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PADILHA, Carlos Eduardo de Araújo – Recuperação e Purificação de Quitosanases 

usando Adsorção em Leito Expandido com Streamline DEAE com Modelagem e Simulação 

usando Redes Neurais. Dissertação de Mestrado, UFRN, Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Química. Área de Concentração: Engenharia Química, Linha de pesquisa: 

Processos químicos, catalíticos e biotecnológicos, Natal/RN, Brasil. 

Orientador: Prof. Dr. Everaldo Silvino dos Santos 

Co-Orientador: Prof. Dr. Jackson Araújo de Oliveira 

 Resumo: A adsorção em leito expandido (ALE) é uma técnica integrativa que alia 

conceitos de cromatografia e fluidização de sólidos. A diversidade de parâmetros envolvidos e 

seus efeitos sinergéticos dificultam a tarefa de otimização da operação. Felizmente, algumas 

ferramentas matemáticas foram desenvolvidas de modo a direcionar as investigações do 

sistema ALE. Assim, o presente trabalho propõe a aplicação do planejamento experimental, 

modelagem fenomenológica e redes neurais artificiais (RNAs) na compreensão da adsorção 

de quitosanases na resina de troca iônica Streamline
®
 DEAE. A cepa Paenibacillus ehimensis 

NRRL B-23118 foi responsável pela produção das quitosanases. Nos ensaios de adsorção 

usando o leito na forma expandida foi utilizada uma coluna de 2,6 cm de diâmetro por 30,0 

cm de altura, acoplada a uma bomba peristáltica. Na base da coluna existia um distribuidor de 

microesferas de vidro com altura de 3,0 cm. Os ensaios de determinação de tempo de 

residência (DTR) revelaram elevado grau de mistura, entretanto, os coeficientes de 

Richardson-Zaki mostraram que a coluna estava no limiar da estabilidade. Pelas regressões 

das isotermas puderam-se ajustar os dados de equilíbrio de adsorção, na presença de 

diferentes sais da escala liotrópica. O resultado do planejamento apontou que a força iônica e 

a velocidade influenciam a recuperação e pureza das quitosanases. As massas moleculares das 

duas espécies de quitosanases foram estimadas por SDS-PAGE, obtendo-se aproximadamente 

23 kDa e 52 kDa. A modelagem fenomenológica foi direcionada para descrever as operações 

em batelada e na coluna cromatográfica. As simulações foram executadas no Microsoft Visual 

Studio, usando a linguagem Fortran. O modelo de taxa constante ajustou-se às curvas 

cinéticas com excelência, nas condições de atividade iniciais 0,232, 0,142 e 0,079 UA/mL. As 

curvas de ruptura simuladas apresentaram algumas disparidades com os dados experimentais, 

principalmente quanto à inclinação. Os testes de sensibilidade do modelo sobre a velocidade 

superficial, dispersão axial e concentração inicial mostraram conformidade com artigos 

publicados. A rede neural foi construída no ambiente MATLAB, por meio da Neural Network 

Toolbox. A validação cruzada foi usada para melhorar a capacidade de generalização. 
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Aperfeiçoaram-se os parâmetros da RNA até se obter as configurações 6-6 (atividade 

enzimática) e 9-6 (proteínas totais), função de ativação tansig e algoritmo de treinamento 

Levenberg-Marquardt. As simulações da rede neural, incluindo todo o ciclo da operação, 

mostraram boa concordância com os dados experimentais, com coeficiente de correlação da 

ordem de 0,974. Os efeitos das variáveis de entrada sobre os perfis das etapas de carga, 

lavagem e eluição foram compatíveis com a literatura.  

Palavras-chave: adsorção em leito expandido, recuperação de biomoléculas, quitosanases, 

planejamento experimental, modelo de taxa geral, redes neurais. 
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PADILHA, Carlos Eduardo de Araújo – Recovery and Purification of Chitosanases using 

Expanded Bed Adsorption with Streamline DEAE with Modeling and Simulation using 

Neural Networks. Dissertação de Mestrado, UFRN, Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Química. Área de Concentração: Engenharia Química, Linha de pesquisa: 

Processos químicos, catalíticos e biotecnológicos, Natal/RN, 2013, Brasil. 

Orientador: Prof. Dr. Everaldo Silvino dos Santos 

Co-Orientador: Prof. Dr. Jackson Araújo de Oliveira 

Abstract: Expanded Bed Adsorption (EBA) is an integrative process that combines concepts 

of chromatography and fluidization of solids. The many parameters involved and their 

synergistic effects complicate the optimization of the process. Fortunately, some 

mathematical tools have been developed in order to guide the investigation of the EBA 

system. In this work the application of experimental design, phenomenological modeling and 

artificial neural networks (ANN) in understanding chitosanases adsorption on ion exchange 

resin Streamline
®
 DEAE have been investigated. The strain  Paenibacillus ehimensis NRRL 

B-23118 was used for chitosanase production. EBA experiments were carried out using  a 

column of 2.6 cm inner diameter with 30.0 cm in height that was coupled to a peristaltic 

pump. At the bottom of the column there was a distributor of glass beads having a height of 

3.0 cm. Assays for residence time distribution (RTD) revelead a high degree of mixing, 

however, the Richardson-Zaki  coefficients  showed that the column was on the threshold of 

stability. Isotherm models fitted the adsorption equilibrium data in the presence of lyotropic 

salts. The results of experiment design indicated that the ionic strength and superficial 

velocity are important to the recovery and purity of chitosanases. The molecular mass of the 

two chitosanases were approximately 23 kDa and 52 kDa as estimated by SDS-PAGE. The 

phenomenological modeling was aimed to describe the operations in batch and column 

chromatography. The simulations were performed in Microsoft Visual Studio. The kinetic rate 

constant model set to kinetic curves efficiently under conditions of initial enzyme activity 

0.232, 0.142 e 0.079 UA/mL. The simulated breakthrough curves showed some differences 

with experimental data, especially regarding the slope. Sensitivity tests of the model on the 

surface velocity, axial dispersion and initial concentration showed agreement with the 

literature. The neural network was constructed in MATLAB and Neural Network Toolbox. 

