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Como já destacado anteriormente, a separação de enzimas de suspensões

microbianas por microfiltração apresenta vários obstáculos. Em função disto,

neste trabalho, a transmissão da enzima inulinase através de diversas

membranas em diferentes módulos de filtração foi medida e apresentou

diferentes perfis (Figuras 5.2.29 a 5.2.34). Os resultados mostraram que existe

uma forte redução da transmissão da enzima com o aumento da pressão de

transmembrana. No caso dos filtros tipo cassete (com membranas apresentando

canais abertos e ondulados) e tubulares com membrana de cerâmica, mesmo a

baixas pressões de transmembrana e com número de Reynolds variando de 50

a 15.000, a transmissão da enzima foi baixa. Este fato não ocorreu na filtração

conduzida a 1,2 m.s.1no filtro tubular com membrana de polipropileno onde se

atingiu transmissão de 90% da enzima. Este ponto específico pode ter sido

favorecido no início da filtração pelo elevado diâmetro do poro (0,6 11m).A

baixas velocidades de fluxo (1,6 e 3,2 m.s.1),com a utilização do filtro de disco

rotativo, obteve-se redução na transmissão da enzima para valores inferiores a

90%. De acordo com KRONER, NISSINEN (1987) este comportamento é similar

aos módulos de filtração tradicionais (fluxos não tangenciais) e indica

comportamentocom formação de bolo sobre a membrana.

No caso do filtro rotativo tipo BDF, a transmissão da enzima teve um

comportamento bastante diferente dos outros módulos testados. As filtrações

conduzidas neste filtro, independente da velocidade tangencial (número de

Taylor), e aquelas conduzidas no filtro de disco rotativo a elevadas velocidades

(4,8 e 6,4 m.s.1)apresentaram as mais altas transmissões da enzima através

das respectivas membranas. Mais de 80% da enzima foi transmitida com a

mínima influência da pressão de transmembrana. Nas velocidades de

alimentação mais elevadas destes filtros (11,6 e 6,4 m.s.1para o BDF e o filtro

de disco, respectivamente) a passagem da inulinase com o filtrado através da

membrana, durante a microfiltração tangencial para separação de células, foi

em tomo de 100%. Este fato indicou ausência de quantidades significativas de

material compressível na superfície da membrana.
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Para se comparar o verdadeiro desempenho dos filtros testados, calculou-se o

parâmetro da efetividade (como pode ser visto na Figura 5.2.35) em função da

pressão de transmembrana. Este parâmetro agrega o fluxo de filtrado e a

transmissão da enzima. Como se pode ver, as filtrações conduzidas no filtro

BDF apresentaram efetividades 3 a 5 vezes superiores àquelas obtidas nos

módulos tipo cassete e tubulares.

De acordo com KRONERet aI. (1986) a perda de carga deve ser levada em

consideração no caso dos filtros tubulares, pois a altura da camada de gel sobre

~ membrana e a sua porosidade dependem da pressão de trabalho e esta varia

muito de acordo com o comprimento do módulo. Este efeito pode ser

desprezado no caso de filtros rotativos. NAGATA et aI. (1989) atribuíram às

células e a alguns componentes do meio (organelas, proteínas e sais) a

principal causa do entupimento em microfiltrações conduzidas com filtros

tubulares com membranasde cerâmica e de polipropileno.

Até uma pressão de transmembrana de 0,5 bar, ambos os filtros rotativos

apresentaram efetividades similares e nitidamente superiores aos outros tipos

de filtro testados. Mas o BDF apresentou melhor desempenho que o filtro de

disco rotativo, pois ele não proporcionou queda na efetividade mesmo quando

submetido à pressão de transmembrana de 1,6 bar. Os filtros rotativos têm

algumas vantagens em comparação com os tubulares e os planos (VIGa,

ULlANA, 1986). De acordo com KRONER, NISSINEN (1988), a ação de fluxos

secundários na forma dos vórtices de Taylor, nos espaços vazios entre os

cilindros coaxiais, perturbam e arrastam a camada de gel que tende a se formar

sobre a superfície da membrana. Somado a esta característica deste tipo de

filtro, tem-se, ainda, o fato de que há um desacoplamento entre a geração da

força de cisalhamento sobre a superfície da membrana e o processo de

transporte de fluido através desta, possibilitando a operação do equipamento a

baixas pressões, sem que ocorra o problema de perda de carga ao longo do

processo.
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Teoricamente, fluxos com vórtices estáveis existem dentro de limites

correspondentes a aproximadamente 40-60 < Ta < 3.000-4.000 (KRONER,

NISSINEN, 1989). Na presença de um componente adicional como o aumento

da velocidade axial, o critério de estabilidade pode ser considerado para valores

mais elevados do número de Taylor e os vórtices se movem helicoidalmente ao

longo do rotor. Na prática, KRONER et aI. (1987) observaram vórtices estáveis

em filtro tipo BDF quando operado à velocidade rotacional de 12 m.s-1, e

correspondente a números de Taylor de aproximadamente 15.000. Associado à

redução na formação do gel de polarização sobre a membrana devido aos

vórtices, os autores verificaram um melhor transporte de enzimas através da

membrana durante o processo de filtração neste tipo de filtro. De acordo com

KRONER et aI. (1987), velocidades de rotação onde a pressão de

transmembrana tem pequeno efeito sobre a transmissão da enzima indicam a

presença de material muito pouco compressível na superfície da membrana.

Desta forma, excelentes desempenhos são obtidos com o filtro rotativo tipo BDF

quando comparado a outras filtrações com fluxos tangenciais, neste trabalho

representadas pelos filtros tipo cassete e tubular

5.2.3 - Concentracão. Diafiltracão. Ultrafiltracão e Ampliacão de Escala

Os processos de concentração de células foram conduzidos em dois filtros

diferentes com três tipos de membrana e os resultados podem ser vistos na

Tabela 5.2.2. Um ponto muito importante a ser considerado é o fluxo. De acordo

com KRONER, SCHÜTTE, (1989), para que um processo de concentração de

células por filtração tangencial seja considerado economicamente viável este

deve apresentar fluxo de no mínimo 100 L.h-1.m-2.Este fluxo pôde somente ser

observado no processo de concentração conduzido com o filtro rotativo BDF.
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A etapa de diafiltração, aqui caracterizada pela lavagem da suspensão de

células, tem como principal função a remoção dos compostos de baixo peso

molecular de suspensões microbianas. Esta etapa é importante para melhorar a

separação de enzimas do meio, pois isto não se obtém de forma completa

durante o processo de concentração de células. Os resultados dos processos

de diafiltração conduzidos neste trabalho estão representados na Tabela 5.2.2.

Como se pode verificar,. este processo melhorou o rendimento total após a

etapa de concentração em 14, 12,6 e 6,5% dos filtros tipo Cassete e BDF,

respectivamente, mostrando ser uma etapa essencial para se aumentar a

recuperação da enzima durante o processo de microfiltração.

A ultrafiltração é um processo utilizado na separação de moléculas baseado em

seu peso molecular. Os compostos retidos pela membrana são arrastados de

sua superfície, misturados novamente na solução a ser ultrafiltrada, a qual é

concentrada a cada passo. As membranas de ultrafiltração são normalmente

especificadas em função de seu limite de exclusão, ou, "cut-off'. Este valor

indica que 95% das moléculas de um peso molecular especificado devem ser

retidas pela membrana (BOWEN, 1993). Algumas espécies moleculares como

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

off' passam livremente pela membrana. No presente trabalho, a ultrafiltração

tangencial foi utilizada para separar a enzima inulinase de um meio previamente

microfiltrado para separação das leveduras de Candida kefyr DSM 70106. As

ultrafiltraçães foram conduzidas em pequena escala, usando-se membranas

com três valores diferentes de "cuf-off': 50, 100 e 300 kDa. A Tabela 5.2.4

sintetiza os resultados obtidos neste processo e, como se pode ver, a

membrana de ultrafiltração de 100 kDa foi considerada mais apropriada que as

outras, pois pôde reter 99% da inulinase inicial, ou seja, praticamente sem

perdas evidentes. Esta membrana foi então utilizada para se realizar a

ultrafiltração em escala ampliada. Neste caso, foi observado uma perda de 3,5%

da enzima. Segundo JONSSON, JOHANSEN (1991) esta perda está dentro do

limite tolerado de fabricação de uma membrana de ultrafiltração.
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A precisão da ampliação de escala de um processo de filtração depende de se

manter vários parâmetros chaves constantes, levantados em experimentos de

pequena escala. Estes parâmetros incluem: pressões de entrada e saída do

fluido a ser filtrado, velocidade de recirculação, componentes do meio e suas

respectivas concentrações, tipo e configuração da membrana e o período total

do processo (TUTUNJIAN, 1985). No presente trabalho estes parâmetros foram

mantidos iguais aos otimizados na pequena escala e os processos de

ampliação de escala da concentração, diafiltração, _e ultrafiltração foram

conduzidos em filtros cassetes. Os resultados estão mostrados nas Tabelas

5.2.2 a 5.2.4. Como se vê,os resultados obtidos não foram similares aos obtidos

na pequena escala. Na escala ampliada obteve-se um fluxo de filtrado 45%

inferior e que pode ser devido às diferenças nas características geométricas dos
filtros.

Como se póde ver na Tabela 5.2.4, os rendimentos verificados nas

ultrafiltrações conduzidas em pequena e grande escala foram semelhantes.

Com a ampliação de 20 vezes da escala e utilizando-se a membrana de

100 kDa de diâmetro, as perdas foram inferiores a 4% nas duas escalas.



Tabela 5.2.2- Separação de inulinase durante o processo de concentração e diafiltraçãode meiofermentado contendo
Candida kefyr DSM 70106 - Comparação do desempenho de módulo tipo Cassete com filtro rotativo (BDF)

Vo= Volume Inicial fç = Fator de Concentração (VOI Vf)
Vf =Volumede Filtrado ro=VelocidadeTangencial
Rendimento = (Ativ. Enzim. no Filtrado) !(Atividade Enzimática Inicial)
Fluxo,w = Fluxo Médio (Concentração + Diafiltração)

Módulol Diâmetro do Etapa de Concentração Etapa de Diafiltração ro Rendimento FluxoAv
Membrana Poro (m.s.1) Total (L.h".m.2)

(m) (%)
Va Fluxo Rendimento fç Va Fluxo Rendimento
(L) (L.h".m.2) (%) (-) (L) (L.h".m.2) (%)

Cassetel Canal 14,0
Ondulado 0,3 11,5 58,4 56,5 4,6 2,5 35,7 (etapa32,5) 0,27 70,5 51,1

Cassetel Canal 12,6
Aberto 0,3 11,2 35,4 47,4 92 1,2 20,9 (etapa 23,9) 0,31 60,0 32,9

6,5
BDF/PTFE 0,2 12,7 165 O 84,8 7,5 1,7 111,0 (etapa 42,7) 11,6 91,3 154,9
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Tabela 5.2.3- Ampliação de Escala do Processo de Concentração e Diafiltração para Obtenção de Inulinase de
suspensão de Candida Kefyr DSM 70106

Vo = Volume Inicial fe = Fator de Concentração 010! Vf)

Diâmetro
Módulo! do Poro Etapa de Concentração Etapa de Diafiltração FluxoAv Rendimento

Membrana Total

(j.1m) Vo Fluxo Rendimento fe Vo Fluxo Rendimento (L.h" .m'2) (%)
(L) (L.h".m.2) (%) (-) (L) (L.h".m-2) (%)

Centrassete!
Canal 0,3 189 26,7 82,4 18,4 10 32,6 13,7 27,7 96,1

Ondulado
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Tabela 5.2.4- Comparação entre membranas de ultrafiltração de diferentes "cut-off" e ampliação de escala do processo.

E, = Fator de Enriquecimento = (Atividade Específica Final) I (Atividade Específica Inicial)
Vo= VolumeInicial fe= Fatorde Concentração (VO/ V,)

Enzima no
Módulo/ .Cut-ofr fe Vo Filtrado E, FluxoAv

Membrana (kDa) (-) (L) (%) (L.h"'.m'2)
Minisette/ 50 15 O 12.0 O - 501
Omega- 100 12,5 11,0 1,0 - 106,1
Canal
Aberto 300 12,3 1 3 99,0 - 1862

Pelliconl
PTHK 100 103,4 222 3,5 2,2 -

(Millipore)
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Como se pode ver nestes experimentos, um grande número de membranas e

módulos de filtração são disponíveis para a separação da enzima inulinase, a

partir de uma suspensão de células de Candida kefyr DSM 70106. Os

estudos que visam definir qual o melhor filtro, membrana ou condições de

operação tem como principal meta a remoção ou diminuição dos depósitos de

solutos suspensos ou dissolvidos sobre a superfície da membrana e que

interferem no fluxo de filtrado. Filtros rotativos, planos e tubulares foram

utilizados e os resultados acima discriminados conduzem às seguintes

conclusões: - Processos de filtração de suspensões microbianas podem ser

melhorados pela seleção de velocidades tangenciais mais elevadas para

filtros rotativos e tubulares, mas não para filtros planos tipo "plate and frame";

- Um aumento na pressão de transmembrana até o ponto crítico melhora o

fluxo de filtrado; - O filtro rotativo tipo BDF foi o que apresentou o melhor

desempenho para separação de inulinase em suspensão contendo leveduras

de Candida kefyr DSM 70106; - O processo de ampliação de escala da

concentração e diafiltração não foi apropriado enquanto que o da

ultrafiltração proporcionou resultados satisfatórios.

As etapas de concentração/diafiltração/ultrafiltração da inulinase

proporcionaram, conjuntamente, um fator de enriquecimento da enzima,

baseado em sua atividade específica, de 2,2.
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5.3- Extração líquido-líquido por Micela Reversa

5.3.1 - Empreaodo Aaente Tensoativo Aniônico -AOT

A inulinase é uma proteína com alto peso molecular e pode ser extraída de

uma solução aquosa para uma fase micelar de AOT a 250 mM em isooctano. A

extração depende de variáveis como a força iônica, o pH e a temperatura.

