,7 1,3 5656,6 

6 0,8 1,0 7089,1 

7 1,1 0,8 5984,7 

8 1,1 0,5 2897,9 

9 1,2 0,4 1175,5 

10 1,2 0,2 112,2 

11 1,2 0,1 32,5 

12 1,1 0,1 1,1 
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TABELA 4.11 - Comportamento temporal da concentração de biomassa 
(X), consumo de substrato (S) e atividade de lacase (P) em fermentação 
(F8) com limitação de carbono. 
tempo 
[dia] 

X 
[g/L] 

S 
[g/L] 

P 
[U/L] 

1 0,1 9,0 0,0 

2 0,1 9,0 132,0 

3 0,2 8,0 487,0 

4 0,5 6,4 1037,0 

5 0,8 5,2 1525,0 

6 1,0 3,7 2120,0 

7 1,2 2,4 2385,0 

8 1,6 1,4 2424,0 

9 1,7 0,7 2094,0 

10 1,8 0,4 1548,0 

11 1,8 0,2 1118,0 

12 1,8 0,1 949,0 

 

Com base nos dados experimentais obtidos acerca da fermentação em 

biorreator apresentados nas tabelas 4.9 e 4.10, com e sem limitação de carbono, foi 

construída as figuras 4.18 e 4.19 que apresentam o comportamento temporal do 

consumo de substrato e crescimento microbiano.  

 

 
Figura 4.18 – Fermentação (F7). Dados experimentais para o cultivo de Trametes 
versicolor em biorreator com limitação de carbono. (X) biomassa e (S) substrato. 
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Figura 4.19 – Fermentação (F8). Dados experimentais para o cultivo de Trametes 
versicolor em biorreator sem limitação de carbono. (X) biomassa e (S) substrato. 

 

4.4 Modelagem matemática da produção de lacase em biorreator 

Para realização da modelamento matemática em biorreator foi necessário 

realizar experiências em erlenmeyer uma vez que não foi possível determinar a 

concentração de biomassa ao longo da fermentação em biorreator. Este fungo 

quando se encontra em meio líquido apresenta-se como pellets fazendo com que a 

cultura não seja homogênea onde não permite a determinação direta da 

concentração da biomassa. Foram feitas as fermentações em doze erlenmeyer, 

onde cada erlenmeyer correspondeu a um dia de fermentação, ou seja, cada 

erlenmeyer representou a biomassa de um dia de crescimento do fungo. Cada dia, 

um erlenmeyer foi retirado do agitador e o meio de cultura foi filtrado em filtro 

Millipore com membrana filtrante de 0,45 µ com ø 47,00 mm e a biomassa retida no 

filtro foi medida por peso seco.  

Os modelos da fermentação em biorreator foram baseados nos parâmetros 

de crescimento estimados a partir das fermentações em erlenmeyer. 

Os parâmetros calculados para a fermentação em erlenmeyer foram usados 

como constantes nas equações descritas no modelo do biorreator. Nestas equações 

acrescentou-se o parâmetro A que representa a mudança ambiental do erlenmeyer 

para o biorreator. O modelo da produção de lacase, do crescimento de biomassa e 
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de consumo de substrato em biorreator está representado pelas equações 38 e 41-

43.  A tabela 4.12 está os valores dos parâmetros estimados M; K1 e K2.  

(38)                                                                                   
1

dt

dX

Ydt

dS

SX

=−  
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max <
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dP X −=  

 
 
 
 
 

TABELA 4.12 – Parâmetros cinéticos estimados. 

Parâmetros cinéticos  
 

 
Valores 

µ
max 

(dia
-1

) 

 
0,172030 

 

Ks (g/L) 
 

 0,260695409 
 

Y
X/S 

(g/g) 

 
0,18920 

 

L 
 

1,53751 
 

k (dia
-1

) 
 

0,035291627 
 

α (U/ g biomassa) 
 

0,596818279 
 

β (U/ g biomassa. dia) 
 

66,8123597 
 

ta (dia) 
 

2 
 

K1 (U/g biomassa .dia) 
 

22,81094875 
 

K2 (dia
-1

) 
 

0,00025 
 

M 
 

0,596818279 
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Capítulo 5 

Análise e Discussão dos Resultados 
Obtidos 
 

 

Os resultados experimentais obtidos permitiram ajustar os parâmetros a 

serem usados no modelo matemático proposto neste trabalho que foram baseados 

em Monod.  

Os comportamentos temporais das concentrações de X(t, S(t) e de P(t) foram 

simulados no ambiente SIMULINK do aplicativo MATLAB, com base no modelo 

proposto neste trabalho. 