The cross-validation was used to improve the ability of generalization. The parameters of 

ANN were improved  to obtain the settings 6-6 (enzyme activity) and 9-6 (total protein), as 

well as tansig transfer function and Levenberg-Marquardt training algorithm. The neural 
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networks simulations, including all the steps of cycle, showed good agreement with 

experimental data, with a correlation coefficient of approximately 0.974. The effects of input 

variables on profiles of the stages of loading, washing and elution were consistent with the 

literature.  

Key-words: expanded bed adsorption, recovery of biomolecules, chitosanases, experimental 

design, general rate model, neural networks. 

 

 

 

 

 

 

 



Carlos Eduardo de Araújo Padilha                                    dezembro/2013                                                                                                                                                                             
10 

Sumário 

Lista de Figuras  ........................................................................................................................ i 

Lista de Tabelas  ...................................................................................................................... iv 

Lista de abreviações e siglas  ................................................................................................... v 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 1 

2. QUITOSANASES E ADSORÇÃO EM LEITO EXPANDIDO  ...................................... 5 

2.1 Revisão Bibliográfica  ......................................................................................................... 6 

2.1.1 Quitina e Quitosana  ....................................................................................................... 6 

2.1.2 Quitosanases .................................................................................................................. 7 

2.1.3 Purificação de biomoléculas  ......................................................................................... 8 

2.1.3.1 Cromatografia por Adsorção ................................................................................. 10 

2.1.4 Adsorção em leito expandido  ...................................................................................... 11 

2.1.4.1 Hidrodinâmica  ...................................................................................................... 13 

2.1.4.2 Adsorventes  .......................................................................................................... 17 

2.1.5 Isoterma de adsorção  ................................................................................................... 19 

2.1.6 Planejamento experimental  ......................................................................................... 20 

2.2 Metodologia  ...................................................................................................................... 22 

   2.2.1 Materiais  ...................................................................................................................... 22 

2.2.1.1 Coluna  .................................................................................................................. 22 

2.2.1.2 Adsorvente  ........................................................................................................... 22 

2.2.1.3 Material biológico  ................................................................................................ 22 

2.2.2 Métodos  ....................................................................................................................... 23 

2.2.1.2 Manutenção da cepa  ............................................................................................. 23 

2.2.1.2 Fermentação  ......................................................................................................... 24 

2.2.1.3 Determinação da atividade enzimática ................................................................. 24 

2.2.1.4 Determinação da concentração de proteínas totais  .............................................  25 

2.2.1.5 Determinação das condições iniciais de adsorção  ............................................... 25 

2.2.1.6 Expansão do leito  ................................................................................................. 26 

2.2.1.7 Determinação do tempo de residência (DTR)  ...................................................... 26 

2.2.1.8 Isoterma de adsorção  ............................................................................................ 28 

2.2.1.9 Cinética de adsorção  ............................................................................................ 28 

2.2.1.10 Efeito do material biológico  ............................................................................... 28 

2.2.1.11 Planejamento experimental ................................................................................. 29 

2.2.1.12 Eletroforese  ........................................................................................................ 29 



Carlos Eduardo de Araújo Padilha                                    dezembro/2013                                                                                                                                                                             
11 

2.3 Resultados  ........................................................................................................................ 31 

2.3.1 Ensaios de adsorção em batelada  ................................................................................ 31 

2.3.2 Ensaios de expansão  ................................................................................................... 33 

2.3.3 Análise da DTR  ........................................................................................................... 35 

2.3.4 Cinética de adsorção  ................................................................................................... 37 

2.3.5 Isotermas de adsorção  ................................................................................................. 37 

2.3.6 Efeito do material biológico sobre a purificação  ........................................................ 40 

2.3.7 Planejamento experimental  ......................................................................................... 42 

2.3.7.1 Análise dos efeitos ................................................................................................ 42 

2.2.7.2 Análise de Regressão dos Modelos  ...................................................................... 44 

2.3.8 Eletroforese  ................................................................................................................. 46 

2.4 Conclusão  ......................................................................................................................... 48 

3. MODELAGEM MECANÍSTICA DE PROCESSOS DE ADSORÇÃO ....................... 49 

3.1 Revisão Bibliográfica  ....................................................................................................... 50 

3.1.1 Teoria de equilíbrio/Modelo de taxa constante ............................................................ 50 

3.1.2 Modelo de taxa geral (general rate model) .................................................................. 52 

3.1.2.1 Operação em tanque agitado  ................................................................................ 54 

3.1.2.2 Operação em leito expandido  ............................................................................... 56 

3.2 Metodologia ....................................................................................................................... 59 

3.3 Resultados  ........................................................................................................................ 60 

3.3.1 Simulações da operação em batelada pelo modelo simplificado  ................................ 60 

3.3.2 Simulações da operação em coluna pelo modelo de taxa geral ................................... 61 

3.3.3 Análise de sensibilidade do modelo general rate ........................................................ 64 

3.4 Conclusão  ......................................................................................................................... 68 

