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ABREVIATURAS E SíMBOLOS

Kt.a - Coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio - (h-1)

IJx- Velocidade específica de crescimento celular - (h-1)

IJxmáx -Velocidade específica máxima de crescimento celular - (h-1)

IJs-Velocidade específica de consumo de substrato - (h-1)

IJp-Velocidade específica de obtenção de inulinase extracelular - (U.gCél-1.h-1)

Pr - Produtividade em inulinase - (U.mL-1.h-1)

X - Concentração celular - (g.L-1)

S=ART - Concentração de açúcares redutores totais - (g.L-1)

P - Atividade enzimática da inulinase - (U.mL-1)

Yxis- Fator de conversão de substrato a célular - (gCél.gsubstr.-1)

v/v/m- Volume de ar por volume de meio por minuto - (L.L-1.min-1)

TMP- Pressão através da membrana ou pressão de transmembrana - (bar)

Nre - Número de Reynolds - (-)

Ta - Número de Taylor - (-)

V - Fluxo volumétrico - (m3.s-1)

Veff- Fluxo volumétrico efetivo - (m3.s-1)

b - Largurado canalde escoamento- (m)

h - Altura do canal de escoamento - (m)

Aeff - Área efetiva de corte - (m2)

AP - Diferença de pressão entre a entrada e a saída do fluido no filtro - (bar)

O)- Velocidade média de escoamento do fluido - (m.s-1)

Q - Velocidadede rotação- (rad.s-1)

dh- Diâmetro hidráulico - (m)

p - Massa específica do fluido - (kg.m-3)

11- Viscosidade dinâmica do fluido - (kg.m-1.s-1)

\) - Viscosidade cinemática do fluido - (m2.s-1)

Pi-Pressãode entradadofluidono filtro -(bar)

P, - Pressão de saída do fluido no filtro - (bar)
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Vo - Volume inicial de meio a ser concentrado - (L)

Vf -Volume do filtrado - (L)

fe - Fator de concentração (-)

Vfw- Volume final do fluido de lavagem - (L)

Co - Concentração inicial de microssolutos (g.L-1)

Cf - Concentração final de microssolutos (g.L-1)

R1- Raio do cilindro interno - (m)

R2 - Raio do cilindro externo - (m)

~ - Largura do ~spaço entre os cilindros coaxiais - (m)

WPI - Fase aquosa residual após extração por micela reversa

WPII -Fase aquosa obtida após reextração por micela reversa

q* -Capacidade de adsorção do gel de troca iônica - (U.ggel-1)

qm- Capacidade máxima de adsorção do gel de troca iônica - (U.ggel-1)

C* - Atividade enzimática no sobrenadante após adsorção - (U.mL-1)

I<c! - Constante de dissociação da interação enzima-adsorvente - (U.mL-1)

D.O.- Densidade ótica



RESUMO

A transferência de oxigênio para o meio, durante o cultivo de Candida kefyr

DSM 70106, mostrou ter grande influência na produção de inutrnase

extracelular. O KLa (coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio) de

43 h-1foi o que proporcionou a obtenção de atividade enzimática mais elevada

{37,S U.mL-\ Este parâmetro foi utilizado como critério para ampliação de

escala do cultivo em biorreator de 15 litros para 300 litros. O volume de meio

obtido foi congelado para utilização nos processos seguintes de separação de

células e purificação da inulinase. Para isto foram utilizados três processos

diferentes, a saber, filtração (microfiltração, diafiltração e ultrafiltração),

extração líquido-líquido por micela reversa e cromatografia de troca iônica em
leito fluidizado.

Durante a separação de células, a membrana de microfiltração tipo HVLP com

0,45 Jlmde diâmetro de poro foi a que possibilitou a passagem de maior fluxo

de filtrado (324 L.h-1.m-2)quando comparada com outras membranas de poros

e materiais diferentes. Associado a este fluxo obteve-se ainda a passagem

pela membrana de 99% da enzima presente.

Foram também estudados diferentes tipos de módulos de filtração. Os filtros

rotativos foram os que apresentaram melhores desempenhos, com destaque

para o tipo "Biodruckfilter". Fluxo de filtrado de 300 L.h-1.m-2e transmissão de

99% da enzima foram obtidos neste filtro. Os filtros tipo cassete e os tubulares

apresentaram desempenhos, em geral, inferior a 50% quando comparados em

termos de fluxo de filtrado. O processo de filtração em escala ampliada,

realizada no filtro cassete, apresentou fluxo de filtrado 45% inferior ao obtido

na pequena escala.

Os estudos de extração líquido-líquido por micela reversa foram feitos

utilizando um agente tensoativo. catiônico {BDBAC- [N-Benzyl-N-Dodecyl-N-
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bis(2-hydroxyethyl) ammonium chloride] e um aniônico (AOT- sodium-di-2-

ethyl-hexyl-sulphosuccinate). O BDBAC proporcionou recuperação de 91% da

enzima presente inicialmente. Na ampliação de escala do processo foi

verificado um rendimento de 77%, e o aumento da atividade enzimática

específica, nos dois casos, foi de aproximadamente 2,8 vezes.

Em comparação com os dois processos anteriores, o processo de purificação

da inulinase com separação simultânea de células por cromatografia de troca-

iônica em leito fluidizado foi o que proporcionou maior aumento da atividade

enzimática específica (da ordem de 4,3 vezes). Após adsorção e eluição do

leito cromatográfico, 93,1% da enzima foi recuperada.
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ABSTRACT

It has been observed that the production of extracellular inulinase by Candida

kefyr DSM 70106 was markedly affected by the rate of oxygen transfer to the

medium. The highest inulinase activity (37,5 U.mL-1)was attained at a Kt.a

value (volumetric coefficient of oxygen transfer) equal to 43 h-1.As such, lXa

was chosen as a criterion for scaling-up the bioreactor capacity from 15 L to

300 L. Once the fermentation Emded,the whole fermented broth was frozen for

further cell separation and inulinase purification. For that, three different

processes were used, namely filtration (microfiltration, diafiltration and

ultrafiltration), liquid-liquid extraction by reversed micelles and ion-exchange

chromatography in fluidized bed.

Microfiltration membranes differing in the chemical nature and on the pores

diameter were used in cell separations. The highest filtrate flow (FF =
324 L.h-1.m"2)occurredwhen HVLP type membrane(0,45 !-1mpore diameter)

was employed. Moreover, 99% of inulinase passed through the membrane.

Several types of filtration modules were also studied. The rotatory filter, such

as the "Biodruckfilter" (FF=300 L.h-1.m-2and 99% of inulinase transmission),

presented remarkable performance when compared with cassette and tubular-

type filters, in which FF was lower than 50%. Furthermore, filtration carried out

with a scaled-up cassette module presented a FF 45% lower than that

observed on a smaller scale.

Studies on liquid-liquid extraction by reverse micelles were made utilizing a

cationic surfactant (BDBAC- [N-Benzyl-N-Dodecyl-N-bis(2-hydroxyethyl)

ammonium chloride] and an anionic surfactant (AOT-sodium-di-2-ethyl-hexyl-

sulphosuccinate). The use of BDBAC resulted in a recuperation of 91% of the

enzyme initially present, which decreased about 77% when the process was

scaled-up. Neverthless, in both cases the increase in specific enzymatic activity
was about 2.8 times.

xviii



xxix

In comparison with the aforementioned processes, the ion-exchange

chromatography in fluidized bed, in which inulinase purification and cell

separation take place simultaneously, provided. an increase in specific

enzymatic activity of about 4.3 times. After adsorption and elution of the

chromatographic bed about 93% of the inulinase was recovered.



1.0 - INTRODUCÃO

É grande a expectativa de que os novos desenvolvimentos proporcionados

pela biotecnologia venham contribuir para a solução dos atuais problemas

energéticos e alimentícios. Para isso as fontes de carboidratos renováveis são

consideradas estratégicas (MARGARITIS, BAJPAI, 1982; KIM, RHEE, 1990).

Segundo GUPTAet aI. (1989) a frutose é o mais doce açúcar encontrado na

natureza e a alternativa mais segura para substituir a sacarose, responsável

por problemas relacionados à obesidade, cariogenicidade, arteriosclerose e

diabete. Conformedados obtidos da CACEX, no ano de 1994 o Brasil importou

756 toneladas de frutose e 14,8 toneladas de xarope contendo mais de 50%

de frutose, o que mostra a importância desse produto para o País.

A inulina, devido à sua composição, é uma fonte promissora de frutose. De

acordo com TAVARES (1985), esse polissacarídeo apresenta todas a

características para ser a melhor alternativa para a produção de álcool no

Brasil na entressafra da cana-de-açúcar. Além disso o xarope de frutose,

também obtido da hidrólise da iriulina, é usado em alimentos e bebidas, tendo

seu consumo aumentado significativamente nos últimos anos.

De acordo com NORMAN, H0JER-PEDERSEN (1989), a frutose cristalina,

com grau de pureza de 90%, é produzida nos Estados Unidos a partir de

xaropes altamente concentrados. Para se conseguir esse grau de pureza são

utilizados processos cromatográficos de alto custo. No entanto, os mesmos

autores afirmam que é possível obter frutose com grau de pureza superior à

citada, por hidrólise enzimática da inulina, sem necessidade de usar técnicas

cromatográficas para sua purificação. Esta é uma alternativa atraente para a

produção de frutose cristalina.

1
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Para o aproveitamento integral da inulina é necessário que seja efetuada sua

hidrólise e uma das formas existentes é a utilização da enzima inulinase. Esta

enzima pode ser obtida de leveduras, fungos, bactérias e de plantas. O seu

emprego a nível industrial é promissor, pois esta enzima apresenta uma série

de características interessantes, dentre elas sua grande estabilidade diante

das variações de temperatura, pH e tempo de estocagem.

A produção da inulinase intra- e extracelular pela levedura Candida kefyr foi

estudada por diversos autores. Numerosas também são as pesquisas sobre os

parâmetros de fermentação, como pH, temperatura e meios de cultivo. Já o

mesmo não se pode dizer dos estudos relacionados ao suprimento de oxigênio

para o meio fermentativo,que são ainda escassos ou pouco divulgados. No

entanto, para se produzir inulinase, é primordial que se definam as condições

de transferência de oxigênio, caracterizada pelo valor do KLa,durante o cultivo

celular. Isto poderia viabilizar o processo de produção em larga escala e torná-

10tão eficiente quanto o processo de produção em escala laboratorial.

Pelo fato da inulinase ser uma enzima de uso industrial, é preciso que os

processospara a-sua obtençãoepurificaçãosejam economicamenteviáveis.

Assim sendo, esforços devem ser direcionados à obtenção de inulinase

extracelular, que requer processos de separação e purificação com um menor

número de etapas, acarretando, consequentemente, uma redução de custqs.

No caso dos processos de separação, a literatura oferece poucos dados,

mesmo em se tratando de produção em pequena escala. Ainda assim, sabe-se

que existem processos eficientes e apropriados à ampliação de escala de

diversos produtos desenvolvidos por via biotecnológica, que podem ser

perfeitamente aplicados à inulinase.

A separação de células por membranas de microfiltração é empregada em uma

grande diversidade de processos. Cada tipo de separação exige um

- determinado tipo de membrana, de módulo de filtração e condições adequadas

de fluidodinâmica (fluxo de alimentação e pressão através da membrana).

Dentre os sistemas de filtração mais utilizados em processos biotecnológicos
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destacam-se os de micro-, dia- e ultrafiltração tangencial, que podem usar

filtros com diferentes geometrias, como os rotativos, os tubulares e os de tipo

cassete.

A extração seletiva e de alta especificidade de enzimas e outras biomoléculas

por meio de micela reversa em solventes orgânicos, assim como o seu

princípio simples de ampliação de escala, é outra técnica com grande

potencial para aplicação em processos de separação e purificação de produtos

biotecnológicos. LUISI et ai. (1988) afirmam que poucas são as proteínas não

compatíveis com o sistema de extração líquido-líquido por micela reversa, fato

esse confirmado pela literatura atual.

Um dos principais objetivos do desenvolvimento de novos processos de

separação é conseguir separar as enzimas diretamente do meio fermentado,

bem como concentrá-Iase purificá-Ias a custos viáveis. A extração de enzimas

industriais por micelas reversas talvez seja o meio de alcançar esse objetivo

(MEYER, 1992; KREI, HUSTEDT, 1989).

Além dos processosde separação de enzimas por filtração e extração líquido-

líquido por micela reversa, pesquisam-se outras técnicas que sejam aplicáveis

a um maior número de novos produtos desenvolvidos por via biotecnológica

(STAMATIS, H. et a/., 1995). Devido aos constantes avanços no campo da

engenharia genética, muitas proteínas estão sendo produzidas em grande

escala. Como é necessário que elas tenham um alto grau de pureza, a

eficiência e economicidade do processo de purificação têm recebido especial

atenção (DRAEGER, CHASE, 1991 a). Das técnicas existentes para a

separação e adsorção de proteínas, a cromatografia em leito fixo é a que tem

sido mais amplamente aplicada, inclusive na indústria (SKIDMORE, CHASE,

1988). Embora a técnica de purificação de .proteínas seja relativamente

eficiente e versátil, o fluido a ser submetido ao processo de cromatografia tem

de estar livre de material particulado, antes de passar pelo leito de adsorção,

para que não haja entupimento da coluna cromatográfica. Isto demanda etapas

prévias de purificação.
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Adsorção em leito fluidizado é uma operação unitária nova, que visa, em uma

única etapa, recuperar proteínas diretamente do meio bruto de fermentação.

Essa operação elimina algumas etapas de pré-purificação de proteínas, como

a centrifugação, a extração ou a filtração. Para possibilitar a passagem do

fluido pela coluna cromatográfica sem provocar arraste de material, a

PHARMACIA desenvolveu um novo tipo de adsorvente. Esse novo material de

troca iônica contém um núcleo de alta densidade no seu interior, que ocasiona

uma velocidade de sedimentação das esferas do adsorvente maior que a da

passagem em contra-corrente do fluido contendo o composto a ser purificado.

Tal característica proporciona, de forma contínua, a purificação de compostos

em meio contendo células em suspensão.

Essas três técnicas empregadas para a separação de células com simultânea

purificação e concentração da inulinase foram descritas neste trabalho. Para

que as características do meio utilizado nos três processos não sofressem

variações, promoveu-se a ampliação de escala do processo fermentativo e

congelou-se o meio obtido. Finalmente, a comparação de todos os resultados

permitiu identificar a técnica mais adequada para a obtenção da enzima.



2.0 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 - PROPRIEDADESDA INULlNASE

A frutose tem atraído considerável atenção devido às suas propriedades

organolépticas e seu poder adoçante (KIE~STAN, 1980). Geralmente esse

açúcar é produzido na forma de xarope, por isomerização da glicose obtida da

hidrólise do milho, o que normalmente envolve a atuação de várias enzimas

(KAUR et ai., 1992). Uma alternativa a esse processo é a hidrólise enzimática

da inulina, uma polifrutosana composta de uma cadeia linear de D-

frutofuranosídeos. Esses monômeros são unidos por ligações glicosídicas

(2 ~ 1)-13e contêm um resíduo de D-glicosídeo no final da cadeia, unido por

ligação (1 ~ 2)~, como na sacarose. O peso molecular da molécula situa-se

na faixa de 3.000 a 5.000 Da, com. cerca de 20 a 30 moléculas de

monossacarídeos (ver Figura 2.1 - Apêndice). A inulina contém uma molécula

terminal de glicose e é um carboidrato de reserva presente em algumas

plantas como as Ulíaceae, lridaceae, Graminaceae e Composítae. Pode ser

encontrada em concentrações de até 20% da massa total ou 60-70% da

matéria sólida, como no caso de bulbos de chicória (MANZONI, CAVAZZONI,

1992; MUKHERJEE, SENGUPTA, 1985; LAM, GROOTWASSINK, 1985;

KlERSTAN, 1980). Segundo KIERSTAN (1980), a inulina possui a vantagem

. de poder ser estocada sem risco de grandes alterações.

Em comparação com a hidrólise ácida, que apresenta reações paralelas

formando subprodutos com cores e aromas indesejáveis, a hidrólise

enzimática da inulina proporciona um produto mais apropriado para um

posterior processo de refino. Com apenas uma etapa de hidrólise, obtém-se

xarope com 90-95% de frutose (LAM, GROOTWASSINK, 1985; KIM, RHEE,

1989; KAUR et aI., 1992; MANZONI, CAVAZZONI, 1991; GUPTA, et aI. 1994).

5
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A inulinase (2,1 (3-D-frutan frutanohidrolase EC 3.2.1.7) é a enzima que

hidrolisa a inulina a partir da extremidade que contém a molécula de frutose,

até que a última ligação seja hidrolisada e a única molécula de glicose,

liberada (BARMAN, 1969).

Essa enzima é produzida principalmente por leveduras como Candida kefyr,

Kluyveromyces fragilis, Kluyveromyces marxianus, Debaryomyces cantareI/H,

Pichia polymorpha, fungos filamentosos como Aspergil/ús niger, Panaeolus

papillonaceus e Penicillium spp (MANZONI, CAVAZZONI, 1992; MUKHERJEE,

SENGUPTA, 1985; 1987; LAM, GROOTWASSINK, 1985; KIM et ai. 1979;

BAYSAL et ai. 1994) e plantas como Cichorium intybus (CLAESSENS et ai.

1990): Diversos trabalhos de seleção de microrganismos produtores de

inulinase têm sido publicados. ALLAIS et aI. (1986; 1987a; 1987b) isolaram e

caracterizaram trinta e duas cepas diferentes de bactérias e nove cepas de

bactérias termofílicas produtoras de inulinase, que têm somente a inulina como

fonte de carbono e energia. Os mesmos autores verificaram que esses

microrganismos possuem um grande potencial de produção da enzima, para

posterior produção de xarope de frutose. Nesse sentido, os mutantes

superprodutores de inulinase de Kluyveromyces fragilis e Pichia polymorpha

são mais promissores que as cepas selvagens correspondentes (BOURGI et

ai., 1986; BAJON et ai., 1984). Partindo de várias cepas diferentes de

Kluyveromyces, ROUWENHORST et ai. (1988) selecionaram a levedura

Kluyveromyces marxianus CBS 6556, por apresentar características favoráveis

ao cultivo, tais como crescimento a temperaturas elevadas (40-45°C),

especificidade de substrato e produção de inulinase. Também ESPINOZA et

aI. (1992), ao avaliarem quatro cepas diferentes de Kluyveromyces marxianus,

perceberam na linhagem CDBB-L-278 um alto nível de atividade de inulinase.

MANZONI, CAVAZZONI (1988) observaram a produção de inulinase por

quatro leveduras diferentes e verificaram que a levedura Candida kefyr tem, a

esse respeito, um grande potencial, já que atinge níveis de atividade

. enzimática comparáveis aos das melhores cepas de outras espécies testadas.
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A literatura r~vela que a inulinase produzida por microrganismos está

disponível sob duas formas: intra e extracelular. A forma na qual a enzima se

torna disponível varia em função de diversos fatores como o microrganismo

utilizado e as condições de cultivo. Segundo EFSTATHIOU et aI. (1986), a

maior parte"da atividade da inulinase produzida por Clostridium acetobuty/icum

ABKn8 está presente no meio extracelular. Inulinase extracelular também foi

obtida por DERYCKE, VANDAMME (1984) em cultivos realizados com

Aspergillus niger. Esses autores observaram a produção de enzima intracelular

mesmo quando variaram as condições de cultivo. Variações nas quantidades

de enzima intra e extracelular também foram verificadas por NEGORO, KITO

(1973a) e NEGORO (1978), principalmente quando se mudou o tipo de

substrato no qual as leveduras Candida kefyr e Kluyveromyces fragilis foram

cultivadas. A enzima produzida por Debaryomyces phaffii em experimentos

efetuados por DEMEULLE et aI. (1981) localizava-se na parede celular, mas

era facilmente excretada para o meio de cultura, por tratamento químico.

Resultados semelhantes foram obtidos por ROUWENHORST et aI. (1988) ao

utilizarem Kluyveromyces marxianus CBS 6556 para a produção de inulinase.

MANZONI, CAVAZZONI (1992) desenvolveram estudos de otimização da

produção e purificação de inulinase extracelular, por considerarem esta forma

de enzima a mais adequada à aplicação industrial.