A figura 5.1 apresenta o diagrama de simulação elaborado com base no 

modelo matemático proposto para a reação de fermentação em erlenmeyer.. 
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Figura 5.1 – Diagrama de simulação para a produção de lacase por Trametes versicolor em 

erlenmeyer 
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O gráfico apresentado na figura 5.2 ilustra o comportamento temporal da 

concentração da Lacase em erlenmeyer obtida experimentalmente em comparação 

com aquele calculado computacionalmente com base no modelo matemático 

proposto.  Pode-se verificar que o resultado teórico obtido está muito próximo do 

experimental.  
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Figura 5.2 – comportamento temporal da concentração de Lacase em função do tempo 

 

O gráfico apresentado na figura 5.3 ilustra o comportamento temporal da 

concentração de Substrato em erlenmeyer obtida experimentalmente em 

comparação com aquele calculado computacionalmente com base no modelo 

matemático proposto.  Pode-se verificar que o resultado teórico obtido apresenta 

comportamento coerente com o experimental apesar de defasado em relação ao 

tempo. 
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 Figura 5.3 – comportamento temporal da concentração de Substrato em função do tempo 
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A figura 5.4 apresenta o diagrama de simulação elaborado com base no 

modelo matemático proposto para a reação de fermentação em bioreator. 
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Figura 5.4 – Diagrama de simulação para a produção de lacase por Trametes versicolor em bioreator 

 

O gráfico apresentado na figura 5.5 ilustra o comportamento temporal da 

concentração da Lacase em erlenmeyer obtida experimentalmente em comparação 

com aquele calculado computacionalmente com base no modelo matemático 

proposto.  Pode-se verificar que o resultado teórico obtido está muito próximo do 

experimental.  
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Figura 5.5 – comportamento temporal da concentração de Lacase em função do tempo 

 

O gráfico apresentado na figura 5.6 ilustra o comportamento temporal da 

concentração de Substrato em erlenmeyer obtida experimentalmente em 

comparação com aquele calculado computacionalmente com base no modelo 

matemático proposto.  Pode-se verificar que o resultado teórico obtido apresenta 

comportamento coerente com o experimental.  
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 . Figura 5.6 – comportamento temporal da concentração de Substrato em função do tempo 
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5.1. Produção de Lacase em Erlenmeyer - Efeito da 

concentração inicial da fonte de carbono 

Para verificar o efeito da fonte de carbono na produção da lacase por T. 

versicolor em fermentação descontínua, empregaram-se diferentes concentrações 

iniciais de extrato de malte no meio MPL. 

A Figura 4.2 mostra o efeito da concentração inicial de extrato de malte na 

produção da lacase. Os resultados mostram que uma produção significativa de 

lacase se inicia a partir do quarto dia de cultivo, com atividades variando entre 100 e 

500 U/L. 

A sua produção foi fortemente dependente da concentração inicial da fonte de 

carbono do meio de cultura. Durante a fase inicial de produção da enzima, que ainda 

coincide com a fase de consumo de extrato de malte (para concentrações acima de 

2 g/L), a produção de lacase é muito baixa no terceiro dia. As maiores atividades de 

lacase (entre 600 e 650 U/L) foram obtidas a partir do sétimo dia de cultivo, quando 

o extrato de malte não estava presente no meio de cultura, ou seja em condições de 

limitação por carbono. 

As menores atividades de lacase foram detectadas para as maiores 

concentrações iniciais (5 e 9 g/L), mostrando que altos níveis de fonte de carbono 

reprimem a produção da lacase. Um aumento de quase 2 vezes na atividade da 

lacase foi observado quando a concentração inicial de extrato de malte passou de 9 

g/L para 2 e 0,5 g/L. 

Os dados de proteína total do meio de cultura durante a produção da lacase 

em diferentes concentrações iniciais de extrato de malte estão apresentados no 

gráfico apresentado na figura 4.4. Contrariamente aos resultados obtidos para a 

atividade da lacase, maiores quantidades de proteína total foram determinadas para 

as maiores concentrações de extrato de malte e, além disso, o perfil da evolução da 

proteína total não coincide com o perfil da produção da lacase para uma mesma 

concentração de extrato de malte. Esses resultados indicam que outras proteínas 

estão a ser sintetizadas durante o cultivo do fungo e não é possível, desta maneira, 

fazer uma correlação entre a concentração de lacase e de proteína total no meio de 

cultura. 
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5.2. Produção de Lacase em Erlenmeyer - A evolução do 

pH do meio de cultura para as diferentes concentrações 

iniciais de fonte de carbono 

A evolução do pH do meio de cultura para as diferentes concentrações de 

extrato de malte está apresentado na figura 4.5. O perfil da evolução do pH mostra 

que existem dois comportamentos distintos para as diferentes concentrações de 

extrato de malte testadas. Em todos os casos, o pH diminui de aproximadamente 5 

até 3, enquanto o fungo consome o extrato de malte e estabiliza assim que termina. 