Manipulando-se estes três parâmetros e utilizando este agente tensoativo

aniônico, foi possível observar um aumento nas forças responsáveis pela

solubilização da inulinase na fase micelar, mas não o suficiente para

proporcionar uma recuperação satisfatória da enzima.

Os resultados estão expressos em porcentagem da enzima que permaneceu

na solução aquosa (WPI), em comparação com a enzima inicialmente presente

no meio, antes do processo de extração. Após a etapa de extração, procedeu-

se a reextração da enzima para uma nova fase aquosa (solução tampão). A

porcentagem da enzima recuperada nesta fase (WPII) foi denominada de

enzima total recuperada. A atividade enzimática relativa, citada na ordenada

das figuras, refere-se à atividade obtida em uma determinada condição,

dividida pela atividade presente antes de iniciar a extração.

Como este processo de extração ocorre, principalmente, devido à interação

eletrostática entre a proteína e as micelas reversas, prevê-se uma grande

influência da carga elétrica total do sistema nesta interação, controlada

principalmente pelo pH da solução aquosa. Os experimentos de extração da

inulinase foram conduzidos com valores de pH na faixa de 3,0 a 5,0, definidos

em função da estabilidade da enzima. DEKKER et aI. (1989) afirmam que,

geralmente, tanto para a etapa de extração quanto para a de reextração, as

proteínas somente são transferidas para a fase micelar a valores de pH no

qual a sua carga elétrica líquida é oposta à do grupo polar do agente

tensoativo. Esta diferença entre os valores de pH e do pl no qual ocorre a
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transferência da proteína depende também de seu tamanho (WOLBERT et aI.

1989). Nestes experimentos, a força iônica (medida pela condutividade

elétrica) do meio foi constante e correspondente à concentração de NaCI

0,05 M (ver Tabela 5.3.1). Também foram conduzidos experimentos para se

verificar a influência do tipo de cátion (I< e Na+)no processo de extração, pois

segundo WOLL, HATTON (1989) eles podem modificar a solubilidade das

proteínas nas micelas reversas. Os resultados estão representados nas

Figuras 5.3.1 e 5.3.2. Como se pode observar, independente do pH utilizado,

estas condições proporcionaram extração da inulinase próximas de zero

(WPI = 100%). Isto, também, foi observado quando se variou o tipo de sal

(NaCI e KCI). Considerando que a etapa de extração é governada pela

interação eletrostática entre a enzima e o agente tensoativo aniônico, pode-se

dizer que a extração não foi possível devido às inadequadas condições de

forças iônicas proporcionadas. O efeito da força iônica atua como mediadora

das interações eletrostáticas entre a superfície da proteína e os grupamentos

polares do agente tensoativo proporcionando as condições necessárias para a

movimentação das moléculas para o interior da micela. De acordo com

HATTON (1987) neste caso pode ser aplicada a teoria de Debye na qual a

capacidade de aproximação destas moléculas é inversamente proporcional à

raiz quadrada da força iônica do meio. Conforme esta teoria, à medida que a

força iônica da solução protéica aumenta, as interações entre a proteína e o

agente tensoativo diminuem. De acordo com GOKLEN, HATTON, (1987) e

HUANG, LEE, (1994) isto é devido à redução do efeito repulsivo dos grupos

polares do agente tensoativo, levando a um decréscimo do transporte de água

ou outras moléculas e consequentemente na formação de menos e menores

micelas reversas. Sendo assim, aumentando-se a força iônica, reduz-se a

capacidade de interação até que o deslocamento da proteína para a micela

não seja mais possível. Este decréscimo pode ser nitidamente confirmado

neste caso das micelas reversas de AOT em isooctano em equilíbrio com

soluções salinas (Figura 5.3.2). Com a adição de sais, a capacidade repulsiva

dos grupamentos polares do agente tensoativo é reprimida, favorecendo com

isto a formação de micelas menores. Na Figura 5.3.2 pode-se observar este
. .

efeito, pois somente nas condições de extração isentas de qualquer adição de
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sal (menor força iônica) é que se obteve migração da enzima para o interior da

micela.

Observa-se também que no pH 4,0, próximo ao ponto isoelétrico da enzima,

obteve-se uma provável migração da enzima para a fase micelar da ordem de

70%, apesar da recuperação total da enzima ter atingido somente 8,8% nesta

condição. A força promotora responsável pela extração da inulinase nestas

condições pode ter sido as interações hidrofóbicas entre a proteína e o agente

tensoativo, uma vez que a hipótese da interação eletrostática, neste caso, é

pouco provável.

Como o agente tensoativo AOT mostrou ser inadequado à extração da

inulinase, não foi possível esclarecer qual tipo de força promotora estaria

realmente envolvida na extração. Também devido ao baixo valor do ponto

isoelétrico da inulinase, o estudo do pH ótimo para extração da enzima com

este agente tensoativo ficou restrito a uma faixa experimental muito estreita.

Tabela 5.3.1 - Correlação entre condutividade elétrica
concentração de NaCI a pH 4,7 em tampão acetato 0,05M

(mS.cm-1) e

(*Equipamento: Typs WIW,LF, 8120,WEILHEIM)

NaCI Condutividade
(M) (mS.cm-1)
° 4,7

0,05 8,1
0,10 12,0
0,25 27,9
0,50 42,5
1,00 76,1
1,50 101,4
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250 mM. Condições de reextração: pH 7,0; tampão fosfato 0,10 M e NaCI
1,OM.

Considerando-se a possibilidade da existência de interação hidrofóbica entre a

enzima e o agente tensoativo AOT no pH 4,0 e que as forças hidrofóbicas são

fortemente dependentes da temperatura, a extração da inulinase foi testada a

várias temperaturassituadas na faixa de 5 a 37 oCo Os resultados estão

mostrados na Figura 5.3.3. Como se pode observar, à medida que a

temperatura de extração e reextração diminui, a recuperação total da inulinase

também decresce. De acordo com PIRES, CABRAL (1993) este fenômeno

realmente ocorre em extrações onde a força promotora é devido a interações

hidrofóbicas, sugerindo ser este o tipo de interação que está ocorrendo entre a

inulinase e a micela obtida do complexo isooctano/hexanol/AOT.
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AOT 250 mM; pH 4,0 e 21°C. Condições de reextração: pH 7,0; tampão fosfato
0,10 M e 21°C.
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As enzimas são normalmenté retiradas do interior da micela reversa (etapa de

reextração) através do seu. contato com uma nova fase aquosa de elevada

força iônica (HATTON. 1987; DEKKERet a/., 1989). Com o objetivo de verificar

a influência da força iônica na reextração da inulinase para uma nova fase

aquosa, experimentos foram conduzidos variando-se as concentrações de

tampão e de NaCI. Isto foi feito, pois, verificou-se (ver Figura 5.3.2) que no pH

4,0, somente 30% da enzima ficou retida na WPI. O restante pode ter sido

transportado para o interior da micela. Como pode se verificar nas Figuras

5.3.4 e 5.3.5 estes parâmetros não tiveram qualquer influência na

transferência da enzima da micela para o novo meio aquoso. Isto sugere que.

após a etapa de extração, parte da atividade enzimática foi perdida devido à

denaturação da enzima, não tendo sido, portanto, absorvida pela micela. A

impossibilidade de se conseguir maiores diferenças entre os valores do pl e

pH também contribuiu para os baixos rendimentos conseguidos com o agente
tensoativo AOT.

5.3.2 - Empreao do Aaente Tensoativo Catiônico - BDBAC

A extração líquido-líquido da inulinase por micela reversa também foi estudada

utilizando-se o agente tensoativo catiônico BDBAC. Baseado na literatura

(PIRES, CABRAL, 1993; RAHAMAN et a/.,1988; MEYER, 1992) a extração de

uma determinada proteína depende, além dos parâmetros já citados para o

agente tensoativo aniônico (força iônica, pH, temperatura), também da

proporção entre o volume da fase aquosa e da fase apoiar, da concentração

do agente tensoativo, do tipo e concentração do co-solvente. Manipulando-se

adequadamente estes parâmetros é possível identificar o tipo de forças

responsáveis pela transferência da inulinase para a fa~e micelar.

Os resultados obtidos estão apresentados nas Figuras 5.3.6 a 5.3.19 e estão

expressos como a porcentagem da enzima presente na nova fase aquosa após
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reextração, em comparaçãoàquela presente no meio original, levando-se em

consideração os volumes das fases.

Sabe-se que o pH e a força iônica do meio aquoso controlam a solubilização

das proteínas no sistema de micelas reversas (CASTRO, CABRAL, 1988).

Entretanto os autores afirmam que existem evidências de que a natureza e a

quantidade destas proteínas podem alterar sua solubilização quando

submetidas a condições idênticas de pH e força iônica na fase aquosa.

Experimentos de extração da inulinase foram aqui conduzidos a valores de pH

entre 5,5 e 7,5, sendo estes acima do ponto isOelétricoda enzima (pl = 3,9) e

os resultados estão representados na Figura 5.3.6. Entre o ponto isoelétrico e

o pH 5,5 a desacidificação de alguns resíduos ácidos da superfície da proteína

possibilitou uma extração parcial recuperando-se até 70% da enzima, no caso

da condição 03 da citada figura. Com o aumento do pH para a faixa de 6,0-

6,5 a atividade enzimática total recuperada atingiu valores máximos e na faixa

dos 85%. Isto pode ser explicado pela ampliação da diferença entre pl e pH da

extração, proporcionando uma maior carga elétrica negativa da superfície da

proteína, aumentando com isto as forças de atração entre a enzima e o

grupamento polar do agente tensoativo catiônico, ou seja, a atração

eletrostática (BRANDANI et ai. 1993). Contudo, a valores de pH superiores a

6,5, a recuperação da inulinase diminuiu visivelmente. Este decrésci":1° pode

ter sido devido à instabilidade da proteína na presença de solventes orgânicos

devido as condições oferecidas elou devido à sua instabilidade natural a

elevados valores de pH, conforme sugere RAHAMANet ai. (1988).

Pelo fato das interações eletrostáticas entre a proteína e a micela reversa

serem de fundamental importância na extração da enzima (GOKLEN,

HATTON, 1987; DEKKER et a1.1986), o coeficiente de distribuição das

proteínas neste sistema não é somente determinado pelo pH, mas também

pela força iônica da fase aquosa, como já verificado no item 5.3.1 para o AOI.

Com a redução da força iônicada fase aquosa (condição 03 da Figura 5.3.6)

pôde-se confirmar um aumento na recuperação total da inulinase.
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Figura 5~3.6-Efeito do pH da fase aquosa na recuperação total da inulinase.
Condições de extração: (8)tampão fosfato 0,05 M, BDBAC0,20 M, 21°C; NaCI
0,10 Me hexanol10% (v/v);(O) tampão fosfato0,05 M, BDBAC0,20 M, 21°C;
NaCI 0,05 M e hexanol 7,5% (vlv);(O)tampão fosfato 0,03 M, BDBAC0,20 M,
37°C e hexanol 7,5 (v/v). Condições de reextração pH 4,5, tampão acetato
0,10 M;NaCI0,50M e 21°C.

As interações eletrostáticas entre a enzima e os grupamentos polares do

agente tensoativo foram nitidamente evidenciadas, conforme pode-se verificar

na Figura 5.3.7. A força iônica foi ajustada pela variação da concentração de

NaCIda fase aquosa inicial.A Figura mostra que a valores mais baixos da

força iônica, independente da temperatura(21, 37 e 45°C), a recuperaçãoda

enzimaé maiselevada. Istoestá de acordocom afirmaçõesde ANDREWSet

éJl.(1994). Segundoestes autores,o aumentoda força iônica pode afetar o

tamanho da micela, pois os grupamentospolares dos agentes tensoativos

repelem-se uns aos outros. Micelas maiores são formadas quando submetidas

a baixas forças iônicas. Considerandoo fato da inulinase apresentar um alto

peso molecular, isto pode explicar os baixos rendimentos verificados em

extrações feitas com forças iônicas maiores. ANDREWS et aI. (1994)

afirmaramaindaque quandoa forçaiônicaé elevada,existe um efeito protetor
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dos grupamentos polares dos agentes tensoativos contra as proteínas,

causando uma solubilização eletrostaticamente desfavorável. Estes autores

verificaram a redução da solubilidade de quatro proteínas diferentes

(ribonuclease A, inibidorde tripsina, taumatina e oc-Iactoalbumina)em micelas

reversas de AOTcom aumento da força iônica do meio aquoso.

Como se pode observar na Figura 5.3.7, nas extrações conduzidas com a fase

aquosa contendo 0,25 M de NaCI, independente da temperatura, a

recuperação manteve-se nula.

Como também verificado nas extrações conduzidas com o agente tensoativo

AOT, o decréscimo na capacidade de solubilização da inulinase pode ser

explicado baseado no chamado "efeito Debye" de soluções eletrolíticas.
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Devidoao alto peso molecularda inulinase o mecanismo de exclusão pelo

tamanho pode também explicar uma provável redução na transferência da

enzima para o interior da micela, principalmente nos casos em que as

condições de força iônica são aparentemente favoráveis.
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Figura 5.3.7- Efeito da concentração de NaCI na fase aquosa sobre a
recuperação total da inulinase. Condições de extração: (8) tampãofosfato
0,05 M, BDBAC 0,20 M e hexanol 10,0% (v/v); (+) tampão fosfato 0,05 M,
BDBAC 0,20 M e hexanol 7,5% (v/v); (+) tampão fosfato 0,05 M, BDBAC
0,20 M e hexanol 7,5% (v/v);. Condições de reextração: pH 4,5; NaCI 0,50 M,
21°C e tampão acetato 0,10 M.
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hexanol 7,5% (v/v); (8)tampão fosfato 0,05 M, 21°C, pH 6,0 e hexanól
7,5% (v/v). Condições de reextração: pH 4,5; NaCI 0,50 M, 21°C e tampão
acetato 0,10 M.
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Como o BOBAC é um agente tensoativo carregado positivamente, ele

possibilita a ligação de proteínas carregadas negativamente à sua fase polar.