Considerando que a inulinase pode ser obtida a partir de""diferentes

microrganimos e condições de cultivo e, ainda, estar disponível tanto intra

quanto extracelularmente, suas características variam em função de sua

origem. Uma característica que, de acordo com a literatura, sofre grandes

alterações, é o peso molecular da inulinase. A inulinase de raízes de chicória,

purificada por CLAESSENS et aI. (1990), consistia de um polipeptídeo com

peso molecular de 70.000 Daltons, enquanto a inulinase produzida por

Aspergillus (AZHARI et aI., 1989) apresentava 81.000 Daltons. XIAO et aI.

(1989), ao estimarem o peso molecular da" enzima produzida por

Chrysosporium pannorum, notaram a presença de duas glico-proteínas com

peso molecular de 84.000 e 70.000 Daltons. Estudos realizados por

ROUWENHORST et aI. (1990), para determinar o peso molecular de inulinase
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produzida por Kluyveromyces marxianus CBS 6556, demonstram que a enzima

é constituída de polipeptídeos com peso molecular de 64.000 Daltons, e

contém de 26 a 37% de carboidratos. Nesse caso, a inulinase extracelular

corresponde a um dímero e a intracelular, a um tetrâmero. MUKHERJEE,

SENGUPTA (1987) também afirmam que a inulinase extracelular produzida por

Panaeolus papillonaceus é um dímero com peso molecular total de

116.000 Daltons. No entanto, um peso molecular de -300.000 Daltons para

inulinase extracelular de Fusarium oxysporum foi encontrado por GUPTA et aI.

(1988), o que comprova a grande variação dos valores descrita na literatura.

Outra característica importante a ser analisada é o ponto isoelétrico (pl) da

inulinase e que, igualmente, varia conforme a origem. Na literatura encontram-

se valores de pl em torno de 3,6 (ONODERA, SHIOMI,1988), 3,8 (XIAO et aI.

1989a), 4,8 (HARAGUCHI et aI., 1990) e 5,2 (UHM et aI. 1987).

Além dos estudos sobre as características intrínsecas da molécula da

inulinase, várias pesquisas têm sido feitas para determinar as condições

ótimas de atuação da enzima. Os parâmetros mais amplamente estudados são

a temperatura e o pH de atuação da enzima, que variam de 45 a 60°C e de 4,5

a 6,5 respectivamente e são mostrados na Tabela 2.1.

A literatura também traz dados sobre a estabilidade da inulinase em função

desses parâmetros. A inulinase extracelular, produzida por bactérias do

gênero Anthrobacter, mostrou-se estável a 50°C, por 30 minutos; entretanto

perdeu mais de 50% de sua atividade à temperatura de 55°C, no mesmo

espaço de tempo (ELYACHIOU, 1992). Menos resistentes ao calor são as

enzimas extracelulares obtidas por meio do cultivo de Pichia polymorpha, uma

vez que imediatamente após serem submetidas à temperatura de 55°C,

tornam-se inativas. XIAO et aI. (1989a) observaram que a inulinase extracelular

proveniente de Chrysosporium pannorum conservou-se estável ao ser

submetida, por 10 minutos, à temperatura de 45°C.
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Tabela 2.1- Temperatura e pH utilizados na determinação da atividade
enzimática da inulinase

Mais resistentes a altas temperaturas são as inulinases extracelulares

produzidas por Bacíllus subti/ís 430A, visto que, ao serem mantidas por sete

horas a 50°C, ainda presêrvaram 80% de sua atividade enzimática (VULLO et
al.,1991). A inulinase produzida por Kluyveromyces marxíanus, quando

imobilizada, mostrou ser mais estável que a enzima livre, pois ao ser exposta a

uma temperatura de 60°C, por 2 horas, manteve 100% de sua atividade

(BAJPAI, MARGARITIS, 1985a). GROOTWASSINK, FLEMING (1980)

verificaram que a 50 De, por um período de 42 horas, a inulinase obtida de

Kluyveromyces fragílís manteve-se totalmente ativa.

A estabilidade da inulinase ocorre em faixas de valores de pH que variam

conforme o tipo de microrganismo que deu origem à enzima. MUKHERJEE,

SENGUPTA (1987) observaram que a inulinase extracelular de Panaeolus

papillonaceus é estável na faixa de pH de 4,0 a 10,0. Inulinases extra e

intracelulares produzidas por Candída kefyr mostraram, ter e;3tabilidade em

valores de pH entre 3,5 e 8,0 (NEGORO, 1973; NEGORO, KITO, 1973a).

Quando submetida, por 24 horas, a valores de pH na faixa de 4,5 a 8,5 a

Microrganismo pH T(OC) Referência

Kluyveromyces marxianus 6,0 50,0 BAJPAI,MARGARITIS(1985a;

1985b;1987)

PenícillíufTIrugulosum 6,0 50,0 BARTHOMEUF et aI. (1991)

Clostridium acetobuty/ícum 5,5 45,0 LOOTEN et aI. (1987)

Kluyveromyces fragilis 4,5 50,0 WORKMAN, DAY (1983)

Candída'kefyr 4,5 50,0 NEGORO, KITO (1973)

Panaeolus papíllonaceus 6,5 50,0 MUKHERJEE, SENGUPTA,

(1985)

Candída kefyr 4,7 60,0 MANZONI, CAVAZZONI (1988)
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inulinase extracelular produzida por Chrysosporium pannorum não apresentou

perda de atividade (XIAO, et ai., 1989a).

A estabilidade durante a estocagem da inulinase também foi examinada.

BAJPAI e MARGARITIS (1985a, 1985b, 1987) constataram que, a 4°C, a

atividade enzimática da inulinase obtida de Kluyveromyces marxianus

mantinha-se inalterada por 30 dias e que, à temperatura ambiente, a perda de

atividade era de apenas 6%, no mesmo espaço de tempo.

2.2 - OBTENCÃO DE INULlNASE

A obtenção da inulinase baseia-se no cultivo de microrganismos (bactérias,

leveduras e fungos) tanto em incubadores rotativos quanto em biorreatores.

Dentre os vários microrganismos cultivados em frascos Erlenmeyer destacam-

se: Anthrobacter globiformis (pH 7,0; 30°C por 8 horas) (HARAGUCHI et ai.,

1990), Aspergillus niger (pH 5,0; 28°C por 192 horas) (BAYSAL et ai., 1994),

Chrysosporium pannorum (pH 5,0; 27°C por 7 dias) (XIAO et ai., 1988, 1989a),

Kluyveromyces fragilis (pH 5,0; 30°C por 96 horas) (NEGORO, 1978) e

Candida kefyr(pH 4,5; 30°C por 96 horas) (NEGORO, 1978).

o cultivo de microrganismos em biorreatores para obtenção de inulinase pode

ser conduzido empregando-se processos contínuos ou em batelada.

ROUWENHORST et ai. (1990); ALLAIS et ai. (1986; 1987a); PAREKH,

MARGARITIS (1985) e LOOTEN et aI. (1987) obtiveram inulinase em

biorreatores com volumes de 1 a 2 litros, por processo em batelada. As

condições de cultivo, de .acordo com o microrganismo utilizado, variaram nas

seguintes faixas: temperatura de 30 a 50 ac, pH 4,5 a 8,0; aeração de 1,0 a

1,2 wm e agitação de 200 a 250 min-1.Em biorreatores com maior capacidade.

(14 litros), MANZONI, CAVAZZONI (1988) obtiveram inulinase por processo

em batelada, em condições semelhantes às dos biorreatores de menor volume.

Apenas a agitação apresentou uma variação significativa: 20min-1. Cultivos

contínuos, em condições semelhantes às do processo em batelada, também
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foram realizados para obtenção de inulinase (MARGARITIS, BAJPAI, 1982;

GROOTWASSINK, HEWITT, 1983; ELYACHIOU et aI., 1992;

ROUWENHORST et aI., 1988; 1990). Nenhum dos trabalhos citados envolveu

- o conceitode KLapara melhordefiniras condiçõesde suprimentode oxigênio

para o meio de cultivo, o que impossibilita a utilização das mesmas condições

em novos processos.

A inulinase pode ser empregada para diversas finalidades. A obtenção de

xarope de frutose, anteriormente citada, é uma das aplicações mais visadas

industrialmente. Ela exige porém que o desempenho da enzima seja testado.

MANZONI, CAVAZZONI (1988), após concentrarem a enzima, utilizaram-na

para testes de hidrólise de inulina pura e de extrato de Helianthus tuberosus.

Em ambos os casos houve hidrólise de 92% da inulina, após um período de 6

horas. Segundo WORKMAN, DAY (1984), 96% da inulina presente em bulbos

de dália foi hidrolisada após 10,5 horas.

2.3 - AMPLlACÃO DE ESCALA DO CULTIVO EM BIORREATORES

A aplicação industrial da inulinase somente será viável se a enzima estiver

disponível no mercado em grandes quantidades e com preços competitivos

(PAREKH, MARGARITIS, 1986). Para isso é necessário que se definam as

condições de pH e temperatura favoráveis à obtenção de xarope de frutose,

(DERYCKE, VANDAMME, 1984; VULLO et aI., 1991) e que a enzima

produzida em larga escala apresente os mesmos níveis de atividade e

produtividade obtidos em escala de bancada (TONG, INLOES, 1990).

Muitos levantamentos foram feitos não só dos parâmetros de cultivo para

obtenção de inulinase em pequena escala, como também dos parâmetros de

hidrólise da inulina para a produção da frutose. Resta, agora, verificar a

viabilidade dos resultados em grande escala.
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Ampliar escala implica reproduzir, num equipamento de maiores dimensões, os

resultados obtidos com sucesso numa escala menor. Normalmente os

resultados são expressos em termos de produtividade de células ou de algum

produto intracelular ou extracelular (TACIRO, 1992). De acordo com TONG,

INLOES (1990), para viabilizar a ampliação de escala de qualquer processo

fermentativo, é indispensável primeiro definir o microrganismo mais adequado. .

ao processo, o meio de cultivo e as condições de agitação e aeração. Os

autores afirmam ainda que os problemas encontrados na ampliação de escala

de um processo fermentativo somente estarão resolvidos quando o

desempenho do processo em larga escala (medido em termos de

produtividade, eficiência de conversão do substrato em produto ou pureza do

produto) for tão bom quanto ou melhor que o melhor desempenho conseguido

em escala de bancada.

As condições necessárias para um ótimo crescimento ou produtividade de

algum metabólito num processo bioquímico, normalmente empregadas num

biorreator de laboratório são: temperatura, pH, concentração de oxigênio,

pressão, concentração de nutrientes e tensão de cisalhamento. Segundo

TACIRO (1992), ampliar escala' envolve manter essas condições

independentemente do volume do biorreator. Se essas condições forem as

mesmas e não .ocorreremmutações que alterem a cinética de crescimento ou a

produção de metabólitos, a produtividade por volume deverá ser a mesma

tanto em escala menor quanto num sistema maior. Manter as mesmas

condições independentemente do volume significa, principalmente, ficar atento

à agitação, à aeração e ao controle de temperatura. Esses aspectos do cultivo

são influenciados diretamente pela dinâmica do fluido. Desse modo, aspectos

de mecânica do fluido de um biorreator agitado estão fortemente ligados à

ampliação de escala do processo.

Após definidos todos os parâmetros ótimos de cultivo em pequena escala,

deve-se partir para o estudo da ampliação da escala do processo. O

coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio (KLa) é um dos

parâmetros mais importantes a ser adotado como critério de ampliação de
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escala de processos fermentativos aeróbios. Segundo XIONGWEI, SIWEN

(1995), a determinação do KLa de um biorreator ou de um cultivo é essencial

para se estabelecer a eficiência de aeração e para quantificar os efeitos das

variações operacionais no fornecimento de oxigênio. Esta medida do

desempenho da transferência de oxigênio da fase gasosa para a fase líquida é

de grande importância, uma vez que o oxigênio é utilizado na síntese de

produtos e biomassa. (OOSTERHUIS, KOSSEN, 1984; YANG et a/., 1988;

AIBA et a/., 1973; XIONGWEI, SIWEN, 1995).

A medida do valor do KLapode ser feita na presença de células, como no caso

do método dinâmico (KOIZUMI, AIBA, 1984; MIGNONE, ERTOLA, 1984) e do

balanço gasoso (YANG et aI., 1988) ou na ausência de células, como no caso

do método do sulfito (COOPER, 1944) e do polarográfico (PIRT, 1975). O

método de medida do KLana ausência de biomassa, empregando eletrodos de

resposta rápida da concentração de oxigênio dissolvido, é vantajoso em

comparação com os métodos químicos, porque pode ser adotado para meios

diferentes, sem envolver reações químicas que podem afetar a resistência do

filme líquido da bolha de gás (PIRT, 1975).

2.4- PROCESSOS DE SEPARACÃO ("DOW~ROCESSING")

A produção de enzimas extracelulares envolve normalmente a separação de

compostos indesejáveis, presentes no meio de fermentação, como células,

componentes celulares, proteínas contaminantes, sais e água. Por este motivo,

torna-se necessário o emprego de várias etapas nos processos de separação,

que correspondem de 15 a 70% do custo total do produto (HACKING, 1986).

. Métodos de separação modernos, eficientes e apropriados à grande escala

estão se tornando cada vez mais necessários para se possibilitar um maior

desenvolvimento dos processos biotecnológicos. Isto é resultado,

principalmente, do rápido progresso no campo da engenharia genética e de

novas técnicas de DNA recombinante, assim como do surgimento de novos
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produtos obtidos por via biotecnológica (KREI, HUSTEDT, 1989; DECHOW,
1989; ASENJO, 1990).

Alguns métodos de separação e purificação de inulinase são citados na

literatura, mas se referem a operações realizadas em pequena escala, com a

finalidade de obter a enzima para caracterização e estudos laboratoriais. Estas

técnicas consistem na precipitação por acetona (VULLO et aI., 1991;

GROOTWASSINK, FLEMING, 1980;), concentração por ultrafiltração

(MANZONI, CAVAZZONI, 1988; 1990; 1992), precipitação por sulfato de

amônio (ELYACHIOU et aI., 1992; KAUR et aI., 1992), precipitação por ácido

tânico (NEGORO, 1978), e técnicas de cromatografia (ELYACHIOU et

aI.,1992; HARAGUCHI etal., 1990; SEKI etal., 1989; WORKMAN, DAY, 1983).

Neste trabalho, três importantes técnicas de separação da enzima inulinase

foram testadas, inicialmente em pequena escala e posteriormente em escala

. ampliada. As técnicas utilizadas foram: filtração tangencial, extração líquido-

líquido por micela reversa e cromatografia de troca iônica em leito fluidizado.

2.4.1 - FILTRACÃO TANGENCIAL

Filtração é o processo de remoção física de materiais suspensos de um

determinado volume de líquido ou gás, por pressionamento através de um

material poroso (membrana filtrante) que retém a fração sólida e permite a

passagem do fluido. Especialmente as filtrações tangenciais são amplamente

aplicadas em processos biotecnológicos para separação de pequenas

partículas em suspensão, além da concentração e separação de moléculas

solúveis (WHEELWRIGHT, 1991; CHARM, 1978; RIESMEIER et aI., 1989;

NUCLEPORE). De acordo com BOWEN (1993), as filtrações por meio de

membranas estão entre os mais eficientes processos de separação de

proteínas de suspensões contendo partículas, como, por exemplo, células

microbianas. A purificação de enzimas extracelulares está entre as principais

aplicações dos diversos tipos de filtração em processos biotecnológicos

(KRONER, et al.,1984; RÃHSE, CARDUCK, 1985).' As filtrações podem ser

\



l
- - -- ---- -- - - - - -- - - -

15

empregadas para remover a bioma~sa presente no final da fermentação ao

mesmo tempo que permite a passagem da enzima através da membrana. De

acordo com ZAHKA, LEAHY (1985) e BOWEN (1993), a maioria dos processos

de filtr~ção aplicados à biotecnologia são operados de forma tangencial, na

qual a solução de alimentação é bombeada paralelamente à membrana. Os

mesmos autores afirmam, ainda, que os processos de filtração tangencial

apresentam importantes vantagens em relação aos processos tradicionais,

como: maior obtenção de filtrado por reduzir a formação de depósitos sobre a

superfície da membrana; possibilidade de se trabalhar em sistemas fechados;

obtenção de produto concentrado e com uma consistência que permite seu

processamento posterior; possibilidade de obtenção do concentrado com

conteúdo que pode variar de acordo com o desejado; fracionamento dos

solutos pelos seus tamanhos e, ainda, possibilidade de lavagem do

concentrado ao final da filtração, utilizando o mesmo si$tema (BOWEN, 1993;

ZATTKA, LEAHY, 1985).

f,

A aplicação de processos com membranas para solucionar problemas de

separação em sistemas fluidos tem crescido em alguns setores da indústria de

produtos biotecnológicos. Isto se deve às vantagens no investimento em

equipamentos nesse setor industrial (BOWEN, 1993). Segundo o mesmo

autor, para que os processos de separação por membrana sejam viáveis, as

condições de trabalho devem ser otimizadas, e os aspectos seguintes, em

ordem de importância, devem ser considerados: recuperação do produto

desejado, fluxo do filtrado e regeneração posterior da membrana. Um bom

resultado depende de diversos fatores como, por exemplo, a velocidade de

alimentação, a pressão de trabalho e o tipo de membrana a ser empregada

(FILTRON).

As técnicas de separação por membranas são aplicadas em uma grande

diversidade de processos. Cada aplicação requer um tipo específico de

membrana (KRONER, NISSINEN, 1987). Várias aplicações são listadas na

Tabela 2.2. A aplicação de membranas em um processo biotecnológico pode

também abranger a purificação de meios de cultura antes do início do

í!iJ
!i

\
!í
j
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processo fermentativo, visando a remoção de proteínas não hidrolisadas, a

separação de células e sua lavagem após a fermentação, a remoção de

fragmentos celulares após rompimentos das células, a concentração do

produto obtido após a fermentação e a diafiltração do produto antes de se

iniciarem processos posteriores de purificação (TUTUNJIAN, 1985).

Segundo PUSCH (1980), a melhor forma de condução de cada um desses

processos é, geralmente, definida de acordo com a força motriz (Udriving-

force") de natureza elétrica ou hidrostática a ser aplicada através da

membrana, gerando uma diferença de concentração do composto a ser

separado.

Uma melhor compreensão dos mecanismos de operação dos processos de

separação por membranas requer conhecimento sobre a natureza do material

filtrante- a ser empregado. Os materiais usados para filtração são comumentê

constituídos de materiais poliméricos como as poliamidas, polisulfonas,

policarbonatos e um grande número de outros polímeros (MULDER, 1991).

Conforme afirma o autor, estes polímeros sintéticos melhoram a estabilidade

química da membrana e proporcionam maior resistência à degradação

microbiana, tornando-a altamente adequada para uso em processos

- biotecnológicos.Alguns critérios são necessáriosna escolha de membranas

usadas em processos de separação, tais como a possibilidade de obtenção de

elevado fluxo de filtrado, permeabilidade, resistência química e térmica, assim

como durabilidade. PUSCH (1980) afirma que, por esse motivo, têm sido

despendidos grandes esforços nos últimos anos, para se encontrar a melhor

forma de aplicação das membranas disponíveis no mercado.

Os dois tipos de processos de filtração com membranas mais usados para

purificação de proteínas são a microfiltração e a ultrafiltração (BOWEN, 1993).

A escolha de um desses dois tipos de filtração depende principalmente do

tamanho das partículas a serem removidas. WHEELWRIGHT (1991) diz que a

microfiltração é, em geral, empregada para remover partículas com tamanhos

na faixa de 0,05 J.lm a aproximadamente 2 J.lm. A ultrafiltração remove
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partículas ou moléculas cujo tamanho coincide em parte com essa faixa,

variando de aproximadamente 0,2 ~m até em torno de 2,0 nm

(WHEELWRIGHT, 1991; BOWEN, 1993; FILTRON).