Depois desta estabilização, inicia-se um novo período associado à uma subida de 

pH, exceto no ensaio com maior concentração (9 g/L) onde esta somente se esgota 

no penúltimo dia de fermentação. 

Estes resultados indicam claramente uma associação entre a queda do pH do 

meio de cultura e o consumo de extrato de malte por T. versicolor, indicando uma 

mudança no metabolismo do fungo quando ocorre o consumo total da fonte de 

carbono.  

De acordo com vários estudos da literatura, esta queda de pH do meio ocorre 

devido à síntese de vários ácidos orgânicos como o malónico, o oxálico, o fumárico, 

o succínico entre outros. Estes são produzidos através do metabolismo primário dos 

basidiomicetos e o posterior aumento do pH indica a mudança para um metabolismo 

secundário alternativo. 

A figura 4.6 a seguir apresenta, para cada ensaio, a máxima atividade da 

lacase obtida, o respectivo valor de pH e a biomassa final para as diferentes 

concentrações de fonte de carbono estudados. 

Os resultados mostram que a concentração final de biomassa, um resultado 

direto do crescimento celular e do metabolismo primário, foi diretamente dependente 

da concentração inicial de fonte de carbono. Verifica-se também que a máxima 

produção de lacase também está claramente associada ao pH do meio. 

De fato, existe um sincronismo quando se compara a máxima atividade de 

lacase e o respectivo valor de pH, quanto menor o pH, menor a produção de lacase. 

Nas experiências com elevadas concentrações de fonte de carbono, onde o fungo 

realiza o seu metabolismo primário, por um maior período de tempo, o pH diminui e 

provavelmente inibe a produção da lacase. 
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De acordo com a literatura o metabolismo primário, na ausência de indutores, 

produz pequenas concentrações de lacase e que a produção de enzimas 

ligninolíticas está associada com o metabolismo secundário. Portanto, a produção de 

lacase em elevadas concentrações parece ser resultado do metabolismo secundário 

do fungo, que não é dependente do seu crescimento, mas sim de algum estímulo 

externo. 
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Capítulo 6 

 

Conclusões & Recomendações 
 

 

Pelo presente trabalho, pode-se concluir que o fungo Trametes versicolor foi 

eficiente para produzir a enzima lacase em concentrações significativas em 

erlenmeyer e em biorreator. 

A concentração inicial de extrato de malte foi extremamente importante para a 

otimização da produção da lacase em erlenmeyer. As menores atividades de lacase 

foram observadas para as maiores concentrações iniciais de extrato de malte (9 g/L), 

mostrando que altos níveis de extrato de malte reprimem a produção da lacase, 

enquanto que a limitação por carbono favoreceu a produção enzimática. 

O perfil da evolução da concentração de proteína total do meio de cultura não 

coincide com o perfil da produção da lacase, o que indica que o fungo produz outras 

proteínas certamente necessárias ao seu desenvolvimento. 

A diminuição dos valores do pH durante a produção da lacase está 

diretamente relacionada com o consumo de extrato de malte por Trametes versicolor 

devido à formação de ácidos orgânicos pelo fungo. 

Os diferentes indutores, tais como o etanol, cobre e o-toluidina testados na 

produção da lacase favoreceram a produção da enzima e apresentaram um 

aumento na atividade da lacase em condições de limitação por carbono. 

A produção da lacase em biorreator apresentou maiores atividades 

enzimáticas a partir dos dados experimentais obtidos nos ensaios realizados em 

erlenmeyer. 

Com o controle de pH e limitação de carbono percebeu-se uma significativa 

melhora na atividade máxima da lacase.  

O valor máximo de atividade de lacase ocorreu quando o pH do meio de 

cultura estava controlado e a concentração inicial de extrato de malte era de 2 g/L; 
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Com o modelamento matemático da produção da lacase em biorreator foi 

possível determinar os parâmetros cinéticos da fermentação e estimar o crescimento 

da biomassa ao longo do tempo.  

Com base nos resultados experimentais, pode-se constatar que a lacase é 

produzida durante a fase de desaceleração do crescimento da biomassa, ou seja, 

durante o metabolismo secundário do fungo. 

 A partir dos resultados obtidos neste trabalho, sugere-se a continuidade das 

investigações experimentais, buscando estudar o comportamento da cinética de 

produção da lacase por meio do emprego de reatores contínuos agitados 

pneumaticamente.  

 Adicionalmente, recomenda-se o estudo de outros indutores enzimáticos para a 

produção de lacase, nas mesmas condições estudadas neste trabalho, buscando 

otimizar a cinética da reação estudada e assim aumentar a produtividade da mesma. 
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Anexos 
 
Curva de calibração para o método de DNS de determinação de açúcares redutores. 

 

Curva de calibração para o método de Lowry de determinação de proteína total. 

 

 


