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RESUMO

A fermentação em estado sólido consiste no crescimento de um microrganismo 
em partículas úmidas de substrato orgânico com ausência ou quase ausência de água entre 
as partículas do sólido. Esta técnica de fermentação tem potencial para produzir vários 
produtos biotecnológicos com maiores rendimentos do que a fermentação submersa. 
Entretanto, ainda há problemas na aplicação desta tecnologia para a produção comercial, 
especialmente no que diz respeito ao controle da temperatura e da umidade no leito do 
substrato em biorreatores de grande escala. Modelos matemáticos dos biorreatores podem 
ser utilizados como ferramentas para desenvolver estratégias de operação e controle dos 
biorreatores. O presente trabalho mostra o aprimoramento de um modelo matemático 
previamente desenvolvido para descrever a operação de um biorreator em escala piloto 
com aeração forçada e agitação intermitente. Para a utilização deste modelo, foi 
necessário ajustar a isoterma e os coeficientes de transferência de calor e de massa para o 
sistema escolhido, que consiste no substrato soja ( Glycine max) e no microrganismo 
Rhizopus oryzae. Além disto, o modelo previamente desenvolvido admite que a isoterma 
do substrato é a mesma do substrato fermentado. Em uma primeira etapa, foram 
realizados experimentos para determinar as isotermas da soja e da soja fermentada e foi 
verificado que para uma dada atividade de água, a combinação soja-microrganismo 
possuiu maior conteúdo de água do que soja pura. Este fato demonstrou a importância da 
inclusão da biomassa na equação da isoterma do substrato. Foi proposto um método de 
cálculo no modelo para a isoterma da soja fermentada através das isotermas da biomassa 
pura e da soja pura. Em uma segunda etapa, foram realizadas simulações do modelo para 
avaliar a influência da alteração dos coeficientes de transferência de massa e calor no 
comportamento do leito. Tais simulações indicaram que as diminuições destes 
coeficientes apresentam efeito significativo no desempenho do processo. Também foram 
realizados experimentos no biorreator onde as previsões do modelo foram comparadas 
com os perfis experimentais de resfriamento, nos quais verificou-se a necessidade de 
ajustes dos coeficientes de transferência de massa e calor no modelo matemático.
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ABSTRACT

Solid-state fermentation involves the growth of microorganisms on moist solid 
organic particles in the absence or near-absence of water in the inter-particle spaces. This 
fermentation technique has the potential to produce various biotechnological products in 
yields higher than those obtained in submerged liquid fermentation. However, problems 
remain that hinder the use of this technology for commercial processes, the most 
important of these problems being the difficulty of controlling the temperature and 
moisture content of the substrate bed within large-scale bioreactors. Mathematical models 
of bioreactors can be used as tools to guide the development of strategies for the operation 
and control of solid-state fermentation bioreactors. The present work aimed to improve a 
mathematical model that had previously been developed to describe the operation of a 
pilot-scale bioreactor with forced aeration and intermittent agitation. In order to use this 
model, it was necessary to adjust the isotherm and mass and heat transfer coefficients to 
the system used, namely a substrate consisting of soybeans ( Glycine max) and the 
microorganism Rhizopus oryzae. Beyond this, the isotherm used in the model assumed 
that the isotherm of fermented substrate was the same as that of unfermented substrate. In 
the first part of the work, isotherms were obtained for unfermented soybeans and 
fermented soybeans, and it was shown that, for a given water activity, the presence of the 
microorganism led to a higher water content. This result demonstrated the importance of 
including the biomass content of the fermenting soybeans in the equation for the isotherm. 
A method was proposed for calculating the isotherm of fermented soybeans on the basis 
of the isotherms of pure biomass and pure soybeans. In the second part of the work, 
simulations with the mathematical model were undertaken in order to evaluate the 
influence of alterations in the mass and heat transfer coefficients on the behavior of the 
substrate bed. These simulations indicated that heat and mass transfer coefficients lower 
than those previously incorporated into the model could affect process performance 
significantly. Finally, experiments were undertaken in which the model predictions were 
compared with temperature data obtained during cooling of a hot bed of cooked soybeans. 
These experiments indicated the need for more careful estimates of the heat and mass 
transfer coefficients.
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1 INTRODUÇÃO

Esta dissertação visa contribuir para o desenvolvimento da tecnologia de 

biorreatores de fermentação em estado sólido (FES), que apresenta dificuldades no que 

diz respeito à manutenção da temperatura e da atividade de água nos valores ótimos para 

o crescimento do microrganismo. Recentemente foi construído, no laboratório de FES do 

programa de Pós-Graduação em Engenharia (PIPE) na Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), um biorreator com aeração forçada e agitação intermitente com capacidade para 

um leito de 60 kg, com intuito de testar estratégias para o controle para estas duas 

variáveis. Para estes estudos, o grupo pretende cultivar o fungo filamentoso, Rhizopus 

oryzae, em um leito de soja cozida. O microrganismo Rhizopus oryzae apresenta 

crescimento rápido e este crescimento gera alta produção de calor metabólico. Portanto, 

este organismo-modelo é apropriado para testar estratégias para a remoção de calor. A 

soja foi escolhida como substrato por ser uma matéria-prima de fácil obtenção e devido ao 

comportamento dos grãos serem estáveis durante o processo de fermentação, ou seja, os 

grãos não ficam compactados ou aglomerados o que permite que o foco seja o controle da 

temperatura do biorreator.

A presente dissertação representa um trabalho preliminar com objetivos de 

aprimorar o modelo de VON MEIEN e MITCHELL (2002) que foi desenvolvido para 

descrever o desempenho do biorreator de leito com agitação intermitente e aeração 

forçada.

Os processos de fermentação podem ser divididos em fermentação em estado 

sólido (FES) e fermentação submersa (FS). A diferença entre estes dois bioprocessos 

consiste na quantidade de líquido livre presente no sistema. A FES envolve o crescimento 

de microrganismos em partículas de substrato sólido com quantidade de água livre muito 

baixa, enquanto em FS o microrganismo cresce dentro de uma fase líquida contínua. 

Devido à baixa quantidade de água disponível na FES, pode ocorrer a formação de 

produtos específicos que não seriam produzidas na FS. Além disto, para certos produtos
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que podem ser obtidos por ambas técnicas de fermentação, a FES apresenta maior 

produtividade volumétrica e maior rendimento em relação a FS (MOO-YOUNG; 

MOREIRA; TENGERDY, 1983).

Apesar do grande potencial da tecnologia da FES, há dificuldades no projeto de 

biorreatores eficientes de grande escala, devido às limitações de transferência de calor e 

massa no leito de substrato. Grande parte dos biorreatores da FES foi construída na forma 

de “tentativa e erro” o que resultou em processos de baixa produtividade. O maior desafio 

na construção dos biorreatores é evitar que a temperatura alcance valores altos a ponto de 

prejudicar o crescimento do microrganismo. Para desenvolver estratégias para a 

manutenção de condições adequadas ao crescimento do microrganismo nos biorreatores, é 

necessária a utilização dos modelos matemáticos. Os modelos matemáticos descrevem os 

fenômenos de transferência de calor e massa que ocorrem no biorreator e prevêem o 

comportamento do leito do substrato. Após a validação dos modelos a partir de dados 

reais obtidos no biorreator, estes modelos podem ser utilizados como ferramentas para 

guiar a construção e otimização de biorreatores em escalas maiores.

O modelo de VON MEIEN e MITCHELL (2002) foi utilizado no projeto do 

biorreator de leito com agitação intermitente e aeração forçada que foi construído no 

laboratório de FES. Entretanto, o modelo ainda não foi validado frente aos dados 

experimentais. Antes que isto possa ser feito, há dois aprimoramentos do modelo que são 

necessários e que são abordados na presente dissertação. A necessidade destes 

aprimoramentos deve-se ao fato de que os parâmetros do modelo foram retirados da 

literatura e são referentes à secagem de milho, que não representa o sistema a ser utilizado 

experimentalmente, ou seja, o crescimento do fungo Rhizopus oryzae ATCC 34612 no 

substrato soja (Glycine max).

O primeiro aprimoramento necessário é a substituição da isoterma de milho com 

uma isoterma apropriada. Esta parte do trabalho visa mais do que o simples levantamento 

da isoterma de soja. Também será necessário verificar se, conforme o modelo prediz, a 

presença do microrganismo não altera a isoterma do substrato. Note-se que, no modelo, a
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isoterma é utilizada para duas finalidades: (1) Calcular a atividade de água dos sólidos a 

partir do conteúdo de umidade calculado pelo balanço de massa para a água. Esta 

atividade de água é utilizada no cálculo da velocidade de crescimento do microrganismo, 

e (2) Calcular o conteúdo de umidade que o sólido deveria possuir para estar em 

equilíbrio com a fase gasosa, pois esse valor é utilizado para o cálculo da força motriz de 

evaporação dentro do balanço de água.

O segundo aprimoramento necessário é a substituição das correlações para os 

coeficientes de transferência de massa e calor em um leito de milho com correlações 

apropriadas para um leito de soja. Os coeficientes de transferência de massa e calor no 

modelo são expressas por metro cúbico do leito e, portanto, dependem da área superficial 

de contato entre as fases gasosas e sólidas por volume do leito. Portanto, diferenças no 

empacotamento de milho e soja podem causar diferenças significativas nos coeficientes 

de transferência de massa e calor entre os dois leitos. A presente dissertação não chega a 

propor correlações para o leito de soja, mas apresenta uma análise paramétrica do modelo 

para explorar as conseqüências que seriam esperadas para diferenças nos coeficientes de 

várias ordens de magnitude.

Também foram realizados experimentos no biorreator utilizando somente a soja 

para verificar se os coeficientes de transferência de massa e calor descrevem corretamente 

o resfriamento do leito.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Nesta revisão será dado um panorama da importância da FES como uma técnica 

de produção biotecnológica. Posteriormente, serão mostrados os tipos de biorreatores 

utilizados nos processos de FES, destacando suas características, limitações e modelagem 

matemática. A comparação destes biorreatores mostrará que o biorreator que foi 

construído pelo grupo possui um bom potencial para promover condições favoráveis ao 

crescimento do microrganismo. Finalmente, será analisada a importância da inclusão de 

equações que descrevam a cinética de crescimento do microrganismo nos modelos para os 

biorreatores.

2.1 FERMENTAÇÃO EM ESTADO SÓLIDO

Os sistemas de FES envolvem o crescimento de microrganismos em partículas 

úmidas de um substrato, formando um leito que possui uma fase gasosa contínua nos 

espaços entre as partículas. O substrato sólido úmido, que é polimérico na natureza e 

insolúvel em água, atua como fonte de carbono, nitrogênio, minerais, água e outros 

nutrientes, assim como provê um ancoradouro para os microrganismos. Estes processos 

de FES têm sido utilizados extensivamente desde tempos antigos nos países Orientais, 

Asiáticos e Africanos para produção de alimentos fermentados.

Em diferentes processos de FES são utilizados microrganismos como bactérias, 

leveduras ou fungos filamentosos. O crescimento de culturas de bactérias e leveduras dá- 

se pela aderência à superfície da partícula sólida, enquanto que os fungos filamentosos 

são capazes de penetrar profundamente dentro das partículas do substrato (MOO- 

YOUNG; MOREIRA; TENGERDY, 1983).

Algumas características do material sólido utilizado na FES são que: (1) este se 

constitui de um material poroso, (2) a matriz deve absorver água, (3) a matriz sólida deve 

resistir à compressão ou leves agitações, e (4) deve ser capaz de absorver ou conter fonte
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disponível de alimento ao microrganismo tais como carboidratos (celulose, amido, 

açúcar), fontes de nitrogênio (amónia, uréia, peptídeos) e sais minerais (RAIMBAULT, 

1998).

Alguns segmentos das indústrias que utilizam a FES são:

• Indústria alimentícia: produção de enzimas, ácidos orgânicos, aromas e outras 

substâncias de interesse.

• Indústria Farmacêutica: um número pequeno de antibióticos é produzido por FES.

• Agroindústria: produção de biopesticidas. A FES é preferida para a produção de 

biopesticidas, pois o rendimento dos esporos fúngicos é maior quando comparado 

com a FS.

• Desintoxicação biológica: Alguns resíduos agro-industriais são tóxicos, como a 

casca da mandioca, e a FES tem sido utilizada recentemente para desintoxicar estes 

resíduos.

Para conseguir bons rendimentos na obtenção destes produtos é necessária a 

utilização de biorreatores eficientes no controle das condições do leito, especialmente em 

larga escala.

A próxima seção apresenta os vários tipos de biorreatores que têm sido utilizados 

em processos de fermentação em estado sólido.

2.2 BIORREATORES

As estratégias para a operação de biorreatores de fermentação em estado sólido 

podem ser classificadas com base nos regimes de agitação e aeração:

a) Fermentação com agitação ocasional, sem aeração forçada. Este grupo inclui as 

bandejas.



b) Fermentação com agitação contínua, sem aeração forçada. Este grupo inclui 

tambores rotativos e tambores agitados, nos quais o ar é introduzido somente no 

headspace do biorreator.

c) Fermentação com aeração forçada sem agitação ou com agitação ocasional. Este 

grupo inclui leitos fixos agitados intermitentemente em que o leito do substrato 

está sobre uma base perfurada, com ar sendo forçado através do leito.

d) Fermentação com agitação contínua e com aeração forçada. Este grupo inclui 

várias geometrias. Também é possível que o leito seja agitado mecanicamente ou 

pela aeração como no caso dos biorreatores de leito fluidizado.

2.2.1 Descrições dos Biorreatores

2.2.1.1 Grupo (a): Fermentação com agitação ocasional, sem aeração forçada

O reator em bandeja, mostrado na figura 1, constitui-se de uma câmara que 

contém várias bandejas individuais, e cada bandeja contém uma camada de substrato 

estático e não possui aeração forçada. O ar que circula dentro do biorreator ao redor das 

superfícies das bandejas remove o calor e o dióxido de carbono por convecção e 

transporta o oxigênio para a superfície do leito da bandeja.

Os leitos que comportam os substratos não devem possuir uma espessura superior 

a 5 cm, pois como o leito permanece estático durante a maior parte da fermentação, com 

agitação manual feita somente ocasionalmente, este apresenta problemas de gradientes de 

temperatura, e com uma espessura pequena é mais fácil prevenir temperaturas altas na 

bandeja.

O uso de sacos plásticos perfurados, ao invés de bandejas de madeira ou vime, é 

uma inovação nos biorreatores em bandeja, pois permite a troca de gases do leito do 

substrato e da atmosfera ambiente e pode prevenir a contaminação por bactérias e esporos 

de fungos (HARDIN; MITCHELL, 1998). O escalonamento deste biorreator pode ser
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feito somente aumentando-se o número de bandejas, mas isto também aumenta o custo da 

mão de obra, o que pode tornar o processo inviável.