Tabela 2.2 - Processos de Separação por Meio de Membranas e Suas
Aplicações

*TMP- Diferença de Pressão Hidrostática

PRESSAO DE

PROCESSO TRABALHO
APLICAÇÕESPARA

TRANSPORTE
DE MASSA*

Microfiltração TMP:0,1-0,5 bar Separação de
Compostos
Suspensos

Concentração,
Ultrafiltração TMP: 1-10 bar fracionamento, e

purificação de
soluções

macromoleculares

Concentração de
Osmose TMP: 10-100 bar componentes de
Reversa baixo peso

molecular

Separação de
Diálise . Diferença de componentes com

Concentração baixo peso
molecular de

soluções
macromoleculares

Separação de
Membranas Diferença de componentes de

Líquidas Concentração soluções
fortemente

diluídas (faixa de
ppm)

Retirada de sal e
Eletrodiálise Diferença de ácido de soluções

Potencial Elétrico com componentes
neutros de baixo
peso molecular

Separação TMP: 0-1 bar Separação de
Gasosa gases e vapores

Separação de
Pervaporação. TMP: 0-1 bar soluções e

misturas
azeotrópicas

Destilação com TMP: 0-1 bar Dessalinização e
Membranas concentração de

solucões
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Do ponto de vista prático, as membranas são normalmente caracterizadas de

acordo com seus graus de retenção de moléculas ou solutos com peso

molecular conhecidos. Por exemplo, uma determinada membrana que retenha

acima de 90% das moléculas de um tipo particular de proteínas com peso

molecular acima de 10.000 Da seria classificada como tendo um limite de

exclusão do peso molecular ("Cut-off') de 10.000 (BOWEN, 1993; KRONER,

1987).

De acordo com a FILTRON, as membranas de ultrafiltração retêm

macromoléculas maiores que o limite nominal do peso molecular ("Cut-off') das

membranas e permitem a passagem livre das espécies moleculares como os

sais, tampões ou solventes, que são significativamente menores que o "Cut-

off' da membrana. As macromoléculas retidas pelas membranas são

concentradas e as espécies -de baixo peso molecular são removidas

(FILTRON). Este é um processo de separação, segundo JONSSON,

JOHANSEN (1991), em que a seletividade é principalmente determinada pelo

tamanho da partícula.

Segundo BOWEN (1993), a ultrafiltração é o método mais eficiente de

concentração dê soluções protéicas e sua principal aplicação em biotecnologia

é na concentração de soluções diluídas de enzimas extracelulares. Os

principais parâmetros que influenciam na ultrafiltração são as propriedades da

membrana e do meio, assim como as condições fluidodinâmicas a que são

submetidas(KRONER,1992).

O uso de membranas de microfiltração é um dos mais eficientes

procedimentos para separação de células microbianas e células rompidas

(BOWEN, 1993). Este tipo de membrana retém células elou fragmentos de

células e permite a passagem de espécies de menor peso molecular

(FILTRON, ). As membranas de microfiltração, normalmente, competem com

processos de centrifugação, e sua grande vantagem é que a separação de

biomassa do meio de cultura é total, fato que não ocorre nos processos de

centrifugação (BOWEN, 1993). TUTUNJIAN (1985) afirma que em comparação
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com os processos de centrifugação, a filtração é muito mais vantajosa,

inclusive no aspecto econômico, pois além de proporcionar uma maior

recuperação de células, requer 30% a menos de investimento de capital e

representa um custo operacional 25% menor

2.4.1.1-TIPOS DE FILTRO USADOS EM MICRO- E ULTRAFILTRACÃO

Filtros com fluxos tangenciais para separação de células e enzimas têm sido

desenvolvidos para melhor controlar a concentração de polarização e

entupimento das membranas. Eles removem o "bolo úmido" do módulo

enquanto suprimem, em parte, o acúmulo de impurezas sobre a superfície da

membrana (BELFORT, 1989). Os processos de filtração, em geral, são

realizados por intermédio de diversos tipos de filtro, entre os quais pode-se

citar os do tipo cassete ("Plate and Frame"), os tubulares e os rotativos.

Conforme se observa na Figura 4.2.2 (Materiais e Métodos), os filtros do tipo

cassete são constituídos de múltiplas camadas, compostas de folhas de

membrana de ultrafiltração ou microfiltração, colocadas entre separadores de.

filtrados e retidos (CHARM, 1978; FILTRON). É desejável que o fluido a ser

colocado nesse tipo de filtro seja pré-filtrado, para remoção de partículas

superiores a 10 Ilm de diâmetro (FILTRON). Nos filtros do tipo cassete, os

canais entre as membranas onde o fluido circula variam em configuração,

apresentando-se de duas maneiras: canais tortuosos e canais abertos. Os

canais tortuosos favorecem a criação de uma leve turbulência durante a

passagem do fluido, minimizando a formação de camadas de material sólido

sobre a membrana, que causam entupimento (WHEELWRIGHT, 1991). Os

filtros com canais abertos são mais adequados ao processamento de produtos

obtidos de fermentações, meios contendo partículas e fluidos viscosos, por

serem menos susceptíveis a entupimento (FILTRON). Esses filtros também

são indicados para o processamento de soluções macromoleculares delicadas

ou meios celulares em que as forças de cisalhamento podem alterar ou

danificar o produto de interesse (FILTRON). Segundo TUTUNJIAN (1985), os
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filtros do tipo cassete apresentam a vantagem de poder trabalhar a altas

pressões (até 6,9 bar).

Os filtros tubulares são usados quando se deseja obter condições de

escoamento turbulento do fluido durante o processo de filtração (BOWEN,

1993). Podem ser feitos de diversos tipos de material, entre eles a cerâmica e

o polipropileno.

Segundo SCHACKLETON (1987), as membranas de cerâmica são mais

comumente encontradas na forma de puro óxido de alumínio (Ab03) ou

zircônia (Zr02) e seus poros têm um tamanho aproximado de 15 ~m. O autor

destaca ainda as vantagens dessas membranas para a indústria de alimentos

e de produtos biotecnológicos como de apresentar tamanhos de poro

consistentes, maior porosidade, alta resistência mecânica, estabilidade mesmo

quando submetidas a altas temperaturas (com possibilidade de serem

esterilizadas com vapor), capacidade de. operação a altas pressões, e

resis~ência a produtos químicos. Além dess.as vantagens, sua limpeza se

processa em ciclos curtos e com materiais relativamente baratos. A maioria

dos estudos biotecnológicos realizados com esse tipo de filtro mostraram a

possibilidade de se trabalhar com fluxos maiores que os possibilitados pelas

membranas poliméricas e por maiores períodos de tempo entre os ciclos de

limpeza (SHACKLETON, 1987). Porém, segundo BOWEN (1993), esse tipo de

membrana tem a desvantagem de apresentar variações em sua carga elétrica

superficial durante determinadas filtrações, podendo ocasionar problemas em

casos de mudança de pH do meio. O autor afirma ainda que ou as membranas

de cerâmica são produzidas em formas de tubo (múltiplos tubos em uma

matriz), ou o material é sustentado por uma matriz em forma de malha para

permitir a passagem do fluido.

Além dos filtros tubulares e de cassetes, tem sido dada uma atenção especial

ao uso de filtros que utilizam movimentos circulares em processos

biotecnológicos. Tais tipos de módulo apresentam algumas vantagens em

comparação com os outros citados e são de comprovada eficiência
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(REBSAMEN, ZIEGLER, 1986; VIGO, ULlANA, 1986; REBSAMEN et aI., 1985;

KRONER, 1987,1989). Devido às diferenças na velocidade radial do fluido no

pequeno espaço entre os cilindros rotativos do filtro, gera-se o fenômeno de

fluxos secundários, ou seja, os "vórtices de Taylor" (Figura 4.2.6 - Materiais e

Métodos), proporcionando uma melhora significativa na transferência de

massa através da membrana (KRONER, NISSINEN, 1987). Segundo

REBSAMEN, ZIEGLER (1986) durante a separação de protease extracelular,

que ocorre concomitantemente com a concentração celular, a recuperação da

enzima é da ordem de 94%. Devido a isso, esses autores concluíram que a

baixa retenção de enzimas nas membranas dos filtros rotativos mostra que a

camada de gel na superfície da membrana é mantida ao mínimo durante a

filtração. De acordo com KRONER (1987; 1989), o filtro rotativo

"Biodruckfilter", de elevada eficiência, pode também ser usado para separação

e lavagem de células animais sob condições esterilizadas (ver Figura 4.2.5 -

Materiais e Métodos). A grande estabilidade de células sensíveis a este tipo de

filtro deve-se ao fato de que mesmo com.altos fluxos circulares tem-se uma

baixa tensão de cisalhamento sobre as partículas suspensas (KRONER,

1989). Experimentos feitos por KRONER (1987; 1989) com filtros rotativos

mostraram que é possível trabalhar-se com baixas pressões de operação e

baixo nível de entupimentoda membrana, sem prejudicar o bom rendimento do

filtro. Em estudos de filtração que comparam o desempenho do filtro rotativo

com outros tipos de filtro, utilizando-se o mesmo meio, observou-se um

aumento do fluxo de filtrado do filtro rotativo. Esse aumento foi de

aproximadamente três vezes o volume de fluxo dos f.iltros tubulares, com uma

ampla faixa de concentração celular. KRONER, NISSINEN (1987) compararam

a transmissão da enzimaformiato-desidrogenase de Candida boidini (rompida),

através do "Biodruckfilter", dos módulos de cerâmica e de filtros tubulares com

membranas de polisulfona. No decorrer da filtração, houve um aumento da

pressão através da membrana, aqui denominado de pressão de

transmembrana, que causam uma queda na transmissão da enzima pela

membrana de até 80%. Já no filtro rotativo, a queda foi inferior a 20%.

Segundo REBSAMEN, ZIEGLER (1986), este filtro pode também ser

empregado em processos integrados, como por exemplo, acoplado a um
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biorreator em operação contínua, em processos que visam manter a alta

densidade celular através da reciclagem das células.

De acordo com TUTUNJIAN (1985), alguns cuidados em relação ao uso de

membranas se referem à sua limpeza. As membranas, independentemente do

processo empregado, devem ser limpas após o uso. Sendo a maioria das

membranas altamente resistentes a variações no pH, elas podem ser limpas

com hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio, ácido fosfórico, detergentes

bioquímicos e outros. agentes químicos indicados pelo fabricante. Conforme

recomenda a FILTRON, a limpeza deve ser efetuada nas mesmas condições

de trabalho de uma filtração padrão. Um ciclo de limpeza dura

aproximadamente uma hora, a temperaturas que variam de 20 a 40°C. Estas

mesmas condições podem ser usadas para membranas altamente entupidas.

Segundo a FILTRON, após a limpeza, os filtros podem ser estocados a 4°C,

por um pequeno período de tempo. Em caso de estocagem à tempertura

ambiente e por períodos mais longos, deve-se bombear pelo filtro uma solução

0,05% de hidróxido de sódio ou de hipoclorito de sódio 10 ppm.

2.4.1.2 - DIAFIL TRACÃO

Os processos de diafiltração utilizam a habilidade dos filtros de seletivamente

deixar passar compostos com baixos pesos moleculares, normalmente os sais,

ao mesmo tempo em que proporcionam a retenção de moléculas maiores. Por

meio da remoção dos solutos e sua substituição pelo mesmo volume de água

deionizada ou tampão, o produto retido é purificado. Como o volume

permanece constante, a concentração do produto de interesse permanece

também constante. A remoção de compostos de baixo peso molecular (p.ex.

sais) de soluções enzimáticas é muito importante para a concentração de

enzimas extracelulares a partir de soluções diluídas (TUTUNJIAN, 1985). Na

microfiltração, as células, para se separarem, são lavadas pelo processo de
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diafiltração que deixa passar pela membrana compostos com dimensões

menores, como é o caso das enzimas.

o objetivo principal da diafiltração é, então, o de remover determinados

componentes como uma proteína ou um antibiótico de células intactas ou

rompidas (RIESMEIER, 1989; TUTUNJIAN, 1985). É importante ressaltar que

não existem perdas ou contaminações nesse processo.

2.4.1.3- AMPLlACÃO DE ESCALA DO E.ROCESSO~CÃO

Segundo GLABIZEWSKI (1991), a ampliação de escala de um processo de

filtração é convenientemente conseguida, pela simples utilização do fluxo e da

pressão de transmembrana previamente otimizados em pequena escala. É

fundamental que algumas condições sejam mantidas constantes, como o

material da membrana e a geometria do sistema (GLABISZEWSKI, 1991;

FILTRON). Nos sistemas de filtração existentes, as membranas são contidas

em módulos sob pressão, que podem ser distribuídos de forma a aumentar a

área de filtração e proporcionar o fluxo desejado. Esta área é, primeiramente,

calculada em função dos resultados obtidos em pequena escala (pressão e

fluxo de alimentação). Após estabelecer o tempo e os volumes a serem

utilizados no processo desejado, um fluxo global de filtração é calculado. De

acordo com TUTUNJIAN (1985), dados de fluxo são usados para determinar a

área total requerida. A precisão da ampliação de escala depende da

manutenção de parâmetros como a pressão de entrada e de saída do fluido, a

velocidade de recirculação, o conteúdo e a concentração do produto desejado,

o tipo e configuração da membrana e o tempo total do processo (TUTUNJIAN,

1985).
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2.4.1.4- FORMACÃO DO GEL DE POLARIZACÃO

O fenômeno de aumento de concentração entre a solução que está sendo

filtrada e a superfície da membrana é chamado de concentração de

polarização ou gel de polarização (WHEELWRIGHT, 1991). Mesmo as

membranas microporosas podem rejeitar um número significante de

macromoléculas (KRONER, 1986). Essa rejeição pode limitar

significativamente a separação de suspensões celulares e até mesmo d~

enzimas. Camadas densas de partículas formadas sobre as membranas,

alteram suas características de separação drasticamente. O tamanho das

partículas, a concentração e o peso das moléculas de proteína, C?pH, a

concentração de sal e a compressibilidade das camadas formadas, sob certas

condições fluidodinâmicas, influenciam fortemente no transporte de

macromoléculas através da membrana (KRONER et aI., 1984; 1987). A

retenção de materiais particulados resulta na formação de um "bolo de filtro"

sobre a superfície da membrana, mesmo a altas velocidades de fluxo. Tais

depósitos geram uma alta resistência ao fluxo do filtrado. Somando-se a isto, a

penetração de partículas na membranatambém ocorre, levando a um bloqueio

parcial, com conseqüente perda de fluxo. Provavelmente, o tipo de bloqueio

mais prejudicial é o de partículas cujo diâmetro tenha, aproximadamente, as

mesmas dimensões do diâmetro dos poros, pois, neste caso, o bloqueio da

membrana pode ser completo (BOWEN, 1993). À medida que a cobertura

sobre a membrana aumenta, a resistência ao fluxo do fluido através do bolo do

filtro também cresce (CHARM, 1978). De acordo com WHEELWRIGHT (1991),

a fração aquosa da solução move-se através da camada de gel, por terem sido

submetidos a uma pressão de transmembrana e carregam consigo, através da

membrana, solutos que possuem pequeno peso molecular. Os solutos com

peso molecular mais elevados são carregados também pelo fluido, mas não

passam pela membrana. Isto leva a um constante aumento da camada de gel.

Os solutos que não passam pela membrana retomam ao meio por difusão,

partindo da membrana. WHEELWRIGHT (1991) afirma ainda que o fluxo de

filtrado é governado pela velocidade de passagem através da camada de gel e

da membrana. Diversos estudos experimentais de ultrafiltração e
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microfiltração, usando o sistema de filtração tangencial com agitação ou não,

demonstram que o fluxo de filtrado obtido com soluções protéicas é muito

reduzido, se comparado com os obtidos com solventes puros e em condições

idênticas (RIESMEIER, 1987; BELFORT, 1989). Evidentemente, uma parte do

declínio do fluxo de filtrado é devida à concentração de polarização e à

pressão osmótica da proteína. A outra parte pode ser atribuída aos diferentes

tipos de interação entre a proteína e a superfície da membrana, como, por

exemplo, a adsorção (ligação do soluto à superfície da membrana,

normalmente por interação hidrofóbica) e deposição (BOWEN, 1993;

KRONER, 1992). BOWEN, GAN (1992) destacam o fato de que esses

obstáculos à passagem do filtrado pela membrana provocam, muitas vezes, a

perda de atividade enzimática nos processos cujo objetivo principal é a

separação de enzimas. De acordo com os mesmos autores, estas perdas

podem ser medidas, levando em consideração o fluxo de filtrado obtido e o

perfil da transmissão da enzima através da membrana, em função da pressão

de transmembrana em diferentes velocidades tangenciais.

Em síntese, um processo eficiente de filtração é aquele em que as condições

de trabalho favoreçam ao mínimo a formação do gel de concentração.

Segundo lUAS, GOVIND (1993), os parâmetros operacionais que geralmente

afetam a concentração de gel de polarização são a velocidade de alimentação,

a pressão, a temperatura, as concentrações de sólidos na alimentação, a

geometria do filtro e o diâmetro do poro (ou "cut-off' no casos das membranas

de ultrafiltração). Existem várias estratégias para a redução do gel de

polarização durante uma filtração. RIESMEIER (1987) mostrou que, com o

aumento do tamanho do poro de 0,1 para 1,2 J.1m,há uma significativa redução

da altura da camada de gel sobre a membrana. LE, WARD (1984), citados por

- KRONER(1992),observaramumaumentode aproximadamente20% do fluxo,

quando se aumentou o tamanho do poro de 0,20 para 0,45 J.1m,e um

decréscimo, quando se utilizaram membranas de 0,65 J.1m.Os autores

atribuem o fenômeno à penetração de partículas na estrutura da membrana,

resultando em um maior bloqueio dos poros. Segundo RIESMEIER (1987), a

altura da camada sobre a membrana aumenta com o aumento da pressão de
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transmembrana e com a concentração celular, e diminui assintoticamente com

o aumento da velocidade dofluxo tangencial.

2.4.1.5 - EQUACIONAMENTO

TANGENCIAL

DO PROCESSO DE FILTRACÃO

As equacões a serem aqui apresentadas referem-se somente aos processos

de filtração tangencial, pois este foi o tipo de processo empregado no presente

trabalho. De acordo com WHEELWRIGHT (1991), o processo de filtração

tangencial é caracterizado pelo bombeamento da solução de alimentação com

fluxo paralelo à superfície da membrana filtrante, a uma determinada

velocidade que pode variar de 1,0 a 8 m/s, com uma diferença de pressão de

1,0 a 5,0 bar. Uma fração líquida (filtrado) passa através da membrana e a

solução de alimentação sai do filtro mais concentrada (retido), podendo ser

reciclada para uma maior concentração do produto. Durante o processo de

filtração (micro ou ultrafiltração), é exercida uma pressão sobre a solução a ser

filtrada e que está em contato com a membrana (TUTUNJIAN, 1985). Isto

proporciona um fluxo das substâncias dissolvidas e dos compostos em

suspensão, em direção à superfície do filtro, onde um gradiente de

concentração de substâncias é formado pela retenção da membrana. Como

citado anteriormente, esse fenômeno é denominado de concentração de

polarização.

De acordo com RIESMEIER, KRONER (1987), vários modelos matemáticos

foram propostos para prever o fluxo de filtrado em uma filtração tangencial. No

entanto, nenhum desses modelos pode ser usado com sucesso para descrever

a influência de todos os parâmetros envolvidos no processo, visto que, durante

a sua elaboração, são feitas muitas simplificações.