Sendo assim é de se esperar que com o aumento da concentração de agente

tensoativo, aumente também a capacidade da micela de absorver a inulinase.

Como se pode ver na Figura 5.3.8, verifica-se recuperação da inulinase

superior a 15% a partir de concentração de 0,05 M de BDBAC sendo possível

identificar a concentração ótima do agente tensoativo na faixa de 0,10 e

0,20 M. A concentração de 0,15 M mostrou a melhor recuperação para a

inulinase. Verifica-se também que a adição de quantidades excessivas do

BDBAC reduziu a absorção da enzima da micela. Isto pode ter sido devido à

saturação da fase aquosa com o agente tensoativo.
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Figura 5.3.9- Efeito da temperatura na recuperação total da inulinase.
Condições de extração: (.) pH 6,5; tampão fosfato 0,03 M, 0,15 M BDBAC e
7,5% hexanol (O) pH 6,5; tampão fosfato 0,05 M, 7,5% hexanol e 0,20 M
BDBAC ; (M pH 6,5; tampão fosfato 0,05 M, 7,5% hexanol 0,20 M BDBAC,
0,025 NaCI; (8) pH 6,5; tampão fosfato 0,05 M, 0,20 M BDBAC, 7,5% hexanol,
0,05 M NaCI; (o) pH 6,0; tampão fosfato 0,05 M, 0,20 M BDBAC, 7,5% hexanol
e 0,005 NaCI. Condições de reextração: pH 4,5, NaCI 0,50 M, tampão acetato
0,10 M. Temperatura idêntica às extrações.
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o efeito da temperatura na recuperação da inulinase por extração líquido-

líquido utilizando micelas reversas também foi estudado. A extração da enzima

foi testada em diversas temperaturas entre 5 e 50°C. Como se pode ver na

Figura 5.3.9, a extração é altamente dependente da temperatura mesmo

quando se variam os valores do pH, da força iônica, da concentração de

tampão e da concentração do agente tensoativo. A temperatura de 37°C

mostrou ser a ideal para a extração da enzima. Nesta temperatura, acima de

90% da enzima inicialmente presente foi recuperada.

A temperaturas superiores a 37°C a redução no rendimento total de extração

pode ser explicada pela inativação da enzima. DEKKER (1990) verificou este

mesmo efeito na recuperação da enzima a-amilase quando estudou o efeito da

reextração desta enzima para um novo meio aquoso.

Todos os resultados até o momento foram obtidos mantendo-se constantes a

proporçãoentre o volumeda fase aquosae o volumedo solvente (VaquNsolv),

não possibilitando desta forma verificar qualquer efeito de concentração da

enzima ao longo do processo de extração. Para se verificar até que ponto a

enzima pode ser concentrada na fase micelar e, consequentemente, melhorar

sua aplicação prática, é importantese considerar proporções de VaquNsow

superiores à unidade.

A Figura 5.3.10 mostra o efeito da aumento destas proporções sobre a

recuperação total da inulinase. Pode-se observar que à medida que a

proporção de VaquNsolvaumenta, reduz a solubilização da enzima no sistema

micelar BDBAC/isooctano/hexanol. Resultados similares foram obtidos por

AIRES-BARROS, CABRAL (1991) ao estudarem a purificação da enzima

lipase em micelas reversas do sistema AOTlisooctano. Isto pode ser o

resultado de uma insuficiente capacidade micelar, ou seja, a quantidade de

enzima presente num determinado volume da fase aquosa pode ser envolvida

por no mínimo um volume igual ao da fase apoiar.
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Na Figura 5.3.11 pode se verificar que com a concentração de 0,03 M de

tampão fosfato obteve-se a máxima recuperação da inulinase. Esta baixa

concentração do tampão é exigida, provavelmente, por ser a concentração que

permite uma baixa condutividade elétrica do sistema sem que o efeito

tamponante da fase aquosa seja prejudicado.
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Figura 5.3.10- Efeito da proporção entre o volume da fase aquosa e o do
solvente na recuperação total da inulinase. Condições de extração: pH 6,5;
tampão fosfato 0,03 M, 0,20 M BDBAC, 37°C e hexanol 7,5% (v/v). Condições
de reextração: pH 4,5; tampão acetato 0,10 M; NaCI 0,50 M e 37°C.



128

a::J

iU

~
;(eo
Q
«

ffi9.J
D...
:J
u
~4J
...J«
53:>
I-
«
~ÃJN
z
w
10

o
O 0,CJ2 0,04 o,es

TAMPÃO(M)

0,05 0,1

Figura 5.3.11- Efeito da concentração de tampão na recuperação total da
inulinase. Condições de extração: pH 6,5, 0,20 M BDBAC, 37°C e hexanol
7,5% (v/v). Condições de reextração: pH 4,5; tampão acetato 0,10 M; NaCI
0,50 M e 37°C.

A Figura 5.3.12 mostra como a recuperação da inulinase na extração utilizando

BDBAC como agente tensoativo varia em função da concentração do co-

solvente hexanol. Variou-se a concentração deste co-solvente na faixa de O a

20% em relação ao isooctano (solvente). Observou-se que para concentrações

de hexanol abaixo de 5%, um sistema trifásico é obti~o, provavelmente pelo

fato do conteúdo aquoso na micela ter excedido à sua estabilidade e rompido

as micelas. Nestes casos o sistema micelar fica em equilíbrio com a fase

aquosa ou com a fase orgânica não permitindo a separação da fase micelar.Os

melhores rendimentos de recuperação da inulinase ocorreram a proporções de

7,5% (v/v) de hexanol, enquanto que para concentrações do co-solvente acima

de 20% (v/v) não se obteve qualquer tipo de separação.

O efeito do tempo de agitação para se obter o sistema micelar na extração da

inulinase não foi significativo, como se pode verificar na Figura 5.3.13.
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Baseado nos resultados, pode-se afirmar que somente um minuto de intensa

agitação em vortex é suficiente para se obter a fase com micelas reversas.
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Figura 5.3.12- Efeito da concentração de hexanol na recuperação total da
inulinase. Condições de extração:(8) pH 6,0; tampão fosfato 0,05 M, BOBAC
0,20 M, 21°C e 0,05 M NaCI (11) pH 6,5; tampão fosfato 0,03 M, BOBAC
0,20 M e 37°C (v/v). Condições de reextração: pH 4,5; tampão acetato 0,10 M;
NaCI 0,50 M e 37°C.
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Figura 5.3.13- Influência do tempo de agitação na recuperação total da
inulinase. Condições de Extração: (O) pH 6,5; tampão fosfato 0,05 M, BDBAC
0,20 M, 37°C e hexanol 7,5% (v/v); (.) pH 6,5; tampão fosfato 0,03 M, BDBAC
0,20 M, 37°C e hexanol 7,5% (v/v). Condições de reextração: pH 4,5; tampão
acetato 0,10 M; NaCI0,50 M e 37°C.

Estudos. para se otimizar a retirada da inulinase da micela (etapa de

reextração) foram realizados mantendo-se constante as condições de extração

e variando-se os seguintes parâmetros: tipos de saL, temperatura, força iônica,

pH, VmicNaqu e tempode agitação.SegundoHATTON(1987)e DEKKERet a/.,

(1989) as proteínas são geralmente reextraídas após contato da fase micelar

(correspondente à fase orgânica carregada com micelas reversas contendo a

proteína) e uma fase aquosa com elevada força iônica. Como se pode ver nas

Figuras 5.3.14 a 5.3.19, variando-se as condições citadas, não se obteve

efeito significativo sobre a recuperação da inulinase. Com todos os tipos de sal

(Figura 5.3.14) pôde-se obter um bom rendimento na reextração. O mesmo foi

observado quando se variou o pH, tempo de agitação, força iônica e a

proporção VmicNaqu.
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A grande dependência da temperatura verificada na fase de extração da

inulinase sugeriu que a reextração pudesse ser conduzida a baixas

temperaturas para se reduzir as interações hidrofóbicas entre a proteína e a

micela (Figura 5.3.14) e aumentar a recuperação total da enzima. Mas não foi

observado, entre 5 e 37°C, qualquer interferência da temperatura de

reextração sobre a recuperação da inulinase, facilitando com isso a aplicação

prática desta etapa do processo, uma vez que pode ser conduzida à

temperatura ambiente. Em todos os valores de pH testados, superiores e

inferiores ao ponto isoelétrico, obteve-se a mesma recuperação da enzima

(Figura 5.3.17), sugerindo que as interaçães eletrostáticas entre a proteína e o

agente tensoativo não eram dominantes, fato este também observado por

RAHAMAN et aI., (1988).

o efeito do tipo de sal (Figura 5.3.15), da força iônica (Figura 5.3.16) e do pH

(Figura 5.3.17) e da agitação (Figura 5.3.19) também foram testados na etapa

de reextração. Observa-se que a variação de todos estes parâmetros pouco,

ou nada, influenciaram na recuperação da inulinase.

Na Figura 5.3.18 estão representadas a recuperação da inulinase em função

da variação da proporção VmicNaqu.Aumento na recuperação total da enzima

não foi verificado, mas este experimento mostrou que a enzima pode ser

concentrada nesta etapa em até três vezes, sem prejuízo significativo à sua

recuperação.

Analisando-se conjuntamente todos estes resultados com os de extração,

pode-se concluir que uma baixa força iônica da fase de extração é condição

suficiente para se obter a reextração da inulinase, desde que se obedeça os

limites mínimos dos parâmetros envolvidos na etapa de reextração.
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Figura 5.3.14- Efeito da temperatura da fase aquosa de reextração na
recuperação da inulinase a pH 4,5 e NaCI 0,50 M. Condições de extração: pH
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Figura 5.3.15- Influência do tipo de sal presente na fase aquosa de reextração
sobre a recuperação total da inulinase. Condições de extração: pH 6,5; tampão
fosfato 0,20 M; BDBAC 0,20 M;37 °C e hexanol 7,5% (v/v). Condições de
reextração: pH 4,5; tampão acetato 0,10 M; sal 0,50 M e 21°C.
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Figura 5.3.16- Efeito da concentração de NáCI na fase aquosa de reextração,
na recuperação da inulinase a pH 4,5 e 21°C. Condições de extração: pH 6,5;
tampão fosfato 0,20 M; hexanol 7,5%(v/v) e 37°C.
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5.3.3 - Estudos de Ampliação de Escala da Extração líquido-líquido por

Micela Reversa

A recuperação de enzimas extracelulares em escala ampliada por extração

líquido-líquido contendo micelas reversas apresenta vantagens sobre os

processos existentes. Um processo de extração por micelas reversas pode

combinar seu potencial de concentração com o de purificação da enzima como

foi verificado na escala de bancada. As técnicas de extração líquido-líquido

são, geralmente, bem conhecidas e os equipamentos para ampliação de

escala são bem difundidos para outras aplicações, como a recuperação de

antibióticos e ácidos orgânicos de meios fermentados (DEKKER et ai., 1989).

Os resultados aqui obtidos são promissores e estão mostrados na Tabela

5.3.2. Como se pode observar na tabela, a' atividade enzimática que

permaneceu na fase aquosa inicial após extração em escala ampliada foi baixa

(3,6%). Isto mostra uma eficiente transferência da enzima para a fase micelar,

como também verificado nos experimentos conduzidos em menor escala. Com

relação à recuperação total da enzima na grande escala, verificou-se uma

queda de 91% para 77% em relação ao inicial. Esta queda no rendimento, à

primeira vista pode somente ser explicada pela diferença da geometria do

. sistema nas duas escalas e do tipo de agitação para contato das fases

envolvidas no processo, pois os outros parâmetros permaneceram constantes.

Os componentes presentes no meio de cultura original como proteínas,

biomassa, metabólitos. extracelulares ou substratos não tiveram grande

influência no comportamento de partição da enzima no sistema de fases já que

o fator de enriquecimento da inulinase, medido como o aumento da atividade

enzimática específica no processo, foi de 2,8 em ambas as escalas. Com a

extração realizada na presença de células, observou-se a ausência de

biomassa celular na micela, não prejudicando com isto a condução do

processo. Durante a etapa de formação de micelas, as células também não

permaneceram na fase aquosa, mas se agregaram na interface da fase
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aquosa e micelar. a fato do BOBAC ser carregado positivamente atraiu as

cargas negativas presentes na membrana celular de leveduras (RaSE, 1984).

Este fato, também, foi observado por KREI e HUSTEOT (1992) quando

trabalharam com este mesmoagente tensoativo para a purificação de enzimas.

A queda da recuperação da inulinase, na grande escala, pode ter sido

provocada pelo fato da agitação nessa escala não ter sido realizada em

agitador tipo vórtex e sim com auxílio de agitador magnético. Além disso, o

processo de separação das fases foi realizado por sedimentação e não por

centrifugação. Nestes dois casos, as possibilidades de contato entre o

solvente utilizado e a inulinase foram maiores na escala ampliada.

a fator de enriquecimento da atividade específica da inulinase de 2,8 mostra

que é possível se obter um processo simples, sem qualquer outro pré-

tratamento do. meio de cultura, como uma alternativa de pré-purificação da

enzima. Isto é particularmente importante, considerando que o isolamento de

enzimas de um meio de fermentação pelos métodos convencionais consiste de

várias etapas de remoção de compostos indesejáveis do meio e exigem etapas

de concentração suplementares em processos industriais.

Tabela 5.3.2- Resultados obtidos na recuperação da inulinase em escala de
bancada e em escala ampliada, usando micelas reversas com o agente
tensoativo catiônico BOBAC.