FIGURA 1 -  Esquema do biorreator em bandejas. O ar é injetado no fundo do biorreator e circula ao redor 
das bandejas que contém o substrato.

2.2.1.2 Grupo (b): Fermentação com agitação contínua, sem aeração forçada

Os tambores rotativos mostrados na figura 2 e os tambores agitados mostrados na 

figura 3 são constituídos de um tambor com o eixo horizontal ou levemente inclinado que 

possui uma quantidade de substrato de aproximadamente um terço do volume do tambor. 

A diferença entre os tambores rotativos e os agitados é que no tambor rotativo o corpo do 

tambor é revolvido para agitar o leito, enquanto que no tambor agitado o corpo do tambor 

permanece estático enquanto o leito é misturado por um agitador instalado num eixo 

central que gira dentro do tambor. A aeração é feita através da introdução de ar 

diretamente no headspace.

O que ocorre com os biorreatores do grupo (b) é que são restringidos pela 

ineficiência de transferência de massa e calor entre o leito e o headspace. A velocidade de 

transferência pode ser melhorada no tambor rotativo pela introdução de chicanas no 

interior dos tambores (FUNG; MITCHELL, 1995). Estes reatores podem ser facilmente 

adaptados para operações contínuas, tendo potencial para aumentar a produtividade em 

grande escala.
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FIGURA 2 -  Esquema do biorreator de tambor rotativo.
O ar é injetado no headspace do biorreator ocorrendo simultaneamente a agitação do leito através da 
rotação do tambor ao redor do seu próprio eixo (esquerda) e esquema indicando a presença de chicanas 
dentro do tambor do biorreator (direita).

FIGURA 3 -  Esquema do biorreator de tambor agitado.
Um motor gira a haste que contém as pás que misturam o substrato.

2.2.1.3 Grupo (c): Fermentação com aeração forçada sem agitação ou com agitação 

ocasional

A característica básica deste grupo é a introdução de ar através de uma peneira 

que suporta o substrato, conforme é mostrado na figura 4, que fica estático durante toda a 

fermentação ou durante a maior parte da fermentação (DURAND; CHEREAU, 1988).

O desenho mais avançado do leito fixo contém pratos internos de transferência de 

calor conforme é mostrado pela figura 5, para aliviar os problemas com altas temperaturas 

comumente encontradas com biorreatores de leito fixo (HARDIN; MITCHELL, 1998, 

ROUSSOS et al., 1993).

Ar
□  P P

Ar

□  □  □
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FIGURA 4 -  Esquema do biorreator de leito fixo.
O ar é injetado no fundo do biorreator passando através do leito do substrato.

FIGURA 5 - Biorreator Zymotis.
Fotografia do biorreator de leito fixo denominado Zymotis mostrando os pratos internos de transferência 
de calor (direita) e durante o cultivo (esquerda) (DURAND, A., 2002).

2.2.1.4 Grupo (d): Fermentação com agitação contínua e com aeração forçada

Os biorreatores deste grupo incluem reatores de várias geometrias e modos de 

operação, sendo incluídos neste grupo pelo fato do leito ser agitado continuamente e 

aerado forçadamente. Os reatores podem ser distinguidos com base no método de 

agitação.
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• Leito mecanicamente agitado. Neste biorreator o sólido permanece sobre uma base 

perfurada na qual o ar está sendo injetado, enquanto um agitador mistura o leito, 

conforme é mostrado na figura 6.

• Leito fluidizado. Neste biorreator o ar é injetado numa velocidade suficiente para 

manter em suspensão as partículas de substrato, conforme é mostrado na figura 7. 

Devido à grande vazão do ar, a remoção de calor do leito não é problemática, mas o 

uso de leitos fluidizados implica em altos custos de operação.

Ar
FIGURA 6 -  Esquema do biorreator de leito mecanicamente agitado.
O centro é agitado por um misturador mecânico enquanto o ar é injetado através do leito.

Ar
FIGURA 7 - Esquema do biorreator de leito fluidizado.
O ar é injetado no fundo do biorreator em velocidade suficientemente alta para manter as partículas do 
substrato suspensas. A parte inferior apresenta um aparato que previne a aglomeração das partículas do 
substrato no biorreator.
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2.2.2 Modelos Matemáticos para Biorreatores

2.2.2.1 Grupo (a): Fermentação com agitação ocasional, sem aeração forçada

Os modelos matemáticos para a construção de biorreatores em bandeja incluem 

descrições da transferência de oxigênio e calor dentro do leito. Estes modelos confirmam 

que o leito deve ser limitado a uma espessura de somente 5 cm ou menos 

(RAJAGOPALAN; MODAK, 1995).

2.2.2.2 Grupo (b): Fermentação com agitação contínua lenta, sem aeração forçada

Os modelos matemáticos para tambores rotativos foram construídos admitindo-se 

que dentro do leito o ar e o sólido estão em equilíbrio. MITCHELL, et al. (2002) 

desenvolveram um modelo para tambor rotatório que considera que o ar injetado no 

headspace do biorreator possui um padrão de fluxo uniforme. Um outro modelo 

desenvolvido por STUART e MITCHELL (2003) admite que o leito e ar no headspace do 

biorreator são fases bem misturadas. Porém, estudos de padrão de fluxo mostraram que o 

headspace não é bem misturado e não tem fluxo uniforme (HARDIN; HOWES; 

MITCHELL, 2001). Para o modelo descrever corretamente a transferência de massa e 

calor entre o leito e o headspace, é necessário incorporar uma descrição matemática do 

padrão de fluxo na fase gasosa (HARDIN; HOWES; MITCHELL, 2002).

Para as partículas sólidas no leito, o padrão de fluxo pode ser descrito por um 

método computacional chamado de “modelagem de partícula discreta” (SCHUTYSER et 

al., 2001 e 2002). Este método rastreia a posição de cada partícula de substrato sólido e 

pode ser usado para prever padrões de fluxo das partículas no leito devido à rotação de 

um tambor ou à ação de um agitador interno. Estes modelos podem ser estendidos para 

descrever a transferência de massa e calor (SCHUTYSER et al., 2003), mas esta
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abordagem toma-se difícil uma vez que o programa demora semanas para ser executado, 

sendo que durante este tempo seria possível realizar vários cultivos experimentais.

2.2.2.3 Grupo (c): Fermentação com aeração forçada, sem agitação ou com agitação 

ocasional

O primeiro modelo matemático para biorreatores de tipo leito fixo foi 

desenvolvido por SAUCEDO-CASTANEDA et al. (1990), que apens baseava-se na 

remoção de calor por condução radial. Este modelo foi posteriormente estendido para 

também incluir a remoção de calor por condução axial, transferência por convecção, 

condução e evaporação (SANGSURASAK; MITCHELL, 1995). O modelo anterior foi 

validado experimentalmente (SANGSURASAK; MITCHELL, 1998) e foi feita uma 

previsão para biorreatores em grande escala, baseada nas temperaturas alcançadas pelo 

leito (MITCHELL et al., 1999). Este modelo foi estendido para incluir o balanço de água 

por WEBER et al. (1999). Posteriormente este modelo foi validado experimentalmente 

em diferentes combinações de microrganismos e substratos (WEBER et al., 2002).

Um outro modelo matemático foi feito para o reator chamado Zymotis, que é um 

tipo de biorreator de leito fixo com placas internas para remoção de calor (MITCHELL; 

VON MEIEN, 2000). As previsões do modelo foram analisadas para determinar o 

espaçamento ótimo entre as placas internas. Através das previsões foi verificado que um 

espaçamento de 5 cm é adequado para promover uma boa remoção de calor pelas placas 

(MITCHELL; BEROVIC; KRIEGER, 2002).

Os modelos para os biorreatores do grupo (c) foram feitos considerando a umidade 

relativa em 100%, em que o ar permanece em equilíbrio com o sólido, mas quando 

realizado experimentalmente verificou-se que esta situação não ocorre, sendo que a 

umidade relativa do ar de saída é de aproximadamente 90% durante a fase de maior 

crescimento do microrganismo (WEBER et al., 2002). VON MEIEN e MITCHELL 

(2002) desenvolveram um modelo para biorreatores que não considera o equilíbrio das
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fases gasosa e sólida, mas que incorpora equações para descrever a transferência de calor 

e massa entre a fase sólida e a fase gasosa interpartícuias. Também no modelo foi 

permitido que houvesse eventos de agitação intermitente.

Com relação aos modelos para reatores do tipo leito fixo, melhorias ainda precisa 

ser feita. Pois, nenhum dos modelos para o grupo (c) leva em conta o efeito no fluxo do 

ar, tal como a perda de carga, que provem do enchimento dos espaços inter-partícula com 

a biomassa microbiana que se desenvolve na superfície das partículas ao longo do cultivo.

2.2.2.4 Grupo (d): Fermentação com agitação contínua e com aeração forçada

Existem poucos modelos que tratam dos balanços de energia para os biorreatores 

do grupo (d). Para o leito fluidizado os modelos propostos não incluem o balanço de 

energia (ROTTENBACHER; SCHOSSLER; BAUER, 1987; BAHR; MENNER, 1995). 

O primeiro modelo que trata do balanço de energia foi proposto por SARGANTANIS et 

al. (1993). Um outro modelo para um leito agitado intermitentemente, porém com 

agitações mais freqüentes, foi proposto por ASHLEY, MITCHELL e HOWES (1999). 

Esse modelo foi utilizado para investigar a freqüência de eventos de agitação que é 

necessária para que não haja problemas de altas temperaturas alcançadas no biorreator. 

Com isso foi verificado que misturas de 10 a 60 vezes por hora proporcionavam 

temperaturas máximas mais baixas no leito. SANTOS et al. (2004) utilizaram um modelo 

simples de um biorreator bem misturado para avaliar o potencial de alcançar altas 

temperaturas no reator, e constataram que as temperaturas alcançadas podem causar a 

desnaturação térmica das enzimas.

Todos os modelos deste grupo consideram equilíbrio entre as fases gasosa e 

sólida, mas isto pode não ocorrer na prática, principalmente porque o ar injetado nas 

perfurações das placas pode não estar saturado. E necessário desenvolver um modelo 

incluindo a transferência de massa e calor entre as fases, e isto pode ser obtido utilizando-
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se como base os modelos desenvolvidos para leitos fixos com agitação intermitente de 

VON MEIEN e MITCHELL (2002).

2.2.3 Cinética de Crescimento do Microrganismo

O crescimento do microrganismo também afeta o desempenho do biorreator 

através da produção de calor e água metabólica, portanto uma descrição adequada deste 

crescimento é importante nos modelos utilizados para os biorreatores. A maioria dos 

modelos utiliza equações empíricas para descrever o crescimento do microrganismo 

devido à sua simplicidade. A equação logística é a mais utilizada nos modelos para os 

biorreatores, por se ajustar de maneira aceitável na maioria dos dados experimentais 

(VICCINI; MITCHELL; KRIEGER, 2001).

Devido aos problemas de retirada de calor do biorreator, as equações empíricas 

devem descrever o efeito das variações temporais da temperatura no crescimento do 

microrganismo. Para isso, os modelos matemáticos descrevem o efeito da temperatura na 

taxa de crescimento específico. A determinação da equação cinética tem sido feita 

cultivando-se culturas do microrganismo em diferentes temperaturas, com cada cultura 

sendo exposta a uma temperatura constante durante todo o crescimento (SMITS, et al. 

1998). Entretanto, essas não são as condições experimentadas pelo microrganismo no 

biorreator onde ocorrem grandes variações na temperatura durante todo o processo. Foi 

desenvolvido um modelo que descreve o efeito da temperatura no crescimento através da 

desnaturação de um componente essencial contido dentro da célula de um fungo. Esse 

modelo obteve um bom ajuste aos dados experimentais quando o fungo foi submetido a 

variações de temperatura durante o cultivo (DALSENTER et al., 2005).
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2.3 MODELO MATEMÁTICO DO BIORREATOR

2.3.1 Introdução

Um modelo que descreve um sistema contendo duas fases, consistindo de uma 

fase sólida (contendo água líquida e sólido seco) e uma fase gasosa (contendo vapor e ar 

seco), foi desenvolvido por VON MEIEN e MITCHELL (2002). No presente trabalho 

esse modelo é utilizado para prever o gradiente de temperatura e umidade em um 

biorreator de mistura intermitente com aeração forçada, sendo um dos objetivos o de 

aprimorar certos aspectos do modelo. O modelo inclui a transferência de calor e massa 

entre a fase sólida e a fase gasosa assim como o crescimento do microrganismo. Dado a 

importância do modelo para o presente trabalho, a presente seção apresenta-o em detalhe.

2.3.2 O Sistema

Durante o crescimento do microrganismo na FES, o fungo cresce nas partículas 

do substrato, utilizando o oxigênio do ar para desenvolver suas atividades, liberando calor 

metabólico e dióxido de carbono. A quantidade de sólido seco, que inclui a biomassa e o 

substrato, diminui com o tempo, devido ao fato de que a biomassa produzida é menor do 

que o substrato consumido. A geometria do substrato é considerada constante durante o 

crescimento do microrganismo, o processo de consumo de nutriente altera somente a 

densidade do sólido.

Na figura 8 são mostrados os fenômenos de transferência de calor e massa que 

ocorrem no biorreator e que são descritos no modelo de VON MEIEN e MITCHELL 

(2002). O sistema consiste em partículas sólidas de substrato e do ar ao redor destas 

partículas. Na macroescala estão indicados os fenômenos de transferência de energia e 

massa que ocorrem no leito como a evaporação e convecção, sendo que o modelo 

considera desprezível a transferência de calor através das paredes do biorreator. Na
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microescala ocorrem vários fenômenos como o consumo de oxigênio e nutrientes pelo 

microrganismo assim como a produção de C 0 2, calor metabólico e água metabólica. 

Porém o modelo descreve o crescimento de uma maneira simples e de forma empírica, 

considerando somente a produção de calor metabólico e água metabólica.

Microescala Macroescala

Evaporação 
K'a($s - f s )

C rescim ento
= f  (Ts aws)

Convecção 
h a (l -Tg')

Fluxo de 
m assa e 
energia

T = T = Tg g1 gc
<t>g =<t>gi =<f>gt Ar

Não há 
transferência  
de ca lo r pela 
parede do 
b iorrea tor

FIGURA 8 - Fenômenos de transporte de energia e massa que ocorrem na microescala e macroescala 
dentro do biorreator.