ZAHKA, LEAHY (1985) afirmam que, na operação de módulos de filtração

tangencial, a pressão e o fluxo de alimentação são os parâmetros mais fáceis

de serem controlados. O fluxo da filtração tangencial é influenciado por
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diferentes tipos de pressão na entrada e na saída do filtro, assim como na

saída do filtrado. Um diagrama esquemático desse tipo de filtração proposto

por TUTUNJIAN (1985) é mostrado na Figura 2.2. O fluido do processo

percorre transversalmente o filtro e sofre uma queda de pressão, da entrada

(Pi) para a saída (Po). Segundo TUTUNJIAN (1985), durante a operação, os

fluxos de filtrado são otimizados pela variação da velocidade tangencial de

circulação, medida indiretamente por AP, que é definida como:

I AP=Pj- Po I (Equação 2.1)

Sendo:
Pi= PressãonaEntradado Fluido(bar)
Po= PressãonaSaídado Fluido(bar)

A força exercida através da membrana - Pressão de Transmembrana (TMP) -
é definida como:

I ATMP = (Pi + Po)/2 - Pt I (Equação 2.2)

Sendo:
Pf= Pressãonasaídado Filtrado(bar)

Combinando as Equações 2.1 e 2.2, obtém-se:

I ATMP = (Pi + Po- 2Pt)/2 I (Equação 2.3)

No decorrer do processo de filtração, as válvulas de saída do filtrado e do

retido permanecemabertas e consequentementeos valores de Pt e Po são

constantes. Pode-se então verificar, de acordo com a Equação 2.3, uma

dependência de ATMP somente em relação às variações causadas por Pio

Sendo assim, a ATMP está diretamente relacionada com a velocidade de

alimentação do filtro, uma vez que esta influencia diretamente os valores de Pio
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Figura 2.1 - Esquema da filtração tangencial com os pontos de medida das

pressões de operação

Em filtrações realizadas em filtro tubular, RIESMEIER (1987) observou um

aumento linear do fluxo de filtrado com um aumento do fluxo tangencial sobre

a membrana. Segundo TUTUNJIAN (1985), teoricamente o fluxo poderia ser

aumentado indefinidamente, simplesmente pelo aumento da velocidade e da

pressão de alimentação. O aumento da pressão, logicamente, é limitado pelas

condições de operação do equipamento, pois a maioria dos sistemas trabalha

sob pressão máxima de 6,9 bar. O autor afirma ainda que, quando a TMP de

trabalho ultrapassa a metade da pressão máxima tolerada pela membrana, há

uma queda do fluxo. O início dessa queda demarca o ponto em que ocorre o

início da forry1açãodo gel de polarização. Em uma filtração sem formação de

camada de gel, o fluxo varia linearmente com a TMP. Na filtração de água, por

exemplo, essa relação linear com a pressão é clara. Conforme RIESMEIER et

aI. (1989), o fluxo do filtrado aumenta linearmente até uma determinada TMP,

quando então se inicia a formação da camada de gel, que aumenta a

resistência ao fluxo de filtrado. Com base nesse fato, poder-se-ia concluir que,

sempre que a TMP fosse aumentada, o fluxo de filtrado também aumentaria. A

realidade, porém, mostra que, a partir de um determinado momento, o fluxo
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mantém-se constante, ou seja,' seu aumento cessa, mesmo que se continue a

elevar a TMP (KRONER, SCHÜTTE, 1989). Assim sendo o efeito do

entupimento não pode ser contornado por variações na TMP. Em resumo, o

fluxo de filtrado é controlado pelo ajuste das pressões de operação e fluxos de

circulação sobre a membrana.

2.4.1.6 - CONCENTRACÃO E DIAFILTRACÃO

FILTRACÃO TANGENCIAL

DE SOLUCÕES POR

O aumento na concentração celular do meio a ser filtrado provoca uma queda

do fluxo através da membrana, conforme observou RIESMEIER (1987), ao

trabalhar com módulos tubulares em concentrações celulares de 0,7; 1,1 e

5,0% (v/v). Isso também foi verificado por KRONER et aI. (1984). Segundo

estes autores, em filtrações cujo objetivo é obter uma elevada concentração

celular, o fluxo decresce à medida que aumenta a concentração de células

durante o processo. Esta queda no fluxo é mais nitidamente observada na

etapa final do processo, quando a concentração celular é muito elevada

(MOUROT et ai. 1989). De acordo com KRONER et ai. (1984), uma explicação

para tal fato é que, com o aumento da concentração celular, há um aumento da

viscosidade do meio, com conseqüente redução do número de Reynolds e

aumento da resistência ao transporte de massa. Soma-se a esses fatores a

compactação da camada de gel que adere fortemente à superfície da

membrana, reduzindo sua permeabilidade (KRONER et ai., 1984).

As curvas típicas de fluxo do filtrado, obtidas durante a concentração celular

por filtração tangencial, podem ser subdivididas em três fases: um nítido

declínio do fluxo nos primeiros minutos, seguido por um longo período de fluxo

quase constante e finalmente um declínio do fluxo tendendo a zero, cujas

possíveis causas são as apresentadas anteriormente (RIESMEIER, KRONER,

1987).
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Grande parte das aplicações de processos por filtração destina-se à

concentração de compostos. Considerando um sistema de concentração por

batelada temos:

I C f = Vo I Vf I (Equação 2.4)

Sendo:
Vo=Volumeiniciala serconcentrado(L)
Vp = Volume do filtrado - (L)
Cf = Fator de Concentração (-)

É importante destacar que a soma do volume de filtrado com o de retido pode

não ser exatamente igual ao volume inicial do processo, pois parte do material

filtrante pode ficar retido no sistema.

KRONER (1986) propõe que a remoção de sais de um meio seja realizada

pelo processo de diafiltração, que deixa passar solutos de baixo peso

molecular (principalmente os sais), enquanto retém moléculas maiores. Pela

remoção dos solutos e sua substituição por um volume igual de água

deionizada, o produto retido é purificado (TUTUNJIAN, 1985). A cada ciclo de

diafiltração com água deionizada, a concentração do microssoluto no produto

declina, A seguinte equação representa esse processo e é válida somente

quando o microssoluto é completamente permeável:

Iln (Co I Cf )= Vfw I Vo ou Cf = Co.e -NfwNo)I (Equação 2.5)

Sendo:
Vfw= Volume final do fluido de lavagem (L)
Vfw I Vo= número de lavagens (-)
Co = Concentração inicial de microssolutos (g.L-1)
Ct = Concentração final de microssolutos (g.L'1)

Segundo RIESMEIER (1987), geralmente os módulos de filtração tangencial

operam em regime de escoamento turbulento, para se conseguir um controle

satisfatório da camada de gel sobre a membrana. Em alguns casos também se

trabalha em faixas de escoamentolaminar. O ponto de mudança entre os
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escoamentos laminar e turbulento está, em geral, em uma faixa crítica do

número de Reynolds, em torno de 2300. Devido a isso, torna-se importante

conhecer o valor do número de Reynolds do processo que se deseja utilizar. O

cálculo prévio desse número evita conduzir determinados processos fora da

faixa considerada adequada para a filtração. Tanto para os filtros tubulares

como para os de tipo Cassete,o cálculo do númerode Reynolds (NRE) pode

ser feito de acordo com a seguinte equação:

I NR~ (oo.dh.p) 111 = (oo.dh)lu I (Equação 2.6)

Sendo:
NR~ (Adimensional)
(j) -Velocidade média de escoamento do fluido (m.s.')
p - Massa específica do fluido (Kg.m.~
11- Viscosidade dinâmica do fluido(Kg.m"'.s"')
dh - Diâmetro hidráulico (m)
\) -Viscosidadecinemáticado fluido (m2.s.')

o cálculodo valor médio da velocidadede escoamentodo fluido (00)é feito

dividindo-se o fluxo de alimentação (m3.h-1)pela área (m2) de corte do canal

por onde escoa o fluido. Os valores das características geométricas do filtro

precisam ser conhecidos. RIESMEIER (1987) destaca ainda que, para uma

melhor definição do fluxo de líquido pelos canais, o conceito de "diâmetro

hidráulico (dh)" deve ser utilizado. Em canais de forma retangular, através dos

quais o líquido flui livremente, sem obstáculos, o diâmetro hidráulico é definido

como:

dh = 4.(área de corte do fluxo) r(perímetro úmido)=(4.b.h) /2(b+h) (Equaçã02.7)

Sendo:
b= largurado canal(m)
h= alturado canal(m)

Como na maioria dos módulos de filtração usados, a altura do canal é bem

menor que a largura (h« b), podemos então assumir que:

dh = 4.b.h /2.b
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I dh = 2.h I

A fluidodinâmica de um módulo de filtração é bastante influenciada pelo

espaço entre os canais, e determina o fluxo de alimentação. Por isso,

RIESMEIER (1987) afirma que é necessário considerar a área efetiva de

trabalho (de corte) no cálculo da velocidade do fluxo.

I ro = Velf= V I Aelf I (Equação 2.8)

Sendo:
(O =Velf= Velocidade efetiva de escoamento do fluido (m.s-')
V = fluxo volumétrico (m3.s-')
Aelf = Área de corte efetiva (m2)= b.h

2.4.1.7- FILTRO ROTATIVO - "BIODRUCKFILTER"

Segundo BELFORT (1989), no "Biodruckfilter", com a rotação do cilindro

interno forma-se no espaço entre os cilindros um tipo especial de fluxo que,

através de um contra-fluxo giratório (Figura 4.2.6 - Materiais e Métodos) forma-

se o chamado "Vórtice de Taylor". Na presença de fluxo axial, segundo

KRONER, SCHÜTTE (1989), os vórtices começam a se mover helicoidalmente

ao longo do rotor. O tipo de movimento observado nesse espaço não pode ser

caracterizado pelo número de Reynolds. Por outro lado, RIESMEIER (1987)

diz que o coeficiente de transporte de massa e a resistência da membrana à

polarização são funções do número de Taylor (Ta) definido como:

I Ta = (O . R, . ~ I u) I (2.~ I R1+ R2)O,5I Equação 2.9

Sendo:

Q =Rotação do cilindro interno (rad.s.1)
R1 = Raio do cilindro interno (m)
R2 = Raio do cilindro externo (m)
!J.= largura do espaço entre os cilindros (m) = R1-R2
u = Viscosidade cinemática dos fluidos (m2.s'1)
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De acordo com BROWN, CAVANAGH (1987), o número de Táylor pode

fornecer os limites dentro dos quais se deve trabalhar com o fluxo de tal forma

a obter-se um vórtice estável. No caso do filtro rotativo "Biodruckfilter" (R1 =

33.10-3m e R2= 37.10-3m), obtém-se um vórtice estável com o número de

Taylor compreendido entre 40 e 4000 (KRONER, 1987). Entretanto, já foram

observados vórtices estáveis com números de Taylor de até 10.000

(REBSAMEN, ZIEGLER, 1986). Segundo VIGO, ULlANA (1986) e KRONER,

(1987) o fluxo de filtrado aumenta com o aumento do fluxo de alimentação, ou

seja, com o aumento da turbulência, desde que seja mantida a estabilidade do

vórtice.

2.4.2 - EXLRACÃO
REVERSA

lÍQUIDO-lÍQUIDO DE ENZIMAS POR MICELA

A extração seletiva e de alta especificidade de enzimas e outras biomoléculas

por meio de micela reversa em solventes orgânicos, assim como o seu

princípio simples de ampliação de escala, é uma técnica promissora e com

grande potencial para desenvolvimento em processos de separação (KREI,

HUSTEDT, 1989; LUISI et aI. 1988; CASTRO, CABRAL., 1988; MEYER, 1992).

Segundo BRANDANI et aI. (1994), esse tipo de extração pode ser usado para

separação de células e purificação de proteínas do meio de fermentação. Ela

representa um novo processo biotecnológico para extração de enzimas, sem

modificar a sua conformação. De acordo com KREI, HUSTEDT (1992), para

algumas proteínas de grau de pureza industrial (a.-amilase, pectinases,

proteases e celulases) que não necessitam de altos níveis de purificação, a

extração líquido-líquido por micela reversa pode vir a ser uma alternativa

bastante adequada aos processos de centrifugação e ultrafiltração. Para

JOLlVALT et aI. (1993) este é um método bifásico usado industrialmente para

separação de íons metálicos e antibióticos (JOLlVALT et aI. 1993). Especial

atenção tem sido dada ao uso de micela reversa do ponto de vista

experimental e teórico em diferentes campos de estudo, como: físico-química,

ciência de colóides, síntese de peptídeos, enzimologia e purificação de

proteínas (POLlTI, CHAIMOVICH, 1986; CASTRO, CABRAL, 1988; PIRES,

CABRAL, 1993; LUISI et aI. 1988). Alguns exemplos de separação e
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purificação de proteínas por micela reversa envolvem a separação de uma

mistura protéica (GOKLEN, HATTON, 1987), a concentração de a-amilase por

extração contínua (DEKKER et aI. 1986), a extração de uma protease alcalina

extracelular feita diretamente do meio de fermentação (RAHAMAN et aI., 1988)

e a extração de um citocromo b recombinante de Escherichía colí (PIRES,

CABRAL, 1993). A extração líquido-líquido é de grande importância para esses

sistemas biológicos, pois mesmo com o emprego de solventes orgânicos, ela

permite que se consiga um ambiente favorável à manutenção da atividade

biológica das moléculas de proteína (JOLlVALT et aI., 1993; CASTRO,
CABRAL., 1988; PIRES, CABRAL., 1993; LUISI et aI. 1988; MEYER, 1992).

De acordo com KREI, HUSTEDT (1989) o termo "micela" foi utilizado pela

primeira vez em 1913, para descrever a organização de eletrólitos anfifílicos

em soluções aquosas. As moléculas que formam a micela orientam-se de tal

forma que sua parte hidrofílica mantém-se em contato com a fase aquosa,

enquanto a cadeia hidrofóbica agrupa-se formando as micelas. Em meios

apoiares (solventes orgânicos) os agentes tensoativos orientam-se de forma

inversa. Essa formação, denominada "micela reversa", contém moléculas de

água no seu núcleo interno e fica dispersa num meio com solvente orgânico

(KREI, HUSTEDT, 1989). HUANG, LEE (1994) afirmam que Hananab (1952)

foi o primeiro a descobrir que as enzimas podem formar um complexo com
agentes tensoativos e manter sua atividade. Posteriormente MISIOROWSKY,

WELLS (1974), também citados por HUANG, LEE (1994), estudaram o efeito
do meio na atividade de enzimas contidas em um sistema de micela reversa.

Desde então vários aspectos da extração por micela reversa para purificação

de proteínas vêm sendo estudados. KREI, HUSTEDT (1989) notaram que a.s

micelas podem apresentar variações na sua forma e tamanho, dependendo do

tipo e concentração do agente tensoativo, solvente, temperatura, pH e força

iônica da fase aquosa. A forma é, na maioria das vezes esférica, podendo ser

elipsoidal no caso de micelas maiores. As micelas, que usualmente se formam

com menos de 50 moléculas de agente tensoativo, são reversíveis, menores

que as formadas em meios polares e apresentam um raio de 1 a 10 nm (KREI,
HUSTEDT, 1989; CASTRO, CABRAL, 1988; MEYER, 1992; KONDO et aI.

1982). Segundo HENTSCH et aI. (1992), os núcleos polares das micelas

podem absorver moléculas de água, assim como outros compostos. MEYER

(1992) destaca que esse processo, baseado nas propriedades físico-químicas

das proteínas (ponto isoelétrico e peso molecular), denomina-se extração e

ocorre por via de interações eletrostáticas com os pólos carregados da

T
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molécula do agente tensoativo (HENTSCH et aI., 1992; MEYER, 1992).

Conforme KREI, HUSTEDT (1989), o transporte de massa entre fases durante

a extração é bastante eficiente e rápido, não levando mais que alguns

segundos.

Segundo CASTRO, CABRAL (1988) é possível conseguir a solubilização

seletiva de uma mistura de proteínas no sistema micelar, por manipulação dos

mesmos parâmetros que definem a forma e o tamanho da micela. LUISI et aI.

(1986) definem os agentes tensoativos como moléculas que possuem uma

parte hidrofílica (polar) e uma hidrofóbica (apoiar). Tais moléculas possuem a

capacidade de alterar a tensão de uma determinada superfície, determinando

dessa forma, a capacidade de deslocamento da proteína para o interior da

micela. Os mesmos autores afirmam que a grandeza da tensão polar e apoiar

de um determinado agente tensoativo pode variar, assim como o seu tipo. Sem

uma concentração mínima do tensoativo, chamada concentração crítica de

formação (0,1 a 1 mM), não há formação de micela. Os agentes tensoativos

são classificados por KREI, HUSTEDT (1989) e MEYER (1992), de acordo

com a carga e sua parte polar, em neutros (Iecitina e tetraetilenoglicol-

dodeciléter), aniônicos (dioctilsulfosuccinato de sódio e

dinonilnaftalenosulfonato de lítio) e catiônicos (cloreto de

hexadeciltrimetilamônio e brometo de cetiltrimetilamônio). Para a sua utilização

deve-se levar em conta o valor do ponto isoelétrico da proteína a ser separada

e o tamanho da micela desejada (KREI, HUSTEDT, 1989; MEYER, 1992). Em

grande parte dos trabalhos sobre extração líquido-líquido por micela reversa

foi usado o agente tensoativo aniônico AOT (sodium-di-2-ethyl-hexyl-

sulphosuccinate) (LUISI eta!., 1988; HATTON etal.,1987; HUANG, LEE, 1994;

HENTSCH et aI. 1992; PLUCINSKI, NITSCH, 1989). Como esse tipo de agente

muitas vezes não é adequado, principalmente na separação de proteínas com

baixo ponto isoelétrico, alguns agentes tensoativos catiônicos também foram

usados. KREI, HUSTEDT (1992) realizaram experimentos de purificação de

enzimas por micela reversa, utilizando agentes tensoativos catiônicos como o

BDBAC [N-benzil-N-bis(2-hydroxyethyl)-ammonium chloride] e o CTAB
(hexadecyltrimethylammonium bromide). Outros agentes tensoativos catiônicos

também foram utilizados por outros autores. O CTAC

(hexadecyltrimethylammonium chloride) foi empregado em experimentos

conduzidos por KONDO et aI. (1982), enquanto BRANDANI et aI. (1994) e

MARCOZZI et aI. (1991) utilizaram TOMAC (trioctylmethylammonium) para

extraçãode a-amilase.
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Segundo ASENJO (1990), o pH de uma solução afeta as características de

solubilização das proteínas, principalmente porque modifica a distribuição de

cargas na superfície da proteína. MEYER (1992) destaca que se o valor do pH

for inferior ao do ponto isoelétrico, a proteína apresentará carga líquida

positiva; se for superior, a carga será negativa. Assim sendo, quando se usa

agente tensoativo aniônico na formação da micela, deve-se trabalhar somente

com valores de pH abaixo do ponto isoelétrico, condição que favorece a

atração eletrostática entre a proteína e a parte polar dos agentes tensoativos.

Com valores de pH acima do ponto isoelétrico há repulsão eletrostática e

inibição da solubilização de proteínas, devendo então ser usados, nesse caso,

agentes tensoativos catiônicos (MEYER, 1992).

Além do pH, a força iônica também controla a solubilização de proteínas no

sistema micelar. O alcance da força eletrostática da micela depende da força

iônica do meio. KREI, HUSTEDT (1989) e HATTON (1987) observaram que

com o aumento da concentração de íons no meio há uma redução no raio de

atuação da micela, seguida de um enfraquecimento das trocas eletrostáticas e

conseqüente diminuição da solubilidade das proteínas na micela. Também as

enzimas de maior peso molecular presentes na micela tornam-se menos
solúveis em decorrência do aumento da força iônica (KREI, HUSTEDT, 1989).

MARCOZZI et aI. (1991) verificaram que o tipo de sal empregado é de

fundamental importância na extração de proteínas. íons menores proporcionam

maior raio de hidratação devido às diferenças nas suas características,
I

resultando em maiores faixas de interação eletrostática e, conseqüentemente,

em maiores micelas. MEYER (1992) confirma este fato destacando que a

influência do tipo de sal não se dá pela interação específica do sal com a

proteína, mas sim pela influência do íon sobre o conteúdo aquoso da micela.

A temperatura também é um fator fundamental na absorção de proteínas pela

micela. Segundo KREI, HUSTEDT (1989), dela depende a capacidade máxima

da micela reversa. Dizem esses autores que, dentro de uma determinada faixa

de temperatura, as micelas reversas em solventes orgânicos são formações

estáveis que podem favorecer a absorção de moléculas. A temperaturas

inferiores a esta faixa, as micelas encolhem e perdem sua capacidade de
absorção. Temperaturas acima dessa faixa, ao contrário, influenciam o

coeficiente de partição do agente tensoativo de tal modo que este,
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praticamente, não permanece mais na fase orgânica e só é encontrado na fase

- polar. De acordo com LUISIet aI. (1988), a presença de enzimas no interior da
micela a temperaturas mais elevadas vai depender mais de sua

termoestabilidade do que da capacidade de absorção da micela.

Uma série de outros fatores interferem na solubilidade das proteínas no interior

da micela. Segundo CASTRO, CABRAL (1988), o tipo de tampão empregado

pode afetar o equilíbrio da micela,-a estrutura e o tamanho da proteína são

fatores importantes na sua formação, e a escolha adequada do solvente e co-

solvente a serem adicionados podem afetar diretame~te o rendimento final do
processo.