Escala de Escala

bancada Ampliada

Atividade enzimática remanescente

nafaseaquosainicial(%) 4,3 3,6

Enzima Total Recuperada 91,0 77,0

Fator de Enriquecimento da atividade

específicada inulinase 2,7 2,8

Fator de Concentração 1,5 1,6
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Os resultados mostraram que a inulinase produzida por Candida kefyr DSM

70106 pôde ser seletivamente separada por micela reversa formada por

isooctano:hexanol (92,5:7,5) contendo BDBAC (0,15 M) como agente

tensoativo, com controle do pH (6,5), força iônica (O M NaCI - 4,7 mS.cm-'),

temperatura (37°C) e concentração do tampão (0,03 M). Sob estas condições

de extração com reextração conduzida a pH 4,5, 21°C, 0,50 M de NaCI e

0,10 M de tampão acetado obteve-se um fator de purificação da inulinase de

2,8 além de que 77% da inulinase total inicial foi recuperada na escala

ampliada. O fator de purificação foi calculado pela relação entre a atividade

enzimática específica antes e depois do processo de separação.

5.4- CromatoQrafiade Troca lônica em Leito Fluidizado

Para que um determinado adsorvente seja utilizado em técnicas para extração

direta de proteínas do meio de cultura, é importante conhecer suas

propriedades e certificar-se de que elas não sejam alteradas na presença de

células.

De acordo com PHARMACIA (Uppsala, Suécia) a capacidade de ligação dos

adsorventes da linha STREAMLlNE@ é dependente principalmente do

tamanho da molécula em estudo, de seu ponto isoelétrico e do fluxo do, em

processos contínuos. Devido a este fato, alguns experimentos. foram

conduzidos para se determinar o efeito do pH no equilíbrio e na capacidade de

adsorção de dois tipos diferentes de trocadores iônicos. Um experimento foi

conduzido para se determinar o pH ótimo de adsorção do adsorvente

STREAMLlNE@DEAE e os resultados estão representados na Figura 5.4.1.

Os resultados mostram que nos valores de pH 5,5 e 6,0, mais de 15% da

enzima inicial, permaneceu no sobrenadante não tendo sido adsorvida,

enquanto que nos pHs 6,5 e 7,0 este valor esteve na faixa dos 10%. No pH 7,5

a alta capacidade de adsorsão. não foi real, uma vez que nestas condições

experimentais a inulinase apresenta baixa atividade, como verificado em testes
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preliminares. Baseados nestes resultados, experimentos mais Idetalhados

foram conduzidos para melhor esclarecimento das diferenças nas capacidades

de adsorção nos valores de pH 6,5 e 7,0, Os resultados apresentados naI
Figura 5.4.2 mostram capacidades de adsorção similares para os dois valores

de pH testados no adsorvente STREAMLlNE@ DEAE, como previsto nos

resultadosmostradosna Figura5.4.1. I
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Figura 5.4.1 - Inulinase extracelular de Candida kefyr DSM 70106 presente no
sobrenadanteapós adsorção no adsorvente STREAMLlNE@1DEAE, a
diferentes valores de pH, 21°C e tampão Tris-HCI 20 mM.
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Figura 5.4.2- Curvas de adsorção de inulinase extracelular de Candida kefyr
DSM 70106 em funçãodo pH em tampão Tris-HCI20 mM em adsorvente
STREAMLlNE@ DEAE.

Para se determinar a capacidade de adsorção de outro tipo de adsorvente, o

STREAMLlNE@ SP, experimentos variando o pH de 3,2; 4,0 e 5,0 foram

realizados (Figura 5.4.3).No pH 3,2, devido à baixa estabilidade da inulinase,

provavelmente toda a enzima presente foi denaturada. No pH 5,0, após a

etapa de adsorção, praticamente toda enzima foiencontrada no sObrenadante,

evidenciando uma baixa capacidade de adsorção da enzima. A maior

capacidade de adsorção da inulinase no adsorvente STREAMUNE@ SP

ocorreu no pH 4,0,
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DSM 7010~ em função do pH em tampão acetado 20 mM em adsorvente
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Como se pode observar nas Figuras 5.4.2 e 5.4.3 os perfis das curvas de

adsorção da inulinase, em ambos os adsorventes tipo STREAMLlNE@, não

mostrou correlação linear entre os parâmetros c* e q*. Para quantificação

destes resultados foi utilizado, portanto, o modelo proposto por Langmuir

(citado por CHASE, DRAEGER, 1992a) para o cálculo de parâmetros como:

capacidade máxima de adsorção da inulinase (qm)e constante de dissociação

da interação enzima-adsorvente (Kd). Em todos os casos (pH 4,0; 6,5 e 7,0),

onde se verificou variação de q* em função de c*, uma boa correlação (R2>

O,9a-Tabela 5.4.1) foi obtida com a aplicação do modelo aos pontos

experimentais, representado pela equação 5.4.1.

q* = q m.C*
Kd+C*

(Equação 5.4.1)
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A determinação dos parâmetros da equação (qme Kd)foi feita através da forma

linearizada (1/q* em função de 1/C*) da citada equação. O efeito do pH sobre

os valores deste parâmetros está apresentado na Tabela 5.4.1.

Tabela 5.4.1- Capacidade máxima de adsorção da inulinase e constante de
dissociação em função do pH e do tipo de adsorvente

Embora a adsorção da inulinase tenha ocorrido na presença de outras

proteínas contaminantes, o modelo de adsorção proposto por Langmuir pôde

ser aplicado, nos pHs 4,0; 6,5 e 7,0. De acordo com CHASE, DRAEGER

(1992b), tal comportamento não deveria ocorrer na. adsorção de uma

determinada proteína presente. em soluções contendo vários outros

compostos, ou seja, o modelo só seria aplicado adequadamente a soluções

puras. Neste caso, o adequado ajuste do modelo pode ser explicado como

consequência do baixíssimo grau de adsorção das proteínas contaminantes

nos adsorventes e nas condições empregadas. Conclui-se devido aisto que a

concentração de proteínas na fase líquida permanece constante e em

equilíbrio em todos os pontos da curva de adsorção, mantendo-se com isto o

seu perfil hiperbólico.

Os valores tabelados mostraram que no pH 7,0 a capacidade máxima de

adsorção do adsorvente STREAMLlNE@ DEAE foi reduzido em 7% e a

constante de dissociação do complexo enzima-adsorvente diminuiu 24% em

comparação com o pH 6,5. O maior valor da constante de dissociação para a

inulinase na presença de proteínas contaminantes no pH 6,5 sugere que a

adsorção da enzima ao adsorvente STREAMLlNE@ DEAE possa ser fraca,

Adsorvente pH qm Kd R2 Figura
STREAMLlNE@ (U/ggel) (U.mL-1)

DEAE 6,5 267,4 2,1 0,9858 5.4.2.
7,0 247,5 1,6 0,9867 5.4.3

SP 4,0 317,5 8,6 0,9950 5.4.3
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mesmo que no referido pH a capacidade de adsorção seja alta. O adsorvente

STREAMLlNE@ SP mostrou os mais elevados valores de qme Kd no pH 4,0,

sugerindo também que as variações nas condições de.tamponamento do meio

alteram a força de interação da inulinase com o adsorvente.

A força iônica pode ser manipulada para se obter a eluição mais lenta ou mais

rápida de substâncias. Aumentando-se a força iônica eleva-se a competição e

reduz-se a interação entre o grupo trocador e as substâncias-amostra, que são

assim eluídas (COLLlNS, et aI., 1993)

A etapa de eluição foi utilizada para comparar o desempenho dos dois

adsorventes (STREAMLlNE@ SP e DEAE) nos melhores valores de pH

observados (Figura 5.4.4). A etapa de eluição usando o adsorvente

STREAMLlNE@ SP no pH 4,0 resultou em rendimentos de eluição da enzima

ligeiramente inferiores quando comparados. à adsorção no adsorvente

STREAMLlNE@DEAE.

A partir destes dados decidiu-se usar o tampão 20 mM tris-HCI, pH 6,5, para

ligação e 20 mM tris-HCI, pH 6,5 adicionado de NaCI 0,5 M, para eluição,

empregando-se o adsorvente STREAMLlNE@DEAE.

Foi também observado que a presença de células não alterou a adsorção da

inulinase e nem suas características de eluição. O motivo pelo qual não houve

interferência das células nos dois tipos de adsorventes é que as suas

superfícies são fracamente carregadas em ambos os valores de pH usados

para os experimentos de adsorção. Segundo CHASE, DRAEGER (1992b) a

competição entre células pelos sítios de adsorção das enzimas em

adsorventes aniônicos e catiônicos dependerá de uma série de fatores,

incluindo a densidade de cargas da superfície e o tamanho das células

envolvidas. No caso da Candídakefyr DSM 70106 pode-se afirmar que o efeito

do tamanho das células é desprezível, uma vez que os citados autores

consideraram ser a bactéria Escherichíacolí de grandes dimensões para estes

casos e portanto com baixa interferência na adsorção de proteínas.
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A partir dos valores de qm determinados até aqui, calculou-se o volume e o

fluxo de alimentação através da coluna, em função da quantidade de

adsorvente que esta comporta após ser expandida em duas vezes.
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Figura 5.4.4- Inulinase recuperada em função da concentração de NaCI na
etapa de eluição. Adsorção: pH 6,5; tampão tris-HCI 20 mM. Eluição: pH 6,5;
tampão tris-HCI 20 mM em adsorvente STREAMLlNE@ DEAE e pH 4,0,
tampão acetato 20 mM em adsorvente STREAMLlNE@SP.

A curva de eluição utilizando o adsorvente STREAMLlNE@ SP apresentou

perfil com valores ligeiramente inferiores aos observados com o

STREAMLlNE@ DEAE (Figura 5.4.4). Após constatada a baixa interferência

das células nas etapas de adsorção e eluição, realizou-se a separação e

purificação da inulinase em coluna cromatográfica, utilizando-se o adsorvente

STREAMLlNE@DEAE.

A figura 5.4.5 mostra as curvas de adsorção e eluição da inulinase e das

proteínas totais presentes no meio de cultura, contendo, também, células de
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Candida kefyr DSM 70106. Durante a etapa de adsorção (passagem do meio

de cultura pela coluna) foram retiradas, na saída da coluna, 3 frações de

amostra contendo 550 mL de líquido cada uma. Sob estas condições de

trabalho, pôde-se verificar que durante a adsorção da inulinase, as proteínas

indesejáveis foram praticamente eliminadas. Um rápido aumento na densidade

ótica (DO) foi observado após 400 mL de suspensão (aproximadamente 2

volumes de leito) terem sido aplicados à coluna, indicando a eliminação de

grande parte do material particulado presente, através do líquido que saía da

coluna. Isto pôde ser confirmado através de um aumento semelhante na

concentração de proteína total solúvel não adsorvida e que passou intacta

pelo leito cromatográfico.
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Figura 5.4.5- Curvas de adsorção e eluição de proteínas totais e inulinase
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Eluição: pH 6,5; tampão tris-HCI 20 mM adicionado de NaCI 0,5 M, em
adsorvente STREAMLlNE@DEAE.
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Conforme se observa na Figura 5.4.5, o correspondente à aproximadamente

2,8 volumes de leito expandido de solução de lavagem foram necessários para

a completa remoção de material particulado do leito, como evidenciado pelo

rápido declínio na densidade ótica. Ao final da etapa de adsorção, após as

partículas e as proteínas não adsorvidas serem completamente lavadas para

fora da coluna, a concentração de proteína total e atividade enzimática caíram

a valores mínimos.

Associado à passagem das células pelo leito expandido não foram observados

problemas de entupimento ou instabilidade do leito, além destas não terem

afetado significativamente a adsorção da enzima. Isto indicou uma baixa

afinidade entre as células presentes e o adsorvente. Em experimentos

conduzidos por CHASE, DRAEGER (1992b) foi verificado, com o auxílio de um

microscópio ótico, que não haviam células de leveduras aderidas às esferas

de adsorvente após contato entre ambos, impedindo prováveis entupimentos

do leito fluidizado.

Após a etapa de adsorção e lavagem,- o leito retomou à sua forma não

expandida e as proteínas adsorvidas foram eluídas do leito com tampão tris-

HCI 20 mM adicionado de NaCI 0,5 M. Nesta etapa foram retiradas 8 frações

de amostra com aproximadamente 75 mL cada uma. Os níveis de proteína total

observados foram mínimos. Como se pode observar na Figura 5.4.5, as

proteínas adsorvidas foram eluídas de uma única vez como demonstra um pico

da curva. Coincidentemente ao pico que indica a eluição das proteínas totais,

também observa-se o pico de eluição da atividade enzimática da inulinase,

mostrando que praticamente toda a proteína eluída é a própria enzima. A

completa remoção da inulinase foi atingida após a injeção de 6,2 volumes de

leito (aproximadamente 1.300 mL).

As concentrações de proteína e atividades enzimáticas referentes ao ciclo de

adsorção e eluição da inulinase estão resumidos na Tabela 5.4.2. Um pequeno

pico de atividade enzimática verificado durante a etapa de adsorção foi devido
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à lavagem da enzima presente no líquido. Isto correspondeu a menos de 2%

do total de enzima adicionada à coluna enquanto que 73,6% do total de

proteínas foi liberado, resultando em um fator de purificação de 3,8 durante

esta etapa.

Após as etapas de adsorção e eluição, as frações' coletadas apresentaram

uma atividade enzimática específica de 623,4 U.mg'1, correspondendo a um

fator de purificação final de aproximadamente4,3. Isto foi acompanhado de um

fator de concentração da ordem de 2,8 para a enzima, resultando em um

ganho finaL, em termos de eficiência de recuperação de enzima (concentração

associada à purificação) de aproximadamente 12 vezes. A recuperação total

da inulinase foi de 93,1% em relação à atividade enzimática injetada na

coluna, considerando-se somente as frações 2, 3 e 4 da etapa de eluição.