O modelo considera que a saída de ar do biorreator possui um sensor no qual é 

estabelecido um limite com a umidade mínima que é permitido ao ar atingir durante o 

decorrer da fermentação. Quando a umidade do ar atinge o limite estabelecido, é iniciado 

um evento de mistura que está programado para durar 15 minutos. Uma forma de controle 

pode ser manter o ar saturado variando a temperatura do ar que entra no biorreator, 

conforme verificado por VON MEIEN, et al., 2004.
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No modelo são feitas algumas considerações para a mistura do leito, sendo elas:

• O crescimento do microrganismo é completamente inibido enquanto o leito está 

sendo misturado mas o crescimento recomeça, sem efeitos deletérios decorrentes 

da mistura, no momento que o leito volta para operação estática.

• A água é distribuída uniformemente no leito que está sendo misturado.

• No final da mistura a temperatura em todos os pontos do leito retoma para a 

temperatura do ar de entrada.

• No final da mistura a atividade de água do leito do substrato retoma para o valor 

que possuía no tempo zero (awso).

2.3.3 Crescimento do Microrganismo

O crescimento do microrganismo é descrito pela equação logística, uma equação 

empírica que representa razoavelmente bem a maioria dos crescimentos dos 

microrganismos na FES (VICCINI; MITCHELL; KRIEGER, 2001). Portanto, a equação 

para a produção de biomassa é:

b \ (1)
b,

\

onde,

b é a concentração de biomassa (kg-biomassa kg-sólido-seco-total'1)

bm é a máxima concentração de biomassa possível (kg-biomassa kg-sólido-seco-total'1)

jj é o coeficiente de velocidade especifica de crescimento (h '1)

t é o tempo (h)

O crescimento do microrganismo é influenciado pela temperatura e atividade de 

água do sólido. A influência da atividade de água é descrita pela seguinte equação:
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Hw — exp(z^j • aws + D2 ■ aws + D3 ■ aws + D4 )

onde

Dj, D2, D3 e D4 são constantes obtidas do ajuste da equação

Afi, é um coeficiente fracionado de velocidade específica de crescimento (h‘

aws é a atividade de água do sólido

A influência da temperatura é descrita pela equação de 

CASTANEDA et al. (1990):

A e x p
1

Ht — ' /
^ opt 1 + 5 -e x p

-  EAl

R-[TS + 273]

Â2
R [ T s + 273] (para Ts em °C)

onde,

A e B são fatores de freqüência

Eai e Ea2 são energias de ativação (J m of1)

R é  a constante universal dos gases (J m of1 °C"1)

Ts é a temperatura do sólido (°C)

Hopt é a taxa ótima de crescimento específico

é um coeficiente fracionado de velocidade específica de crescimento (h '1}

(2)

)

SAUCEDA-

(3)

O coeficiente de velocidade específica de crescimento é obtido da combinação 

dos dois coeficientes fracionados de velocidade específica conforme a equação:
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ú — ^ o p t ^ ^ W  ' ú T (4)

2.3.4 Variação do Sólido Seco

A variação do sólido seco total devido ao crescimento do microrganismo é dada 

pela seguinte equação:

d s = 3(M)
dt SB dt W

onde,

Ysb é a variação na massa total de sólido seco (soma do substrato seco e da biomassa 

seca) por kg de biomassa produzida (kg-sólido-seco kg-biomassa'1). Note-se que, devido 

ao fato da quantidade de biomassa produzida ser menor do que a quantidade de substrato 

consumido, Ysb é um número negativo.

S é a concentração volumétrica do sólido seco total (kg-sólido-seco-total m '3)

2.3.5 Fenômenos de Transferência de Calor e Massa

O modelo matemático considera a transferência de calor e de massa no sistema ao 

longo do eixo central por onde o ar flui, que é representado pela letra Z na figura 8. As 

equações de balanço de massa e energia contidas no modelo serão mostradas nas 

próximas subseções.

2.3.5.1 Balanço de Massa e Energia para a Fase Sólida

A equação do balanço de massa para a água na fase sólida consiste em:
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A equação do balanço de energia para a fase sólida consiste em:

S(CP, +4>s-Cp.y^ = ha(Tg -  Ts) - t K ' 4 s -<!>;)+ Yç
r Sb LSS'S— + b— 

dt  dt
(7)

onde,

S é a concentração volumétrica do sólido seco total (kg-sólido-seco-total m-leito'3), 

sendo que S = (1- e).ps 

b é a concentração da biomassa (kg-biomassa kg-sólido-seco-total'1)

K'a é o coeficiente de transferência de massa entre a fase sólida e a fase gasosa (kg-
1 3sólido h' m-leito' )

Ts é a temperatura da fase sólida (°C)

Tg é a temperatura da fase gasosa (°C)

bs é conteúdo de água da fase sólida (kg-água kg-sólido-seco-total'1)

(j}*s é o conteúdo de água que a fase sólida deveria possuir para estar em equilíbrio com a 

fase gasosa na Tg (kg-água kg-sólido-seco-total'1)

Ywb é o coeficiente estequiométrico relacionado com a produção de água para o 

crescimento (kg-água kg-biomassa'1)

Yq é o calor gerado pelo crescimento (J kg-biomassa'1) 

t é o tempo (h)
1 3ha é o coeficiente de transferência de calor entre a fase sólida e a fase gasosa (J h' m'

oC-i)

Cps é a capacidade calorífica do sólido seco (J kg-sólido-seco'1 “C '1)

Cpwé a capacidade calorífica da água líquida (J kg-água'1 °C"1) 

l  é a  entalpia de evaporação da água (J kg-água'1)
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O primeiro termo à direita da equação (6) indica a evaporação, que inclui o 

coeficiente de transferência de massa (K ’à) e a força motriz de evaporação da água 

(0S-0S), onde (ps representa a umidade real do sólido e (ps representa o conteúdo de 

umidade que o sólido deveria possuir para estar em equilíbrio com o ar. O segundo termo 

indica a produção de água metabólica.

O primeiro termo à direita da equação (7) indica a transferência de calor sensível 

entra as fases sólidas e gasosas, onde ha representa o coeficiente de transferência de calor 

e (Tg -Ts) representa a força motriz de transferência de calor. O segundo termo representa 

a transferência de calor por evaporação onde X é a entalpia de evaporação da água (J kg- 

água'1) e o terceiro termo é a produção de calor metabólica.

2.3.5.2 Balanço de Massa e Energia para a Fase Gasosa

A equação do balanço de água para a fase gasosa consiste em:

e-p d̂ -+ G dpL=K'a{ps - f s) (8)
dt dz

A equação do balanço de energia para a fase gasosa consiste em:

£ Pt

onde,

Cpg+Pg -Cpv
}

g - + (c„+4>,-c h G- ^  = ->‘A - T , )  (9)
dt v *  rg pr/ dz

3 3e é a porosidade do leito (m-espaço-vazio m-leito' )
o

pg é a densidade da fase gasosa (kg-ar-seco m-leito' )

pg é o conteúdo de umidade da fase gasosa (kg-água kg-ar-seco'1)

Cpg é a capacidade calorífica do ar seco (J kg-ar-seco'1 “C '1)■'pg

Cpv é a capacidade calorífica do vapor d’água (J kg-vapor-dAgua"1 °C"1)
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G é o fluxo de ar de entrada (kg-ar-seco s '1 m'2)

O segundo termo a esquerda da equação (8) representa o fluxo convectivo de água 

no ar, com G sendo o fluxo do ar de entrada e o termo diferencial representando o 

gradiente de água axial.

O segundo termo a esquerda da equação (9) representa o fluxo de energia por 

convecção do ar seco e do vapor d’água.

2.3.6 Coeficientes de Transferência de Massa e de Calor

Os coeficientes de transferência de calor e massa contidos no modelo de VON 

MEIEN e MITCHELL (2002) foram extraídos de trabalhos que tratam da secagem do 

milho. Isto foi feito devido ao fato do estudo destes coeficientes entre o sólido e ar dentro 

do leito ter recebido pouca atenção nos processos de FES.

Os coeficientes ha e K ’a são valores globais que representam os coeficientes 

locais por metro cúbico de leito. Na realidade, cada um é uma combinação de um 

coeficiente expresso por metro quadrado de área, multiplicado pela área de contato entre 

as fases gasosa e sólida por metro cúbico de leito. Como cada unidade de volume possui 

uma certa área superficial, a área para transferência de calor e massa estaria implícita na 

equação destes dois coeficientes.

O coeficiente global de transferência de massa é descrito pela seguinte equação 

(MANCINI, 1996):

K 'a  = (7.304+ 0.0177[Tí? + 273 J)-05-2 .2 0 2  + 0 .00618(^ + 273) ^10

onde,

K ’a é o coeficiente global de transferência de massa (kg-sólido-seco h '1 m-leito'3)

Tg é a temperatura do ar (°C)
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(ps é o conteúdo de umidade do sólido (kg-água kg-sólido-seco'1)

O coeficiente de transferência de calor entre as fases gasosa e sólida é descrito pela 

seguinte equação (BOYCE, 1965; CALADO, 1993):

ha = 44209.85
G(Tg +273) 

0.0075P
(11)

onde,
1 3ha é o coeficiente de transferência de calor entre as fases gasosa e sólida (J h' m-leito'

°C 1)

P é  a pressão total (Pa)

Tg é a temperatura do ar (°C)

2.3.7 Isoterma

A isoterma contida no modelo também foi retirada de um trabalho de secagem do 

milho (CALÇADA, 1998) e foi usada para calcular o valor da variável (j)s , que é 

necessária para determinar a força motriz de evaporação de água do sólido. Para isto, a 

equação está expressa em função da atividade de água e da temperatura do ar, conforme 

consta na equação abaixo:

f s ' j K )  '

-exp(2.9 + 0.004.71)

1
1 . 275 - 0 .0029.77

( 12)
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2.3.8 Condições Iniciais

No tempo inicial (t = 0) a concentração de biomassa (bo), concentração 

volumétrica do sólido (Sò), conteúdo de umidade do ar (0  0), conteúdo de umidade do

sólido (cj)so), temperatura do ar (Tg0) e temperatura do sólido (TSo) são estabelecidos na 

preparação do substrato inoculado e operação do biorreator, sendo que cada parâmetro 

possui os mesmos valores em toda altura do leito.

b = b0 

S = S0=

2.3.9 Condições de Contorno

No fundo do biorreator, a temperatura e umidade do ar são mantidas nos valores 

que possuíam no tempo inicial:

Z=0,

bg =bgi=bg0
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 DETERMINAÇÃO DA ISOTERMA

O modelo matemático, que inclui um balanço de água na fase sólida, determina 

mudanças na umidade do sólido seco (kg-água kg-sólido-seco'1). A isoterma converte a 

umidade para a atividade de água do sólido, porém o modelo possui a isoterma 

determinada para o milho, por isso foi necessário determinar a isoterma para a soja no 

presente trabalho.

A atividade de água é definida como a razão da pressão de vapor d’água no 

substrato (P) pela pressão de vapor da água pura (P0) na mesma temperatura (SCOTT1 

citado por DOELLE; MITCHELL; ROLZ, 1992), conforme se segue:

P
aw = ~  (13)

A

3.E l Materiais

3.1.1.1 Microrganismo

Para a realização deste trabalho utilizou-se a cepa do fungo Rhizopus oryzae 

ATCC 34612 obtida no departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Paraná. 

O microrganismo Rhizopus oryzae ATCC 34612 foi conservado a 4°C em tubos de ensaio 

de 25 x 3 cm em meio inclinado de potato dextrose agar(PDA).

1 SCOTT, W.J. Water relations o f food spoilage microorganism. Adv. food res. 7 (1957), p. 83 -  127.
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3.1.1.2 Meios de cultura

3.1.1.2.1 Meios de cultura sintéticos

Foi utilizado o meio de cultura PDA que consiste em:

• H20  destilada

• 3,9% (p/v) de PDA

• 2% (p/v) de ágar.

E o meio amido comercial:

• 3% (p/v) polvilho doce

• 1% (p/v) Sulfato de amónia ((NFL^SCC)

• 3% (p/v) Ágar

• 0,038 M de Tampão Fosfato pH 7

• 5 gotas de ouro verde (suplemento nutricional)/ ml de meio (após sua esterilização)

3.1.1.2.2 Meios de cultura naturais

O substrato utilizado para a realização dos experimentos foi a soja orgânica 

( Glycine max) em metades sem casca, adquirida na Jasmine Comércio de Produtos 

Alimentícios Ltda lote 125.

3.1.2 Métodos

3.1.2.1 Preparo das soluções de sais

Soluções saturadas e insaturadas de sais foram preparadas para garantir diferentes 

atividades de água necessárias para determinar a isoterma da soja e colocadas dentro de 

recipientes. A atividade de água com valor de 0,8 foi escolhida por ser o nível mínimo de
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atividade de água que permite o crescimento de microrganismos (TROLLER, et al., 

1984). No caso do sal saturado, foi colocado sal suficiente para cobrir todo o fundo do 

recipiente e adicionada água destilada a altura de 1 cm acima da camada de sal. Para que 

o sal permaneça saturado é necessário que ao ser acrescentada a água, permaneça a 

presença de cristais no fundo dos recipientes. Neste intervalo de 0,8 a 1 foram escolhidas 

diferentes atividades de água através de soluções encontradas na literatura, conforme 

consta na tabela 1.

TABELA 1 -  Atividades de água de soluções insaturadas de cloreto de sódio para diferentes 
concentrações: valores propostos como padrões na faixa de 15-50°C (CHIRIFE; RESNIK, 1984) e 
atividades de água de soluções de sais saturadas a 30°C (DITCHFIELD, 2000, TROLLER, et al. 1984)

Solução de NaCl 
Insaturado (molal)

Atividade de Agua Soluções de Sais 
Saturados

Atividade de Agua

2,5 0,913 (NHdSCL 0,802
2 0,932 KC1 0,85

1,4 0,953 BaCl2 0,902
0,3 0,99 K2S04 0,977

3.1.2.2 Preparo da Soja para a Isoterma

Foram comparados dois métodos de preparo da soja para os experimentos da 

isoterma como base no crescimento do microrganismo. Inicialmente, a soja foi imersa em 

água destilada durante um período de 24 horas. Após este período, uma porção de soja foi 

fervida durante 20 minutos (REU; ROUMBOUTS; NOUT, 1995) e outra porção foi 

submetida à autoclave a temperatura de 121°C durante um período de 20 minutos. 

Posteriormente a soja foi drenada, e uma porção de cada soja preparada foi colocada em 

duas placas de Petri para serem inoculadas com o microrganismo Rhizopus oryzae. As 

placas foram levadas para estufa a temperatura de 34°C durante um período de 48 horas. 