4. REDES NEURAIS EM SISTEMAS ALE  ....................................................................... 69 

4.1 Revisão Bibliográfica  ....................................................................................................... 70  

4.1.1 Breve histórico sobre redes neurais  ............................................................................ 70 

4.1.2 Função de transferência ............................................................................................... 72 

4.1.3 Topologia das Redes Neurais Artificiais ..................................................................... 72 

4.1.4 Aprendizagem da rede neural ...................................................................................... 74 

4.1.5 Propriedades das RNAs ............................................................................................... 77 

4.1.6 Generalização ..............................................................................................................  78 

4.1.7 Uso das RNAs aplicadas a sistemas adsortivos  .......................................................... 80 

4.2 Metodologia ....................................................................................................................... 82 

4.2.1 Dados ........................................................................................................................... 82 

4.2.2 Construção da rede  ...................................................................................................... 82 

4.2.3 Número de neurônios  .................................................................................................. 83 



Carlos Eduardo de Araújo Padilha                                    dezembro/2013                                                                                                                                                                             
12 

4.2.4 Algoritmos de treinamento e funções de transferência  ............................................... 84 

4.3 Resultados ......................................................................................................................... 85 

4.3.1 Otimização da rede neural  .......................................................................................... 85 

4.3.2 Simulações de cromatogramas da operação em leito expandido  ................................ 88 

4.3.3 Análise de sensibilidade da RNA ................................................................................ 91 

4.4 Conclusão .......................................................................................................................... 94 

5. CONCLUSÕES GERAIS .................................................................................................. 95 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 97 

APÊNDICE ........................................................................................................................... 113 

Apêndice A Operação da Coluna ........................................................................................... 114 

Apêndice B Dados de expansão ............................................................................................. 116 

Apêndice C Dados da DTR .................................................................................................... 119 

Apêndice D Isotermas de adsorção ........................................................................................ 121 

Apêndice E Gráficos da Análise da DCC ............................................................................... 122 

Apêndice F Simulações por redes neurais e tabela de erros  .................................................. 124 

  

 



 

Carlos Eduardo de Araújo Padilha                                    dezembro/2013                                                                                                                                                                             
i 

Lista de Figuras 

Figura 2.1 – Estrutura química da quitosana. Fonte: Pagnoncelli (2008)  ................................ 6 

Figura 2.2 – Esquema da cromatografia por adsorção em leito expandido no processo 

convencional para recuperação e purificação de bioprodutos. Fonte: Thömmes (1997)  .......... 9 

Figura 2.3 – Sistema de adsorção em leito expandido e cromatografia convencional. Fonte: 

Arpanaei (2008)  ....................................................................................................................... 12 

Figura 2.4 – Técnicas cromatográficas preparativas. Fonte: Shukla et al. (2007)  ................. 17 

Figura 2.5 – Comportamento da resposta pela variação de duas variáveis  ............................ 21 

Figura 2.6 – Técnica pulso frontal por sinal negativo. Fonte: Cavalcanti (2010)  .................. 27 

Figura 2.7 – Influência do pH na capacidade de retenção da enzima  .................................... 32 

Figura 2.8 – Influência do pH na razão de atividade específica do meio  ............................... 32 

Figura 2.9 – Expansão da Streamline
®
 DEAE em função da velocidade. H0 = 7,5 cm  ......... 33 

Figura 2.10 – Relação entre ln U (velocidade superficial) e ln ε. H0 = 7,5 cm  ...................... 34 

Figura 2.11 – Curvas de DTR em diferentes velocidades superficiais, com H0 = 7,5 cm  ..... 36 

Figura 2.12 – Cinéticas de adsorção das quitosanases do extrato bruto clarificado diluído em 

tampão Fosfato 0,05 M e pH 8,0 .............................................................................................. 38 

Figura 2.13 – Isoterma de adsorção em tampão Fosfato 0,05 M e pH 8,0, na presença de 

cloreto de sódio  ........................................................................................................................ 38 

Figura 2.14 – Isoterma de adsorção em tampão Fosfato 0,05 M e pH 8,0, na presença de 

sulfato de sódio  ........................................................................................................................ 39 

Figura 2.15 – Cromatograma do ensaio com caldo bruto clarificado, na condição de 0,05 M e 

pH 8,0, com velocidade superficial de 160 cm/h  .................................................................... 40 

Figura 2.16 – Cromatograma do ensaio com caldo bruto não-clarificado, na condição de 0,05 

M e pH 8,0, com velocidade superficial de 160 cm/h  ............................................................. 41 

Figura 2.17 – Superfície resposta do rendimento gerada frente aos efeitos dos fatores 

velocidade superficial e força iônica ........................................................................................ 45 

Figura 2.18 – Superfície resposta do rendimento gerada frente aos efeitos dos fatores 

velocidade superficial e força iônica ........................................................................................ 46 

Figura 2.19 – SDS PAGE. Linha P – Marcadores; Linha EB – Extrato Bruto; Linha E1 – 

Eluição a 0,3 M; Linha E2 – Eluição a 0,7 M; Linha E3 – Eluição a 1M. Marcadores: 

Phosphorilase B (97 kDa), Albumina (66 kDa), Ovalbumina (45 kDa), Anidrase carbônica 

(30 kDa), Inibidor de Tripsina (20,1 kDa) e α-Lactalbumina (14,4 kDa) ................................ 47 