Tabela 5.4.2- Rendimentos e fatores de purificação de inulinase extracelular
por adsorção em leito fluidizado em meio contendo células intactas de Candida
kefyr DSM70106

Etapas Proteína Inulinase Atividade
Específica

(U.mg-1)
Suspensão

celular 0,32 mg.mL-1 46,6 U.mL-1 146,0
Carga na

coluna 223,05 mg 32.953,3 U -
Perda na 164,11 mg 612,9 U
Adsorção (73,6%) . (1.9 %) -

Eluição 49,2 mg
(frações 2-4) (0,22mQ.mL-1) 30,673,33 U 623,4
Rendimento - 93,1 -

Fator de
Concentração - 2,8 -

Fator de
Purificação - 4,3 -

Fatorde
Rendimento - 12,0 -

Total



147

o uso de processos de troca iônica em extrações diretas do meio de cultura

requer uma forma rápida e fácil de limpeza e regeneração do adsorvente, após

cada ciclo de uso. Neste experimento, o tratamento com NaOH 0,2 M foi

eficiente na remoção de impurezas do adsorvente STREAMLlNE@ DEAE,

possibilitando sua completa regeneração da capacidade de adsorção para

usos em ciclos subsequentes.

Os resultados demonstraram que a inulinase pode ser parcialmente purificada,

diretamente"do meio de cultura, sem etapas prévias de remoção de células,

usando o adsorvente STREAMLlNE@DEAE em colunas com leito expandido.

Os dados mostraram ainda que este adsorvente apresenta características

físico-químicas adequadas, como capacidade de adsorção, facilidade de

expansão do leito e de permitir a passagem do líquido livremente. Uma

vantagem adicional e importante é que os dados prévios levantados em tubos

de ensaio contendo somente 1,0 g de adsorvente mostraram ser reprodutíveis

nos processos de adsorção e eluição na coluna contendo 200 g de gel.

5.5 - Comparacão dos Sistemas de Separacão da inulinase

Considerando-se os altos custos de separação e purificação de proteínas de

meios fermentados (ASENJO, 1991), é de fundamental importância que se

defina o processo que ofereça os maiores rendimentos.

Como se observa na Tabela 5.5.1, os processos estudados envolvendo a

separação da Candida kefyr DSM 70106 com simultânea purificação e

concentração da inulinase moram diferentes características. A combinação. "

concentração de células/diafiltração/ultrafiltração mostrou baixa capacidade de

purificação (fator=2,2), mas elevado aumento na concentração da enzima e na

sua recuperação final do processo. A extração líquido-líquido por micela

reversa mostrou ser mais seletiva (fator=2,8) que a filtração, mas com baixa

capacidade de concentração e de recuperação. O melhor valor obtido para
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fator de purificação da enzima foi através da cromatografia de troca iônica em

leito fluidizado. Ela apresentou ainda uma recuperação total da enzima

bastante satisfatória (93,1%) e um fator de purificação que merece estudos

complementares para otimização.

Tabela 5.5.1 - Aumento da atividade enzimática ,específica após executado os
processos de separação da inulinase de células com purificação
e concentração simultânea da inulinase.

Aumentoda

Processo de Separação
Atividade Aumentode % de Enzima

Específica da Concentração Recuperada
Inulinase

Concentração/Diafiltração

IUltrafiltração 2,2 103,4 92,7

Extração líquido-líquido

por micela reversa 2,8 1,6 77,0

Cromatografia em leito

fluidizado 4,3 2,8 93,1



6.0 - C O N C L U 5 Õ E 5

Baseado nos resultados obtidos, conclui-se que:

. Dentre os coeficientes de transferência de oxigênio testados, o valor de

43 h-1foi o que proporcionou maior atividade de inulinase extracelular, ao

final de 50 horas de cultivo.

. A adoção do KLa como critério para ampliação de escala de cultivos em

biorreatores de 15 para 300 litros, para a produção de inulinase extracelular

de Candida kefyr DSM 70106, mostrou ser apropriado, pois os parâmetros

cinéticos (\JXmáx,Pr, Yx/s,e U.gcé,-1)obtidos foram semelhantes nas duas

escalas.

. Filtrações conduzidas em filtro de disco rotativo, com sete diferentes

membranas, mostraram que com o aumento da velocidade tangencial de

filtração houve aumento do fluxo de filtrado e da passagem da inulinase
através da membrana.

. A membrana HVLP, com 0,45 J.Jmde diâmetro de poro e material de

polivinilidenfluorido, foi a que mostrou o melhor desempenho na filtração de

meio para separação de Candida kefyr DSM 70106, em comparação com as
outras membranas testadas.

. O desempenho de uma determinada membrana depende, além da

velocidade tangencial e da pressão de transmembrana, do diâmetro do

poro, do material e da sua capacidade de adsorção das proteínas do meio.

. O filtro rotativo tipo IIBiodruckfilter" apresentou valores mais elevados de

fluxos de filtrado e de transmissãoda inulinase através da membrana,

quandocomparadocomfiltrostubularese do tipo cassete.
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. A utilização da pressão de transmembrana como critério para ampliação de

escala da filtração para separação de células não foi adequado, ao contrário

da ultrafiltração empregada para purificação e concentração da enzima.

. O agente tensoativo aniônico (AOT) não foi adequado à extração líquido-

líquido por micela reversa da inulinase, enquando que o agente tensoativo

catiônico BDBACmostrou ser eficiente neste tipo de extração.

. A inulinase pode, também, ser purificada e concentrada diretamente do

meio de cultura, sem etapas prévias de remoção de células, por

cromatografia de troca iônica em leito fluidizado.
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ANEXO 1- Tabelas e Esquemas Relacionados com a Revisão Bibliográfica
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Figura 2.1- Estrutura da Inulina (LECLERQ, 1985)
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ANEXO 11-Tabelas e Esquemas Relacionados com Materiais e Métodos

Tabela 4.1 - Composição do ágar extrato de malte utilizado para manutenção
da cultura de Candida kefyr DSM70106

Componente

3,0
15,0

5,6:1:0,1

Tabela 4.2 - Meio de cultura utilizado para
preparo do inóculo do fermentador de 15 litros

(4-morfolino)
**2-(4-morfolino)etanosulfonato de potássio

Componentes Concentração
(Q.L-1)

Extrato de levedura 10,0
Peptona 20,0
Inulina 10,0
MES* 8,0
MES**-Potássio 4,8. .. - ou o
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Tabela 4.3 - Concentração de BSA (Bovine Serum Albumine) em função da
absorbância a 595 nM de acordo com o método de Bradford e absorbância de

578 nM de acordo com o método de Lowry

*Média de 3 repetições

Tabela 4.4 - Concentração de frutose em função da absorbância a 365 nm,
determinada pelo kit-enzimático Bõhringer

*Média de 3 repetições

.'

Concentração
de BSA Absorbância*
(llg.mLo1)

595 nm 578 nm
(Bradford) (Lowry)

O - 0,032
47,6 - 0,078
90,9 - 0,146
166,7 - 0,219 Equação:Y=a+bx
333,3 - 0,364 a=-44,63; b=1 039,78

444,4 - 0,467 r=0,9970
O 0,284 -

200 0,390 -
400 0,499 -
600 0,594 - Equação:Y=a+bx
800 0,687 - a=-600,68; b=2049,68

1000 0,768 - r = 0,9987

Concentração Absorbância *
de Frutose (365 nm)

(Q.L-1)
0,10 0,077 Equação: Y=a+bx

0,24 0,186 a=0,0006; b=1,2984
0,50 0,388 r=O,9999
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Tabela 4.5 - Adsorventes utilizados nos experimentos de adsorção da
inulinase em leito cromatográfico fluidizado

*DEAE=Dietilaminoetil (-CH2-CH2-NH-(C2HshOH)-Tipo base fraca

-SP=Sulfopropil (-CH2-CH2-CH2S03-H+)-Tipo ácido forte

Caracterí stica STREAMLlNE@ STREAMLlNE@
DEAE* SP**

Porosidade (Da) 4.106 4.106
Forma da Partícula Esférica Esférica
Tamanho médio da

partícula (um) 200 200
Densidade média da

partícula(g.mL-1) 1,2 1,2
Grau de expansão a

300 cm.h-1 2-3 2-3
Grupo Funcional Sulfopropil Dietilaminoetil

Capacidade lônica
lmMol/mLAds) 0,13 a 0,21 0,17-0,24
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ANEXO111- Tabelas e Esquemas Relacionados com Resultados e

Discussão

Tabela 5.1 - Resultados obtidos da fermentação conduzida em biorreator de 15
. litros

Tabela 5.2 - Resultados obtidos da fermentação conduzida em biorreator de
300 litros

t(h) X(g.L.1) SegoL.1) Frutose P(U.mL.1) 02(%)
(g.L'1)

° 0,8 12,7 1,3 0,8 100
1,8 1,6 10,6 1,8 0,8 55
5,0 4,1 4,2 ° 4,8 12
8,0 5,1 1,5 ° 9,4 6
11,0 5,8 O ° 15,2 5
15,0 6,1 O O 20,0 5
18,5 5,8 ° ° 25,7 3
23,0 5,9 O ° 29,0 72
32,5 5,9 O ° 32,9 92
46,5 6,2 O ° 35,4 99
50,0 5,9 ° O 39,6 99

t(h) X(g.L.1) SegoL'1) Frutose P(U.mL'1) 02(%)
(a.L'1)

° 0,9 11,7 0,8 1,5 100
1,5 1,2 11,1 2,3 1,0 75
3,5 1,7 10,4. 3,3 0,6 41
6,0 3,9 5,4 O 1,9 3
8,0 5,2 3,0 ° 5,8 2
9,0 5,3 1,0 O 8,1 2
10,5 5,9 0,8 O 13,9 2
12,5 5,9 O ° 20,9 2
17,0 5,8 ° ° 24,8 2
20,0 5,9 O ° 25,7 97
25,0 5,9 ° ° 28,4 99
30,0 5,9 O ° 31,8 99
45,0 6,1 ° ° 35,2 99
50,0 6,1 O ° 37,3 99
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Tabela 5.3 - Tabela referente à Figura 5.2.1: influência da pressão de
transmembrana e da velocidade de rotação sobre o fluxo de filtrado, utilizando
a membranaHVLP-o,45~m .

Fluxo= Fluxo de Filtrado (L.ho'.m'~
TMP= Pressão de Transmembrana (bar)

Tabela 5.4 - Tabela referente à Figura 5.2.2: influência da pressão de
transmembrana e da velocidade de rotação sobre o fluxo de filtrado, utilizando
a membrana PTFE-o,20 ~m

Fluxo= Fluxo de Filtrado (L.ho'.mo~

TMP= Pressão de Transmembrana (bar)

TMP- FLUXO TMP FLUXO TMP FLUXO TMP FLUXO AGUA AGUA

40J mino' 400 mino' 8CX)mino' 8CX)mino' 1200 mino' 1200mino' 1a:x>mino' 1&X> mino' TMP FLUXO

0,13 42,0 0,11 123,6 0,13 114,0 0,10 84,0 ° °

0,31 30,0 0,22 60,0 0,26 240,0 0,22 210,0 0,13 200,0

0,60 28,8 0,53 52,8 0,58 103,2 0,51 324,0 0,20 300,0

0,80 26,4 0,73 39,0 0,76 72,0 0,74 216,0 0,22 340,0

1,01 24,0 1,00 37,2 1,10 57,6 0,99 192,0

TMP FLUXO TMP FLUXO TMP FLUXO TMP FLUXO AGUA AGUA
40J mino' 400 mino' 8(X)mino' 8(X)mino' 1200 mino' 1200mino' 1a:x>mino' 1&X> mino' TMP FLUXO

0,09 76,8 0,09 69,0 0,16 102,0 0,15 105,6 ° °
0,22 58,2 0,22 86,4 0,33 124,8 0,19 141,6 0,18 280,0

0,55 51,0 0,54 93,0 0,61 118,3 0,47 216,0

0,78 44,4 0,78 87,0 0,74 109,2 0,71 228,0

1,01 42,0 1,05 84,0 1,05 109,2 0,98 228,4
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Tabela 5.5 - Tabela referente à Figura. 5.2.3: influência da pressão de
transmembrana e da velocidade de rotação sobre o fluxo de filtrado, utilizando
a membranaGVWP-0,22~m .

Fluxo= Fluxo de Filtrado (L.h-1.m-~
TMP= Pressão de Transmembrana (bar)

Tabela 5.6: Tabela referente à Figura 5.2.4: influência da pressão de
transmembrana e da velocidade de rotação sobre o fluxo de filtrado, utilizando
a membrana WLP-O, 1O~m

Fluxo= Fluxo de Filtrado (L.h-1.m-~

TMP= Pressão de Transmembrana (bar)

TMP FLUXO TMP FLUXO TMP FLUXO TMP FLUXO AGUA AGUA

400 min-1 400 min-1 8CX)min-1 8CX)min-1 1200min-1 1200 min-1 1600 min-1 1600 min-1 TMP FLUXO

0,15 60,0 0,10 81,0 0,09 72,0 0,10 66,0 O O

0,31 52,8 0,24 136,0 0,23 90,0 0,23 186,0 0,12 180,0

0,53 45,0 0,54 78,0 0,51 78,0 0,54 186,0 0,12 190,0

0,78 42,0 0,75 72,0 0,76 70,8 0,79 90,0

1,02 39,9 1,02 70,6 1,01 75,6 1,03 76,8.