Foi verificado que a soja que foi submetida à autoclave obteve maior quantidade de 

biomassa em relação à soja cozida. Por isso foi escolhido o método no qual a soja é 

submetida à autoclave, conforme será descrito a seguir.
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A soja utilizada para os experimentos foi preparada da mesma forma que foi 

utilizada para fermentação, sendo colocada em excesso de água por um período de 24 

horas e drenada a seguir. Foram pesadas três gramas da soja nas placas de Petri, sendo 

fechadas com papel alumínio e levadas para a autoclave a 121°C por um período de 20 

minutos. A soja foi então levada para recipientes que continham soluções com atividades 

de água de: (1) 0,807; (2) 0,85; (3) 0,902; (4) 0,953; (5) 0,977 (vide tabela 1). Foram 

utilizados três recipientes com a mesma solução, totalizando 15 recipientes. Os resultados 

apresentados são a média das medidas realizadas em triplicata.

3.1.2.3 Efeito das presenças do microrganismo e do conservante na isoterma da soja

Para verificar a influência do microrganismo e do conservante na isoterma da 

soja, as amostras de soja foram preparadas conforme descrito na seção 3.1.2.2., porém 

algumas porções de soja foram imersas em solução de conservante antes de serem levadas 

para a autoclave a fim de evitar contaminações durante o período de equilíbrio. O 

conservante ácido benzóico foi escolhido por ter uma boa resistência aos processos 

térmicos. Foi preparada uma solução de 100 mL de água destilada, que foi acidificada 

com ácido láctico a um pH de 3,33 para contribuir com a ação do conservante e em 

seguida adicionado ácido benzóico a uma concentração de 0,02% (p/v).

Para obtenção do pré-inóculo, foram adicionados 3 ml de água destilada 

esterilizada em um tubo de ensaio contendo a cepa original e os esporos foram suspensos 

com auxílio de uma alça de platina. Em um frasco de erlenmeyer (500 mL) foram 

preparados 200 mL de meio PDA (descrito na seção 3.1.1.2.1), sendo posteriormente 

submetidos à autoclave a temperatura de 121°C por um período de 20 minutos e disposto 

de forma inclinada para solidificar. Neste frasco foi adicionada a solução de esporos da 

cepa original sendo então incubada a 34°C durante um período de cinco dias.

Para inocular a soja, foi adicionada uma quantidade de água suficiente para cobrir 

a biomassa preparada no pré-inóculo, os esporos foram retirados do micélio através de
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uma alça de platina e misturados vigorosamente à água que foi adicionada. 

Posteriormente alíquotas desta solução com os esporos do fungo foram transferidas na 

quantidade de 1 ml para as amostras de soja que ficaram anteriormente imersas em água 

destilada. Estas amostras foram colocadas nos recipientes e cultivados em estufa a 34°C, 

conforme será descrito na seção 3.1.2.5. A figura 9 mostra as amostras de soja com o 

crescimento do fungo.

Para este experimento foram feitos três tipos diferentes de amostras em uma 

mesma atividade de água. Por isso foram utilizados cinco recipientes com a mesma 

solução formando um total de 15 recipientes, sendo escolhidas atividades de água mais 

altas que são de interesse para o estudo envolvendo microrganismo como: (1) 0,953; (2) 

0,977; (3) 0,99 (vide tabela 1). Destes cinco recipientes que continham a mesma atividade 

de água, dois recipientes receberam as amostras de soja com o fungo, dois recipientes 

receberam as amostras de soja com conservante e um recipiente recebeu a amostra de soja 

pura. Os resultados apresentados são a média das medidas realizadas em duplicatas.

A
h  i í
R

' j j f

FIGURA 9 - Amostras da (A) soja fermentada e (B) biomassa. A figura (C) indica o modo como a 
biomassa foi separada do substrato para o levantamento da isoterma da biomassa pura.
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3.1.2.4 Isoterma da biomassa do microrganismo

Foi preparado o meio amido comercial em um erlenmeyer e levado à autoclave a 

121°C por um período de 15 minutos, conforme instruções do fabricante (Biobrás 

diagnósticos). O meio foi então levado para uma câmara de fluxo laminar, onde foi 

vertido sobre placas esterilizadas, nas quais permaneceram para resfriar. Uma solução 

consistindo de água destilada e esporos de fungo, conforme descrito na seção 3.1.2.3, foi 

transferida na quantidade de 1 ml para as placas com o meio já  resfriado e solidificado, 

sendo que esta solução foi espalhada com o auxílio de uma alça de Drigalski. As placas 

foram então fechadas e levadas para uma estufa regulada para a temperatura ótima de 

crescimento do microrganismo de 34°C, conforme verificado por DALSENTER, 

KRIEGER e MITCHELL (2003), por um período de 48 horas. A biomassa do 

microrganismo foi retirada através de uma pinça e transferida para as placas de Petri para 

dentro dos recipientes, como mostrado na figura 10. Para este experimento foram 

escolhidas as atividades de água mais altas: (1) 0,913; (2) 0,932; (3) 0,953; (4) 0,977, 

(vide tabela 1). Foram feitas quatro soluções iguais em cada recipiente, resultando em 16 

recipientes. Os resultados apresentados são a média das medidas realizadas em triplicatas.

3.1.2.5 Procedimentos para a determinação de isotermas

Foram determinadas as isotermas da soja pura, soja fermentada e biomassa do 

fungo. As amostras foram colocadas sobre suportes a fim de evitar o contato com as 

soluções de sais no fundo dos recipientes, da maneira mostrada na figura 10. Os 

recipientes com as amostras foram fechados hermeticamente e levados à estufa a 

temperatura de 34°C, conforme mostrado na figura 11. As amostras contendo soja e soja- 

microrganismo foram pesadas semanalmente até atingirem o equilíbrio com as soluções 

de sais, que nestes experimentos foi de 21 dias. As amostras que continham somente a 

biomassa equilibraram em aproximadamente nove dias. Após terem atingido o equilíbrio
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com a solução de sal, as amostras foram para uma estufa à temperatura de 55°C para 

secagem durante um período de aproximadamente cinco dias, que foi quando a diferença 

das pesagens diárias consecutivas foi menor que 0,02 g.

Para determinar o conteúdo de umidade (g-água g-sólido-seco'1) da soja, soja- 

microrganismo e biomassa para o levantamento da isoterma, as amostras foram colocadas 

em placas de Petri previamente pesadas e numeradas. Durante os experimentos as 

amostras foram pesadas nas placas de Petri e destes valores foram subtraídos os pesos das 

placas para fornecer somente o peso das amostras, conforme mostrado na figura 12. A 

medida do peso foi feita até as amostras atingirem peso constante, sendo este 

procedimento o mesmo, quando as amostras foram levadas para a secagem.

FIGURA 10 - Materiais utilizados na determinação da isoterma
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FIGURA 11 -  Os recipientes foram mantidos em estufa na temperatura de 34 °C.

Placas de Petri foram 
pesadas em balança 
analítica e numeradas

FIGURA 12 -  Fluxograma da pesagem das amostras na determinação das isotermas.

Os cálculos para a o conteúdo de umidade da soja, da soja-microrganismo e da 

biomassa foram obtidos através da seguinte equação:

sólido eq. ~~ ^ s ó l i d o  s e c o )
Conteúdo de um idade = ' eq

onde,

sólido seco
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Msóudo eq = Peso da amostra após atingir o equilíbrio com as soluções de sais

M sólidoseco =Peso da amostra após o processo de secagem

3.1.2.6 Verificação da ocorrência de autólise do microrganismo

Para verificar se durante o equilíbrio da biomassa com as soluções de sais estava 

ou não ocorrendo a autólise do microrganismo, várias placas foram incubadas para 

produzir biomassa em toda a superfície, conforme descrito na seção 3.1.2.4.

As biomassas de quatro placas foram pesadas e levadas diretamente para 

secagem. O cálculo do conteúdo de água da biomassa através dos pesos úmidos e secos 

foi feito conforme a equação 14, sendo que neste caso MSÓMo eq. é o peso inicial da

biomassa úmida. Após a secagem, foi calculado o conteúdo de água da biomassa (A/X,

kg-água kg-biomassa-seca'1). O recíproco deste valor representa a biomassa seca por 

quantidade de água (X/A, kg-biomassa-seca kg-água'1). A soma deste recíproco com o 

valor 1,0 fornece o peso da biomassa úmida (X/A+l, kg-biomassa-úmida). Portanto, é 

possível calcular a razão da biomassa seca pelo peso da biomassa úmida (Wx, kg- 

biomassa-seca kg-biomassa-úmida-total'1), usando a seguinte equação:

W =  (X/Á> (15)
* (X/A) + 1

onde A é o peso da água na amostra e X é o peso de biomassa seca na amostra.

As biomassas das outras placas foram pesadas, fornecendo Xinicial (kg-biomassa 

úmida) e depois colocados em recipientes para equilibrar com soluções de sais de 

determinadas atividades de água. Para cada uma destas amostras, o valor Xinicial foi 

multiplicado por Wx, para calcular o peso seco inicial, ou seja, o peso seco de biomassa 

que a amostra deveria possuir após o equilíbrio se não houvesse nenhuma perda de 

biomassa.
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3.2 COMPORTAMENTO DO LEITO PREVISTO PELO MODELO

Foi feita uma análise do comportamento do leito do substrato previsto pelo 

modelo matemático de VON MEIEN e MITCHELL (2002). Essa análise foi feita com 

base nos fenômenos de transferência de massa e calor que ocorrem entre o sólido e o ar 

no biorreator. Para isso foram feitas simulações no modelo matemático através de um 

programa desenvolvido em linguagem FORTRAN . Essas simulações foram feitas para o 

resfriamento do substrato sem a presença do microrganismo, para evitar a complexidade 

que seria introduzida pela liberação de calor produzida pelo crescimento do 

microrganismo. Além disso, não é conhecida nem a cinética de crescimento nem a 

quantidade de calor liberada pelo microrganismo Rhizopus oryzae.

3.3 ANÁLISE PARAMÉTRICA DO MODELO MATEMÁTICO

O modelo matemático de VON MEIEN e MITCHELL (2002) inclui expressões 

para os coeficientes de massa e calor que potencialmente podem ter grande influência no 

desempenho do processo.

Para investigar as influências dos coeficientes sobre a temperatura e umidade do 

sólido, foram feitos vários conjuntos de simulações no modelo. Essas investigações foram 

feitas com base no tempo de resfriamento e na velocidade de evaporação do substrato sem 

o microrganismo. Também foi avaliado qual coeficiente possui maior influência com a

alteração do fluxo de ar, para isso foram escolhidos os fluxos de 0,01, 0,06 e 0,1 kg-ar-
1 2seco h' m' . Os fluxos de 0,01 e 0,1 foram utilizados por serem os extremos dos fluxos 

que poderiam ser escolhidas para realizar os experimentos no biorreator.

Na análise paramétrica, os coeficientes de transferência de calor e massa 

receberam valores maiores e menores aos utilizados por VON MEIEN e MITCHELL 

(2002) em até duas ordens de magnitude. Como os coeficientes de transferência de massa

2 Programa desenvolvido por Oscar von Meien
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e de calor dependem do fluxo de ar e da área superficial da partícula, provavelmente 

ocorrerá ou uma diminuição simultânea ou um aumento simultâneo dos dois coeficientes 

em relação aos coeficientes contidos no modelo matemático. Para estas alterações foram 

utilizadas duas variáveis, denominadas de q e x, para multiplicar as equações dos 

coeficientes de transferência de calor e massa que estão contidas no modelo matemático, 

conforme mostrado a seguir:

R a  = x- ((.aj + a 2 • [Tg + 273])- (ps -  a3 + a 4 • (Tg + 273)) (16)

ha = q -44209.85
d r g +273) 

0.0075P
(17)

onde x e  q são fatores que receberam, em cada conjunto de simulações os valores segundo 

a tabela 2, sendo que para estas simulações foi utilizado o fluxo de 0,06 kg-ar-seco h '1 m'

TABELA 2 -  Simulações feitas no modelo matemático com alterações nos coeficientes de transferência 
de calor e massa

Número da simulação Valor de x Valor de q
1 1 0,01
2 1 0,1
3 1 10
4 1 100
5 0,01 1
6 0,1 1
7 10 1
8 100 1
9 0,01 0,01
10 0,1 0,1
11 10 10
12 100 100
13 0,1 0,01
14 0,01 0,1
15 10 100
16 100 10



Os fluxos de 0,01 e 0,1 kg-ar-seco h' m' foram utilizadas no modelo para as 

alterações nos coeficientes de transferência de massa e calor independentemente, 

conforme descritos a seguir: (1) q = 1 e x = 0,1; (2) q = 1 e x = 10; (3) q = 0,1 e x = 1; (4) 

q = 1 0 e x  = 1; (5 )q  = 1 e x  = 1.

Para a análise do efeito dos coeficientes sobre as mudanças na umidade do sólido, 

além das alterações descritas na tabela 2, também foi necessário realizar outras alterações 

nos coeficientes de transferência de massa e calor conforme é mostrado na tabela 3. Isto 

foi feito para melhor visualização da tendência do comportamento da umidade do sólido:
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1 2

TABELA 3 -  Simulações feitas no modelo matemático com alterações nos coeficientes de transferência 
de calor e massa para a umidade do sólido______________________________________________________

Número da Simulação Valor de x Valor de q
1 1 0,5
2 1 2
3 0,5 1
4 2 1
5 0,5 0,5
6 2 2

3.4 EXPERIMENTO NO BIORREATOR

O biorreator que foi utilizado para a realização deste projeto é do tipo leito com 

aeração forçada e com agitação intermitente. Um biorreator deste tipo e com capacidade 

para 60 kg de substrato foi construído para testar estratégias no controle da temperatura e 

da umidade do leito adequadas ao crescimento do microrganismo.

O biorreator que foi construído consiste em um cilindro que contém o substrato 

sobre uma base retangular perfurada na qual o ar é injetado no sentido do fundo para o 

topo do leito, conforme é mostrado na figura 13. O substrato no biorreator permanece 

estático durante a maior parte do tempo, porém em certos períodos ocorre a mistura do 

substrato através da rotação do biorreator ao redor do seu próprio eixo. Durante o período 

estático o biorreator comporta-se como o leito fixo, ocorrendo gradientes de temperatura
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axiais devido à aeração forçada que ocorre no leito. O gradiente de temperatura aumenta a 

capacidade do ar em transportar água, causando a secagem do substrato, mesmo com 

utilização de ar saturado. A adição de água toma-se importante para repor a umidade do 

sólido necessária para o crescimento do microrganismo. A agitação do leito auxilia em 

uma distribuição mais uniforme da água enquanto está sendo adicionada ao substrato.

FIGURA 13 -  Foto (A) e esquema (B) do biorreator utilizado na validação do modelo de VON MEIEN e 
MITCHELL (2002).

A agitação intermitente é potencialmente menos prejudicial para o micélio do 

microrganismo do que uma agitação contínua, a qual é tipicamente utilizada em tambores 

rotatórios e a aeração forçada permite uma boa remoção de calor (MITCHELL, et al. 

2000).