Figura 3.1 – Representação do adsorvente poroso. Fonte: Bellot & Condoret, (1991)  ......... 53  

Figura 3.2 – Simulações de cuvas cinéticas de adsorção  ....................................................... 61  



 

Carlos Eduardo de Araújo Padilha                                    dezembro/2013                                                                                                                                                                             
ii 

Figura 3.3 – Etapas de carga e lavagem da corrida 2 e ajuste pelo modelo general rate  ...... 62  

Figura 3.4 – Etapas de carga e lavagem da corrida 4 e ajuste pelo modelo general rate  ...... 62  

Figura 3.5 – Etapas de carga e lavagem da corrida 5 e ajuste pelo modelo general rate  ...... 63  

Figura 3.6 – Efeito da velocidade superficial as curvas de ruptura de adsorção das 

quitosanases. As velocidades superficiais foram (10
-4

 cm/s): A, 6,66; B, 5,55; C, 4,44; D, 

3,33; E, 2,22  ............................................................................................................................. 64 

Figura 3.7 – Efeito do coeficiente de transferência de massa sobre as curvas de ruptura de 

adsorção das quitosanases. Os coeficientes foram (10
-4

 cm/s): A, 2,222; B, 3,333; C, 4,444; D, 

5,555; E, 6,666  ......................................................................................................................... 65   

Figura 3.8 – Efeito da dispersão axial as curvas de ruptura de adsorção das quitosanases. Os 

valores da dispersão axial foram (10
-4

 cm
2
/s): A, 0,222; B, 1,562; C, 5,622; D, 14,323; E, 

35,641 ....................................................................................................................................... 65  

Figura 3.9 – Efeito de c0 sobre as curvas de ruptura de adsorção das quitosanases. A atividade 

enzimática inicial (UA/mL): A, 0,25; B, 0,22; C, 0,20; D, 0,18; E, 0,15  ................................ 66  

Figura 4.1 – Representação do perceptron  ............................................................................. 71  

Figura 4.2 – Função de transferência sigmóide  ...................................................................... 72  

Figura 4.3 – Representação do Perceptron Multicamadas. Fonte: Oliveira et al.(2010)  ....... 73  

Figura 4.4 – Tipos de Conexões em uma Malha  .................................................................... 73  

Figura 4.5 – Conexões Feedforward e Feedback. ................................................................... 74  

Figura 4.6 – Representação do método de retropropagação para uma rede de três camadas 

(W1, W2 e W3). Fonte: Cerqueira; Andrade; Poppi (2001)  ................................................... 75  

Figura 4.7 – Curvas de erros de treinamento e validação de uma MLP. Fonte: Von Zuben 

(1996).. ..................................................................................................................................... 79  

Figura 4.8 – MSE para atividade enzimática pelo ajuste das redes neurais ............................ 86  

Figura 4.9 – MSE para proteínas totais pelo ajuste das redes neurais ..................................... 86  

Figura 4.10 – Representação dos cromatogramas número 5 relativos à atividade enzimática e 

à concentração de proteínas totais, obtidos de maneira experimental e simulada . .................. 89  

Figura 4.11 – Representação dos cromatogramas número 2 relativos à atividade enzimática e 

à concentração de proteínas totais, obtidos de maneira experimental e simulada  ................... 89  

Figura 4.12 – Representação dos cromatogramas número 12 relativos à atividade enzimática 

e à concentração de proteínas totais, obtidos de maneira experimental e simulada  ................ 90  

Figura 4.13 – Efeito da força iônica sobre os cromatogramas de atividade enzimática (à 

esquerda) e proteínas totais (à direita). A velocidade foi mantida no valor normalizado de 0,5. 

A estratégia stepwise foi usada para descrever a eluição  ........................................................ 91  



 

Carlos Eduardo de Araújo Padilha                                    dezembro/2013                                                                                                                                                                             
iii 

Figura 4.14 – Efeito da velocidade sobre os cromatogramas de atividade enzimática (à 

esquerda) e proteínas totais (à direita). A força iônica foi fixada no valor normalizado de 0,5. 

A estratégia stepwise foi usada para descrever a eluição  ........................................................ 92 

Figura 4.15 – Efeito da estratégia de eluição sobre os perfis de atividade enzimática (à 

esquerda) e proteínas totais (à direita) nesta etapa. A linha contínua representa a corrida com 

eluição isocrática e a linha tracejada mostra a eluição stepwise. A força iônica e a velocidade 

foram fixadas no valor normalizado de 0,5  ............................................................................. 93  

Figura A.1 – Esquema da adsorção em leito expandido. Fonte: Amersham Pharmacia 

Biotech. EBA (1997). ............................................................................................................. 114  

Figura B.1 – Expansão da resina Streamline
®
 DEAE em função da velocidade. H0 = 5 cm  ............  116 

Figura B.2 – Relação entre lnU (velocidade superficial) e lnε.  H0= 5 cm  .......................... 117 

Figura B.3 – Expansão da resina Streamline
®
 DEAE em função da velocidade. H0 = 10 cm 

 ................................................................................................................................................ 117  

Figura B.4 – Relação entre lnU (velocidade superficial) e lnε. H0 =10 cm  .......................... 118  

Figura C.1 – Curvas de DTR, com altura inicial igual a 5 cm  ............................................. 119  

Figura C.2 – Curvas de DTR, com altura inicial igual a 10 cm  ........................................... 120  

Figura D.1 – Isoterma de adsorção em tampão Fosfato 0,05 M e pH 8,0, na ausência de sal  ..........  121  