LUISI et aI. (1988) afirmam que somente algumas poucas proteínas são

consideradas incompatíveis com o sistema de micela reversa. Este dado é

confirmado verificando-se a literatura atual pertinente. A grande maioria das

proteínas, com as mais diferentes propriedades (peso molecular, ponto

isoelétrico), podem ser extraídas após estudos laboratoriais. No caso das

enzimas, já foi observado um aumento de 8 vezes na atividade específica e

perdas que variam de 5 a 30% (LUISI et aI. 1988; CASTRO, CABRAL., 1988;

PIRES, CABRAL., 1993; MEYER, 1992; HUANG, LEE, 1994; KREI, HUSTEDT,

1989).

A extração líquido-líquido é uma operação unitária tradicional da engenharia

química, que facilita a ampliação de escala e torna bastante promissor o uso

da técnica de micela revarsa para extração de produtos de origem biológica

(RAHAMAN et aI., 1988). A eficiência da extração líquido-líquido de uma

proteína por micela reversa em larga escala depende da facilidade com que a

proteína é transferida de uma fase para outra e da inalterabilidade da função

biológica do produto final recuperado.

O principal objetivo dos esforços pelo desenvolvimento de novos processos de

separação é possibilitar a separação das enzimas diretamente do meio

fermentado e conseguir sua concentração e purificação a custos viáveis. A

extração líquido-líquido de enzimas industriais por micelas reversas permite

alcançar esse desafio (MEYER, 1992; KREI, HUSTEDT, 1989).
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2.4.3 - CROMATOGRAFIADE TROCA IÔNICA EM LEITO FLUIDIZADO

Devido aos constantes avanços na área da engenharia genética, muitas

proteínas estão sendo produzidas em grande escala. Para que essas

proteínas tenham um alto grau de pureza, os processos de purificação de

proteínas têm recebido especial atenção (DRAEGER, CHASE, 1991 a). Das

técnicas existentes para separação e adsorção de proteínas, a cromatografia

em leito fixo é a que tem sido mais amplamente aplicada, inclusive na indústria

(SKlDMORE, CHASE, 1988).

A cromatografia é um método físico-químico de separação dos componentes

de uma mistura, realizada através da distribuição destes em componentes

entre duas fases, que estão em contato íntimo. Uma das fases permanece

estacionária enquanto a outra move-se através dela. Durante a passagem da

fase móvel sobre a fase estacionária, os componentes da mistura são

distribuídos entre as duas fases, de tal forma que cada um dos componentes é

seletivamente retido pela fase estacionária, resultando em migrações

diferenciais destes componentes (COlLlNS, et aI. 1993).

Embora.a purificação de proteínas do líquido do processo seja relativamente

eficiente e versátil, o fluido a ser submetido a este processo de cromatografia

tem que estar livre de qualquer material particulado antes de passar pelo leito

de adsorção, para que não haja o entupimento da coluna cromatográfica.

Segundo DRAEGER, CHASE (1991a) a remoção dessas partículas requer a

inclusão de etapas adicionais de separação anteriores ao processo de

separação por cromatografia. Tais processos incluem a filtração, centrifugação

e sedimentação de sólidos e são, em geral., de custo elevado além de muitas

vezes causarem perdas consideráveis na quantidade da proteína a ser

separada. Outro inconveniente limitante dos processos de separação em leito

fixo é que estes só podem ser conduzidos em sistema tipo batelada (CHETTY,

BURNS, 1991). Evidentemente uma técnica que possibilite a adsorção da

proteína diretamente do meio fermentado, sem qualquer etapa prévia de

remoção desses materiais particulados é de grande interesse (BURNS,
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GRAVES, 1985). De acordo com CHASE, DRAEGER (1992a) o emprego de

cromatografia em leito fluidizado pode ser a solução para este problema.

Adsorção em leito fluidizado é uma operação unitária nova, baseada na

fluidização do leito de adsorção, para recuperação de proteínas em uma

simples etapa, diretamente do meio bruto de alimentação, sem qualquer etapa

prévia de clarificação. O princípio básico deste processo é que, com a

passagem do líquido pela coluna há expansão do leito cromatográfico, sem

que ocorra turbulência. Com isto os espaços entre as partículas absorventes

aumentam, permitindo assim que as partículas indesejáveis (células,

fragmentos celulares e outros contaminantes) passem através da coluna sem

obstáculos. Simultaneamente à passagem do fluxo a proteína de interesse é

capturada pelo adsorvente (DRAEGER, CHASE 1991a).

A medida da quantidade de troca de íons que pode ocorrer entre a matriz e os

íons presentes na fase móvel indica a capacidade de um trocador iônico. Esta

capacidade é dependente de vários fatores, entre os quais temos a força

iônica, o pH e a temperatura (COLLlNS, et aI. 1993).

A técnica de cromatografia em leito fluidizado tem sido empregada na

recuperação de bioprodutos como os antibióticos, utilizando sistemas em

batelada para produção de estreptomicina e semi-contínuos para novobiocina.

Fatores importantes para o bom desempenho da adsorção como pH e

condutividade elétrica do meio (força iônica) continuam sendo fundamentais,

da mesma forma como em leitos fixos. Entretanto, só recentemente esta

técnica começou a ser estudada para purificação de proteínas (DRAEGER,

CHASE, 1991b).

DRAEGER, CHASE, (1991b) alertam para o fato de que a velocidade do fluido

de alimentação da coluna cromatográfica em leito fluidizado não ultrapasse a

velocidade de sedimentação das partículas para não haver arraste de material

adsorvente da coluna. Para possibilitar a passagem do fluido por esta coluna

cromatográfica sem haver arraste do material, a PHARMACIA desenvolveu um
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novo tipo de adsorvente de tal forma que sua velocidade de sedimentação

fosse aumentada. Isto foi conseguido com a inclusão de um núcleo de material

inerte na base da matriz que possibilitou um aumento da densidade da

partícula e consequentemente um aumento da velocidade de sedimentação.

Nestas condições, o leito de adsorção torna-se do tipo gradiente, com as

. partículas de adsorventes maiores e mais densas confinadas na parte inferior

do leito enquanto que as menos densas e menores serão segregadas no topo

do leito. De acordo com PHARMACIA,esta propriedade confere estabilidade

ao leito e evita a circulação indesejável de partículas de adsorventes pela

coluna.

I

I

I

I

\

\

\

Alguns trabalhos mostraram que a configuração da coluna do leito fluidizado é

crítica para o bom desempenho da adsorção (CHASE, DRAEGER, 1992b;

DRAEGER, CHASE, 1991a; DRAEGER, CHASE, 1991b). Segundo

PHARMACIA, algumas aplicações da técnica de cromatografia por leito

fluidizado têm sido propostas e são consideradas ineficientes por

apresentarem escoamentos turbulentos e problemas no manuseio do

adsorvente, requerendo com isso longos processos de recuperação. Este é o

caso dos processos em que o adsorvente é mantido em um tanque agitado na

presença do fluido que contém a proteína a ser separada. Em um leito

fluidizado estável o movimento de uma determinada partícula de adsorvente é

muito pequeno e o fluxo do líquido é caracterizado por um perfil de velocidade

constante. É importante ressaltar que o sucesso da purificação por leito

fluidizado depende, fundamentalmente, de se estabelecer condições de

trabalho que mantenham a estabilidade do leito (CHASE,DRAEGER,1992a).

Trabalhos mais recentes têm mostrado a separação da proteína BSA (Bovine

Serum Albumine) e da enzima fosfofrutoquinase, por adsorção em leito

fluidizado, utilizando adsorventes S- e Q-Sepharose Fast Flow da

PHARMACIALKB Biotechnology. Os experimentos foram realizados ou em

meio contendo células, ou isento de células ou contendo células rompidas

(CHASE, DRAEGER, 1992a). Os resultados foram promissores e mostraram

desempenhos semelhantes aos obtidos em leito fixo, pois a presença de
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células e seus fragmentos mostraram não comprometer a estabilidade do leito

fluidizado. Os autores concluíram que havia necessidade do desenvolvimento

de adsorventes mais densos, de forma a possibilitar fluxos de trabalho mais

elevados. O adsorvente STREAMUNE@ foi então desenvolvido pela

PHARMACIA e alguns resultados preliminares mostraram-se altamente

promissores. Foram obtidos fluxos até 8 vezes superiores aos conseguidos

com o adsorvente Sepharose FF, com a mesma capacidade de adsorção, fato

este que pode ser explicado pela maior densidade e diâmetro das novas

esferas de adsorvente. De acordo com PHARMACIA estes adsorventes tipo

STREAMUNE@foram desenvolvidos para serem empregados industrialmente

e podem ser utilizados como etapa imediatamente posterior ao processo

fermentativo. Apresentam ainda a vantagem de serem resistentes a uma

grande variedade de produtos químicos que eventualmente possam ser

utilizados na etapa de fermentação ou mesmo durante o processo

cromatográfico como as soluções tampão empregadas na etapa de adsorção,

eluição, lavagem e soluções empregadas para limpeza e estocagem do

adsorvente. Evidentemente na escolha do tipo adequado desta nova série de

adsorventes tipo STREAMUNE@ deve ser levado em consideração o peso

molecular e o ponto isoelétrico da proteína a ser separada, e das quais vai

depender a eficiência de adsorção da proteína de interesse.

Após a adsorção, as proteínas podem ser eluídas do leito que pode estar na

forma fixa ou fluidizada, visto que nesta etapa não há mais a presença do

material particulado (CHASE, DRAEGER, 1992a).



3.0 - OBJETIVOS

. Ampliar a escala do processo fermentativo para produção da enzima

inulinase.

. Otimizar as condições de separação da inulinase pelo processo de filtração

(microfiltração e ultrafiltração) em pequena escala e utilizar os parâmetros

obtidos para separação da enzima no processo em escala ampliada.

. Otimizar as condições de separação da inulinase por extração líquido-

líquido por micela reversa em pequena escala e utilizar essas condições na

extração da enzima em escala ampliada.

. Otimizar as condições de separação da inulinase por cromatografia de troca
iônica em leito fluidizado.

. Comparar os três processos de separação da inulinase.
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. 4.0 - MATERIAIS E MÉTODOS

o presente trabalho foi desenvolvido nos laboratórios do Departamento de

Separação de Produtos Biotecnológicos ("Bioseparationstechnik") do Centro

de Pesquisa em Biotecnologia (uGesellschaftfür Biotechnologische Forschung

mbH") na cidade de Braunschweig,Alemanha.

4.1 - OBTENCÃO DE INULlNASE

4.1.1 - Manutenção das cepas de Candida kefvr DSM 70106 e preparo do

inóculo

A cepa de Candida kefyr DSM 70106 foi adquirida da empresa alemã de

coleção de culturas - DSM - "Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und

Zellkulturen GmbH". As culturas foram mantidas em geladeira a 4°C e

repicadas a cada 2 meses em ágar extrato de malte inclinado (Tabela 4.1 -

Apêndice). Observações microscópicas eram feitas a cada repicagem para

verificação da pureza das culturas.

Para o preparo do inóculo, as leveduras foram transferidas, com auxílio de

uma alça de platina, para 3 frascos Erlenmeyer de 1000 mL que continham

aproximadamente 333 mL de meio (Tabela 4.2 - Apêndice). Os frascos foram

incubados a 30°C, por 24 horas, em incubadora com movimento rotativo

(B.Braun RC6SR Melsungen), a 120 min-1.Após esse período, o conteúdo dos

três frascos foi adicionado a um biorreator de 15 litros com 9 litros de meio,

conforme composição mostrada na Tabela 4.1. As condições de cultivo (pH,

temperatura, agitação e aeração) nesse biorreator foram então ajustadas.
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Tabela 4.1 - Meio de cultura utilizado nas fermentações
conduzidas nos biorreatores de 15 e 300 litros

o biorreator de 15 litros com o meio de cultura foi esterilizado por aquecimento

a 121°C, por 30 minutos, com auxílio de uma camisa de vapor. Durante a

esterilização, o pH do meio foi mantido a 7,0 para reduzir o efeito de hidrólise

da inulina. O biorreator de 300 litros que continha o meio de cultura foi

esterilizado a 121°C, por 1 hora. Para esse cultivo, a inulina foi esterilizada

separadamente, a 121°C,por 30 minutos, também a pH 7,0.

4.1.2 - Cultivo de Candida kefvr DSM 70106 em biorreatores de 15 e 300 litros

Os ensaios para obtenção da enzima inulinase extracelular foram realizados

em biorreatores da marca Giovanola Freres Monthey (Suíça) de 15 e 300

litros, respectivamente 10 litros e 200 litros do mesmo meio (Tabela 4.1). Os

cultivos foram feitos a 30°C e pH 5,O (controlado automaticamente através da

adição de H3P041,0 M ou NH40H 1,OM).

Sete diferentes valores de l<Laforam testados no biorreator de 15 litros. Na

Tabela 5.1.2 encontram-se os valores de agitação e aeração correspondentes

a cada l<La.Após ficar definido que o l<Lade 43h-1era o que proporcionava as

maiores atividades enzimáticas, realizou-se o cultivo em biorreator de 300

litros, utilizando-se esse valor como critério para ampliação de escala. O l<La

Componente Concentração
(Q.L-1)

Extrato de 2,89
levedura
Peptona 6,50
Inulina 10,00
MgS04.6H2O 0,05
Uréia 2,25
KH2P04 0,30
CaC03 0,01
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de 43h-1 no biorreator de 300 litros foi obtido a 100 min-1 e 0,8 vvm, após

diversas tentativas com diferentes agitações e aerações.

A pressão de trabalho em todos os cultivos foi a mesma, uma vez que havia
uma saída de ar constantementeaberta.

Em todos os cultivos as amostras foram retiradas periodicamente para se

acompanhar, em função do tempo, a variação da concentração celular (X), o

teor de frutose, os açúcares redutores totais (8) e a atividade da inulinase (P).

Ao final do cultivo em escala ampliada, o meio fermentado foi recolhido em

frascos esterilizados e congelados a -18°C, com volumes que variaram de 0,1
a 10 litros.

4.1.3 - Medida da atividade enzimática da inulinase

Para a determinação da atividade enzimática da inulinase, empregou-se um

método modificado, baseado no trabalho de MANZONI, CAVAZZONI (1988).

Para tal, 0,20 mL de solução que continha a enzima foi misturada em um tubo

de ensaio com 0,80 mL de uma solução de inulina a 40,0 g.L-1(preparada em

tampão ácido acético/acetato de sódio 0,10 M em pH 5,0). A mistura foi

mantida a 50 DC, por 10 minutos. Decorrido esse período, a reação foi

interrompida por imersão do tubo em água fervente por 2 minutos. Como

branco foi adicionado 0,20 mL de água destilada, em vez da solução com a

enzima e submetida às mesmas condições analíticas. O teor de frutose

formado foi então determinado como descrito no item 4.1.6.

Uma unidade de atividade da inulinase (U) foi definida como a quantidade de

enzima necessária para catalisar a hidrólise da inulina, com a formação de um

micramol (IlMol) de frutose por minuto, nas condições do teste.
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4.1.4 - Determinaçãoda concentração celular

Os valores da concentração celular dos cultivos foram obtidos por meio de

uma curva de calibração, que correlaciona densidade ótica (0.0.) com peso

seco (g.L-1),conforme Tabela 5.1.1 (Resultados e Discussão). Para elaboração

dessa curva, células de levedura em fase exponencial de crescimento em meio

definido (Tabela 4.1) foram centrifugadas, lavadas duas vezes e

ressuspendidas em 10 mL de água destilada. A solução foi diluída 10a 1000

vezes e as absorbâncias foram lidas em espectrofotômetro (LKB Biochrom Ltd,

England) a 620 nm, utilizando-se água destilada como branco. O peso seco foi

determinado a partir das mesmas suspensões feitas para a leitura das

absorbâncias, por centrifugação e secagem em estufa a 80°C, até peso

constante.

4.1.5 - Determinaçãodo Teor de Proteínas

A concentração de proteínas foi determinada pelo método descrito por

BRADFORD (1976), exceto para as amostras obtidas da extração líquido-

líquido por micela reversa. Nesse caso o método adotado foi o de LOWRY et

aI. (1951), que demonstrou não sofrer interferência dos solventes usados na

extração. Utilizou-se como padrão uma solução de concentrações conhecidas

de BSA (Bovine Serum Albumine-Sigma) e, como branco, água destilada

(Tabela 4.3 -Apêndice).

4.1.6 - Determinacãodo Teor de frutose

Nas análises de frutose empregou-se o kit-enzimático Bõhringer/Mannheim

(cat. n°. 139106) e, como padrão, uma solução de frutose com concentrações

conhecidas (Tabela 4.4 - Apêndice).
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4.1.7 - Determinação qo Teor de Açúcares Redutores Totais (ART)

o teor de açúcares redutores totais foi determinado de acordo com o método

descrito porRENSCHLER (1963) e modificado por BEUTLER(1984). Por esse

método a inulina presente foi hidrolisada a 80 ac, durante 15 minutos, com

ácido perclórico 0,3 M, liberando moléculas de frutose, cuja concentração foi

posteriormente determinada, como descrito no item 4.1.6. O branco foi

preparado adicionando-se ao ácido amostra de inulina pura não aquecida;

depois foi determinado o teor de frutose.

4.1.8 - Determinação do valor do KLainicial

O KLa (coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio) inicial foi medido

no meio de fermentação antes da adição do inóculo. Para isso usou-se o

método polarográfico (WISE, 1951), que estima o valor do KLa baseado na

velocidade de dissolução do oxigênio em um meio de cultura definido, em

função das condições de aeração e agitação. Inicialmente calibra-se o eletrodo

(Ingold) para medida de oxigênio dissolvido no meio líquido, pela saturação do

meio com ar atmosférico, regulando-o para 100% (Cs). Em seguida, regula-se

a concentração de oxigênio dissolvido para 0% e satura-se o meio com

nitrogênio gasoso (Nz). Nessas circunstâncias estabelecem-se as condições

de cultivo em que se deseja determinar o KLa(item 4.1.2), abre-se a válvula de

entrada de ar e monitoram-se os valores de oxigênio dissolvido (C) com o

tempo (t) até que se atinja novamente a concentração de saturação. Para se

previnir possíveis erros na estimativa do KLa, antes de se iniciar o processo

de aeração, é necessário que se retire o nitrogênio presente no espaço vazio

acima do meio no biorreator, com isso evitando sua reabsorção pelo meio. O

nitrogênio é retirado passando-se ar cuidadosamente nesse espaço vazio.

De acordo com PIRT (1975), o balanço de massa na fase líquida é dado pela

seguinte expressão: dC =KLa.(Cs-C).
dt
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Integrando-se a referida equação e traçando-se a curva de In(Cs-C) em função

do tempo (t), determina-se a inclinação da reta obtida, que corresponderá ao

valor de (-KLa).

4.1.9 - Determinação dos Parâmetros Cinéticos da Fermentação

Os parâmetros cinéticos da fermentação em batelada foram calculados a partir

dos dados obtidos no item 4.1.2. As velocidades específicas de crescimento

(!-Lx),de consumo de substrato (!-Ls)e de obtenção de produto (!-Lp) foram

calculadas como descrito por LE DUY, ZAJIC (1973). O fator de conversão de

substrato em células, definido como Yxls,foi calculado pela razão entre a massa

celular obtida e o substrato consumido. A produtividade foi calculada pela

razão entre a variação da atividade enzimática em inulinase nas 50 horas de

cultivo.

4.2 - FILTRACÃO TANGENCIAL

Antes da realização de cada experimento, foi medido o fluxo de água

deionizada através de cada membrana, para verificar se tinha havido

alterações na sua permeabilidade durante a estocagem ou limpeza. Nos casos

em que se detectaram problemas, as membranas foram lavadas com hidróxido

de sódio 0,10 M ou substituídas por uma nova.

Os meios fermentados empregados nas filtrações foram descongelados

imediatamente antes de cada teste, para se evitar degradação do produto e

garantir uniformidade dos resultados. Durante o processo de filtração, os filtros

foram mantidos sob refrigeração constante.
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Como forma de controlar a uniformidade das amostras, antes do início de cada

filtração foram determinados a concentração celular, o teor de proteínas e a

atividade enzimática da inulinase.