A transferência de calor do sólido pode ser por evaporação, convecção ou 

condução, porém para biorreatores de larga escala a contribuição da condução para as 

paredes do biorreator é tão pequena que pode ser considerada desprezível (HARDIN; 

MITCHELL, 1998).

A evaporação sendo utilizada como forma de resfriamento do leito significa que a 

elaboração de um balanço de massa é importante (SAUCEDO-CASTANEDA citado por 

FLICKINGER, 1999), por isso um modelo que combina transferência de massa e calor é
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requerido. O modelo de VON MEIEN e MITCHELL (2002) possui balanço de massa e 

energia considerando gradiente de calor e massa apenas na direção vertical do leito.

O microrganismo, ao crescer, ocupa os espaços entre as partículas, o que dificulta 

o escoamento do ar que está sendo injetado, causando altas quedas de pressão o que pode 

causar rachaduras no leito e também entre o leito e a parede do biorreator com o ar 

fluindo preferencialmente entre as rachaduras causadas (MITCHELL, et al., 2000). A 

agitação intermitente pode ser utilizada para limitar a queda de pressão, quebrando as 

hifas do fungo e esmagando-as na superfície das partículas, o que permite a passagem do 

ar nos espaços entre-partículas (GUMBIRA-SATD4 citado por MITCHELL; STUART; 

TANNER, 1999).

Foram desenvolvidos experimentos no biorreator utilizando a soja para verificar 

se o modelo descreve corretamente o resfriamento do leito. A temperatura do substrato no 

biorreator foi medida através de termopares instalados no biorreator nas alturas de 5, 18, 

33 e 46 cm no leito. Cada uma destas alturas do leito possui um módulo que contém 

quatro termopares. Para que fosse possível comparar esses valores com a simulação do 

modelo matemático, houve uma alteração no programa para que fosse mostrada a 

temperatura do sólido nas alturas em que os termopares estavam instalados no biorreator.

As temperaturas medidas no leito pelos termopares foram visualizadas através de 

um programa desenvolvido no software LabView5. Para a realização dos experimentos, os

termopares foram previamente calibrados e foi feita uma curva dos fluxos alcançados pela
1 2válvula do soprador, sendo estas entre 0,06 e 0,14 kg-ar-seco h' m' . As condições 

operacionais utilizadas em cada experimento foram repassadas para o modelo matemático 

para verificar se as simulações correspondiam aos dados experimentais. A temperatura 

inicial da soja que foi utilizada nas simulações de cada experimento foi o cálculo da 

média dos resultados de todas as alturas do leito. Também foram coletadas várias

3 Sauceda-Castaneda, G.;Lonsane, B.K.; Krishnaiah, Navarro, J.M..; Roussos,S.; Raimbault, M., 1992.
Process Biochem. 27, 97-107.
4 Gumbira-sa‘id, E; Greenfield, P. F.; Mitchell, D. A; Doelle, H.W. ; 1993. Biotechnology Adv. 11: 599.
5 Programa desenvolvido por Marcelo Barga.
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amostras de soja no topo do biorreator para a análise do conteúdo de umidade do sólido. 

As amostras foram coletadas no início e no final de cada experimento e foi calculada a 

média destas umidades para a comparação dos resultados com a simulaço do modelo. A 

média da umidade da soja no início do processo foi utilizada para as simulações do 

modelo.

3.4.1 Cálculo da porosidade do leito de soja úmida

O modelo contém uma variável que representa a porosidade do leito de milho, por 

isso foi necessário calcular a porosidade do leito de soja para ser utilizada nas simulações. 

A equação da porosidade do leito consiste em:

_ Psoja ~ Pleito (18)
P soja Par

onde,

o
p é a densidade (kg m' )

8 é a porosidade

A variável par foi considerada a mesma do modelo matemático de VON MEIEN 

e MITCHELL (2002) retirada de HIMMELBLAU (1992) com valor de 1,14 kg n f3. Para 

o cálculo do Psoja primeiramente a soja foi mantida em água durante um período de 12 

horas, drenada a seguir e autoclavada (para imitar a preparação de uma fermentação). 

Então, foi pesado 5 g de soja úmida em uma balança e adicionado a uma proveta 

contendo 70 ml de água. O peso da soja (5 g) dividido pela diferença dos volumes inicial 

e final de água forneceu a pSOJa.
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Para o cálculo da p lelto foi utilizada uma proveta a qual foi preenchida com soja 

úmida sendo posteriormente compactada com o auxílio de uma espátula com a intenção 

de reproduzir as condições experimentadas pelo leito no biorreator. O peso da soja foi 

medido em balança analítica e este valor foi divido pelo volume total do leito na proveta, 

fornecendo então a variável p]ejta

3.4.2 Localização e Calibração dos Termopares no Leito do Biorreator

O biorreator possui quatro módulos instalados nas alturas de 5, 18, 33 e 46 cm, 

sendo que cada módulo contém quatro termopares, conforme mostrado na figura 14.

Para calibrar os termopares, foi adicionada água no biorreator que foi 

posteriormente aquecida nas temperaturas de 35, 40, 45 e 50°C. A temperatura da água 

foi medida com termômetro e comparada com os resultados medidos pelos termopares 

que foram mostrados no programa do Labview. Para cada termopar, a diferença entre a 

temperatura da água registrada no termômetro e a temperatura registrada pelo termopar 

foi usada para corrigir a temperatura registrada por aquele termopar nos experimentos.

I 30 cm I
i 20 cm

FIGURA 14 -  Localização dos term opares no biorreator.



3.4.3 Preparo da Soja para o Experimento 1
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Para o primeiro experimento, uma quantidade de 50 kg de soja foi colocada em 

recipientes plásticos e mantida imersa em excesso de água durante um período de 12 

horas. Posteriormente a soja foi colocada em sacos plásticos e submetida à autoclave à 

temperatura de 121°C durante um período de 30 minutos.

3.4.4 Preparo da Soja para os Experimentos 2 e 3

Para os experimentos 2 e 3 foi testado um procedimento diferente, no qual 60 kg 

soja foram colocados diretamente dentro dos sacos plásticos, adicionando-se então água 

na quantidade de 1:1 pelo período de 12 horas para posteriormente serem submetidas à 

autoclave. Esta quantidade de água foi utilizada por ser a quantidade de água absorvida 

pelo grão de soja no experimento 1. O experimento 3 utilizou a mesma soja do 

experimento 2, ou seja, a soja foi retirada do biorreator e foi novamente submetida à 

autoclave. No início do processo de resfriamento do leito, o biorreator foi revolvido por 

duas vezes para homogeneizar o leito.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 DETERMINAÇÃO DE ISOTERMAS

Nesta seção será descrito o procedimento para a determinação da isoterma da 

soja, assim como a verificação da influência do crescimento do microrganismo na 

isoterma.

4.1.1 Isoterma para a Soja Pura

Para a determinação da isoterma, a soja foi cozida e preparada conforme descrito 

na seção 3.1.2.2. Como não foi encontrada na literatura a isoterma da soja submetida à 

ação de calor como neste experimento, foi feita uma comparação com a isoterma da soja 

sem cozimento obtida de WALTERS e HILLS (20-), como mostrado na figura 15. 

Verificou-se que a isoterma determinada neste trabalho coincide com a isoterma de 

WALTERS e HILLS para as atividades de água de 0,7 a 0,85. Além disso, neste trabalho 

foram determinadas as isotermas para a soja nas atividades de água de 0,85 a 1,0, que é 

difícil de encontrar na literatura.

Durante o experimento, algumas amostras de soja foram contaminadas com 

fungo, por isso, devido ao risco de contaminação da soja pura, foi realizado um 

experimento onde a soja permaneceu imersa em solução do conservante ácido benzóico a 

fim de evitar contaminação. Na figura 16 foram agrupados os resultados obtidos das 

amostras em conservante, das amostras em água destilada e das amostras que foram 

contaminadas durante os experimentos. A isoterma da soja com conservante e da soja que 

foi contaminada com microrganismo apresentaram resultados de conteúdo de umidade 

com diferenças significativas em relação à soja pura em uma mesma atividade de água. A 

confirmação do fato de que o microrganismo altera a isoterma da soja indica a 

importância de incluir a biomassa na equação da isoterma do substrato sólido dentro do
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modelo matemático de VON MEIEN e MITCHELL (2002). O resultado das isotermas 

demonstrou não ser recomendável a utilização de conservante na soja no caso de desejar- 

se evitar contaminação, devido à alteração que o conservante causou na isoterma da soja 

pura.
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FIGURA 15 - Isoterma para soja à temperatura de 34 °C.
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FIGURA 16 - Isoterma da soja que foi contaminada durante os experimentos, da soja pura e com 
conservante a temperatura de 34°C.
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4.1.2 Isoterma para a Soja Fermentada

Para confirmar que o microrganismo Rhizopus oryzae exerce influência na 

isoterma da soja, como foi sugerida pelo resultado da soja contaminada no experimento 

anterior, a soja foi preparada conforme a seção 3.1.2.2., porém as amostras receberam o 

inóculo do fungo. Na figura 17 pode-se observar que a combinação soja-microrganismo 

possui isoterma diferente da soja pura, sendo que para uma dada atividade de água o 

conteúdo de umidade da soja fermentada é maior que o conteúdo de umidade da soja 

pura.

2.5

o  2.0

‘OJ)
O)
3  1.5O)‘CO
O)
E. 1.0O)

‘ CO

CD"O
O

S  0.5a>
c
oO

0.0

Soja pura

So ja  com o fungo  Rhizopus oryzae

0.80 0.84 0.88 0.92 0 .96 1.0C

aw

FIGURA 17 - Efeito da presença do fungo Rhizopus oryzae na isoterma da soja a temperatura de 34 °C.
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4.1.3 Determinação da Isoterma para a Biomassa

O experimento anterior mostrou a importância de incluir a presença da biomassa 

na equação da isoterma da soja. Na figura 17 foi mostrado que os dados obtidos para o 

conteúdo de água da amostra que continha o microrganismo não apresentaram curva 

definida nas diferentes atividades de água como apresentou a soja pura. A falta de uma 

curva suave é devido ao fato de que nestes experimentos a quantidade de biomassa 

presente na soja não foi controlada nem medida. Portanto, as amostras poderiam conter 

quantidades de biomassa diferentes que poderiam influenciar a quantidade de água 

necessária para atingir o equilíbrio em uma dada atividade de água. Porém é difícil 

separar a biomassa do substrato, pois o microrganismo ao crescer estende sua hifa no 

interior da soja, permanecendo fortemente ligado a ela. Existem alguns métodos indiretos 

para estimar a biomassa nos estudos da fermentação sólida. Alguns destes métodos 

constituem-se em:

• Proteína. A Proteína é um composto constituinte do microrganismo, porém a soja 

também possui proteína e não é possível determinar a proteína da biomassa e da soja 

independentemente. Além disto, o fungo pode degradar a proteína da soja durante o 

cultivo.

• Glucosamina. A glucosamina é um composto produzido pela hidrólise da quitina, um 

polímero presente na parede celular do microrganismo. Para esta determinação, o teor 

de glucosamina deveria permanecer constante em função do tempo de crescimento do 

fungo. NOPHARATANA (1999) determinou o teor de glucosamina de um outro 

fungo do mesmo gênero denominado Rhizopus oligosporus e verificou que o teor de 

glucosamina não é constante à medida que o microrganismo cresce. DALSENTER 

(2005) obteve o mesmo resultado para o teor de glucosamina do fungo Rhizopus 

oryzae. Este fato dificulta a obtenção de um fator de conversão do teor de glucosamina 

para o peso seco da biomassa.
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• 0 2 consumido e C 02 liberado. Este método também não é confiável, pois o 

microrganismo também utiliza 0 2 para manter suas células vivas, portanto a 

quantidade de oxigênio não está diretamente relacionada com a quantidade de 

biomassa produzida (OOIJKAAS, et al., 1998).

Pelas considerações analisadas acima, nenhum destes métodos é realmente 

confiável para o substrato e o microrganismo utilizados neste projeto. Por isso, foi 

levantada uma isoterma para biomassa pura, conforme descrito na seção 3.1.2.4. Na 

figura 18 é mostrada a isoterma da biomassa pura para o microrganismo cultivado durante 

um período de 48 horas. Este gráfico mostra que a biomassa apresenta conteúdos de água 

com valores até três vezes maiores em relação ao conteúdo de água da soja.

Biomassa com cultivo de 48 horas

a>
T 3
o

O

0.80 0.84 0.92 0.96 1.00
aw

FIGURA 18 - Efeito do tempo de cultivo na isoterma da biomassa pura.

Na figura 19 é mostrado em um mesmo gráfico a isoterma da biomassa pura e as 

isotermas obtidas anteriormente da soja pura e da soja fermentada, para uma melhor 

visualização do conteúdo de água destas três diferentes amostras. O conteúdo de água da 

biomassa pura é maior que o conteúdo de água da soja pura, já  a soja fermentada 

apresentou o conteúdo de umidade com valores intermediários às outras duas amostras.



49

Dado que o modelo matemático calcula a quantidade de soja e da biomassa no 

sistema, as isotermas da biomassa pura e da soja pura podem ser utilizados para calcular a 

isoterma da soja fermentada. Isto será abordado na seção 4.1.5.
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Q  Soja com o mi c rorgan i smo R h i z o p u s  o r y z a e

O)‘CO

CO3O)
CD O  "O 
O "O
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□
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0.80 0.84 0.88 0.92 0.96 1.0C

Atividade de água

FIGURA 19 - Combinação dos gráficos da soja pura, soja com fimgo e biomassa pura.

4.1.4 Verificação do Fenômeno de Autólise do Microrganismo

Na tabela 4 é mostrada a perda de peso que a biomassa sofreu durante o 

estabelecimento do equilíbrio no levantamento da isoterma de biomassa pura. A biomassa 

obteve em média de 25% de perda do seu peso com desvio padrão de 9,5, significando a 

ocorrência de autólise de suas células. Embora tenha ocorrido uma perda significativa da 

biomassa durante os experimentos, este procedimento parece ser a única maneira 

confiável para a determinação da isoterma da biomassa.
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TABELA 4 -  Perda de peso da biomassa
Peso da soja seca após equilíbrio (g) Peso seco inicial da soja (g) Perda de peso (%)

0,0527 0,0740 28
0,0394 0,0471 16
0,0304 0,0345 12
0,081 0,1275 36

0,0588 0,0792 25
0,0249 0,0401 38
0,0607 0,0803 24
0,0554 0,0946 41
0,0299 0,0356 16
0,0342 0,0429 20
0,0378 0,0509 25

4.1.5 Proposta de uma Equação para a Isoterma da Soja Fermentada

Para desenvolver uma equação para a isoterma da soja com a inclusão da 

biomassa do fungo, foram ajustadas as equações de Handerson, de Oswin e também a 

equação de Calçada (1998) contida no modelo de VON MEIEN e MITCHELL (2002) 

para a soja e biomassa, conforme apresentadas na Tabela 5. As equações de Oswin, de 

Handerson e de Calçada obtiveram um bom ajuste para os dados experimentais da soja 

pura, como mostrado na figura 20. Para a biomassa, somente a equação de Calçada não se 

ajustou aos dados experimentais. Das equações apresentadas, a equação de Handerson foi 

escolhida por ajustar-se tanto aos dados experimentais da soja pura como da biomassa 

pura, por ser mais simples e, portanto, facilitar os cálculos.
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TABELA 5 -  Equações ajustadas às isotermas da soja e da biomassa
Equação Forma matemática No. Referência

Oswin <p = c
1 -  a,, (19) CHIRIFE etal. (1978)

Handerson
-  ln(l -  aw)

( 20 ) CHIRIFE e al. (1978)

Calçada ln ( l -  a§
-  exp (c+ d ■ f )

(e+f-T) (21) CALÇADA (1998)

(/) = conteúdo de umidade (g-água g-sólido-seco"). 
aw = atividade de água.
c,d,e,f,g = constantes características das equações.