Figura E.1 – Gráfico de Pareto para o rendimento  ............................................................... 122 

Figura E.2 – Gráfico de Pareto para o fator de purificação  .................................................. 122  

Figura E.3 – Curvas de nível para o rendimento em função da velocidade superficial e força 

iônica  ..................................................................................................................................... 123  

Figura E.4 – Curvas de nível para o fator de purificação em função da velocidade superficial 

e força iônica  ......................................................................................................................... 123  

Figura F.1 – Representação dos cromatogramas número 1 relativos à atividade enzimática e à 

concentração de proteínas totais, obtidos de maneira experimental e simulada  ................... 125  

Figura F.2 – Representação dos cromatogramas número 3 relativos à atividade enzimática e à 

concentração de proteínas totais, obtidos de maneira experimental e simulada  ................... 125  

Figura F.3 – Representação dos cromatogramas número 4 relativos à atividade enzimática e à 

concentração de proteínas totais, obtidos de maneira experimental e simulada  ................... 126 

Figura F.4 – Representação dos cromatogramas número 6 relativos à atividade enzimática e à 

concentração de proteínas totais, obtidos de maneira experimental e simulada  ................... 126 

Figura F.5 – Representação dos cromatogramas número 7 relativos à atividade enzimática e à 

concentração de proteínas totais, obtidos de maneira experimental e simulada  ................... 127 

Figura F.6 – Representação dos cromatogramas número 8 relativos à atividade enzimática e à 

concentração de proteínas totais, obtidos de maneira experimental e simulada  ................... 127 

Figura F.7 – Representação dos cromatogramas número 9 relativos à atividade enzimática e à 

concentração de proteínas totais, obtidos de maneira experimental e simulada  ................... 128 



 

Carlos Eduardo de Araújo Padilha                                    dezembro/2013                                                                                                                                                                             
iv 

Figura F.8 – Representação dos cromatogramas número 10 relativos à atividade enzimática e 

à concentração de proteínas totais, obtidos de maneira experimental e simulada  ................. 128 

Figura F.9 – Representação dos cromatogramas número 11 relativos à atividade enzimática e 

à concentração de proteínas totais, obtidos de maneira experimental e simulada  ................. 129 

Figura F.10 – Representação dos cromatogramas número 13 relativos à atividade enzimática 

e à concentração de proteínas totais, obtidos de maneira experimental e simulada  .............. 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carlos Eduardo de Araújo Padilha                                    dezembro/2013                                                                                                                                                                             
v 

Lista de Tabelas 

 

Tabela 2.1 – Microrganismos com potencial quitosanolítico  ................................................... 8 

Tabela 2.2 – Grupos funcionais usados como trocador de íons  ............................................. 18 

Tabela 2.3 – Características da resina Streamline
®

 DEAE  .................................................... 23 

Tabela 2.4 – Meios de cultivo ................................................................................................. 24 

Tabela 2.5 – Níveis codificados para o planejamento composto central na otimização da 

adsorção de quitosanases  ......................................................................................................... 30 

Tabela 2.6 – Condições reais estudadas pelo DCC  ................................................................ 30 

Tabela 2.7 – Parâmetros de Richardson-Zaki na condição de leito fixo igual a 7,5 cm  ......... 35 

Tabela 2.8 – Parâmetros obtidos da análise de DTR, na condição H0 = 7,5 cm  .................... 37 

Tabela 2.9 – Erros percentuais estimados após ajuste das isotermas  ..................................... 40 

Tabela 2.10 – Dados da purificação do caldo fermentado clarificado  ................................... 42 

Tabela 2.11 – Dados da purificação do caldo fermentado não-clarificado  ............................ 42 

Tabela 2.12 – Matriz do planejamento composto central ........................................................ 43 

Tabela 2.13 – Efeitos principais e secundários sobre a pureza e a recuperação de quitosanases 

por ALE  ................................................................................................................................... 43 

Tabela 2.14 – Análise de regressão para o fator de purificação e a recuperação de 

quitosanases  ............................................................................................................................. 44 

Tabela 3.1 - Valores das constantes de adsorção e de dessorção em função da atividade 

enzimática inicial  ..................................................................................................................... 60 

Tabela 3.2 - Valores dos parâmetros do modelo general rate em três condições de estudo  .. 63 

Tabela 4.1 – Conjunto de parâmetros usados no treinamento  ................................................ 83 

Tabela 4.2 – Valores do coeficiente de correlação observados nos testes envolvendo 

diferentes algoritmos e funções de ativação  ............................................................................ 87 

Tabela B.1 – Propriedades físicas dos agentes fluidizantes  ................................................. 116 

Tabela B.2 - Parâmetros de Richardson-Zaki na condição de leito fixo igual a 5 cm  .......... 117 

Tabela B.3 - Parâmetros de Richardson-Zaki na condição de leito fixo igual a 10 cm  ........ 118 

Tabela C.1 – Parâmetros obtidos da análise de DTR, na condição H0 = 5 cm  .................... 119 

Tabela C.2 – Parâmetros obtidos da análise de DTR, na condição H0 = 10 cm  .................. 120 

Tabela F.1 – Valores dos MSEs da atividade enzimática e proteínas totais em diversas 

configurações da rede neural  ................................................................................................. 124 



 

Carlos Eduardo de Araújo Padilha                                    dezembro/2013                                                                                                                                                                             
vi 

Lista de abreviaturas e siglas 

 