TMP FLUXO TMP FLUXO TMP . FLUXO TMP FLUXO AGUA AGUA
400mino' 400min-1 8CX)min-1 8CX)min-1 1200min-1 1200min-1 1EOJmin-1 1600min-1 TMP FLUX

0,11 63,6 0,10 69,6 0,11 72,0 0,14 75,6 O O

0,27 60,0 0,26 68,4 0,22 108,0 0,26 168,0 0,12 190,0

0,47 56,4 0,52 67,2 0,52 99,6 0,62 120,0

0,85 56,4 0,75 66,0 0,76 84,0 0,79 120,0

1,04 49,2 1,04 66,0 1,03 87,6
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Tabela 5.7 - Tabela referente à Figura 5.2.5: influência da pressão de
transmembranae da velocidade de rotação sobre o fluxo de filtrado, utilizando
a membranaPALL 66/N-O,2011m

Fluxo= Fluxo de Filtrado (L.h'1.m'~
TMP= Pressão de Transmembrana (bar)

Tabela 5.8 - Tabela referente à Figura 5.2.6: influência da pressão de
transmembrana e velocidade de rotação sobre o fluxo de filtrado, utilizando a
membrana PALLN-O,04Ilm

Fluxo= Fluxo de Filtrado (L.h".m'~
TMP= Pressão de Transmembrana (bar)

TMP FLUXO TMP FLUXO TMP FLUXO TMP FLUXO AGUA ÁGUA

4CX)min.1 400 min'1 800 mino1 800 mino1 120)min'1 120)min,1 16CX:>min" 16CX:>min'1 TMP FLUXO

0,10 56,0 0,09 63,6 0,12 78,0 0,11 70,8 ° °

0,22 58,0 0,20 72,0 0,24 66,0 0,28 136,8 0,07 140,0

0,58 52,0 0,50 78,7 0,64 72,0 0,49 118,8

1,08 51,0 0,77 82,8 1,02 72,0 0,76 111,6

1,01 82,8 1,02 108,0

TMP FLUXO TMP FLUXO' TMP FLUXO TMP FLUXO AGUA AGUA
400 min'1 400 min'1 800 min'1 8OOmin'1 120) min'1 120) min'1 16CX:>min'1 16CX:>min'1 TMP FLUXO

0,10 30,0 0,15 30,0 0,10 28,8 0,18 44,4 ° °
0,20 37,2 0,25 38,4 0,20 36,0 0,41 120,0 0,07 140,0
0,50 42,0 0,50 31,2 0,76 50,4 0,65 96,0
0,79 40,8 0,80 36,0 0,80 94,8
1,05 42,0 1,02 30,0 1,00 102,0
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Tabela 5.9 - Tabela referente à Figura 5.2.7: influência da pressão de
transmembrana e da velocidade de rotação sobre o fluxo de filtrado (símbolos
abertos) e transmissão da enzima (símbolos fechados) através da membrana
de ultrafiltração NUCLEPORE-106Daltons

Fluxo=Fluxode Filtrado(L.ho1.mo~
TMP= Pressão de Transmembrana (bar)

TE=Transmissão da Enzima (%)

Tabela 5.10 - Tabela referente à Figura 5.2.8: efeito da velocidade de rotação
sobre o fluxo de filtrado a diferentes pressões de transmembrana. Membrana
utilizada: PTFE-O,20Ilm

Fluxo= Fluxo de Filtrado (L.ho1.mo~
Rotação (min-1)

TMP FLUXO TMP FLUXO TE TE AGUA AGUA

800 mino1 800 mino1 1EOJ mino1 1EOJ mino1 800 mino1 1EOJ mino1 TMP FLUXO

0,12 31,2 0,15 48,0 52,0 68,0 O O

0,29 52,8 0,28 79,2 17,0 46,0 0,06 90,0

0,53 57,6 0,54 90,0 8,0 9,7

0,75 56,4 0,78 90,0 4,0 7,2

1,02 54,0 0,99 90,0 5,0 5,5

Rotaçaoa Fluxoa Rotaçaoa Fluxoa Rotaçaoa Fluxoa Rotaçaoa Fluxoa

0,1 bar 0,1 bar 0,3 bar 0,3 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,9 bar 0,9 bar

400 75,0 400 55,0 400 49,5 400 83,4

800 71,0 800 90,0 800 92,0 800 85,0

1200 100,0 1200 120,0 1200 118,0 1200 109,2

1600 90,0 1600 171,5 1600 222,0 1600 228,0
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Tabela 5.11 - Tabela referente à Figura 5.2.9: efeito da velocidade de rotação
sobre o fluxo a diferentes pressões de transmembrana. Membrana utilizada:
HVLP 0,45 J.lm

Fluxo= Fluxo de Filtrado (L.h'1.m'~
Rotação (min'1)

Tabela 5.12- Tabela referente à Figura 5.2.10: influência da pressão de
transmembrana e da velocidade de rotação sobre a transmissão da enzima
utilizandoa membrana HVLP-0,45J.lm

TMP= Pressão de Transmembrana (bar)
TE=Transmissão da Enzima (%)

Rotaçaoa Fluxoa Rotaçãoa Fluxoa Rotaçãoa Fluxoa Rotaçãoa Fluxoa

0,1 bar 0,1 bar 0,3 bar 0,3 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,9 bar 0,9 bar

400 45,0 400 30,0 400 28,8 400 25,0
800 124,0 800 56,0 800 45,0 800 38,0
1200 110,0 1200 221,0 1200 99,3 1200 64,1
1600 84,0 1600 240,0 1600 280,8 1600 200,5

TMP TE TMP TE TMP TE TMP TE
4CX)min'1 4CX)min'1 800 min'1 800 min'1 1200 min'1 1200 min'1 1&x:1 min'1 1&x:1 min.1

0,13 86,1 0,11 87,1 0,13 99,0 0,10 99,0

0,31 71,2 0,22 76,2 0,26 99,0 0,22 98,0

0,60 73,7 0,53 71,9 0,58 97,0 0,51 99,0

0,80 54,9 0,73 64,5 0,76 90,0 0,74 96,0

1,01 51,5 1,00 60,0 1,02 88,0 0,99 96,0
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Tabela 5.13 - Tabela referente à Figura 5.2.11: influência da pressão de
transmembrana e da velocidade de rotação sobre a transmissão da enzima

. utilizandoa membranaPTFE-O,20~m

TMP= Pressão de Transmembrana (bar)
TE=Transmissão da Enzima (%)

Tabela 5.14 - Tabela referente à Figura 5.2.12: influência da pressão de
transmembrana e da velocidade de rotação sobre a transmissão da enzima
usandoa membranaGVWP-O,22J.!m

Fluxo= Fluxo de Filtrado (L.h'1.m'~
TMP= Pressão de Transmembrana (bar)

TE=Transmissão da Enzima (%)

TMP TE TMP FLUXO TMP FLUXO TMP FLUXO

40J min'1 40J min'1 SOOmin'1 800 min'1 12OOmin'1 1200min'1 1600 min'1 1600 min'1

0,09 94,7 0,09 96,5 0,16 99,0 0,15 95,0

0,22 86,4 0,22 93,0 0,33 98,9 0,19 99,0

0,55 86,4 0,54 76,1 0,61 69,3 0,47 95,0

0,78 88,7 0,78 50,4 0,74 47,4 0,71 71,0

1,01 61,3 1,05 37,1 1,05 48,5 0,98 76,0

TMP TE TMP TE TMP TE TMP TE

400 min'1 40J min'1 800 min'1 800 min'1 1200min'1 1200min'1 1600 min'1 1600 min'1

0,15 89,6 0,10 99,1 0,09 99,0 0,10 87,1

0,31 83,6 0,24 99,5 0,23 99,0 0,23 89,5

0,53 77,4 0,54 76,2 0,51 91,2 0,54 84,5

0,78 81,9 0,75 58,9 0,76 82,4 0,79 57,7

1,02 70,0 1,02 49,9 1,01 86,0 1,03 42,8
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Tabela 5.15- Tabela referente à Figura 5.2.13: influência da pressão de
transmembrana e da velocidade de rotação sobre a transmissão da enzima
utilizando a membrana WLP-O, 1O11m

TMP= Pressãode Transmembrana (bar)
TE=Transmissão da Enzima (%)

Tabela 5.16 - Tabela referente à Figura 5.2.14: influência da pressão de
transmembrana e da velocidade de rotação sobre a transmissão da enzima
utilizando a membrana PALL66/N-0,20 11m

TMP= Pressão de Transmembrana (bar)
TE=Transmissão da Enzima (%)

TMP TE TMP TE TMP TE TMP TE

400 min'1 400 min'1 80J min'1 80J min'1 1200min'1 1200 min'1 1&x:>min'1 1&x:>min'1

0,11 94,0 0,10 89,0 0,11 99,0 0,14 99,0

0,27 87,0 0,26 84,0 0,22 95,0 0,26 95,0

0,47 83,0 0,52 71,0 0,52 90,0 0,62 77,0

0,85 71,0 0,75 68,0 0,75 74,0 0,79 69,0

1,04 78,0 1,04 68,0 1,03 74,0

TMP TE TMP TE TMP TE TMP TE

400 min'1 400 min'1 80J min'1 800 min'1 1200min.1 1200 min'1 1&x:>min.1 1&x:>min'1

0,10 82,6 0,09 88,5 0,12 86,1 0,11 96,7

0,22 82,4 0,20 84,4 0,24 78,5 0,28 99,9

0,58 83,3 0,53 83,1 0,64 78,3 0,49 99,9

1,08 74,3 0,77 81,9 1,02 64,8 0,76 84,5

1,01 80,0 1,02 68,8
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Tabela 5.17 - Tabela referente à Figura 5.2.15: influência da pressão de
transmembrana e da velocidade de rotação sobre a transmissão da enzima
utilizando a membrana PALLN 0,04 ~m

TMP= Pressão de Transmembrana (bar)
TE=Transmissão da Enzima (%)

Tabela 5.18 - Tabela referente à Figura 5.2.16: fluxo de filtrado em função da
pressão de transmembrana utilizando sete membranas diferentes à velocidade
de rotação de 1600 min-1

Fluxo= Fluxo de Filtrado (L.ho'.mo~
TMP= Pressão de Transmembrana (bar)

TMP TE TMP TE TMP TE TMP TE

400 mino' 400 mino' 800 mino' 800 mino' 1200 min-' 1200 mino' 1600 mino' 1600mino'

0,10 73,1 0,15 84,5 0,10 90,9 0,18 88,7

0,20 71,8 0,25 61,4 0,20 52,6 0,41 95,9

0,50 65,3 0,50 32,2 0,76 37,8 0,65 69,2

0,79 52,9 0,80 20,5 0,80 54,8

1,05 44,3 1,02 13,2 1,00 52,0

WLP- WLP- GVWP- GVWP- PTFE- PTFE- HVLP- HVLP- NUCL- NUCL- PALL66 PALL66 PALLN- PALLN-

FLUXO TMP FLUXO TMP FLUXO TMP FLUXO TMP FLUXO TMP FLUXO TMP FLUXO TMP

75,6 0,14 66,0 0,10 105,0 0,15 84,0 0,10 48,0 0,15 70,8 0,11 44,4 0,18

168,0 0,26 186,0 0,23 141,0 0,19 210,0 0,22 79,2 0,28 136,8 0,28 120,0 0,41

120,0 0,62 186,0 0,54 216,0 0,47 324,0 0,51 90,0 0,54 118,8 0,49 96,0 0,65

120,0 0,79 90,0 0,79 228,0 0,71 216,0 0,74 90,0 0,78 111,6 0,76 94,8 0,80

76,8 1,03 228,4 0,98 192,0 0,99 90,0 0,99 108,0 1,02 102,0 1,00
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Tabela 5.19 - Tabela referente à Figura 5.2.17: fluxo de filtrado relativo em
função da pressão de transmembrana utilizando sete membranas diferentes à
velocidade de rotação de 1600 min-1

9
TMP=Pressãode Transmembrana(bar)

Tabela 5.20 - Tabela referente à Figura 5.2.18: fluxo relativo máximo em
função do diâmetro do poro para sete membranas diferentes à velocidade de
rotação de 1600 min-1

POROS FLUXO/FLUXO

0,04 11m 0,19

1°°° KDa 0,21

0,10 11m 0,43

0,20 11m 0,42

0,20 11m 0,49

0,22 11m 0,53

0,45 11m 0,61

TMP FLUXO! TMP FLUXO! TMP FLUXO! TMP FLUXOI TMP FLUXO! TMP FLUXO! TMP FLUXOI

WLP FLUXO GVWP FLUXO PTFE FLUXO HVLP FLUXO NUCL. FLUXO PAL66 FLUXO PALN FLUXO

0,14 0,36 0,107 0,44 0,15 0,47 0,1 0,55 0,15 0,21 0,11 0,42 0,18 0,16

0,26 0,43 0,23 0,53 0,19 0,49 0,22 0,61 0,28 0,18 0,28 0,32 0,41 0,19

0,62 0,13 0,54 0,23 0,47 0,30 0,51 0,41 0,54 0,11 0,49 0,16 0,65 0,10

0,79 0,10 0,79 0,07 0,71 0,21 0,74 0,19 0,78 0,08 0,76 0,10 0,80 0,08

1,03 0,05 0,98 0,18 0,99 0,13 0,99 0,06 1,02 0,07 1,00 0,07
- - -
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Tabela 5.21 - Tabela referente à Figura 5.2.19: transmissão da enzima em
função da pressão de ttansmembrana utilizando sete membranas diferentes à
velocidade de rotação 1600 min-1 .