O"O

O)
03

OO

aw aw

Eq. de O sw in Eq. de H a n d e rs o n Eq. Ca lçada

FIGURA 20 - Ajuste das isotermas da soja pura e biomassa pura
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A equação de Handerson foi rearranjada para expressar a atividade de água da 

biomassa e da soja conforme se segue:

aWSOJa = 1 -  exp(- ) (22)

awbíom = 1 -  exp(- cUoj £ tZ ) (23)

Supondo equilíbrio entre a biomassa e a soja contida em uma mesma amostra, 

podem-se igualar as atividades de água conforme se segue:

e, portanto

a = a (24)wsoja wbiom

c d) ̂ SOJa =  c d)ú'blom (2^)sojaT soja biom r biom

Os parâmetros c e d  foram obtidos pelos ajustes das equações de Handerson nas 

isotermas da soja e da biomassa e seus valores constam na tabela 6. Porém é 

desconhecido o conteúdo de umidade da soja ((j)SOja) e da biomassa ((j)biomassa), sendo 

necessário uma outra equação que contenha esses dois parâmetros:

( S - b S ^ + b S t ^  (26)
T sólido total ^

onde,

Sé  a concentração volumétrica de sólido seco total e inclui a biomassa e a soja residual 

bé  a concentração de biomassa
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Amostra Equação Melhor conjunto de parâmetros Soma dos quadrados

Soja Oswin c= 0,1161 d= 0,4659 0,00248

Handerson c = 4,9888 d= 0,7202 0,00079

Calçada c= 0,7816 d= 0,0231 e = 0,6735 

/=  0,0008 g=  1,0605

0,00065

Biomassa Oswin c= 0,1297 d= 0,8366 0,0659

Handerson c = 2,5503 d= 0,3596 0,10404

Rearranjando a equação (25) para <pbiom, substituindo na equação (26) e posteriormente 

simplificando o S à direita da equação, tem-se:
1

(27)
solido total = 0  ~b)Kj ,  + b SOJ ã yk S0j3

T soja 
"'biom

O modelo matemático calcula o (1) Conteúdo de umidade do sólido total 

(çsondo totai X (2) S e (3) b, sendo necessário utilizar um método numérico para calcular o 

conteúdo de umidade da soja ( (j)snjii) uma vez que não é possível isolar esta variável à 

esquerda da equação. A variável óv,/V, calculada, que é o conteúdo de umidade real que o

sólido apresenta, é substituída na equação (22). Este procedimento permite calcular a 

atividade de água da soja, que é igual à atividade de água da biomassa.

Para a determinação do conteúdo de umidade que o sólido deveria possuir para 

estar em equilíbrio com ar (0(), os cálculos foram feitos de maneira diferente. A atividade

de água para equilíbrio é a atividade de água do ar, que é conhecida por ser calculada pelo 

modelo. Desta maneira, esta atividade de água pode ser substituída diretamente na 

equação de Handerson para a soja apresentada na tabela 5, conforme a equação que se 

segue:
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, _  - l n ( l - a wg ) (28)
soja

e o (t>*SOJa pode ser substituído à direita da equação 27, permitindo o cálculo direto do

As constantes da equação da isoterma determinada para o milho contida no 

modelo de VON MEIEN e MITCHELL (2002) foram alteradas para os valores mostrados 

na tabela 7. Dessa forma, a equação de CALÇADA (1998) se ajustou aos dados 

experimentais obtidos para a soja, como pode-se observar na figura 21. Por isso, a 

isoterma contida no modelo pode continuar sendo utilizada para prever o comportamento 

da soja sem o microrganismo, sendo necessário alterar no programa somente as 

constantes contidas na equação, conforme será feito nas seções 4.2 e 4.3. As equações 

(22) a (28) precisam ser substituídas somente quando houver a presença do 

microrganismo. As seções seguintes utilizam as previsões do modelo sobre o resfriamento 

de um leito contendo somente o substrato, com a finalidade de auxiliar a estimativa dos 

coeficientes de transferência de calor e massa para um leito contendo soja através dos 

experimentos no biorreator.

solido total *

^  D a d o s  e x p e r im e n ta i s  da  soja  pur a

E q .  d e  C a l ç a d a  p a r a  o m i l h o

0.8

0 . 2  - y

o

0.0

0 . 80 0 . 84 0 . 88 0 . 92  0 . 9 6  1 . 00
a w

FIGURA 21 -  Ajuste da equação de Calçada determinada para o milho contida no modelo de VON 
MEIEN e MITCHELL (2002) para os dados experimentais da soja.
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TABELA 7 -  Constantes obtidas do ajuste da equação de calçada para a soja
Constantes Valores

c 0,78166
d 0,02317
e 0,67356
f 0,000836
g 1,0605

Existem vários modelos desenvolvidos para a fermentação sólida, como revisado 

por MITCHELL et al. (2003). Vários destes modelos propuseram-se a descrever um 

balanço de água e os efeitos da atividade de água no leito sobre o crescimento do 

microrganismo e por isso possuem uma isoterma para o substrato. Entretanto, quase todos 

estes modelos consideram a isoterma da combinação substrato-microrganismo idêntica à 

isoterma somente do substrato. Os resultados no presente trabalho mostram que isto não é 

válido, pois há diferença significativa entre a isoterma da soja pura e da soja fermentada. 

O crescimento do microrganismo na soja resultou em um aumento no valor do conteúdo 

de água da amostra. Por exemplo, em uma atividade de água de 0,98, a umidade da 

biomassa era mais do que três vezes a umidade da soja.

Somente NAGEL et al. (2001) estudaram o efeito da presença da biomassa na 

isoterma da fase sólida. Porém, o modelo desenvolvido foi complexo, necessitando de 

balanços separados para a água líquida intracelular e a água líquida extracelular. As 

equações desenvolvidas no presente trabalho representam uma abordagem mais simples 

do que a de NAGEL et al. (2001).

4.2 COMPORTAMENTO DO LEITO PREVISTO PELO MODELO MATEMÁTICO

Esta exploração teórica do comportamento do leito durante um processo de 

resfriamento sem a presença do microrganismo foi feita com a intenção de identificar 

comportamentos no leito do biorreator que poderão ser investigadas experimentalmente 

no futuro. Esta exploração é necessária porque VON MEIEN e MITCHELL (2002)
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somente fizeram uma exploração do comportamento previsto do biorreator com o 

crescimento do microrganismo.

Na prática existem algumas condições operacionais que são mais fáceis de 

manipular no biorreator, como a temperatura, umidade e vazão do ar de entrada. Essas 

variáveis foram alteradas no modelo a fim de se prever um tempo de resfriamento do 

sólido possível de se verificar experimentalmente no biorreator. Os valores das variáveis 

que foram escolhidas para a simulação do comportamento do leito estão na tabela 8. A 

altura do leito no biorreator é de 0,5 m. Nas simulações do modelo, os resultados 

representados pela altura de Z ~ 0 correspondem ao primeiro ponto referente aos 40 níveis 

na malha de diferenças finitas (correspondendo uma altura de 1,25 cm).

TABELA 8 -  Condições operacionais escolhidas para a simulação do modelo matemático
Variáveis Valores

Temperatura do ar 38°C
Temperatura do sólido 80°C

Atividade de água do ar de entrada 0,99
Atividade de água inicial do sólido 0,99

Fluxo do ar 0,06 kg-ar-seco h"1 m 2

O modelo prevê a temperatura e atividade de água em diferentes alturas do leito. 

Na figura 22 é mostrado que na região mais baixa do biorreator, a atividade de água da 

soja decresce em 9 minutos e retoma para valores próximos de sua atividade inicial em 

aproximadamente 10 horas do processo. Este tipo de comportamento não foi identificado 

por VON MEIEN e MITCHELL (2002) pois os autores verificaram o comportamento do 

leito com a presença do microrganismo. A partir da altura H/4 a atividade decresce em 33 

minutos, aumentando mais lentamente. Para entender o gráfico da atividade de água da 

soja mostrada na figura 22 é interessante analisar primeiramente o que ocorre com a 

temperatura da soja e a temperatura e a atividade de água do ar, conforme será analisado a 

seguir.
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FIGURA 22 - Atividade de água da soja no leito em função do tempo em: (A) nos primeiros 36 minutos e 
(B) em 30 horas do processo.

Analisando as figuras 23 e 24, pode-se verificar que os perfis de temperatura do 

ar e da soja possuem comportamentos muito semelhantes a partir da altura H/4. No fundo 

do biorreator o ar está entrando com uma temperatura constante de 38°C e, ao entrar em 

contato com a soja quente, troca grande quantidade de calor. Na figura 25 é mostrado que 

no início do processo, especificamente no tempo de 5 segundos, a região mais baixa do 

biorreator apresenta uma grande diferença de temperatura entre a soja e o ar, enquanto 

que nas demais regiões estas duas fases estão praticamente em equilíbrio.
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t (h)

FIGURA 23 - Temperatura da soja para o leito em função do tempo.

t (h)

FIGURA 24 - Temperatura do ar no leito em função do tempo.
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FIGURA 25 - Temperatura do ar e da soja no leito no início do processo (t = 5s).

O resfriamento convectivo com as condições utilizadas neste trabalho, conforme 

mostradas na tabela 8, causa uma frente de temperatura com movimento ascendente 

através da coluna, semelhante ao apresentado por ASHLEY, et al. (1999) mostrado na 

figura 26. O gráfico de ASHLEY et al. (1999) foi desenvolvido para um biorreator de 

leito fixo sem o crescimento de microrganismo, que é uma situação idêntica àquela 

analisada nesta seção. Para modelar a situação simulada por ASHLEY et al. (1999), foram 

feitas alterações de alguns parâmetros no modelo conforme consta na tabela 9.

TABELA 9 -  Condições operacionais utilizadas na simulação do modelo de VON MEIEN e MITCHELL

Parâmetros Valores
Velocidade superficial do ar 0,0236 m/s

Altura do leito 0,345 m
Temperatura inicial do sólido 313 K(40°C)

Temperatura do ar 303 K (30°C)

No trabalho de ASHLEY et al. (1999), o programa retoma a temperatura de 30 

alturas diferentes, possibilitando analisar os detalhes dos perfis de temperatura no leito, 

enquanto o modelo de VON MEIEN e MITCHELL (2002) retoma a temperatura nas 

posições ~0, H/4, H/2, 3H/4 e H. Entretanto, ainda é possível comparar os fenômenos que
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ocorrem no leito predito pelos dois modelos. Estas simulações foram baseadas no tempo 

em que o sólido demora a resfriar 10 graus de sua temperatura inicial. Os dois gráficos 

demonstram que o resfriamento do sólido ocorre em regiões isoladas do leito, ocorrendo 

primeiramente nas regiões mais baixas do leito, com as regiões mais altas permanecendo 

na mesma temperatura que possuíam no início do processo. O topo diminui sua 

temperatura depois de todas as regiões abaixo dele já  terem atingido o equilíbrio com o ar 

de entrada. Deve-se observar que há uma diferença importante entre o modelo utilizado 

por ASHLEY et al. (1999) e aquele utilizado por VON MEIEN e MITCHELL (2002). 

ASHLEY et al. (1999) admitiram que, em cada altura, a fase gasosa e a fase sólida 

estavam em equilíbrio uma com a outra. Este pressuposto de equilíbrio entre o ar e o 

sólido de ASHLEY et al. (1999) é responsável pela frente de temperatura prevista por seu 

modelo ser bem mais íngreme do que aquela prevista pelo modelo de VON MEIEN e 

MITCHELL (2002). Experimentalmente será fácil de distinguir qual dos dois casos 

corresponde a realidade.

e MITCHELL (2002) e por (B) ASHLEY et al. (1999).
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Voltando para a análise das previsões do modelo de VON MEIEN e MITCHELL 

(2002) mostradas nas figuras 22 a 25, pode-se perceber que as mudanças na atividade de 

água do ar dependem da velocidade de evaporação de água da soja e da transferência de 

calor da soja para o ar. Pela figura 27 pode-se observar o que ocorre com a atividade de 

água do ar no tempo de 5 segundos e no tempo de 9 minutos do processo de resfriamento 

do substrato em função da altura do leito. As altas temperaturas alcançadas pelo ar dentro 

do leito no início do processo diminuem a atividade de água do ar. Isto é devido ao 

aumento exponencial na umidade de saturação do ar com a temperatura, comparado com 

o aumento linear do calor sensível transferido do sólido para o ar seco que é previsto pelo 

modelo. No tempo de 9 minutos a temperatura do ar no fundo do biorreator se mantém 

mais próxima de 38°C devido ao resfriamento do leito, por isso a atividade de água do ar 

retoma para valores próximos de 0,99 que é a umidade do ar na entrada.
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FIGURA 27 - Influência da velocidade de evaporação e transferência de calor do sólido para o ar na sua 
atividade de água (A e C) no início (5 segundos) e (B e D) em 9 minutos do processo de resfriamento.
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Pela análise dos resultados apresentados, pode-se entender a causa dos aumentos 

da atividade de água do sólido que ocorrem depois da queda inicial apresentada na figura 

22. Como ocorre a secagem do leito (pelo processo de evaporação) com o esfriamento, 

em um dado momento a atividade de água do ar (0,99 na entrada) passa a ser maior que a 

atividade de água da soja. Neste momento, ocorre a transferência de água para a soja, 

aumentando sua atividade de água. Na figura 28 são mostradas a temperatura e atividade 

de água do ar e da soja no momento em que a atividade de água da soja começa a subir no 

fundo e na altura de H/4 que representa 0,125 m.
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FIGURA 28 -  Temperatura e atividade de água do ar e da soja no momento em que a atividade de água da 
soja começa a subir no fundo (9 minutos, gráficos (A) e (C)) e na altura de H/4 (33 minutos, gráficos (B) e 
(D)).
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De acordo com as simulações, ao realizar os experimentos no biorreator, será 

interessante analisar o comportamento da atividade de água da soja, para avaliar se 

realmente ocorre a queda e o posterior aumento apresentado na figura 22. Esse 

procedimento pode servir como uma validação parcial do modelo de VON MEIEN e 

MITCHELL (2002), o que é importante, uma vez que ainda não houve uma validação 

experimental do modelo.