α-Lac: alfa-Lactalbumina 

a: Parâmetro do modelo de taxa constante 

Ak: Matriz da Hessiana 

ALE: Adsorção em Leito Expandido 

ANOVA: Analysis of Variance 

b: Parâmetro do modelo de taxa constante/ Parâmetro da isoterma de Langmuir modificada 

BFGS: Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shamo 

Bo: Número de Bodenstein 

BSA: Bovine serum albumin 

c: Concentração na fase líquida, UA/mL 

cf: Concentração de equilíbrio local na superfície da partícula, g/cm
3 

c0: Concentração inicial da fase líquida, UA/mL 

CON: Conalbumina 

cS: Concentração salina na fase líquida, mM 

D: Diâmetro da coluna, cm 

Daxial: Coeficiente de dispersão axial da fase líquida, m
2
/s; cm

2
/s  

DCC: Delineamento Composto Central 

DEAE: Ethyl-Diethanolamine  

Def: Coeficiente de difusão efetiva, cm
2
/s 

Dm: Coeficiente de difusão molecular cm
2
/s 

DNS: Ácido dinitrosalicílico 

dp: Diâmetro da partícula adsorvente, cm 

DP: Degree of polymerization 

Ds: Coeficiente de dispersão axial da fase sólida, cm
2
/s 

DTR: Determinação do tempo de residência 

E: Performance da rede 

Fcal: Pontos de percentual calculados da distribuição F 



 

Carlos Eduardo de Araújo Padilha                                    dezembro/2013                                                                                                                                                                             
vii 

FP: Fator de purificação 

Ftab: Pontos de percentual tabelados da distribuição F 

g: Gradiente da performance da RNA 

GlcN: 2-amino-2-deoxi-D-glicose 

H: Altura de leito expandido, cm  

H0: Altura do leito fixo, cm 

HIgA, HIgG, HIgM: Imunoglobulinas humanas tipo A, G e M 

HSDM: Homogeneous surface diffusion model 

J: Matriz Jacobiana 

k: Parâmetro da isoterma de Langmuir modificada/Iteração do treinamento 

K: Parâmetro da isoterma de Freundlich 

kf: Coeficiente de transferência de massa no filme líquido, cm/s 

logsig: Log-sigmoid transfer function  

lr: Learning rate 

LWMC: Low weight molecular chitosan 

m: Parâmetro da isoterma de Freundlich 

MA: Massa molecular do componente A, g/gmol 

mc: Momentum constant 

MIMO: Multiple input and multiple output 

MLP: Multi-layer Perceptron 

MSE: Mean Square Error 

n: Coeficiente de Richardson-Zaki/carga  

N: Número de pratos teóricos 

PDE: Modelo matemático que prevê a formação de camada estagnada entre a fase líquida e o 

adsorvente.  

PDM: Pore diffusion model 

Pe: Número de Peclet 

pI: ponto isoelétrico das proteínas 

poslin: Positive linear transfer function 

PSD: Particle size distribution 



 

Carlos Eduardo de Araújo Padilha                                    dezembro/2013                                                                                                                                                                             
viii 

PSO: Particle swarm optimization 

purelin: Pure linear transfer function  

q: Quantidade de adsorbato retida no sólido, UA/g 

q : Quantidade de adsorbato média retida no sólido, UA/g 

q*: Quantidade de adsorbato retida no sólido na condição de equilíbrio, UA/g 

qmax: Capacidade máxima de adsorção do adsorbato, UA/g 

QOS: Quitooligossacarídeos 

r: Coordenada radial, cm 

R: Coeficiente de correlação/Raio do núcleo do adsorvente pelicular 

R
2
: Coeficiente de determinação 

RA: Rendimento da Atividade Enzimática 

Ret: Número de Reynolds terminal 

Reb: Número de Reynolds das partículas 

RNA: Rede Neural Artificial 

ROHD: Rate of height and diameter 

RSM: Response surface model 

satlin: Saturing linear transfer function  

SMA: Steric mass action 

SP: Sulphopropyl 

tansig: Hyperbolic tangent sigmoid transfer function 

trainbfg: BFGS quasi-Newton backpropagation 

traincgp: Conjugate gradient backpropagation with Polak-Ribiére updates 

traingdx: Gradient descent with momentum and adaptive learning rate backpropagation 

trainlm: Levenberg-Marquardt backpropagation 

trainrp: Resilient backpropagation 

U: Velocidade superficial, cm/h; cm/s  

UA: Unidade de atividade enzimática 

Sc: Número de Schmidt 

t: Tempo, s  



 

Carlos Eduardo de Araújo Padilha                                    dezembro/2013                                                                                                                                                                             
ix 

T: Temperatura, K 

tr: Tempo de residência, min 

u: Entrada do perceptron 

Ui: Velocidade intersticial, cm/s 

Ut: Velocidade terminal, cm/h 

v: Volume do adsorvente usado  

V: Volume do banho finito 

wij: Pesos sinápticos dos nós i na camada j da RNA 

w0: Bias do nó i na camada j da RNA 

xi: Entradas do percentron 

y: Saída da RNA 

yd: Resposta desejada 

z: Coordenada axial, cm 

ε: Porosidade do leito 

εp: Porosidade da partícula 

η: Taxa de aprendizado 

λ: Parâmetro da isoterma de Langmuir modificada 

μ: Viscosidade da solução enzimática, g/cm.s
2
; Termo de estabilização do treinamento de 

Levenber-Marquardt 

ρl: Densidade do líquido, g/cm
3 

ρp: Densidade da partícula, g/cm
3
 

σ: Desvio padrão, min 

φ: Fração de leito perfeitamente fluidizado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 

Carlos Eduardo de Araújo Padilha                                    dezembro/2013                                                                                                                                                                             
2 

 Os processos biotecnológicos tem alcançado gradativamente mais espaço na indústria, 

o que se deve, pelo menos em parte, aos avanços nas etapas de downstream processing. Esta 

designação é destinada ao conjunto de operações unitárias que visa a separação de um 

determinado bioproduto de origem animal, microbiana ou vegetal, cuja eficiência depende de 

inúmeros fatores: localização da molécula alvo, tamanho, carga, solubilidade, etc. 