AgiTADOR

RETIDO

M

~
Po

--.-

DISCO
'GíiW'õRIO

.MEMBRANA

--'-
--
------ ..----

pr FILTRA DO

MÓDULO DE FILTRAÇA'O

M- Manômetro
Pf - Pressão do Filtrado
Pj - Pressão de Alimentação
Po - Pressão do Retido

Figura 4.2.1 - Representação Esquemática do Filtro de Disco e do Processo de

Filtração.

4.2.1 - Estudo do desempenho de diferentes tipos de membrana de

microfiltracão na separação de inulinase do meio fermentado

Os experimentos de separação de células foram conduzidos com diversos

tipos de membranas e somente um tipo de módulo de filtração - Filtro de Disco

Rotativo, cujo esquema está mostrado na Figura 4.2.1. O filtro consiste em um

recipiente cilíndrico com volume total de 400 mL e área total de filtração de
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34,2 cm2.As pressões de operação do filtro foram controladas por válvulas

usadas para ajustar a pressão de transmembrana na faixa de 0,1 a 1,0 bar. As

pressões foram medidas e controladas nos pontos indicados (Pi, Poe Pf) com o

uso de manômetros, conforme Figura 2.2 (Revisão Bibliográfica), e os fluxos

(do filtrado e do retido) foram medidos com auxílio de provetas.

De um n3cipiente a suspensão foi bombeada para o filtro, paralelamente à

membrana. O filtro continha um disco giratório mantido a 4 mm de distância da

membrana. Em todos os experimentos o fluxo de alimentação manteve-se

constante a 30 L.h-1.O desempenho de cada membrana foi analisado quando

a velocidade de rotação do disco atingiu 400, 800, 1200 e 1600 min-1,e que

corresponde à velocidade tangencial de 1,6, 3,2, 4,8 e 6,4 m.s-1,

respectivamente. As membranas usadas nos experimentos foram:

politetrafluoroetileno (PTFE) - 0,2 J.lm; polivinilidenfluorido (WLP) - 0,10 J.lm;

polivinilidenfluorido (GVWP) - 0,22J.lm; polivinilidenfluorido (HVLP) - 0,45 J.lm;

poliamida (Ultipor N66-Pall) - 0,20 J.lm e 0,04 J.lm e a membrana de

ultrafiltração de policarbonato (Nuclepore Corp.) que apresentava um "cut-off'

de 1.000 kDaltons. Amostras do líquido retido, filtrado e alimentado foram

sistematicamente retiradas e analisadas.

4.2.2 - Estudo do desempenho de diferentes filtros no processo de

microfiltracão. diafiltracão e ultrafiltracão

Os experimentos de separação de células foram feitos com diferentes tipos de

membranas e filtros, levando-se em consideração que, conforme as condições

do meio, o diâmetro da levedura Candida kefyr situa-se na faixa de 1,5 e

13,5 11m(LODDER, 1971). O processo foi conduzido em "batelada com reciclo

de alimentação". Após a filtração do fluido, o filtrado (fluido que passou pela

membrana) retomava ao recipiente de alimentação, misturava-se ao retido e

era reutilizado no processo.
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ALIMENTAçÃO I RETIDO

FI LTRADO

NA

FILTRADO

.. OPEN CHANEL"

ti SCRE"EN CHANEL"

SA{DA

Figura 4.2.2- Representação Esquemática do Filtro Tipo Cassete.
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Os filtros empregados nesses experimentos foram:

Filtro de Disco Rotativo: procedimento descrito no item 4.2.1.

Filtro Tipo Cassete ("Plate and Frame"): os filtros do tipo cassete são

constituídos de várias camadas sobrepostas de membranas de micro ou

ultrafiltração, situadas entre separadores poliméricos de retido. Esse tipo de

filtro consiste na alocação dos cassetes entre duas chapas de metal, fixadas

por parafusos (Figura 4.2.2). O canal de alimentação do fluido a ser filtrado é

formado por um orifício de forma que este possibilite que o fluxo se movimente

paralelamente às membranas. O material retido é circulado sobre as

membranas e o filtrado é coletado em uma saída comum, localizada na parte

inferior do filtro. O fluido que não passou pela membrana (retido) é direcionado

para outra saída, também localizada na parte inferior.

Nos experimentos utilizaram-se canais com dois tipos de configuração: canal

com separador de retido ondulado e canal aberto. As ondulações do primeiro

tipo de canal proporcionam uma leve turbulência no fluxo tangencial do fluido,

ao passo que os canais abertos não impõem qualquer tipo de obstáculo ao

fluxo. Foram também usadas membranas de polietersulfona modificadas

(PES), do tipo minisette/omega da Filtron, com área de 0,07 m2e poros de

0,3 J.1mde diâmetro. O fluxo de alimentação variou de 100 a 365 L.h-1

(velocidade tangencial de 0,17 a 0,45 m.s.1)e a pressão de transmembrana

variou de 0,1 a 1,0 bar.

O mesmo módulo de filtração e o mesmo procedimento foram utilizados nos

experimentos de ultrafiltração com membranas de "cut-off' de 50, 1°° e

300 kDa.

Membranas de Polipropileno: o filtro tubular com membranas de

polipropileno é configurado por tubos paralelos múltiplos (Figura 4.2.3 e 4.2.4)

com as seguintes dimensões: 50 cm de comprimento, 18 mm de diâmetro,
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3110 cm2de área total de filtração e poros com diâmetro médio de 0,6 ~m. O

fluxo de alimentação variou de 1190 a 5300 L.h-1(velocidade tangencial de 1,2

a 5,3 m.s-1)e a pressão de transmembrana, de 0,1 a 1,0 bar.

FILTRADO

ALIMENT.

Figura 4.2.3- Representação Esquemática do FiltroTubular.

SUSPIRO DIÂMETRO

ct
11::
;;;)
~c I

I

jlll' ,.

TUBOS
FIL TRANTES

ALlMENTACÃO

~

Figura 4.2.4- Esquema detalhado do Filtro Tubular.
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Membranas de Cerâmica: são membranas compostas de óxido inorgânico

(alumina-AI203), dispostas na forma de tubos paralelos múltiplos (Figura 4.2.3

e 4.2.4), com poros de 0,2 ~lm de diâmetro. Os tubos têm 37 cm de

comprimento e diâmetro interno de 2,8 mm, com superfície total de filtração

igual a 260 cm2,O fluxo de alimentação variou de 486 a 975 L.h" (velocidade

tangencial de 2,7 a 5,5 m.s") e a pressão de transmembrana manteve-se na

faixa de 0,1 a 1,0 bar.

Filtro Rotativo "Biodruckfilter"(BDF): para os experimentos realizados neste

tipo de filtro foi utilizado um protótipo de laboratório desenvolvido pela

empresa Sulzer AG, Winterthur, Suíça. O filtro consiste em dois cilindros

coaxiais de aço inox: um interno, que apresenta movimentos rotativos, e um

externo, que é fixo. A suspensão foi alimentada através de um orifício

localizado na parte inferior do filtro, por intermédio de uma bomba, e o

concentrado (retido) foi retirado pela parte superior, por outra bomba (Figura

4.2.5 e 4.2.6). O filtrado foi recolhido em um canal localizado no centro do eixo

interno e dirigiu-se para o orifício de saída localizado na parte inferior do filtro.

As condições de filtração e os dados do filtro foram as seguintes: membrana

utilizada: PTFE 0,2 ~m; área total de filtração: 0,04 m2; distância entre os

cilindros: 4 mm; comprimento do cilindro rotativo: 200 mm; raio do cilindro

rotativo: 33 mm; raio do cilindro externo: 37 mm; velocidades de rotação

testadas: 1000-3000 mino1(velocidade tangencial de 3,5 a 11,6 m.s"); faixa de

trabalho da pressão de transmembrana: 1,0-2,0 bar; fluxo de alimentação:
30 L.h-1.
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ÁGuA DE RESFRIAMEHTO-

MEMBRAHA- .

~-CONCENTRADO
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ÂMARA COM FILTRADO

CILINDRO EXTERNO
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-~GUA DE RESFRIAMENTO
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Figura 4.2.5-

"Biodruckfilter" .

Representação Esquemática do Filtro Rotativo Tipo

ILINDRO EXTERNO
. ,

ESTACIONARIO

ILlNDRO INTERNO
ROTATlVO

Figura 4.2.6- Formação

"Biodruckfilter".

de Fluxos Secundários no Filtro Rotativo
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Concentração e Diafiltração: os processos de concentração de células e a

diafiltração foram conduzidos em batelada. Um determinado volume inicial (Vo)

de meio foi filtrado em filtros tipo cassete (canais abertos e ondulados) e filtro

rotativo . BDF, sob condições de velocidade tangencial e pressão de

transmembrana previamente otimizadas. No processo de concentração de

células, o meio filtrado era retirado, enquanto o retido retomava ao recipiente

de alimentação do filtro, de modo que a cada ciclo completado o teor de

sólidos era mais elevado

A fim de se aumentar a transmissão da inulinase pela membrana e também

remover os sais presentes, foi feita a diafiltração, definida como o processo de

lavagem de células com volume constante. Por essa técnica, ao mesmo tempo

em que o filtrado é coletado, uma mesma quantidade de tampão (tampão

acetato 0,1M, pH 5,0) é adicionada ao retido.

A efetividade foi calculada simplesmente pela multiplicação da porcentagem da

enzima transmitida (%ED) pelo fluxo de filtrado (L.h-1.m-2) através da

membrana.

4.2.3 - Ampliacão de escala do processo de filtracão

A ampliação de escala foi realizada para os processos de microfiltração com

concentração de células, diafiltração e ultrafiltração. Na microfiltração e

diafiltração foi utilizado um filtro com 4 módulos cassetes (tipo

Centrassete/Omega da Filtron) com 1,84 m2 de superfície total de filtração,

fluxo de alimentação de 350 L.h-1 e pressão de transmembrana inicial de

0,18 bar. A ultrafiltração utilizou 2 módulos cassetes com 0,92 m2de área total

de filtração e 100kDa. de "cut-otr' da membrana.

No final de cada filtração as membranas foram limpas através do

bombeamento e filtração de hidróxido de sódio 0,10 M ou soluções

detergentes (incluindo proteases).
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4.3 - EXTRACÃO lÍQUIDO-lÍQUIDO DE INULlNASE POR MICELA REVERSA

4.3.1.- Experimentos conduzidos em pequena escala

A enzima inulinase foi extraída do meio de fermentação por micelas reversas

(Figura 4.2.7 e 4.2.8) do agente tensoativo catiônico BDBAC [N-Benzyl-N-

Dodecyl-N-bis(2-hydroxyethyl)ammonium chloride] ou do tensoativo aniônico

AOT (sodium-di-2-ethyl-hexyl-sulphosuccinate) com isooctano, por um

processo de separação em duas fases. A primeira delas (denominada de

extração) ocorreu com a mistura de 5,0 mL de uma solução aquosa que

continha inulinase (meio fermentado) em um tubo com o mesmo volume de

microemulsão (BDBAC ou AOT em isoctano). O pH do meio com enzima foi

ajustado adicionando-se tampão acetato para valores de pH abaixo de 6,0 e

tampão fosfato para pH entre 6,5 e 8,0. A fase de equilíbrio foi obtida após

intensa agitação em vórtex (Tipo Bender & Hobeins AG, Zurique), seguida de

centrifugação (Sigma 301-K) a 2800xg,por cinco minutos. Procede-se então à

segunda etapa (reextração), em que 4,0 mL da micela (sobrenadante obtido

após a centrifugação) com enzima foram misturados, também por agitação em

vórtex, a 4,0 mL de uma nova fase aquosa, constituída por um tampão com pH

diferente do da fase de extração com adição de NaCI.

4.3.2 - Ampliacão de escala da extracão líquido-líquido por micela reversa

Neste experimento, cujo objetivo era verificar a reprodutibilidade dos

resultados obtidos em tubos de ensaio, utilizou-se um recipiente de 5,0 litros e

as mesmas condições de extração e reextração otimizadas para o agente

tensoativo catiônico BDBAC.As etapas de extração e reextração processaram-

se no mesmo recipiente. A extração foi feita na presença de células a 37°C

com pH 6,5 ajustado ad

.

iCionando-s

1

saiSde fosfato até se obter concentração

final de fosfato de 0,03 M. A enzima oi extraída para a fase micelar, usando-se

isooctano como solvente e 7,5% d hexanol como co-solvente, sob agitação
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com auxílio de agitador magnético que girava a 300 min'1 por 15 minutos. A

separação das fases ocorreu por sedimentação durante 40 minutos. O líquido

em fase micelar foi então coletado e a enzima reextraída para a nova fase

aquosa a pH 4,5, 21 ac, 0,50 M de NaCI e tampão acetato 0,10 M.

'oI"" IFASE

''lff~J MlCELAR

J',
- ::JFASE- AQLOSA

1 2 3 4 5 6

Etapas:
1- Injeção de suspensão contendo enzimas em solução de micela reversa sob agitação.
2- Fases obtidas após centrifugação.
3- Retirada da fase micelar.
4- Injeção de solução salina.
S- Fases obtidas após centrifugação.
6- Obtenção da fase aquosa com enzima purificada.

Figura 4.2.7- Esquema das Etapas utilizadas nos Experimentos a Nível de

Bancada para Extração da Inulinase por Micela reversa.
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Figura 4.2.8- Representação Esquemática de uma MicelaReversa.
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4.4 - Cromatoqrafia de Troca lônica em Leito Fluidizado

4.4.1 - Experimentos Prévios para o Estabelecimento das Condições de

Extração de Inulinase em Coluna Cromatoqráfica

Os experimentos para se verificar a adsorção da inulinase por cromatografia

em leito fluidizado foram conduzidos com a utilização do adsorvente

fracamente catiônico STREAMLlNE@ DEAE e do fortemente aniônico

STREAMLlNE@SP, ambos da PHARMACIA. Algumas características físico-

químicas destes adsorventes estão sumarizadas na Tabela 4.5 (Apêndice).

Vários testes foram realizados para se definir qual dos adsorventes seria

usado na separação por coluna. No caso do adsorvente catiônico, testou-se a

influência do pH na adsorção da enzima em tubos de ensaio que continham o

adsorvente e o meio com a enzima, sem células. Um grama do gel adsorvente

foi colocado em contato com o meio, em proporções que variaram de 1:3 a

1:20, com agitação que durou de 10 minutos a 20 min-\ à temperatura de 21°C.

Os valores de pH do meio testados foram: 5,5; 6,0; 6,5; 7,0 e 7,5. Antes de se

iniciarem os testes, tanto o pH do meio como do gel foram previamente

ajustados. Para se verificar a eficiência de adsorção no gel aniônico, foram

testados os seguintes valores de pH: 3,0; 4,0 e 5,0, nas mesmas condições do
gel anterior.

Após definidas as supostas melhores condições de adsorção, realizou-se a

eluição da enzima adsorvida no gel. Para isso, lavou-se o gel por três vezes

com o mesmo tampão usado na aclimatização antes da adsorção. A eluição

iniciou-se com o contato do gel adsorvido com inulinase em tampão, na

presença de NaCI, em concentrações que variaram de 0,10 a 0,50 M.

A avaliação dos resultados foi feita analisando-se a enzima que permaneceu

no sobrenadante após a etapa de adsorção e a enzima presente nas amostras

retiradas após a eluição. Depois de otimizadas as condições no meio sem
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células, repetiu-se o experimento nas condições ótimas, na presença de

células, antes de se partir para o experimentoem coluna.

I

I

I

I

I

I

I

A partir dos resultados obtidos com os testes em tubos, por meio do qual

várias proporções de gel:meio foram testadas, foi possível determinar a

capacidade máxima de adsorção (qm*)da inulinase para cada gel. Este valor

foi usado para se definir a massa de gel a ser colocada na coluna para

adsorção.

4.4.2 - Extraçãoda Inulinase em Coluna CromatoQráfica

I

I

I

I

I

Das condições previamente testadas, as que deram melhor resultado foram:

uso de adsorvente catiônico STREAMLlNE@DEAE; tampão tris-HCI, 0,02 M,

pH 6,5; e capacidade determinada de adsorção da inulinase de 150 U/ggel.

Usou-se no processo uma coluna cromatográfica de vidro (borosilicato), com

20 cm2 de área de corte (5,0 cm de diâmetro interno), com flanges de

polipropileno, suportes e piston de aço inoxidável (Figura 4.2.9). Essa coluna

foi especialmente desenvolvida pela PHARMACIA, para possibilitar que os

citados adsorventes, em leito fluidizado, tornem-se compatíveis com os

solventes comumente usados na recuperação de proteínas de meios de

cultura. Além do mais, ela é de fácil manutençãoe limpeza.

o processo de separação envolveu basicamente cinco etapas: expansão do

leito, adsorção da enzima no gel adsorvente, lavagem do adsorvente, eluição

da enzima e limpeza ("cleaning-in-place" - CIP).
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Figura 4.2.9- Coluna Cromatográficaem Leito Fluidizado e em Leito Fixo.

Antes de se preparar a coluna cromatográfica, retirou-se o gel adsorvente do

recipiente onde era mantido em etanol a 20% e lavou-se o recipiente com

tampão tris-HCI 0,02 M, pH 6,5 (condições idênticas às da subseqüente

adsorção), até que as condições se estabilizassem desta forma. Essa

estabilização é medida conferindo-se o pH do tampão após lavagem do gel

com o pH anterior. É preciso que após a lavagem o pH permaneça o mesmo.

Após ter tido seu pH equilibrado, 200 9 do gel foram colocados na coluna,

tomando-se o cuidado de evitar incorporação de ar. O enchimento criterioso

favorece a melhor distribuição das esferas de adsorvente pela coluna em
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função de seus tamanhos e densidades. Para que houvesse fluidização do gel

na coluna foi promovida, por meio de um pistão, a expansão do volume interno

correspondente a duas vezes o volume do leito sedimentado, variando a altura

do leito de 10,5 para 21,0 cm. Considerando-se então a capacidade de

adsorção da inulinase pelo gel previamente citada, e sabendo-se que a

amostra do meio fermentado a ser purificada apresentava atividade enzimática

de 40 U.mL-\ iniciou-se a alimentação da coluna. Com o auxílio de uma bomba

peristáltica (LKB) injetaram-se 707 mLde meio pré-filtrado (com células e com

pH e concentração de tris-HCI previamente ajustados) em um fluxo de 4,0 L.h-1

(ou 200 cm.h-1).Após passagem da amostra pela coluna, procede!J-se à sua

lavagem com 1660 mL do mesmo tampão usado para aclimatizar o gel (tris-

HCI, 0,02 M, pH 6,5). Feita a lavagem, o fluxo foi invertido e o gel voltou à sua

forma sedimentada. Iniciou-se então o processo de eluição da amostra. Nessa

etapa utilizou-se o mesmo tampão, mas com NaCI na concentração de 0,5 M.

O fluxo do eluente foi de 1200 mL.h-1(60 cm.h-1).A cada 75 mL, a amostra

eluída era coletada por um coletor de frações (Fraction Collector FRAC-300,

PHARMACIA) e analisada para verificar a presença da enzima, fazer o

balanço de massa e verificar a condição que propiciou o pico máximo de

eluição da inulinase. O valor aproximado do pico máximo pôde ser previsto,

devido ao acompanhamento da concentração de proteínas feito por meio de

leitura da densidade ótica, a 280 nm, das amostras que saíam da coluna

durante a eluição. A leitura ótica também foi útil para se determinar o final do

processo, marcado pela ausência total e constante de saída de qualquer tipo
de proteína da coluna.

Após a eluição total da enzima, promoveu-se a lavagem do gel, que não mais

estava na forma expandida. Inicialmente circulou-se NaOH 0,5 M adicionado

de NaCI 1,0 M, por 2 horas, e depois, ultrasil ("pool de enzimas") 0,25%.

Finalmente circulou-se uma solução de etanol a 20%, por uma hora, e retirou-

se o gel da coluna. Esse mesmo gel foi mantido, nessas condições a 4°C.
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5.0 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os experimentos para obtenção de inulinase foram conduzidos visando,

primeiramente, produzir a enzima em pequena e grande escala por

fermentação em batelada. Posteriormente foram avaliados três processos

distintos de separação de células e purificação da enzima: filtração, extração

líquido-líquido por micela reversa e cromatografia de troca iônica em leito

fluidizado.
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5.1 - Ampliação de Escala do Processo Fermentativo

Os processos fermentativos para produção de inulinase foram conduzidos em

dois biorreatores com volumes de 15 e 300 litros e que apresentavam sistemas

de controle automático de pH e monitoramento da concentração de oxigênio

dissolvido.