Podem-se também realizar experimentos no biorreator com as condições 

semelhantes às condições utilizadas por ASHLEY, et al. (1999). Este procedimento pode 

ser útil para verificar se o perfil de temperatura apresentada pelo leito no biorreator 

assemelha-se mais aos resultados gerados pelo modelo de ASHLEY, et al. (1999) ou de 

VON MEIEN e MITCHELL (2002).

4.3 ANÁLISE PARAMÉTRICA DO MODELO MATEMÁTICO

Para a análise dos resultados gerados nas simulações da análise paramétrica do 

modelo matemático, foram utilizadas as condições operacionais apresentadas na tabela 8 

da seção anterior. Para essa análise de sensibilidade foram realizados vários conjuntos de 

simulações do modelo matemático, no qual foram alterados os valores dos coeficientes ha 

e K ’a. Todos os resultados gerados com a alteração destes coeficientes foram comparados 

com os resultados obtidos das simulações utilizando os valores originais do modelo 

matemático de VON MEIEN e MITCHELL (2002). Foram realizadas simulações para a 

temperatura da soja no fundo e no topo do leito pois o biorreator possui termopares nestas 

regiões. As simulações da umidade foram realizadas no topo do leito por ser uma região 

mais simples de obter amostras da soja durante o processo de resfriamento.

Várias combinações de K ’a e ha foram testadas utilizando os fatores q que é o 

fator para multiplicar ha, e v que é o fator para multiplicar K ’a, conforme explicado na 

seção 3.3. Conforme mostrado na tabela 2 da seção 3.3, foram feitos três tipos de 

variações: (1) Foram variados um dos parâmetros de cada vez (simulações 1 a 8); (2)
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Foram variados os dois parâmetros simultaneamente utilizando o mesmo valor para os 

fatores de multiplicação (simulações 9 a 12); e (3) Foram variados os dois parâmetros 

simultaneamente mas com fatores de multiplicação de ordens de grandeza diferentes 

(simulações 12 a 16).

Na figuras 29 são mostrados os tempos necessários para a temperatura da soja 

atingir 42,2°C no fundo e no topo do leito respectivamente, que corresponde a uma 

diminuição de 90% da temperatura de resfriamento esperada. Em outras palavras, esta 

queda de 37,8 °C representa 90% da diferença entre a temperatura inicial de 80°C e a 

temperatura final de 38°C. Neste trabalho este tempo é denotado pelo símbolo t90. Os 

valores no centro dos gráficos da figura 29, indicam os valores obtidos com os 

coeficientes de transferência de massa e de calor originais contidos no modelo, ou seja, 

pelos fatores representados por r  = 1 e ç  = 1. Os valores de t90 esperados pela simulação 

do modelo nesta situação correspondem a 0,14 horas no fundo do leito e 0,44 horas no 

topo. Os resultados das simulações apresentados abaixo são comparados com estes 

valores.

Quando os fatores x e q foram alterados simultaneamente e q foi alterado 

independentemente, recebendo valores iguais a 0,01 e 0,1, houve aumento significativo 

no t90 no fundo e no topo do leito.

Quando os fatores x e q foram alterados simultaneamente e q foi alterado 

independentemente recebendo valores iguais a 10 e 100, o tempo de resfriamento 

diminuiu no fundo e no topo do leito em relação ao tempo esperado, conforme é mostrado 

nas tabelas 10 e 11. Porém as diminuições de 7 a 12 minutos nos t90, foram pequenas em 

comparação com aumentos máximos de 85 horas resultante da diminuição dos 

coeficientes de transferência de calor e de massa. Quando o fator q recebeu valores iguais 

a 10 e 100, o efeito sobre o tempo de resfriamento no topo foi desprezível.

A alteração do fator v independentemente, recebendo valores de 10 e 100, 

causou aumentos de 30 minutos de t90. Não houve efeito significativo no tempo de



resfriamento quando v fo i alterado independentemente, recebendo valores de 0,01 e 0,1 

no fundo do leito.

No biorreator com soja, os coeficientes de transferência de massa e calor 

provavelmente seriam diferentes daqueles para o milho, mas não necessariamente 

difeririam na mesma proporção. Nas tabelas 10 e 11 estão incluídos os resultados das 

alterações dos coeficientes de transferência de calor e massa em diferentes proporções: (1) 

q=  10 e x =  100; (2) q=  100 e x = 10; (3) q=  0,1 e x =  0,01; (4) q =  0,01 e x =  0,1. Pode- 

se observar que os coeficientes de transferência de massa e de calor que foram 

multiplicados pelos valores de 0,01 e 0,1 apresentaram influência significativa no tempo 

de resfriamento da soja no fundo e no topo do leito, atingindo valores máximos de 80 

horas de resfriamento em relação ao tempo esperado com os valores utilizados por VON 

MEIEN e MITCHELL (2002).
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FIGURA 29 -  Efeito da alteração dos coeficientes de transferência de calor e massa no tempo de 
resfriamento do sólido, representados pelos fatores x, q e x  e q. Os gráficos (A), (B) e (C) representam o 
fundo do leito e os gráficos (D), (E) e (F) o topo.
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TABELA 10 -  Valores dos tempos de resfriamento da soja no fundo do leito
X q t90 (h) x  q t90 (h) X q t90 (h)

0,01 1 0,1667 1 0,01 75,6 0,01 0,01 80,5
0,1 1 0,16 1 0,1 11,2 0,01 0,1 11,429

1 1 0,14 1 1 0,14 0,1 0,1 12,5
10 1 0,6183 1 10 0,0533 0,1 0,01 77,3
100 1 0,6533 1 100 0,0467 1 1 0,14

10 100 0,02
10 10 0,0267
100 100 0,0133
100 10 0,0167

TABELA 11 -  Valores dos tempos de resfriamento da soja no topo do leito
x  q t90 (h) x q t90 (h) X

q
t90 (h)

0,01 1 1,94 1 0,01 85,4 0,01 0,01 17,5
0,1 1 1,4067 1 0,1 0,633 0,01 0,1 30,857
1 1 0,44 1 1 0,44 0,1 0,01 79,2

10 1 0,2667 1 10 0,42 0,1 0,1 17,1
100 1 0,2467 1 100 0,42 1 1 0,44

10 10 0,2333
10 100 0,23

100 10 0,2133
100 100 0,2067

Foi traçada uma tangente à curva apresentada pela taxa de variação na umidade 

do sólido no tempo zero, para avaliar a influência da alteração dos coeficientes de 

transferência de calor e massa, conforme é mostrado na figura 30. Posteriormente foi 

determinado o coeficiente angular da tangente traçada, o qual foi utilizado nas análises de 

umidade no topo do leito e que indica a velocidade de evaporação de água do sólido.

t(h>
FIGURA 30 -  Tangente da curva obtida pela simulação do modelo para o conteúdo de água da soja no 
tempo zero.
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Os valores no centro dos gráficos 31 (A), (B) e (C) indicam os valores obtidos 

com os coeficientes de transferência de calor e massa original contido no modelo (q = 1 e 

v = 1). Pode-se observar que no caso da alteração de x e q simultaneamente e de v 

independentemente, recebendo valores de 0,01, 0,1, 10 e 100, houve diminuição da 

velocidade de evaporação de água do sólido. Este comportamento pode ter ocorrido pois, 

quando o coeficiente de transferência de massa representado pelo fator v recebe valores 

mais baixos, há pouca evaporação de água no fundo e no topo do leito. Quando v recebe 

valores mais altos há muita evaporação no fundo do leito, saturando o ar ao atingir o topo 

e resultando em pouca evaporação de água no topo do leito.

Quando somente q foi alterado independentemente, a alteração q = 0,1 

apresentou efeito significativo na velocidade de evaporação do sólido.
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FIGURA 31 -  Coeficiente angular da tangente da curva apresentada pela taxa de umidade do sólido no 
tempo zero no topo do leito. Os gráficos incluem as alterações dos fatores: (A) v  (B) q e (C) x  e q na 
mesma proporção.
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4.3.1 Efeito do Fluxo no Tempo de Resfriamento do Sólido com a Alteração dos 

Coeficientes de Transferência de Massa e Calor

Segundo DIXON6, citado por FREGOLENTE, SANTOS e JORGE (2004) o 

tamanho, a forma, a condutividade térmica do sólido e o fluxo de ar podem afetar as 

propriedades térmicas efetivas do leito. Para estudar o efeito do fluxo de ar no tempo de

resfriamento com a alteração dos coeficientes de transferência de calor e massa, o fluxo
1 2de 0,06 kg-ar-seco h' m' foi alterada no modelo para os valores 0,01 e 0,1. Para dois 

casos, a alteração dos coeficientes de transferência de calor e massa não produziu 

diferença significativa no t90 em simulações feitas com fluxos diferentes, conforme pode- 

se observar na figura 32 (B) e (D). Entretanto, quando o fator x e q receberam valor de

0,1, houve aumento significativo em t90 quando ocorreu a alteração do fluxo de 0,06 para
1 20,01 kg-ar-seco h' m' , conforme mostrado na figura 32 (A) e (C).

+  q = 1 e x = 0.11 0 0 . 0  -
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FIGURA 32 -  Influência da vazão com a alteração dos coeficientes no fundo do biorreator: (A) q = \ e x  - 
0,1; (B) q= 1 e x=  10; (C) q= 0,1 e x=  1; (D) q= 10 e x=  1.

6 DIXON, A. G. Wall and particle-shape effects on heat transfer in packed beds. Chem. Eng. Comm., v. 
7, p. 217-237 , 1988.
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Os resultados mostrados nas figuras 29 indicam que a diminuição do coeficiente 

de transferência de calor, representado pelo fator q, em relação ao coeficiente contido no 

modelo de VON MEIEN e MITCHELL (2002), causou aumento significativo no tempo 

de resfriamento da soja, denominado t90. Nos gráficos da figura 31 são mostrados que 

quando ocorrem alterações em todas as ordens de magnitude no coeficiente de massa, que 

é representado pelo fator x, há diminuição da velocidade de evaporação da água no sólido. 

O aumento no fluxo de ar causou diminuição significativa no t90 quando o fator q e x 

receberam valores de 0,1, conforme apresentado na figura 32.

Os resultados apresentados na presente seção indicam que é possível verificar 

experimentalmente a alteração dos coeficientes de transferência de calor e massa através 

dos perfis de temperatura e umidade apresentada pelo leito no biorreator quando 

comparados com os resultados simulados pelo modelo matemático.

4.4 EXPERIMENTO NO BIORREATOR

4.4.1 Resultado do Experimento 1

Para a realização do experimento 1 foi utilizada a soja imersa em excesso de água 

durante um período de 12 horas. As condições operacionais utilizadas no experimento 

conforme consta da tabela 12, foram utilizadas para a simulação no computador. Estas 

simulações foram comparadas com os dados experimentais. Para este experimento foram 

coletadas seis amostras de soja no topo do leito no início e no final do processo e foi 

calculada a média dos resultados.
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TABELA 12 -  Condições operacionais utilizadas na simulação do experimento 1
Variáveis Valores

Temperatura do ar 26,6 °C
Temperatura inicial do sólido 59,37 °C

Atividade de água do ar de entrada 0,99
Umidade inicial do sólido 1,03 kg-água kg-sólido-seco"1

Fluxo de ar 0,127 kg-ar-seco h"1 m 2
Porosidade do leito 0,4

Altura do leito 0,35 m

Na figura 33 são mostrados os resultados dos experimentos realizados no 

biorreator assim como a simulação do modelo com os parâmetros contidos na tabela 12. 

Os 50 kg de soja úmida mantiveram cobertos três módulos dos termopares no biorreator. 

Pode-se observar que as previsões do modelo apresentaram perfis de temperatura para a 

soja que se mantiveram entre os resultados medidos pelos quatros termopares, nas alturas 

de 5, 18 e 33 cm do leito. Na altura de 33 cm a simulação apresentou valores até 5,38 

graus maiores em relação aos termopares 4 e 5, assim como valores de 4 graus menores 

em relação ao termopar 7. Na altura de 18 cm a simulação apresentou valores até 5,7 

graus maiores em relação ao termopar 3, assim como valores de 5,9 graus menores em 

relação ao termopar 1. No fundo do leito a simulação obteve perfis próximos aos perfis 

medidos pelos quatros termopares. A média da umidade da soja coletada no início e no 

final do processo de resfriamento coincidiu com a curva de umidade da soja gerada pela 

simulação do modelo, conforme mostrado na figura 34.
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Te m po  (h)

FIGURA 33 -  Temperatura da soja medida no biorreator e na simulação do experimento 1 nas alturas de: 
(A) 33 cm, (B) 18 cm e (C) 5 cm do leito.
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FIGURA 34 -  Umidade inicial e final da soja obtida no biorreator e umidade gerada pela simulação do 
experimento 1 no topo do leito.

4.4.2 Resultados dos Experimentos 2 e 3

Para a realização dos experimentos 2 e 3 a soja foi imersa em água na quantidade 

de 1:1 durante um período de 12 horas. As condições experimentais utilizadas nos 

experimentos 2 e 3 foram utilizadas nas simulações em computador e estão mostradas nas 

tabelas 13 e 14 respectivamente. Para estes experimentos foram coletadas quatro amostras 

no topo do leito no início e no final de cada processo e foi calculada a média dos 

resultados. No segundo experimento, 60 kg de soja foram submetidas à autoclave, porém 

neste experimento não foi possível utilizá-la em sua totalidade, sendo que somente dois 

termopares foram cobertos com a soja úmida. As simulações da temperatura no 

experimento 2 apresentaram valores até 4 graus acima dos resultados medidos pelo 

termopar 7 de perfil mais próximo na altura de 18 cm e de aproximadamente 4 graus em 

relação aos demais termopares na altura de 5 cm, conforme é mostrado na figura 35. A 

média da umidade coletada no final do experimento apresentou um afastamento de 0,004



kg-água kg-soja-seca'1 em relação à curva gerada pela simulação do modelo conforme é 

mostrado na figura 36.
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TABELA 13 -  Condições operacionais utilizadas na simulação do experimento 2.
Variáveis Valores

Temperatura do ar 25,8 °C
Temperatura inicial do sólido 55,17 °C

Atividade de água do ar de entrada 0,99
Umidade inicial do sólido 1,02 kg-água kg-sólido-seco"1

Fluxo de ar 0,06 kg-ar-seco h"1 m 2
Porosidade do leito 0,4

Altura do leito 0,25 m

T e m p o  (h )

FIGURA 35 -  Temperatura da soja medida no biorreator e na simulação do experimento 2 nas alturas de: 
(A) 18 cm e (B) 5 cm do leito



FIGURA 36 -  Umidade inicial e final da soja obtida no biorreator e umidade gerada pela simulação do
experimento 2 no topo do leito.