TMP= Pressãode Transmembrana (bar)
TE=Transmissão da Enzima (%)

Tabela 5.22 - Tabela referente à Figura 5.2.20: efetividade em função da
pressão de transmembrana para sete membranas diferentes à velocidade de
rotação de 1600 min-1

TMP= Pressãode Transmembrana (bar)
Ef= Efetividade (%.L.h-1.m-~

WLP WLP GWJP GWJP PTFE PTFE HVLP HVLP NUCL. NUCL.PAL66 PAL66 PALLN PALN

TMP TE TMP TE TMP TE TMP TE TMP TE TMP TE TMP TE

0,14 99,0 0,09 87,4 0,14 95,7 0,1 99 0,15 52 0,11 96,7 0,18 88,7

0,26 95,0 0,22 89,5 0,18 99,0 0,22 98 0,28 17 0,27 99,9 0,40 95,9

0,62 77,0 0,53 84,5 0,46 95,9 0,51 99 0,54 8 0,48 99,9 0,64 69,2

0,78 69,0 0,79 57,7 0,71 71,6 0,73 96 0,78 4 0,75 84,5 0,79 54,8

1,02 42,8 0,98 76,0 0,99 96 0,99 5 1,01 68,8 0,99 52

WLP Ef GWJP Ef PTFE Ef HVLP Ef NUCL. Ef PALL66 Ef PALLN Ef

TMP TMP TMP TMP TMP TMP TMP

0,13 74,8 0,09 57,7 0,14 101,1 0,1 83,2 0,15 25 0,10 68,5 0,17 39,4

0,25 159,6 0,22 166,5 0,18 140,2 0,22 205,8 0,28 14 0,27 136,5 0,40 115,1

0,616 92,4 0,53 157,2 0,46 207,1 0,51 320,8 0,54 7 0,48 118,7 0,64 66,4

0,78 82,8 0,79 51,9 0,71 1,63,3 0,73 207,4 0,78 3 0,75 94,3 0,79 52,0

1,02 32,9 0,98 211,6 0,99 184,3 0,99 4 1,01 74,3 0,99 53,0
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Tabela 5.23 - Tabela referente à Figura 5.2.21: efetividade máxima em função
do tamanho do poro para sete membranas diferentes à velocidade de rotação
de 1600 min-1

Tabela 5.24 - Tabela referente à Figura 5.2.22: transmissão da enzima e de
proteínatotalatravés das membranas PTFEe HVLPem função da pressão de
transmembranautilizandomeiosem células

TMP= Pressão de Transme'mbrana(bar)
TE=Transmissão da Enzima (%)

Ef= Efetividade (%.L.h-1.m-2)

DIAMETRO DO EFETIVIDADE

PORO (%.L.h-1.m-

1000 kDa 25,0

0,04 11m 115,1

0,20 11m 136,7

0,10 11m 159,6

0,22 11m 166,5

0,20 11m 207,1

0,45 11m 320,8

TMP-PTFE TE-PTFE PTFE-Ef HVLP- TMP HVLP-TE HVLP-Ef

0,22 94,1 95,3 0,22 99,0 97,0

0,52 47,9 67,1 0,51 91,2 97,5

0,72 25,7 41,5 0,73 83,9 79,6

0,98 17,6 26,6 0,98 79,6 79,9
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Tabela 5.25 - Tabela referente à Figura 5.2.23: influência da pressão de
transmembrana sobre o fluxo de filtrado em diferentes velocidades tangenciais
utilizando um módulo de filtro cassete com membrana tipo "Screen-Channel"
com poro de 0,3 11mde diâmetro .

TMP=Pressão de Transmembrana (bar)

Tabela 5.26 - Tabela referente à Figura 5.2.24: influência da pressão de
transmembrana sobre o fluxo de filtrado em diferentes velocidades tangenciais
utilizando um módulo de filtro cassete com membrana tipo "Open-Channel"
com poro de 0,3 11mde diâmetro

TMP= Pressãode Transmembrana (bar)

TMP O,17m.s" TMP 0,27 m.s" TMP 0,37 m.s" TMP 0,45 m.s' TMP AGUA

0,05 14,1 0,01 13,7 0,07 16,5 0,05 14,0 ° °

0,02 30,0 0,02 30,2 0,16 30,0 0,13 31,0 0,05 90

0,06 46,3 0,05 45,9 0,28 49,4 0,18 45,0

0,34 57,9 0,13 65,1 0,53 63,8 0,51 60,0

0,95 66,9 0,34 77,1 0,92 72,0. 1,01 72,0

0,79 86,8

TMP 0,25 m.s' TMP 0,31 m.s' TMP 0,40 m.s" TMP AGUA

0,02 13,3 0,02 14,6 0,03 16,4 ° °
0,05 30,0 0,09 29,1 0,10 33,4 0,05 90,0

0,08 43,7 0,13 45,0 0,20 51,4

0,23 59,1 0,30 71,1 0,40 68,6

1,05 61,7 1,16 83,6 0,93 75,4
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Tabela 5.27 - Tabela referente à Figura 5.2.25: influência da pressão de
transmembrana sobre o fluxo de filtrado em diferentes velocidades tangenciais
utilizando filtro tubular com membrana de cerâmica com poro de 0,2 pm de
diâmetro

TMP= Pressãode Transmembrana (bar)

Tabela 5.28 - Tabela referente à Figura 5.2.26: influência da pressão de
transmembranasobreo fluxo de filtradoemdiferentesvelocidadestangenciais
utilizandofiltro tubularcom membranade polipropilenode 0,6 llm de diâmetro

TMP=PressãodeTransmembrana(bar)

TMP 2,7m.s' TMP 4,Om.s' TMP 5,5m.s" TMP ÁGUA

0,03 46,1 0,02 36,9 0,12 43,8 O O

0,24 52,7 0,27 96,9 0,23 85,4 0,14 140,0

0,50 52,7 0,57 90,0 0,42 131,5

0,77 51,0 0,79 67,3 0,71 126,9

0,98 48,0 1,04 50,8 0,89 110,8

TMP 1,2m.s" TMP 2,1 m.s. TMP 5,3m.s" TMP AGUA

0,11 40,2 0,11 46,0 0,35 60,7 O O

0,19 40,5 0,36 59,8 0,55 117,0 0,06 160,0

0,50 41,5 0,51 57,8 0,64 112,9

0,74 40,5 0,73 57,8 0,92 124,4

0,98 42,4 0,97 57,8
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Tabela 5.29 - Tabela referente à Figura 5.2.27: influência da pressão de
transmembrana sobre o fluxo de filtrado em diferentes velocidades tangenciais
utilizando filtro rotativo tipo "Biodruckfilter" com membrana tipo PTFE com
0,2 J.1mde diâmetro

TMP= Pressão de Transmembrana (bar)

Tabela 5.30 - Tabela referente à Figura 5.2.28: influência da pressão de
transmembrana sobre o fluxo de filtrado em diferentes velocidades tangenciais
utilizando filtro de disco rotativo com membrana tipo HVLP de 0,45 J.1mde
diâmetro

Fluxo= Fluxo de Filtrado (L.h".m'~
TMP= Pressão de Transmembrana (bar)

TMP 3,5m.s' TMP 6,9m.s' TMP 10,4m.s" TMP 11,6m.s' TMP AGUA

0,05 43,5 0,02 6,0 0,01 18,0 0,01 25,0 ° °

0,06 58,5 0,04 15,0 0,02 30,0 0,02 49,0 0,13 300,0

0,07 84,0 0,07 39,0 0,07 60,0 0,05 78,0

0,08 114,0 0,09 67,5 0,11 100,0 0,08 102,0

0,10 150,0 0,15 105,0 0,17 142,5 0,12 142,0

1,46 133,5 0,21 148,5 0,28 204,0 0,16 180,0

1,60 114,0 0,29 180,0 0,37 248,0 0,21 210,0

1,31 192,0 1,59 231,0 0,25 240,0

0,29 267,0

0,48 279,0

0,84 288,0

1,60 300,0

2,10 288,0

TMP FLUXO TMP FLUXO TMP FLUXO TMP FLUXO AGUA Ã-GUA

400min" 400 min" 800 min" 800 min" 1200 min" 12OOmin" 16X>min" 16OOmin" TMP FLUXO

0,13 42,0 0,10 123,6 0,12 114,0 0,10 84,0 ° °

0,30 30,0 0,21 60,0 0,25 240,0 0,22 210,0 0,13 200,0

0,59 28,8 0,52 52,8 0,57 103,2 0,51 324,0 0,19 300,0

0,80 26,4 0,72 39,0 0,76 72,0 0,73 216,0 0,22 340,0

1,00 24,0 1,00 37,2 1,05 57,6 0,99 192,0
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Tabela 5.31 - Tabela referente à Figura 5.2.29: influência da pressão de
transmembrana sobre a transmissão da enzima inulinase em diferentes
velocidades tangenciais utilizando um módulo de filtro cassete com membrana
tipo "Qpen-Channel" com poro de 0,3 J.lmde diâmetro

TMP= Pressão de Transmembrana (bar)

Tabela 5.32 - Tabela referente à Figura 5.2.30: influência da pressão de
transmembrana sobre a transmissão da enzima 'inulinase em diferentes
velocidades tangenciais utilizando um módulo de filtro cassete com membrana
tipo "Screen-Channel" com poro de 0,3 J.lmde diâmetro

TMP= Pressão de Transmembrana (bar)

TMP 0,25m.s.' TMP 0,31m.s.' TMP 0,40m.s.'

0,02 48,0 0,02 81,0 0,03 64,0

0,05 46,0 0,09 61,0 0,10 50,0

0,08 48,0 0,13 60,0 0,20 42,0

0,23 44,0 0,30 62,0 0,40 45,0

1,05 35,0 1,16 63,0 0,93 46,0

TMP 0,17 m.s' TMP 0,27 m.s' TMP 0,37 m.s' TMP 0,45 m.s"

0,01 64,0 0,01 63,0 0,16 66;0 0,05 55,0

0,02 60,0 0,02 54,0 0,28 51,0 0,13 50,0

0,06 65,0 0,05 52,0 0,53 53,0 0,18 52,0

0,34 58,0 0,13 47,0 0,92 56,0 0,51 50,0

0,95 47,0 0,34 39,0 1,01 53,0

0,79 39,0
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Tabela 5.33 - Tabela referente à Figura 5.2.31: influência da pressão de
transmembrana sobre a transmissão da enzima inulinase em diferentes
velocidades tangenciais utilizando filtro tubular com membrana de cerâmica
com poro de 0,2 ~m de diâmetro

TMP= Pressão de Transmembrana (bar)

Tabela 5.34 - Tabela referente à Figura 5.2.32: influência da pressão de
transmembrana sobre a transmissão da enzima inulinase em diferentes
velocidades tangenciais utilizando filtro tubular com membrana de
polipropileno com poro de 0,6 ~m de diâmetro

TMP= Pressãode Transmembrana (bar)

TMP 2,7 m.s' TMP 4,0m.s' TMP 5,5 m.s'

0,03 74,0 0,02 58,3 0,12 53,0

0,24 51,0 0,27 53,0 0,23 44,0

0,50 39,0 0,57 33,6 0,42 37,0

0,77 40,0 0,79 25,6 0,71 30,0

0,98 24,0 1,04 21,9 0,89 26,0

TMP 1,2m.s" TMP 2,1 m.s' TMP 5,3m.sCT

0,11 93,4 0,11 93,4 0,35 60,5

0,19 78,5 0,36 78,5 0,55 60,5

0,50 74,7 0,51 74,7 0,64 52,3

0,74 70,8 0,73 70,8 0,92 36,8

0,98 80,3 0,97 80,3
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Tabela 5.35 - Tabela referente à Figura 5.2.33: influência da pressão de
transmembrana sobre a transmissão da enzima inulinase em diferentes
velocidades tangenciais utilizando filtro rotativo tipo "Biodruckfilter" com
membranatipo PTFE com 0,2 Ilm de diâmetro

TMP= Pressão de Transmembrana (bar)

Tabela 5.36 - Tabela referente à Figura 5.2.34: influência da pressão de
transmembrana sobre a transmissão da enzima inulinase em diferentes
velocidades tangenciais utilizando filtro de disco rotàtivo com membrana tipo
HVLP de 0,45 Ilm diâmetro

TMP= Pressão de Transmembrana (bar)
TE=Transmissão da Enzima (%)

TMP 3,5m.s" TMP 6,9 m.s" TMP 10,4m.s" TMP 11,6m.s"'

0,05 99,9 0,07 93,6 0,01 93,8 0,05 100

0,06 99,9 0,09 92,4 0,02 94,3 0,08 100

0,07 99,9 0,15 97,S 0,07 96,8 0,12 100

0,08 94,1 0,21 93,2 0,11 99,9 0,16 100

0,10 88,0 0,29 91,9 0,17 98,2 0,21 100

1,46 84,9 1,31 98,0 0,28 99,9 0,25 100

1,60 77,6 0,37 85,4 0,29 100

1,59 83,0 0,48 97

0,84 100

1,60 100

TMP TE TMP TE TMP TE TMP TE

400min"1 400 min"1 800 min"1 800 mino1 12OOmin"1 1200 min"1 16X1 mino1 16X1 mino1

0,13 86,1 0,11 87,1 0,12 99,0 0,10 99,0

0,30 71,2 0,21 76,2 0,25 99,0 0,22 98,0

0,59 73,7 0,52 71,9 0,57 97,0 0,51 99,0

0,80 54,9 0,72 64,S 0,76 90,0 0,73 96,0

1,01 51,5 1,00 60,0 1,02 88,0 0,99 96,0
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Tabela 5.37 - Tabela referente àFigura 5.2.35: influência da pressão de transmembrana sobre a efetividade das
melhores curvas obtidas dos experimentos de filtração

Fluxo= Fluxo de Filtrado (L.h-1.m-~
TMP= Pressão de Transmembrana (bar)

Er: Efetividade (%.L.h-1.m-2)

TMP Sereen TMP Open TMP Ceramlea TMP Polyproplle- TMP BDF TMP HVLP TMP PTFE

Sereen (Ef) Open (Ef) Cerêmiea (Ef) PP no. (Ef) BDF (Ef) HVLP (Ef) PTFE (Ef)

0,07 15,3 0,02 11,8 0,12 23,2 0,35 36,7 0,05 78,0 0,10 83,2 0,14 101,1

0,16 19,8 0,09 17,7 0,23 37,5 0,55 75,9 0,08 102,0 0,22 205,8 0,18 140,2

0,28 25,2 0,13 27,0 0,42 48,6 0,64 59,0 0,12 142,5 0,51 320,8 0,46 207,1

0,53 33,8 0,30 44,1 0,71 38,0 0,92 45,7 0,16 180,0 0,73 207,4 0,71 163,2

0,92 40,3 1,16 52,6 0,89 28,8 0,21 210,0 0,99 184,3 0,98 211,6

0,25 240,0

0,29 2670

0,48 270,6

0,84 288,0

1,60 300,0
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Tabela 5.38 - Tabela referente à Figura 5.3.1: influência do pH na extração da
inulinase: Condições de extração: tampão acetato 0,05 M; NaCI 0,05 M; AOT
250 mM,e 21°C. Condições de .reextração: tampão fosfato 0,10 M; pH 7,0;
NaCI 0,50 M e 21°C

Tabela 5.39 - Tabela referente à Figura 5.3.2: influência do pH, força iônica e
tipo de sal na extração da inulinase. Condições de extração: tampão acetato
0,05 M; NaCI e KCI 0,05 M; AOT 250 mM e 21°C. Condições de reextração:
tampão fosfato 0,10 M; NaCI 0,50 M; pH 7,0 e 21°C.