 Recentemente, vem sendo dada atenção considerável ao desenvolvimento das 

operações integradas, baseadas no conceito de intensificação de processos. A redução do 

número de operações permite não só uma elevada recuperação, mas também é capaz de uma 

maior economia durante a obtenção dos produtos. Um membro desta classe downstream 

processing, a adsorção em leito expandido (ALE), é uma técnica cromatográfica baseada na 

fluidização do adsorvente, característica esta que permite a aplicação de suspensões com 

material biológico ao leito, sem que ocorra a colmatação da coluna. 

 No leito expandido a mistura das partículas é mínima e o fluxo do líquido através do 

leito aproxima-se do comportamento tubular. O ciclo de operação em leito expandido 

intercala etapas de fluidização estável e sedimentação do leito. Deste modo, as características 

hidrodinâmicas do leito expandido se combinam com as propriedades cromatográficas do 

leito fixo (Oliveira, 2003).   

 A adsorção em leito expandido, assim como outras técnicas de purificação, engloba 

uma gama de parâmetros que interferem no desempenho do processo, o que poderia tornar a 

otimização manual e descriteriosa uma tarefa quase hercúlea. Felizmente, tem-se 

desenvolvido ferramentas para analisar o seu comportamento mediante tratamento estatístico 

ou pela modelagem matemática do processo. A combinação destas informações proporciona 

know-how para o aumento de escala.   

   A aplicação do planejamento experimental permite organizar os experimentos e 

detectar as variáveis influentes, ainda que estas alternem simultaneamente. A técnica 

demonstra uma grande vantagem sobre as análises univariadas, seja pela redução do tempo 

dos ensaios ou pelo menor gasto em recursos. De maneira a descrever os sistemas com maior 

precisão, muitos recorrem aos planejamentos de segunda ordem, como por exemplo, o 

composto central (DCC). Este é caracterizado pela presença dos pontos fatoriais e central 

adicionado a pontos axiais (± α), sendo possível ainda obter-se ortogonalidade e/ou 

rotabilidade (Dean & Voss, 1999). As curvas por ele geradas são levadas à análise visando a 
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otimização da resposta do processo e este procedimento é chamado metodologia de superfície 

de resposta (RSM).  

 A modelagem matemática tem sido usada na predição de sistemas cromatográficos, o 

que auxilia na compreensão dos efeitos das variáveis operacionais e, por consequência, no 

aprimoramento da operação.  

 Conceitualmente, modelo trata-se da representação de um sistema real em termos 

matemáticos. Nos extremos existem dois tipos de modelos: o fenomenológico (ou 

mecanístico), contendo relações físico-químicas, e o empírico, baseado apenas nos 

experimentos (Roffel & Betlem, 2006).  

 O modelo mecanístico é construído a partir da partição do sistema em inúmeros 

elementos que interagem entre si, cada qual com suas equações. Este tipo pode estar ligado à 

descrição da adsorção sob a forma de equações da continuidade, a mais difundida. Ela 

engloba um conjunto de expressões de balanço de massa diferenciais, tanto na fase líquida 

como na sólida, manifestando a dinâmica do processo (Bellot & Condoret, 1991). Os 

fenômenos de dispersão axial e difusão intraparticular são geralmente incluídos no estudo da 

adsorção em leito expandido. 

 Os modelos empíricos permitem o entendimento da operação apenas com análises 

sobre os dados experimentais, o que dispensa a formulação de hipóteses e a estruturação de 

sistemas. Os modelos gerados através dos planejamentos experimentais se inserem no grupo, 

assim como as redes neurais artificiais (RNAs), porém, este último carrega consigo algumas 

peculiaridades. 

 As redes neurais artificiais são circuitos compostos por uma grande quantidade de 

unidades simples, chamados nós ou neurônios artificiais, sendo que cada elemento apresenta 

um comportamento específico. Os neurônios podem interagir com outros por meio de 

conexões externas (Haykin, 2001). A estrutura das RNAs é inspirada nas redes neurais 

biológicas. 

 As RNAs se destacam, inicialmente, pelo conceito do microcomportamento, uma vez 

que cada neurônio oferece uma contribuição no sistema entrada-saída, conservando ainda a 

ideia de paralelismo. São também mais adaptáveis que modelos empíricos, já que se utiliza de 

algoritmos de treinamento para adequar a saída da malha. A possibilidade de tratar 

simultaneamente múltiplas entradas e saídas é um diferencial no mapeamento de variáveis 
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dependentes (Baughman & Liu, 1995). Por conta da sua natureza multidisciplinar, a sua 

aplicação se dispersa em áreas como neurofisiologia, física, computação e engenharia.  