TABELA 14 -  Condições operacionais utilizadas na simulação do experimento 3
Variáveis Valores

Temperatura do ar 37 °C

Temperatura inicial do sólido 56,6 °C

Atividade de água do ar de entrada 0,99 kg-água kg-ar-seco"1

Umidade inicial do sólido 0,98 kg-água kg-sólido-seco"1

Fluxo de ar 0,112 kg-ar-seco h"1 m 2

Porosidade do leito 0,4

Altura do leito 0,38 m

Para o experimento 3 foi utilizada a mesma soja do experimento 2, a qual foi 

retirada do biorreator e submetida novamente à autoclave à temperatura de 121°C durante 

um período de 30 minutos. Porém os 60 kg de soja úmida não foram suficientes para 

cobrir os quatros módulos dos termopares, permanecendo somente três termopares 

totalmente cobertos. O topo do biorreator apresentou um perfil de temperatura semelhante 

aos perfis medidos pelos termopares 8, 9 e 10 que estão mostrados na figura 37. A



75

simulação da altura de 18 cm apresentou valor de 5 graus acima da temperatura medida 

pelo termopar 6 de perfil mais próximo, enquanto que a simulação da altura de 5 cm 

apresentou valor de 3 graus abaixo da temperatura medida pelo termopar 1 de perfil mais 

próximo. A média da umidade obtida no final do experimento 3 apresentou afastamento 

de 0,01 kg-água kg-soja-seca'1 da curva gerada pela simulação do modelo como mostrado 

na figura 38.

—  - - T e r m o p a r  8

—  - - T e r m o p a r  0
-------------  T e r m o p a r  1
................. T e r m o p a r  2
— — — T e r m o p a r 3
--------------  S i mu l a ç ã o

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4
T e m p o  (h)

FIGURA 37 -  Temperatura da soja medida no biorreator e na simulação do experimento 3 nas alturas de: 
(A) 33 cm, (B) 18 cm e (C) 5 cm do leito.



Os resultados demonstraram que há a necessidade de ajustes nos coeficientes de 

transferência de massa e calor no modelo matemático para que os resultados simulados se 

aproximem mais aos resultados obtidos experimentalmente. Porém, antes de se testar 

diferentes combinações dos coeficientes de transferência de massa e calor nas simulações 

do modelo, conforme foi descrito na seção 4.3, é necessário determinar a capacidade 

calorífica da soja seca e a isoterma da soja em função da temperatura. A equação da 

isoterma que foi utilizada para as simulações do presente trabalho está em função da 

temperatura, porém só houve a validação desta equação para quando houve equilíbrio da 

soja com as soluções de sais à temperatura de 34°C. E necessário verificar se a equação 

da isoterma, com as mesmas constantes que foram determinadas no presente trabalho, se 

ajusta aos dados da soja quando submetida à diferentes temperaturas. Se a equação não se 

ajustar aos dados experimentais, será necessário determinar uma nova correlação para a 

isoterma da soja.

Os experimentos 2 e 3 apresentaram maior heterogeneidade na quantidade de 

água dos grãos em relação ao primeiro experimento. Quando a soja foi colocada nos sacos 

plásticos com água na quantidade de 1:1, os grãos que ficaram no topo absorveram menor

FIGURA 38 -  Umidade inicial e final da soja obtida no biorreator e umidade gerada pela simulação do
experimento 3 no topo do leito.
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quantidade de água, uma vez que ao absorver água há um grande crescimento dos grãos. 

Mesmo com a agitação, não foi possível uma boa homogeneização do leito, fazendo com 

que os grãos úmidos ficassem mais concentrados em certas posições do leito. O fato de 

alguns grãos terem absorvido pouca quantidade de água pode ter gerado maior 

afastamento dos resultados dos experimentos 2 e 3 aos resultados simulados pelo modelo.
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5 CONCLUSÕES

Os experimentos realizados para a determinação da isoterma da soja e da soja 

fermentada demonstraram que a combinação soja-microrganismo ocasionou uma 

diferença significativa na isoterma da soja pura. O crescimento do microrganismo na soja 

resultou em um aumento no valor da quantidade de água da amostra. Isto demonstrou a 

importância da inclusão da biomassa na isoterma da soja, uma vez que a isoterma 

determina a força motriz para a evaporação, que por sua vez influencia a atividade de 

água do sólido predita pelo modelo. Como é difícil separar a biomassa da soja para 

verificar a influência que a biomassa exerce sobre o conteúdo de água da amostra, foi 

escolhido determinar a isoterma somente da biomassa. A determinação da isoterma da 

biomassa e da soja separadamente é uma boa estratégia, embora o microrganismo perca 

uma parte de suas células através de autólise. O conteúdo de água da soja fermentada 

obteve valores entre o conteúdo de água da soja pura e da biomassa pura em uma mesma 

atividade de água. A combinação das isotermas da soja pura e da biomassa pura permite 

estimar a isoterma da soja fermentada, uma vez que o modelo calcula a quantidade de 

substrato e de biomassa contida no biorreator. A presença de conservante causou 

alterações na isoterma da soja o que demonstrou não ser desejável a sua utilização no caso 

da necessidade de evitar uma eventual contaminação.

Para as condições impostas no presente trabalho, que simulam as condições 

pretendidas para os trabalhos experimentais iniciais, as previsões do modelo matemático 

de VON MEIEN e MITCHELL (2002) demonstraram que nas regiões próximas do ar de 

entrada há uma diferença significativa entre a temperatura do ar e do sólido, enquanto nas 

demais regiões o sólido e o ar permanecem mais próximos do equilíbrio térmico. O 

grande aumento na temperatura do ar na entrada do biorreator aumenta sua capacidade em 

transportar água o que pode causar a secagem do leito para níveis de umidade que podem 

limitar o crescimento do microorganismo. Esse modelo demonstra que os modelos para
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biorreatores de leito fixo que consideram equilíbrio entre o sólido e o ar no leito não 

representam o comportamento diferenciado que existe nas regiões mais baixas do leito.

As simulações do modelo para avaliar o comportamento predito para o leito 

permitiram obter condições operacionais adequadas para realizar os experimentos no 

biorreator. A vazão utilizada nas simulações é factível experimentalmente, resultando em 

tempo de resfriamento razoável de verificar-se experimentalmente.

A partir dos resultados gerados pela análise de sensibilidade do modelo pode-se 

verificar que a diminuição dos coeficientes de transferência de massa e calor em relação 

aos coeficientes do modelo matemático de VON MEIEN e MITCHELL (2002) 

apresentou efeitos significativos no tempo de resfriamento do sólido. Quando os fatores q 

e v, que multiplicam os coeficientes de calor e de massa respectivamente, receberam 

valores iguais a 0,1, a alteração do fluxo causou diferença significativa no tempo de 

resfriamento do sólido. Portanto, se os valores dos coeficientes de transferência de calor e 

de massa para o leito de soja forem significativamente menores do que os valores dos 

coeficientes para o leito de milho, isto será fácil de verificar experimentalmente.

Os experimentos no biorreator demonstraram que são necessários ajustes nos 

coeficientes de transferência de calor e de massa no modelo, para obter descrições mais 

próximas ao comportamento de resfriamento da soja obtido experimentalmente.
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5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Outros trabalhos devem ser realizados de maneira a complementar e estender o 

estudo aqui descrito. Alguns destes são mencionados a seguir.

Realizar experimento no biorreator somente com a soja para verificar se a 

atividade de água do sólido apresenta aumento após a queda inicial. Realizar um novo 

experimento com as condições semelhantes a ASHLEY, et al. (1999) para verificar se o 

perfil de resfriamento do sólido é semelhante ao de ASHLEY, et al. (1999) ou ao perfil 

previsto pelo modelo de VON MEIEN e MITCHELL (2002). Estes experimentos podem 

servir como uma forma de validação parcial do modelo matemático.

Determinar a capacidade calorífica da soja seca e a isoterma da soja pura em 

função da temperatura para avaliar se há a necessidade de alterar os coeficientes de 

transferência de massa e calor dentro do modelo de VON MEIEN e MITCHELL (2002).

Determinar a isoterma da soja fermentada em função da temperatura, incorporá-la 

ao modelo, verificar se ocorrem alterações no comportamento do leito através de 

simulações do modelo matemático. A inclusão da isoterma da soja fermentada no modelo 

pode culminar em resultados diferentes dos obtidos neste estudo.

Para complementar a validação do modelo matemático de VON MEIEN e 

MITCHELL (2002) pode-se realizar experimentos no biorreator com o crescimento do 

microrganismo.
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ANEXO 1 -  PARAMETROS CONTIDOS NO MODELO DE VON MEIEN E MITCHELL (2002)
Símbolo______ Descrição_______________________________ Valores__________________________________ Fonte e Comentários

Variáveis independentes
T Tempo
Z Posição axial

to = Os
Varia de 0 a 0,25 m

Variáveis dependentes
B Concentração da biomassa

S

Tg
T s
<Pg

Concentração volumétrica de sólido seco 
total
Temperatura da fase gasosa 
Temperatura da fase sólida 
Conteúdo de água da fase gasosa

Conteúdo de água da fase sólida

b0 = 0,002 kg-biomassa 
kg sólido-seco-total"1

Calculada pelo modelo (kg-sólido-seco-total 
m'3)
Tg0 = 35 °C 
Tso = 35 °C
(kg-água kg-ar-seco-totaE1)

(kg-água kg-sólido-seco-totar1)

SAUCEDO- 
CASTANEDA et al. 
(1990)

Escolhida
Escolhida
cpgo calculado com Tg0 e
âwgo
cpso calculado com awso

Variáveis Calculadas

<P*s

Pt

Pw

Atividade de água da fase gasosa

Atividade de água da fase sólida

Conteúdo de água da fase sólida em 
equilíbrio com a fase gasosa à Tg 
Coeficiente fracionado de velocidade 
específica de crescimento em função de Ts

Coeficiente fracionado de velocidade 
específica de crescimento em função de aws

Taxa de crescimento específica

Calculada pelo modelo (adimensional)

Calculado pelo modelo (adimensional)

Calculado pelo modelo (kg-água kg-sólido- 
seco-totaE1)
Calculado pelo modelo (adimensional)

Calculado pelo modelo com :Di = 618,9218; 
D2 = -1863,527; D3 = 1865,097; D4 = - 
620,6684 (adimensional)

Calculada pelo modelo

0,99
&WSOigual à aWgo..
CALÇADA (1998) 
CALÇADA (1998)

SAUCEDO- 
CASTANEDA et al. 
(1990)
Ajuste empírico de 
GLENN e ROGERS 
(1998) para Aspergillus 
niger
SARGANTANIS et al. 
(1993)

Variáveis operacionais
awgi Atividade de água do ar de entrada
awgsp Atividade de água do ar de saída marcada

pelo set point 
G Taxa de fluxo de ar
El Altura do biorreator
Tgi Temperatura do ar de entrada
<Pgi Conteúdo de água do ar de entrada

0,99
0,87

0,06 kg-ar-seco s"1 m"2
2,5 m 
35 °C

Escolhida
Escolhida

Escolhida
Escolhida
Escolhida

Propriedades da fase gasosa
Cpg Capacidade Calorífica do ar seco

Cpv

P
p s a t

w

P g

Capacidade calorífica do vapor d’água

Pressão da fase gasosa
Pressão de vapor de saturação da fase
gasosa
Densidade da fase gasosa

1005 J kg-ar-seco'1 K '1

1791 J kg-vapor'1 K '1

101325 Pa (760,07 mm Hg) 
Calculada com bi = 18,3036; b2 = 
3816,44;b3 = -46,13 
1,14 kg-ar-seco m"

HIMMELBLA U (1982)

HIMMELBLA U (1982) 

HIMMELBLAU (1982) 

REID et al (1977)

HIMMELBLA U (1982)

Propriedades do leito do substratorv-'pSrt-'Di

Capacidade calorífica do sólido seco 
Capacidade calorífica da água líquida

Porosidade do leito

2500 J kg-sólido seco"1 “C"1 
4184 J kg-água"1 “C"1

0,35 m3-espaço-vazio m"3

SWEAT (1986) 

HIMMELBLA U (1982)

TERZIC t



TODOROVIC (1992)

Parâmetros microbiais
A Fator de freqüência

B

Bm

E a i

E a2

Ysb

Yq

Y wb

ß o p t

Constante de ajuste da equação

Concentração máxima de biomassa 
possível
Energia de ativação

Energia de ativação

1.300 X  104

0,250 kg-biomassa 
kg-sólido-seco-total "" 
70225 J moi'1

283356 J mol'1

Mudança na massa total de substrato seco -2 kg-sólido-seco-total
kg-biomassa"1

Calor gerado pelo crescimento 8,366 x 106 J kg-biomassa'1

Coeficiente estequiométrico relacionado 
com a produção de água para o 
crescimento
Taxa ótima de crescimento específico

0,3 kg-água kg-biomassa"1

9,00535x10 s'1 
(0,324 lT)

SAUCEDO-
CASTANEDA et al. 
(1990)

SAUCEDO-
CASTANEDA et al. 
(1990)

GUMBIRA-SATD et al. 
(1993)

SAUCEDO-
CASTANEDA et al.
(1990)

SAUCEDO-
CASTANEDA et al.
(1990)

Escolhida

SAUCEDO-
CASTANEDA et al.
(1990)

SARGANTANIS et al. 
(1993)

SAUCEDO-
CASTANEDA et al.
(1990)

Coeficientes de transferência
K ’a Coeficiente de transferência de massa entre

o sólido e a fase gasosa

ha Coeficiente de transferência de calor entre 
o sólido e a fase gasosa

Calculado com ai = 7.304; &2 = -1,77x10" ; 
= 2,202; a4 = -6,18xl0"3. (kg-sólido-seco

s'1 m'3)
Calculado 
(J s"1 m"3 K"1)

MANCINI (1996)

BOYCE (1965),
CALADO (1993)

Outros parâmetros
C1-C5 Constantes ajustadas em equações Ci = 2,9; C2 = 0,004; C3 = 1,275; C4 = -

0,0029; C5 = 0,32 CALÇADA (1998)

R Constante universal dos gases 8,314 J mol'1 «C '1 HIMMELBLAU (1982)

ps Densidade do substrato 300 kg-substrato-seco m3-substrato-úmido Escolhido
X Entalpia de evaporação da água 2414300 J kg-água"-1

HLMMELBLA U (1982)
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