Tabela 5.40 - Tabela referente à Figura 5.3.3: efeito da temperatura de
extração e reextração na recuperação da inulinase. Condições de extração:
pH 4,0; tampão acetato 0,05 M e AOT 250 mM. Condições de reextração: pH
7,0; tampão fosfato 0,10 M e NaC11,0 M

pH %da %da
Enzima Enzima
naWPI na WPII

. 3,0 O O
3,5 100 O
4,0 100 O
4,5 100 O
5,0 100 O

pH %da %da % da Enzima % da Enzima na
Enzima na Enzima na na WPI-C/Sal WPII-C/Sal

WPI WPII
3,5 88,3 4,1 100 O
4,0 29,3 8,8 100 O

Temperatura %da %da %da %da
na Enzima na Enzima na Enzima na Enzima na

Reextração WPIJ a WPII a WPII a WPII a
(Oe) 5°e 21°e 300e 37°e

(%) (%) (%) (%)
5 O 6,6 1,7 9,6

21 O 8,8 8,9 11,8
30 O 14,0 14,5 18,5
37 O 12,9 16,7 20,6
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Tabela 5.41 - Tabela referente à Figura 5.3.4: efeito da concentração do
tampão sobre a recuperação total da inulinase na etapa de reextração.
Condições de extração: tampão acetato 0,05 M; AOT 250 mM; pH 4,0 e 21°C.
Condições de reextração: pH 7,0; NaCI1 ,° M e 21°C

Tabela 5.42 - Tabela referente à Figura 5.3.5: efeito da concentração de NaCI
na recuperação da inulinase. Condições de extração: tampão acetato 0,05 M;
AOT 250 mM;pH 4,0 e 21°C. Condições de reextração: pH 7,0; tampão fosfato
0,10 M e 21°C

NaCI
(M)

Enzima Enzima na
na WPI WPII

%) (%
0,5
1,0
1,5

Tabela 5.43 - Tabela referente à Figura 5.3.6: efeito do pH da fase aquosa na
recuperação total. da inulinase. Condições de extração: (. )tampãofosfato
0,05 M, BDBAC 0,20 M, 21°C; NaCI 0,10 M e hexanol10% (v/v); (O) tampão
fosfato 0,05 M, BDBAC 0,20 M, 21°C; NaCI 0,05 M e hexanol 7,5% (V/V);(D)
tampão fosfato 0,03 M, BDBAC 0,20 M, 37°C e hexanol 7,5 (v/v). Condições
de reextração pH 4,5, tampão acetato 0,10 M; NaCI 0,50 M e 21°C

Cond.=CondiçãoTestada

TAMPAO Enzima na Enzima na
(M) WPI WPII

(%) (%)
0,1 29,3 8,8
0,5 29,3 8,3
1,0 29,3 7,8

pH Cond.. Cond.O Cond.o
Enz.Rec. Enz.Rec. Enz.Rec.

(%) (%) (%)
5,0 - 5,9 -
5,5 4,5 10,7 70,0
6,0 6,2 14,7 84,9
6,5 5,6 22,1 86,1
7,0 3,2 2,3 55,1
7,5 2,6 2,1 13,6
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Tabela 5.44 - Tabela referente à Figura 5.3.7: efeito da concentração de NaCI
na fase aquosa sobre a recuperação total da inulinase. Condições de
extração: (m) tampão fosfato 0,05 M, BDBAC 0,20 M e hexanol 10,0% (v/v);
(+) tampão fosfato 0,05 M, BDBAC 0,20 M e hexanol 7,5% (v/v); (+) tampão
fosfato 0,05 M, BDBAC 0,20 M e hexanol 7,5% (v/v);. Condições de
reextração: pH 4,5; NaCI0,50 M, 21°C e tampão acetato 0,1° M

Enz.Rec.= Enzima Recuperada

Tabela 5.45 - Tabela referente à Figura 5.3.8: influência da concentração de
BDBAC na recuperação total da inulinase. Condições de extração:(o) tampão
fosfato 0,03 M, 37°C, pH 6,5 e hexanol 7,5% (v/v); (8)tampão fosfato 0,05 M,
21°C, pH 6,0 e hexanol 7,5% (v/v). Condições de reextração: pH 4,5; NaCI
0,50 M, 21°C e tampão acetato 0,10 M. .

NaCI a Enz.Rec. NaCI a Enz.Rec. NaCI a Enz.Rec.
21°C (%) 37°C (%) 45°C (%)
(M) (M) (M)
0,05 9,3 O 48,1 O 28,5
0,10 6,2 0,025 43,0 0,025 25,8
0,25 0,8 0,05 29,3 0,05 15,3
0,50 O 0,10 12,0

0,25 O
0,50 O

BDBAC Enz. Rec BDBAC Enz. Rec.
(M) (%) (M) (%)

Cond. O Cond..

0,05 18,6 0,01 O
0,10 63,4 0,05 O

0,125 86,7 0,10 1,2
0,15 91,0. 0,20 14,7
0,20 86,1 0,50 3,2
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Tabela 5.46 - Tabela referente à Figura 5.3.9: efeito da temperatura na
recuperação total da inulinase. Condições de extração: (8) pH 6,5; tampão
fosfato 0,03 Me 0,15 M BDBAC;(O) pH 6,5; tampão fosfato 0,05 Me 0,20 M
BDBAC; (A) pH 6,5; tampão fosfato 0,05 M, 0,20 M BDBAC, 0,025 NaCI; (8)
pH 6,5; tampão fosfato 0,05 M, 0,20 MBDBAC, 0,05 M NaCI; (O) pH 6,0;
tampão fosfato 0,05 M, 0,20 M BDBAC e 0,005 NaCI. Condições de
Reextração: pH 4,5, NaCI 0,50 M, tampão acetato 0,10 M. Temperatura
idêntica às extrações

Enz.Rec.=EnzimaRecuperada
Cond.=CondiçãoTestada

Tabela 5.47 - Tabela referente à Figura 5.3.10: efeito da proporção em volume
da fase aquosa e solvente na recuperação total da inulinase. Condições de
extração: pH 6,5; tampão fosfato 0,03 M, 0,20 M BDBAC, 37°C e hexanol
7,5% (v/v). Condições de reextração: pH 4,5; tampão acetato 0,10 M; NaCI
0,50 M e 37°C

,

T (OC) Enz.Rec. T (°C) Enz.Rec. T (°C) Enz.Rec. T (°C) Enz.Rec. T (°C) Enz.Rec.
Cond. (%) Cond. O (%) Cond..1 (%) Cond. 8 (%) Cond. O (%).

5 20,8 37 43,0 30 38,4 5 4,2 21 14,7
21 33,7 45 25,8 37 48,1 21 18,0 37 28,1
30 51,5 50 9,0 45 28,S 37 29,3
37 91,0 50 6,0 45 15,3
45 54,7 50 6,5

VaquNSolv Enz.Rec.
(%)

1,00 67,1
1,33 67,7
1,67 62,3
2,00 53,3
2,50 48,8
3,50 43,S
4,00 44,5
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Tabela 5.48 - Tabela referente à Figura 5.3.11: efeito da concentração de
tampão na recuperação total da inulinase. Condições de extração: pH 6,5;
tampão fosfato 0,03 M,0,20 M BDBAC,37 DCe hexanol 7,5% (v/v). Condições
de reextração: pH 4,5; tampão acetato 0,10 M; NaCI0,50 M e 37 DC

Tampão
M
O O

0,01 58,1
0,02 60,8
0,03 67,1
0,05 48,1
0,10 3,9

Enz.Rec.=Enzima Recuperada

Tabela 5.49 - Tabela referente à Figura 5.3.12: efeito da concentração de
hexanol na recuperação total da inulinase. Condições de extração:(8) pH 6,0;
tampão fosfato 0,05 M, BDBAC0,20 M, 21 DC,0,05 M NaCI e hexanol 7,5%
(v/v); (8) pH 6,5; tampão fosfato 0,03 M,BDBAC0,20 M, 37 DCe hexanoI7,5%
(v/v).Condiçõesde reextração:pH4,5; tampãoacetato0,10M; NaCI0,50M e
37DC

Tabela 5.50 - Tabela referente à Figura 5.3.13: influência do tempo de
agitação na recuperação total da ir:'ulinase. Condições de Extração: (O) pH
6,5; tampãofosfato0,05M, BDBAC0,20M,37 DCe hexanoI7,5%(v/v);(8) pH
6,5; tampão fosfato 0,03 M, BDBAC 0,20 M, 37 DC e hexanol 7,5% (v/v).

.Condições de reextração: pH 4,5; tampão acetato 0,10 M; NaCI 0,50 M e 37°C

Hexanol(%) Enz.Rec. Hexanol (%) Enz.Rec.
Cond. 8. (%) Cond.8 (%)

5,0 O O O
7,5 67,2 3,0 O
10,0 60,5 5,0 O
20,0 O 7,5 14,6- - 10,0 9,3- - 20,0 O
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Tabela 5.51 - Tabela referente à Figura 5.3.14: efeito da temperatura da fase
aquosa de reextração na recuperação da inulinase a pH 4,5 e NaCI 0,50 M.
Condições de extração: pH 6,5; tampão fosfato 0,20 M; hexanol 7,5%(v/v) e
37°C

Tabela 5.52 - Tabela referente à Figura 5.3.15: influência do tipo de sal
presente na fase aquosa de reextração sobre a recuperação total da inulinase.
Condições de extração: pH 6,5; tampão fosfato 0,20 M; BDBAC 0,20 M; 37°C

. e hexanol 7,5% (v/v). Condições de reextração:pH 4,5; tampão acetato
0,10 M; NaCI 0,50 M e 21°C

Enz. Rec. =Enzima Recuperada

Tabela 5.5~ - Tabela referente à Figura 5.3.16: efeito da concentração de
NaCI na fase aquosa de reextração na recuperação da inulinase a pH 4,5 e
21°C. Condições de extração: pH 6,5; tampão fosfato 0,20 M; hexanol
7,5%(v/v) e 37°C

Tipo de Sal Enz.Rec.
(%)

NaCI 86,1
KCI 81,0
KBr 85,0
NaCH3COO 81,0

NaCI Enzima
(M) Recuperada

(%)
0,2 70,3
0,5 67;1
1,0 64,9
1,5 68,9
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Tabela 5.54 - Tabela referente à Figura 5.3.17: efeito do pH da fase aquosa
de reextração da inulinase a 21°C e NaCI 0,50 M. Condições de extração: pH
6,5; tampão fosfato 0,20 M; hexanoI7,5%(v/v) e 37°C

Enz.Rec.=EnzimaRecuperada

Tabela 5.55 - Tabela referente à Figura 5.3.18: influência da proporção entre
o volume da micela e o volume do tampão na recuperação da inulinase para a
fase aquosa de reextração em pH 4,5; 21°C; NaCI 0,50 M e tampão acetato
0,10 M. Condições de extração: pH 6,5; tampão fosfato 0,20 M; 7,5% (v/v) de
hexanol a 37°C

Tabela 5.56 - Tabela referente à Figura 5.3.19: influência do tempo de
agitação na recuperação da inulinase para a fase aquosa de reextração em
pH 4,5; 21°C; NaCI 0,50 M e tampão acetato 0,10 M. Condições de extração:
pH 6,5; tampão fosfato 0,20 M; 7,5% (v/v) de hexanol a 37°C

pH Enz.Rec.
(%)

cond.2
3,0 66,6
3,5 66,1
4,0 63,S
4,5 67,1
5,0 65,6
5,5 65,4

Proporção Enzima
Recuperada

(%)
1 86,1
2 81,0
3 82,0



207

Tabela 5.57- Tabela referente à Figura 5.4.1: inulinase extracelular de
Candida kefyr DSM 70106 presente no sobrenadante após adsorção ,no
adsorvente STREAMLlNE@DEAE, a diferentes valores de pH, 21°C e tampão
Tris-HCI 20 mM '

Tabela 5.58 - Tabela referente à Figura 5.4.2: curvas de adsorção de
inulinase extracelular de Candida kefyr DSM 70106 em função do pH em
tampão Tris-HCI 20 mM em adsorvente STREAMLlNE@DEAE

"

pH Atividade
Enzimática

5,5 34,5
6,0 14,7
6,5 9,8
7,0 9,1
7,5 4,7
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Tabela 5.59 - Tabela referente à Figura 5.4.3: curvas de adsorção de
inulinase extracelular de Candida kefyr DSM 70106 em função do pH em
tampão acatado 20 mM em adsorvente STREAMLlNE@SP

o
69,7
108,0
141,6
180,0
225,5
258,0

Tabela 5.60- Tabela referente à Figura 5.4.4: inulinase recuperada em função
da concentração de NaCI na etapa de eluição. Adsorção: pH 6,5; tampão tris-
HCI 20 mM. Eluição: pH 6,5; tampão tris-HCI 20 mM em adsorvente
STREAMLlNE@ DEAE

I

Sem Células Com Células
Atividade Atividade Atividade Atividade

NaCI (M) Enzimática Enzimática Enzimática Enzimática
pH4,O pH6,S. pH4,O pH6,S

(Sem Células) (Sem Células) (Com Células) (Com Células)
O O O O O

0,10 80,4 112,9 78,8 110,0
0,18 113;3 135,7 110,6 133,7
0,24 125,0 140,7 120,1 135,9
0,30 129,5 148,1 122,0 142,0
0,38 138,3 153,4 135,0 150,0
0,43 145,3 159,6 141,8 156,7