Utilizou-se o KLacomo critério para ampliação de escala do cultivo. Antes de

se efetuar esta ampliação de escala, foram testadas sete valores de KLa

diferentes (25, 35, 39, 43, 70, 164 e 199h-1) para verificar qual deles

proporcionava melhores atividades enzimáticas ao final de 50 horas de cultivo.

Os melhores resultados foram obtidos com KLade 43 h-1(Tabela 5.1.2).

No biorreator de 15 litros o KLa de 43 h-1foi conseguido com agitação de

120 min-1e aeração de 1,0 wm enquanto que no de 300 litros, para se obter

este mesmo KLa, a agitação foi de 100 min-1e aeração de 0,8 vvm. Além do

KLa de 43 h-1,todos os outros parâmetros do cultivo foram mantidos iguais e

constantes. As Figuras 5.1.1 e 5.1.2 apresentam as variações das atividades

enzimáticas, das concentrações de células e de substrato em função do

tempo, nos biorreatores de 15 e 300 litros.
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Verifica-se na Figura 5.1.3 que o perfil da curva de concentração celular em

função do tempo apresentou comportamento semelhante nas duas escalas de

fermentação. Porém, a Figura 5.1.4 mostra uma defasagem no comportamento

das velocidades específicas de crescimento celular, mais pronunciado nas seis

horas iniciaisdo processo fermentativo.

A fase logarítimica de crescimento foi determinada através do gráfico de

logaritmo da concentração celular em função do tempo (BORZANI, 1993).

Várias regressões lineares dos pontos experimentais foram feitas e aquela que

proporcionou o melhor coeficiente de correlação linear (r2)foi utilizada para

definir a fase exponencial de crescimento. A partir disto, verificou-se que a

fermentação de 15 litros iniciou seu crescimento exponencial uma hora após a

inoculação, enquanto que a de 300 litros inicioucrescimento exponencial duas

horas após a adição do inóculo. Apesar desta diferença ter sido pequena em

relação ao período total de fermentação (50 horas), ela pode t~r sido a

responsável pela vari~ção no perfil das curvas de velocidade específica de

crescimento em função do tempo.

Tabela 5.1.1 - Valores de densidade ótica (DO)a 620 nm em função da
concentração celular de Candida kefyr OSM70106

*Média de 3 repetiçOes

0.0. Concentração
(620 nm) Celular (g.L-1)*-

0,571 0,30
0,317 0,15
0,164 0,07
0,068 0,03 Equação:-Y=a+bx
0,036 0,01 a=1,9185;b=0,01309
0,018 0,01 f=0,9917
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Figura 5.1.1- Variação das concentrações de células (X), substrato (ART), e
frutose e da atividade enzimática da inulinase (U.mL-1) em função do
tempo (h), no cultivo de Candida kefyr DSM 70106 em biorreator de 15 Litros.
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Figura 5.1.2 - Variação das concentrações de células (X), substrato (ART), e
frutose e da Ç!tividadeenzimática da inulinase (U.mL-1)em função do tempo
(h), no cultivode Candidakefyr DSM 70106 em biorreator de 300 Litros.
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De acordo com ALLAIS et aI. (1986), a utilização de inulina como fonte de

carbono e energia por um determinado microrganismo implica na síntese de

inulinase. Experimentos conduzidos por PAREKH, MARGARITIS (1986)

mostraram ainda que a produção de inulinase por Kluyveromyces marxianus

foi induzida pela inulina. LOOTEN et aI. (1987) estudaram a influência de

vários substratos na obtenção de inulinase e detectaram a produção da

enzima por Clostridium acetobuty/icum somente com o uso de inulina como

fonte de carbono, além de terem verificado repressão catabólica pela frutose.

Estas mesmascaracterísticas de indução pela inulina e repressão pela frutose

também foram verificadas por DERYCKE, VANDAMME (1984) em cultivos

realizados com Aspergillus niger.

Como se pode verificar nas Figuras 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.5, para os cultivos em

pequena e grande escala, a inulina (medida como A.R.T) foi gradativamente

hidrolisada no meio durante o crescimento celular, sendo que o seu consumo

total ocorreu logo após a levedura ter entrado na fase estacionária de

crescimento celular. Observa-se, ainda, que os valores mais elevados da

velocidade específica de consumo de substrato (Figura 5.1.6) ocorreu durante

a fase exponencial de crescimento celular, fato também verificado por

ELYACHIOUI et aI. (1992). O perfil das curvas de velocidade específica de

consumo de substrato mostra que na fermentação de 300 litros houve uma

tendência de velocidades específicas menores quando comparado à

fermentação de 15 litros.

Pode-se observar, ainda, na Figura 5.1.5 que a concentração de frutose no

decorrer do cultivo permaneceu baixa (até as 6 horas iniciais de cultivo) ou

nula nos dois cultivos. ELYACHIOUI et aI. (1992) verificaram também o baixo

acúmulo de frutose no meio durante o cultivo, mostrando que este

monossacarídeo foi utilizado pelas células imediatamente após sua liberação

por hidrólise da inulina.
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DERYCKE, VANDAMME (1984) ao cultivarem Aspergillus niger em meio

contendo inulina como fonte de carbono verificaram que, na presença deste

polissacarídeo, a inulinase .foi principalmente produzida na forma extracelular,

permanecendo no máximo 15% da atividade total ligada à célula. A Figura

5.1.7 mostra a variação da atividade da inulinase obtida extracelularmente em

função do tempo. Na fase inicial de cultivo (6 horas iniciais) pôde-se notar uma

redução da atividade enzimática presente. Isto pode ter sido devido à

presença de proteases no meio, responsáveis pera hidrólise da inulinase

oriunda do inóculo, associada a uma repressão da síntese da enzima pela

frutose livre, originada da hidrólise da inulina durante a etapa de esterilização.

Este mesmo efeito de repressão catabólica foi também verificado por LOOTEN

et ai. (1987) no cultivo de Clostridium acetobutylicum para obtenção de

inulinase a partir de inulina.
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Figura 5.1.7 - Variação da atividade enzimática da inulinase em função do
tempo (h), no cultivo de Candida kefyr DSM 70106 em biorreatores de 15 e
300 Litros.

Durante todo o período de tempo abrangido pelo presente cultivo verificou-se a

produção de inulinase extracelular pela levedura Candida kefyr DSM 70106.

Considerando-se o início da fase estacionária de crescimento
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(aproximadamente, t =10 horas) e o final da fermentação (t =50 horas)

verifica-se um aumento aproximado da atividade enzimática de 15 para

37 U.mL-1,sugerindo que mais de 50% da inulinase produzida estava ligada à

célula no final 'da fase exponencial de crescimento celular. A produção de

inulinase nos dois cultivos ocorreu paralelamente ao crescimento celular.

Entretanto, na fase estacionária também foi verificado o aumento da atividade

enzimática. Este mesmo comportamento foi verificado por MANZONI,

CAVAZZONI(1991) no qual 5 dias após o crescimento de Kluyveromyces

marxianus ter se encerrado, ainda se verificava aumento da atividade

extracelular da inulinase. Este fenômeno pode ser melhor analisado

comparando-se o perfil das curvas de velocidades específicas de crescimento

microbiano (Figura 5.1.4) com as de obtenção de produto (Figura 5.1.8).

Verifica-se que com o crescimento microbiano já na fase estacionária (J.1x=O) a

velocidade específica de obtenção de inulinase permanece constante e de

aproximadamente 0,05 h-1.Desta forma pode-se dizer que há formação de

inulinase extracelular, mesmo sem crescimento microbiano. De acordo com

DRENT et aI. (1991) esta atividade foi provavelmente originada devido ao

rompimento celular. Como no presente trabalho o fenômeno de rompimento

celular não foi claramente evidenciado supõe-se que a enzima tenha sido

liberada pela célula por algum outro mecanismo. DERYCKE, VANDAMME

(1984) também verifiCarameste fenômeno ao cultivarem Aspergil/us niger para

obtenção de inulinase e atribuíram o fato à liberação gradual da enzima que

ainda estava ligada à célula, para o meio de cultura. Experimentos realizados

pelos citados autores para verificar as propriedades das enzimas intra e

extracelulares mostraram que o pH e a temperatura ótima de atividade das

duas' enzimas eram idênticas tendo, com isto, mostrado uma similaridade

destas frações das enzimas. GROOTWASSINK, FLEMING (1980) ao

estudarem também as propriedades das inulinases intra e extracelular

verificaram que as mesmas são indistinguíveis quanto às propriedades físico-

químicas e atividades metabólicas. Os autores concluíram que é possível que

a inulinase extracelular seja a intracelular desprendida de sua posição original

que pode ser o espaço periplasmático ou a parede celular.
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Diversos trabalhos têm sido realizados para se correlacionar a síntese de

inulinase ao crescimento microbiano. ALLAIS et ai. (1986) ao cultivarem

Flavobacterium multivorum LCB4 para obtenção de inulinase demonstraram

que a produção da enzima não estava associada ao crescimento celular.

Resultados opostos foram encontrados por ELYACHIOUI et ai. (1992) ao

cultivarem Anthrobacter sp para obtenção de inulinase. Produção de inulinase

associada ao crescimento celular também foi observada por PAREKH e

MARGARITIS (1985; 1986) ao cultivarem Kluyveromyces marxianus.
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Figura 5.1.8 - Velocidade específica de obtenção de produto (atividade
enzimática) em função do tempo (h) em cultivos realizados nos biorreatores de
15 e 300 litros.

o teor de oxigênio dissolvido em função do tempo das fermentações em

pequena e grande escala foi monitorado, sendo que os valores estão

mostrados na Figura 5.1.9. Durante a fase de crescimento exponencial o teor

de oxigênio dissolvido foi reduzido até atingir valores mínimos, mostrando seu

consumo pela levedura imediatamente após ter sido transferido para o meio.
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Observa-se que apesar do cultivo ter entrado na fase estacionária de

crescimento celular após decorridas dez horas de fermentação, foi observado

consumo total do oxigênio dissolvido por aproximadamente mais 10 horas.

Este fato_se deve, provavelmente, aos microrganismos, ainda ativos, estarem

utilizando o oxigênio para manutençãodas células (PIRT, 1975).

GROOTWASSINK, FLEMING (1980) verificaram, em experimentos realizados

com Kluyveromyces fragilis, que não houve mudança na biomassa produzida e

no rendimento enzimático quando o teor de oxigênio dissolvido variou de 2,5 a

40% de saturação. Isto indicou que a concentração limitante de oxigênio para

a formação da enzima é menor que 2,5%. Devido a este nível tão baixo os

autores sugerem que o cultivo para produção de inulinase pode suportar

densidades celulares muito maiores que as empregadas sem afetar a

viabilidade da levedura.
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Figura 5.1.9 - Variação da concentração de oxigênio dissolvido (%) em função
do tempo (h), no cultivo de Candidakefyr DSM 70106 em biorreatores de 15 e
300 Litros.

Muitos trabalhos sobre a produção da enzima inulinase têm sido publicados.

No entanto é praticamente inviável uma comparação mais detalhada dos
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resultados obtidos, pois a metodologia para determinação da atividade

enzimática é muito variável. Considerando-se os trabalhos que apresentaram

pequenas variações nesta metodologia, verifica-se que as atividades

enzimáticas foram muito baixas, variando de 0,2 U.mL-1(ALLAIS, et aI. 1987b)

passando por 7,2 U.mL-1(GROOTWASSING, FLEMING, 1980) e atingindo

valores de atividadesenzimáticas mais elevadas em experimentos conduzidos

por MANZONI, CAVAZZONI (1988). Ao cultivarem Candida kefyr e

Kluyveromyces cicerosporus em biorreator de 14 litros contendo 10 litros de

meio, utilizando inulina pura como substrato, os autores obtiveram, ao final de

6 dias de fermentação, inulinase extracelular com atividade de 24,6 U.mL-1e

32 U.mL-\ respectivamente. Posteriormente estes mesmos autores cultivaram

Kluyveromyces cicerosporus, tendo o extrato de Helianthus tuberosus como

fonte de inulina, e verificaram que esta matéria prima propiciava, após 7 dias

de fermentação, a obtenção de atividade da inulinase extracelular da ordem de

96,9 U.mL-1.Considerando-se somente 50 horas de cul~ivo,a atividade obtida

por estes autores está situada na faixa de 38 U.mL-1.

Sabendo-se que nas condições de análise (50DC/ pH4,7/ 5% inulina/

15 minutos) utilizadas por MANZONI, CAVAZZONI (1988) os valores da

atividade enzimática de uma mesma amostra fornecem valores superiores à

atividade enzimática apresentada no presente trabalho (50°C/ pH 5,0/

4% inulina/ 10minutos),procedeu-se à comparação dos resultados obtidos. Em

função disto, pode-se afirmar que a atividade enzimática de 37 U.mL-\

verificada no presente trabalho após decorridas 50 horas de cultivo, pode ser

considerada igualou superior à obtida pelos citados autores.

MANZONI, CAVAZONNI (1988) consideraram ser esta atividade enzimática

altamente promissora,e sem similares na literatura, justificando desta forma, a

continuidade nos estudos para produção da inulinase extracelular.

Na Tabela 5.1.1 são apresentados os dados obtidos nos cultivos em pequena

e grande escala. Os valores dos parâmetros: fator de conversão de substrato a

células (Yxls), produtividade(Pr), concentração celular ao final do cultivo
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(X(máx»),atividade enzimática (U.mL-1), atividade enzimática específica (U.gcer1)

e velocidade específica máxima de crescimento celular (!J.x(máx»)mostram que a

utilização do KLacomo critério de ampliação de escala foi bastante apropriado.

De acordo com OOSTERHUIS, KOSSEN (1984) a similaridade destes

parâmetros nas duas escalas de cultivo é influenciada diretamente pela

dinâmica do fluido. O fato dos cultivos terem sido conduzidos com baixas

concentraçõesde Candidakefyr DSM70106 (de até 5,9 g.L-1) fez com que a

viscosidade do meio se mantivesse inalterada. Isto pode ter sido a principal

causa pelo sucesso da ampliação de escala, uma vez que favoreceu a

homogeneidade do cultivo em ambas as escalas.

Tabela 5.1.2 - Parâmetros cinéticos e dados de produção de inulinase obtidos
dos cultivos conduzidos em biorreatores de 15 e 300 litros

Yx1s = !!.Xl t!J.S

Produtividade (Pr)= liP/t!J.t

lJ.x(méx)=Velocidade especifica máxima de crescimento obtida pela inclinaçao da reta de In (X) em funçao do tempo, na fase

I~aritimica de crescimento celular
u.gcér (méx)=Atividadeenzimática especifica

VOLUME DO BIORREATOR (L)

15 300

25,0 35,0 39,0 70,0 164,4 199,0 43,0.

1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,8

80 100 120 150 300 500 100

0,47 0,48 0,47 0,48 0,48 0,49 0,49

0,51 0,60 0,68 0,65 o o 0,71

5,8 5,7 5,8 5,8 5,8 5,9 5,9

25,S 30,2 34,0 32,6 o o 36,7

4396,6 5260,7 o o 6220,3

0,24
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5.2 - Filtração Tanqencial

5.2.1 - Avaliação de Membranas

Segundo ZAHKA, LEAHY (1985) os módulos de filtração que operam com fluxo

tangencial são os que apresentam maior facilidade de manuseio. Segundo

estes autores, vários são os fatores que influenciam no rendimento de um

processo de filtração tangencial sendo a pressão de trabalho um dos mais

importantes. De acordo com VIGO, ULlANA (1986) o fluxo de filtrado é também

influenciado pela sua instabilidade, melhor caracterizada pelo aumento da

turbulência do escoamento. Na realidade, conforme afirma BELFORT (1989), a

verdadeira relação entre o fluxo de filtrado, as pressões de trabalho e os fluxos

de alimentação varia de um sistema para outro e depende de uma série de

outros parâmetros.Alguns destes parâmetros, como tipo de membrana, tipo de

filtro e diâmetro dos poros foram estudados no presente trabalho.

o efeito da velocidade tangencial (podendo também ser mencionada como

velocidade de rotação, no caso de filtros com movimentos circulares) e da

pressão de transmembrana (variação de 0,01 a 1,0 bar) na separação de

células e da inulinase extracelular produzida por Candida kefyr DSM 70106

. foram inicialmente avaliados. Nesta etapa inicial foram testadas 7 membranas

diferentes utilizando o filtro de disco-rotativo como único módulo de filtração.

Em todos os experimentos o meio a ser filtrado utilizado estava nas mesmas

condições iniciais (concentração celular, atividade enzimática e concentração

de proteína).

De acordo com ZAHKA, LEAHY (1985) a forma mais eficiente de se controlar

entupimentos em um processo de filtração é a escolha adequada da

membrana. Como se observa das Figuras 5.2.1 a 5.2.7, o fluxo de filtrado, em

geral, aumenta com a pressão de transmembrana e com a velocidade de

rotação. Este comportamento assintótico verificado em algumas curvas de

fluxo de filtrado em função da pressão de transmembrana (Figuras 5.2.2,
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5.2.7), segundo KRONER et aI. (1987), é típico em filtrações com fluxo

tangencial de suspensões microbianas e adquirem diferentes perfis

dependendo da velocidade tangencial do fluxo de alimentação aplicada.

É importante ressaltar que para todas as filtrações testadas a pressão crítica

de transmembrana, aquela na qual o fluxo se torna transiente, foi inferior a

0,6 bar. Este baixo valor foi também encontrado em outros processos de

filtração envolvendo suspensões microbianas (KRONER et ai., 1984;

KRONER, 1986; KRONER, NISSINEN, 1987) e reflete a necessidade de se

trabalhar a baixos valores de pressão de transmembrana. Associado a este

fato, KRONER, NISSINEN (1987) verificaram, também, que em filtrações de

suspensões contendo células de Bacillus ammoniagenes, sob velocidades

tangenciais mais elevadas, o fluxo de filtrado também aumentava. De acordo

com BROWN, KAVANAGH (1987) uma alta velocidade tangencial minimiza o

efeito de deposição de material celular sobre o meio filtrante e, com isso, um

aumento proporcional é verificado no fluxo de filtrado. Os resultados aqui

apresentados confirmam esta observação.

Como se pôde também observar nas Figuras 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 e 5.2.6,

em alguns valores elevados de pressões de transmembrana houve um nítido

decréscimo no fluxo de filtrado, indicando a formação de camadas de impureza

sobre a membrana. Segundo RIESMEIER, KRONER (1987), o aumento das

pressões de trabalho sobre as membranas de filtração provocam um aumento

no transporte de partículas do fluido para a superfície da membrana

provocando um aumento no chamado "bolo". Consequentemente, o efeito

fluidodinâmico desejado para arrastar estas partículas de volta ao meio líquido

será reduzido.

Segundo RIESMEIER et ai. (1989) o bolo que provoca o entupimento da

membrana é formado por partículas de diversos tamanhos. Os autores

verificaram que partículas muito pequenas apresentam a tendência de formar

uma camada muito fina e densa sobre a membrana e ocorrem mais

comumente em casos onde a velocidade tangencial e a pressão de
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. transmembranasão muito elevadas. Na verdade,a combinaçãodestes dois

fatores é que define o tipo de partícula a ser depositada na membrana. Mesmo

a pressões elevadas, as altas velocidades tangenciais favorecem o arraste das

partículas com maiores dimensões para o meio líquido, dificultando sua

deposição sobre a membrana. No caso de partículas menores, que

sedimentam sobre a superfície filtrante, o efeito de arraste fica prejudicado a

altas pressões de transmembrana. RIESMEIER et ai. (1989) observaram,

experimentalmente, que estas camadas mais finas de sedimentação

apresentam alta resistência específica sendo, portanto mais dificilmente

removíveis. Os autores observaram, ainda, que o efeito danoso da

sedimentação de partículas muito pequenas sobre a membrana é devido ao

fato delas penetrarem nos poros da membrana, bloqueando-os por completo.
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Dentre as membranas testadas, as do tipo PTFE-O,20~lm e HVLP-0,45 ~m

foram as que apresentaram os melhores desempenhos em termos de fluxo

máximo de filtrado obtido, ou seja, 228,4 e 324,0 L.h-1.m-2,respectivamente (ver

Figuras 5.2.2 e 5.2.1). Em função disso, analisou-se, somente para estas duas

membranas, o efeito da variação da velocidade de rotação em experimentos

conduzidos a pressões de transmembrana constantes (Figuras 5.2.8 e 5.2.9).

Os resultados indicaram, na maioria das pressões de transmembrana testadas,

correlações diretas entre o fluxo de filtrado e o aumento da velocidade

tangencial. Dentro dos limites de pressão e velocidades testados observou-se,

exceto para a pressão de 0,10 bar, um aumento do fluxo de filtrado com a

velocidade tangencial sem que se atingisse um limite assintótico. Para ambos

os casos, até a velocidade de rotação de 800 min-1, não houve melhora

significativa do fluxo de filtrado em todas a pressões de transmembrana,

exceto para 0,10 bar da membrana HVLP. Para estas membranas, nas

velocidades de 1200 e 1600 min-1,houve um aumento significativo do fluxo de

filtrado para as pressões mais elevadas (0,3; 0,6 e 0,9 bar).
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Figura 5.2.9- Efeito da velocidade de rotação sobre o fluxo a diferentes
pressões de transmembrana. Membrana utilizada: HVLP0,45 Jlm.

o efeito da transmissão da inulinase através das membranas em função da

TMP e da velocidade de rotação foi avaliado e os resultados estão

representados nas Figuras 5.2.7 e 5.2.10 a 5.2.15. Segundo RÀHSE,

CARDUCK (1985) a separação de enzimas de suspensões microbianas por

filtração tangencial é frequentemente limitada por uma significativa. rejeição

pelas membranas destas moléculas, mesmo quando membranas de

microfiltração são empregadas. Tais observações podem ser relacionadas à

formação de depósitos que alteram drasticamente as dimensões dos poros e

as características de separação da membrana (KRONER, NISSINEN, 1988).

Fato semelhante foi observado por BOWEN, GAN (1992) no qual afirmaram

ser a deposição de enzimas nas paredes dos poros a re$ponsável pela

redução de seus tamanhos, provocando com isto queda na transmissão das

enzimas associado à redução do fluxo de filtrado.

o tamanho das partículas, a concentração total de proteínas e a

compressibilidade do material influenciam fortemente no transporte de

macromoléculasatravés das membranas. Nos experimentos aqui realizados, o



nn ----------

83

comportamento da transmissão da enzima através das membranas testadas

apresentou diferentes perfis. A membrana tipo HVLP (Figura 5.2.10) mostrou

uma baixa influência da pressão de transmembrana sobre a transmissão da

enzima quando submetida a elevadas velocidades tangenciais (1200 e

1600 min-1),indicando a ausência de quantidades significativas de material

compressível na superfície da membrana. A velocidades de rotação mais

baixas (400 e 800 min-1),segundo KRONER, NISSINEN (1987), foi observado

comportamento similar ao dos filtros tradicionais, onde, de um modo g~ral,

houve redução da transmissão da inulinase com o aumento da pressão de

transmembrana. Este fato também ocorreu para todas as outras membranas

testadas, como pode ser observada nas Figuras 5.2.11 a 5.2.15 onde a

transmissão da enzima foi de 20-40% nos casos das membranas microporosas

tipo PTFE, GVWP e PALLN, respectivamente. Isto mostrou um forte efeito da

pressão de transmembrana sobre o processo de entupimento das membranas.

De acordo com RIESMEIER, et ai. (1989), a economicidade de um processo de

microfiltração é, principalmente, influenciado pelo tamanho e distribuição dos

poros nas membranas utilizadas. HARRISON et aI. (1981) verificaram um

aumento no fluxo de filtrado através da membrana com o aumento do tamanho

do poro, mas em períodos prolongados de filtração estes efeitos foram

reduzidos. Resultados contrários foram obtidos por TADROS, MAYES (1979),

pois não verificaram influência no fluxo de filtrado através da membrana ao

aumentarem o tamanho do poro de 0,20 para 0,45 pm. Estes autores

verificaram, ainda, que as filtrações conduzidas com membrana de 0,60 pm

apresentaram fluxos de filtrado menores. Este fenômeno foi explicado

considerando-se a penetração de partículas na estrutura da membrana

causando um bloqueio mais pronunciado dos poros. Segundo MOUROT et ai.

(1989) algumas membranas apresentam melhores desempenhos que outras

justamente devido aos menores tamanhos dos poros e possibilitando uma fácil

remoção dos depósitos sobre a membrana.

Devido aos diferentes resultados encontrados na literatura, decidiu-se testar

sete membranas com material e tamanhos de poro. diferentes. As Figuras
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5.2.16 a 5.2.18 mostram a influênciado materiale do tamanho do poro no

fluxo de filtrado medido e no fluxo relativo (definido como a proporção entre o

fluxo de filtrado e o fluxo de água pura) em função da pressão de

transmembrana. A membrana tipo HVLP,apresentando poros com diâmetro de

0,45 j.1m,mostrou o melhor desempenho em comparação com as outras

membranas. Considerando o fluxo relativo máximode cada membrana (Figura

5.2.18), independente da pressão de transmembrana, foi confirmada a maior

eficiência da membrana HVLP.
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Como se pode observar nas Figuras 5.2.10 a 5.2.14 as membranas de

microfiltraçãoapresentaram transmissão da inulinase superior a 80% quando

submetidas a pressões de transmembrana de até 0,5 bar. No intervalo de 0,5 a

1,0 bar somente a membrana tipo HVLPapresentou transmissão da enzima em

valores altos e estáveis durante a filtração.

Na Figura 5.2.19 os perfis das curvas de transmissão da inulinase através de

todas as membranas testadas são comparados. Como se pode observar a

membrana de ultrafiltração tipo NUCLEPORE("cut-off'=106kDa) apresentou

baixa transmissão da enzima para todas as pressões de transmembrana

testadas, evidenciando um forte efeito de polarização e tornando impossível o

uso desta membrana em processos de microfiltração envolvendo este meio.

Na Figura 5.2.20 verifica-se, para esta mesma membrana, a menor efetividade

obtida em comparação com as outras testadas. A baixa efetividade observada

em membranas com poros de diâmetros muito pequenos pode ser explicada

pelas suas altas cargas superficiais, aumentando com isto a adsorção das

proteínas durante o processo de filtração, favorecendo o entupimento.

BOWEN,GAN(1992) observaram efeito semelhante durante microfiltração de

meio contendo a enzima álcool desidrogenase. Eles observaram perda da

atividade enzimática após contato prolongado com membranas de

microfiltração.

Para se efetuar uma comparação mais real dos dados, foi definido o conceito

de efetividade, que correlaciona a porcentagem de enzima transmitida através

da membrana com o fluxo de filtrado (%.L.h-1.m-2).Como se pode verificar na

Figura 5.2.20, onde a efetividade está mostrada em função da pressão de

transmembrana, fica evidenciado a superioridade da membrana tipo HVLP

sobre as outras membranas testadas, independente da pressão de

transmembrana. Pode-se, ainda, verificar na Figura 5.2.21 que com um

aumento do tamanho do poro houve aumento na efetividade do processo.

A escolha dos tamanhos de poro das membranas foi em função do tamanho da

leveduraCandida kefyr cujas dimensõespodem variar, segundo LODDER
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(1971), entre 1,5 e 13,5 ~m, dependendo do meio de cultura e das condições

de cultivo.

RIESMEIERet ai. (1989) ao realizarem filtrações tangenciais utilizando

suspensões de leveduras e de Escherichiacoli observaram comportamentos

similares, quando variaram o tamanho dos poros de 0,10 para 0,65 ~m. De

acordo com estes autores, com o aumento do tamanho do poro pôde-se

observar um aumento da altura da camada de gel de polarização sobre a

membrana, mas sua resistência específica diminuiu assintoticamente,

explicando o aumento do fluxo.

Na Figura 5.2.21 pôde-se também observar a influência do tipo de material no

desempenho das membranas. A membrana tipo PTFE (0,20 Ilm) mostrou ser

mais apropriada para este processo de filtração em comparação com a tipo

GVWP (0,22 Ilm). Uma maior evidência foi ainda verificada comparando-se as

membranas WLP (0,10 ~m) e PALL66 (0,20 Ilm). A membrana tipo WLP

apresentou maior efetividade mesmo tendo 50% do tamanho do poro da

membrana tipo PALL66. Provavelmente as membranas tipo PTFE e WLP têm

maior porosidade em comparação com as do tipo GVWP e PALL66,

respectivamente. Comparando-se as membranas WLP, GVWP e HVLP pode-

se confirmar o efeito do tamanho do poro na efetividade, pois estas três

membranas são compostasdo mesmo material.



12)

100

~
«
~8JN
z
w
«
c E[)
O
I«
cn
cn
:E4Jcn
z
«
Ir
1-2)

o
O

91

MEMBRANAS

-O--VVLP

~GVWP

-o-- PTFE

--- HVLP

-O--NUCLEOPORE

--+--PALL66

-i:r--PALLN

Figura 5.2.19- Transmissão da enzima em função da pressão de
transmembrana (TMP) utilizando sete membranas diferentes à velocidade de

rotação de 1600 min-1.
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Figura 5.2.21- Efetividade máxima em função do tamanho do poro para sete
membranas diferentes à velocidade de rotação de 1600 min-1.
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As membranas tipo PTFE e HVLP foram usadas para verificar o efeito de

adsorção da inulinase, utilizando para isto meio de cultura contendo a enzima,

mas sem células. Os resultados estão mostrados na Figura 5.2.22.

Comparando-se as duas membranas, pôde-se verificar uma acentuada

redução na transmissão da enzi01a através da membrana tipo PTFE,

principalmente a pressões de transmembrana mais elevadas. Esta adsorção

na membrana, também, pode explicar a menor efetividade obtida ao se usar

esta membrana no processo de filtração. Mesmo a valores mais elevados de

pressão de transmembrana, a membrana HVLP possibilitou transmissão da

enzima e da proteína acima de 80%. Este fato evidenda claramente a baixa

adsorção da enzima nesta membrana e a alta efetividade obtida no processo

de microfiltração.

Os resultados obtidos destes testes com membranas mostraram que em filtro

de disco rotativo o fluxo de filtrado de suspensões microbianas pode ser

aumentado com velocidades de alimentação elevadas devido à redução na

altura da camada do "bolo". Pôde-se, também, verificar que aumentando-se a

pressão de transmembrana, até um determinado limite, aumenta-se o fluxo de

filtrado, sendo que a elevadas pressões de transmembrana o fluxo de filtrado

não mais aumenta proporcionalmente, devido à compressibilidade das

partículas depositadas sobre a membrana.

O desempenho de uma determinada membrana não depende somente da

velocidade tangencial e da pressão de transmembrana, mas também do

diâmetro do poro e da sua capacidade de adsorção, como pôde ser observado

nestes experimentos.

5.2.2 - Módulos de Filtração

Embora o tipo de membrana seja de fundamental importância na filtração de

suspensões contendo células, como verificado anteriormente, a forma com que
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elas estão dispostas nos módulos de filtração são decisivas para o bom

rendimento do processo. O desempenho dos processos conduzidos com

membranas de filtração está diretamente relacionado às características de

mecânica dos fluidos proporcionadas na superfície da membrana, pois a

formação do gel de polarização, composto principalmente de íons e

macromoléculas depende destes fatores e pode, portanto, ser prevista e

controlada. Desde que o transporte de massa através de uma membrana seja

dependente do fluxo de alimentação, é de grande importância que se entenda

a mecânica dos fluidos nos diferentes tipos de dutos existentes.

De acordo com VIGO, ULlANA (1986), na maioria dos casos, o fluxo de filtrado

aumenta com o aumento da instabilidade do fluxo de alimentação, ou seja, da

turbulência. A verdadeira correlação entre o fluxo de filtrado com a pressão e o

fluxo de alimentação, entretanto, varia de um sistema para o outro e é

dependente de diversos parâmetros como o tipo de membrana e o tamanho

dos poros (BELFORT, 1989). TUTUNJIAN (1985) destaca ainda que a

geometria do sistema tem um grande impacto sobre o fluxo de filtrado.

Experimentos foram aqui conduzidos para se verificar a influência do fluxo de

alimentação (expressos de acordo com o número de Reynolds ou com o

número de Taylor) da suspensão de Candida kefyr DSM 70106 para

separação de células com simultânea purificação da inulinase (Tabela 5.2.1).

Em todos os experimentos foram utilizados o meio com a mesma composição,

utilizando cinco filtros e seis membranas diferentes. O objetivo foi verificar a

influência do tipo de filtração (módulo e membrana) sobre o processo e não de

cada um desses itens separadamente. As Figuras 5.2.23 a 5.2.35 mostram os

resultados dos experimentos.

Obedecendo a um comportamento padrão (KRONER et aI. 1987) em filtrações

tangenciais de suspensões microbianas e dependendo da velocidade

tangencial de alimentação, algumas curvas assintóticas de fluxo de filtrado em

função da pressão de transmembrana foram obtidas (Figuras 5.2.23, 5.2.24,

5.2.27). Como pode ser observado, os fluxos de filtrado (expressos como
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L.h-'.m-2)demonstraram diferentes perfis, dependendo do módulo filtrante. De

um modo geral, para todos os filtros testados, pôde ser observado, que um

aumento da pressão de transmembrana resultou num aumento do fluxo de

filtrado, como verificado nos testes de membrana efetuados anteriormente. Até

a faixa de 0,3-0,4 bar, um pequeno aumento da pressão de transmembrana

proporcionou um aumento substancial do fluxo de filtrado, mostrando ser esta

região de fácil controle operacional. Na pressão de transmembrana crítica,

onde pôde ser verificado uma fase de transição do fluxo de filtrado, ocorreu o

aparecimento da região controlada pelo gel de polarização: Este tipo de

comportamento também foi verificado por KRONER et aI. (1984), KRONER,

(1986), KRONER, NISSINEN, (1987) e reflete a necessidade de se trabalhar

em processos de filtração tangencial a baixas pressões de transmembrana.

No caso dos experimentos conduzidos em filtros rotativos, como se pode

verificar na Figura 5.2.27 a escolha de uma pressão de transmembrana

apropriada para se efetuar a filtração está mais fácil, pois a inclinação da curva

a baixos valores de pressão de transmembrana chega a ser similar ao fluxo do

solvente puro, no caso a água deionizada. Esta característica é importante

quando se deseja conduzir processos de longa duração ou processos

contínuos.

Após o ponto crítico, o aumento da pressão de transmembrana não mais

proporciona um aumento significativo do fluxo e a camada de gel de

polarização controla o processo de filtração. Conforme descrito anteriormente,

de acordo com RIESMEIER, KRONER (1987), altas pressões de

transmembrana estão associadas a elevados transportes de partículas para a

superfície da membrana com o consequente aumento da massa do bolo de

filtro. Sob estas condições, o efeito fluidodinâmico do fluxo tangencial

desejado, que arrasta as partículas de volta ao meio líquido, será

consequentemente reduzido. Como também observado por RIESMEIER,

KRONER (1987), a elevados fluxos de filtrado o entupimento da membrana

pode ocorrer mais rapidamente devido ao aumento da pressão de

transmembrana aplicada. Neste caso a diferença de pressão torna-se a força
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promotora dominante e o bolo sobre a membrana será desenvolvido com maior

antecedência (HARRISON et a/., 1981). RIESMEIER et ai. (1989) verificaram

que camadas muito finas e densas são formadas quando os efeitos

fluidodinâmicos aumentam e arrastam, preferencialmente, partículas maiores

de volta ao meio da suspensão que está sendo filtrada, principalmente em

fluxos de alimentação mais elevados. Sendo assim, as camadas resultantes

serão compostas de partículas menores, mais finas e resistências específicas

à filtração mais elevadas.

Nas filtrações conduzidas utilizando-se módulos tipo cassetes com canais

abertos e canais ondulados (Figuras 5.2:23 e 5.2.24) não foi observada uma

relação direta entre a velocidade de alimentação (diretamente relacionado ao

número de Reynolds) e o fluxo do filtrado. Neste tipo de filtro, o fluxo de

alimentação com número de Reynolds intermediários no interior do canal foram

os que exibiram o melhor desempenho, mostrando uma faixa de turbulência

onde a filtração deve ser conduzida. O grau de entupimento das membranas

neste tipo de módulo mostrou ser elevado. Este fato não estava de acordo com

as garantias do fabricante.

O aumento do fluxo de filtrado esteve diretamente relacionado com o aumento

da velocidade tangencial (número de Reynolds e Taylor) no caso dos filtros

tubulares e rotativos (Figuras 5.2.25 a 5.2.28). Esta dependência foi tão nítida

que nas velocidades mais baixas (no caso do filtro tubular com membrana de

cerâmica foi de 2,7 m.s.1e filtro tubular com membrana de polipropileno foi de

1,2 e 2,1 m.s.1)não foi observado aumento do fluxo de filtrado dentro da faixa

de pressão de transmembrana testada. Para se explicar o efeito positivo do

aumento da velocidade tangencial sobre o desempenho da membrana, forças

inerciais (resultantes do perfil parabólico da velocidade e das interações das

partículas com a superfície da membrana) e de arraste do bolo foram

propostas por NAGATA et ai., (1989). De acordo com BROWN, KAVANAGH

(1987) e NAGATA et ai., (1989) uma alta velocidade tangencial minimiza a

deposição de material celular sobre a superfície do filtro e com isto um fluxo de

filtrado relativamente alto é obtido. KRONER, SCHÜTTE (1989) verificaram em
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experimentos realizados com filtros rotativos que a velocidade tangençial é um

fator dominante no aumento do fluxo de filtrado. Os dados apresentados nas

Figuras 5.2.23 a 5.2.28, onde os resultados de fluxo de filtrado são analisados,

mostram uma elevada eficiência dos filtros rotativos comparados com os outros

sistemas testados.

Para o BDF (Figura 5.2.27) a variação do fluxo em função da TMP apresenta

comportamento assintótico. Em outros tipos de filtro este fato também pode

ocorrer (Figura 5.2.23 e 5.2.24), mas no caso do BDF é mais fácil selecionar

um ponto experimental com baixa pressão de transmembrana (região

controlada pela pressão). Com isso, obtém-se menor formação de gel de

polarização.
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Tabela 5.2.1- Sumário dos resultados das filtrações com fluxos tangenciais

*m- Velocidade tangencial dh- Diâmetro hidráulico TE- Transmissão da Enzima

Ta= W.Rl.â. ~
u VR;+R;

I Re= Uf.~hP
T.E=

Ativ.Enzim.Filtradox100

Ativ.Enzim.Alimentacão

Módulol Diâmetro dh 'üJ* Efetividade FLUX TMP Re e Ta T.E.
Membrana doPoro (mm)

Máxima (Uhm2) (bar) (-) (%)
() (m/s) (%.Uh.m2)

0,17 33,5 58,0 0,35 50 58

Cassetel 0,3 0,8 0,27 33,8 87,0 0,79 77 39

Canal 0,37 40,3 72,0 0,92 104 56

Ondulado 0,45 38,2 72,0 1,01 126 53

0,25 26,0 59,0 0,23 197 44

Cassetel 0,3 0,8 0,31 52,7 84,0 1,16 245 63

Canal 0,40 34,7 75,0 0,93 319 46
Aberto

2,7 34,2 46,0 0,03 7.600 74

Tubularl 0,2 2,8 4,0 51,4 97,0 0,28 11.200 53

Cerâmica 5,5 48,7 132,0 0,43 15.300 37

1,2 36,3 40,0 0,11 2.100 90

Tubularl 0,6 1,8 2,1 46,9 60,0 0,36 3.800 79

Polipropileno 5,3 95,1 157,0 0,56 9.400 61

3,5 127.4 150,0 0,10 4.600 85
BDFI 0,2 4,0 6,9 188,2 192,0 1,31 9.300 98

PTFE 10,4 212,0 248,0 0,37 14.000 86

11,6 300,0 300,0 1,60 15.400 99

Filtrode 1,6 36,2 42,0 0,13 - 86
Disco 0,45 4,0 3,2 107,7 124,0 0,11 - 87

Rotativol 4,8 237,6 240,0 0,26 - 99
HVLP 6,4 321,0 324,0 0,51 - 99