 Em resumo, o presente trabalho se insere no contexto de recuperação e purificação de 

biomoléculas, com enfoque na captura de quitosanases através da adsorção em leito 

expandido, mediante troca iônica. As ferramentas matemáticas de planejamento experimental, 

modelagem fenomenológica e redes neurais foram usadas na avaliação dos parâmetros físicos 

(análise de sensibilidade) e predição das condições de operação do sistema ALE.  

 A dissertação está dividida em cinco capítulos. Nesta seção, Capítulo 1, foi 

apresentado uma introdução aos temas abordados no trabalho. No Capítulo 2 faz-se o estudo 

da adsorção de quitosanases produzidas por Paenibacillus ehimensis na resina Streamline
®

 

DEAE. Nele são mostrados a caracterização do sistema ALE e a aplicação do Planejamento 

Composto Central na avaliação da recuperação e purificação das quitosanases em coluna. No 

Capítulo 3 é abordada a modelagem fenomenológica da adsorção de proteínas, para tanques 

agitados e para operação em leito expandido. O modelo de taxa constante e o modelo de taxa 

geral foram usados nas simulações. O desenvolvimento da rede neural voltada à simulação de 

cromatogramas de adsorção é discutido no Capítulo 4. Finalmente, no Capítulo 5, faz-se uma 

consideração final seguida pelo Apêndice. 
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2.1- Revisão Bibliográfica 

 Este item apresenta uma revisão da literatura sobre a produção de quitosanases, grupo 

de hidrolases capaz de hidrolisar quitosana, e a cromatografia líquida de adsorção voltada 

para recuperação de proteínas. O desenvolvimento e as vantagens da técnica de adsorção em 

leito expandido são mostrados. Na fundamentação dos sistemas ALE são tratadas questões de 

fluidodinâmica e transferência de massa, além de características dos adsorventes. O 

planejamento e a análise estatística de experimentos fatoriais também foram alvos de estudo. 

 

 2.1.1 - Quitina e Quitosana 

 Os carboidratos possuem duas funções básicas: armazenamento de energia e 

componente estrutural de paredes celulares e exoesqueleto de animais. Inserido na segunda 

funcionalidade, a quitina, um componente presente nos exoesqueletos de artrópodes, desponta 

como biopolímero passível de reaproveitamento industrial dada a sua composição química. A 

quitina obtida das atividades de processamento de crustáceos se encontra numa matriz 

polimérica impregnada de componentes minerais associadas a proteínas e pigmentos (Kurita, 

2001). 

 A elevação do consumo de produtos do gênero impulsionou a crescente produção de 

rejeitos industriais, os quais deveriam ser devidamente destinados ao meio ambiente, sem 

agredi-lo rispidamente. Vislumbrou-se, então, o aproveitamento direto da quitina como 

alternativa desta situação, enfrentando, contudo, a baixa solubilidade do polímero em diversos 

solventes e na sua diminuta taxa de biodegradação. Desse modo, a conversão da quitina em 

outro material tornou-se uma alternativa, graças à reação de desacetilação, produzindo assim a 

quitosana, cuja estrutura é apresentada na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 - Estrutura química da quitosana. Fonte: Pagnoncelli (2008). 

 A quitosana é um amino polissacarídeo composto principalmente de unidades de 2-

amino-2-deoxi-D-glicose (GlcN) ligadas linearmente por ligações glicosídicas β-1,4 com grau 
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de acetilação variado (Aam et al., 2010). É insolúvel em água, mas dissolve-se em soluções 

diluídas de ácidos orgânicos como ácido acético, fórmico e cítrico, além de ácidos inorgânicos 

como, ácido clorídrico diluído (Santos et al., 2003; Janegitz et al., 2007). Suas propriedades 

físicas particulares se devem, em parte, ao seu elevado grau catiônico (Chen et al., 2005).   

 

 2.1.2 - Quitosanases 

 A baixa metabolização da quitosana de alto peso molecular, aliado à sua elevada 

viscosidade, impossibilita sua aplicação em sistemas in vivo (Chen et al., 2005). 

Recentemente, a atenção foi direcionada para conversão da quitosana em oligossacarídeos 

funcionais, de elevado grau de polimerização (DP), especialmente com seis ou mais resíduos 

de glicosamina. Das propriedades destes compostos destacam-se: atividade antitumoral 

(Suzuki et al., 1986; Maeda & Kimura, 2004; Prashant & Tharanathan, 2005; Shen et al., 

2009), agente antimicrobiano (Jeon et al., 2001; Zheng & Zhu, 2003), material para 

adsorventes (Monier & Abdel-:Latif, 2012; Elwakeel et al., 2013) e atividade prebiótica (Lee 

et al., 2002). 

 Prashant & Tharanathan (2005) avaliaram os efeitos da quitosana de baixo peso 

molecular (LMWC) e dos quitooligossacarídeos (QOS) no crescimento de células tumorais e 

na neovascularização. Observaram que componentes específicos como pentâmeros, 

hexâmeros e heptâmeros conseguem suprimir a angiogênesis. 

 Para obtenção desses oligômeros com tamanho específico utilizam-se métodos que 

promovam a degradação das ligações glicosídicas, sendo os mais habituais a hidrólise ácida e 

a enzimática. Ensaios com o primeiro método revelam baixa seletividade e rendimento 

(Cabrera & Cutsem, 2005), além de gerar alguns problemas ambientais (Roncal, 2007). No 

segundo método, um grupo bem específico de hidrolases mostrou-se grande atividade na 

hidrólise da quitosana, e a elas foi designado o termo de quitosanase (EC 3.2.1.132). 

 A quitosanase foi encontrada em uma variedade de microorganismos, incluindo várias 

cepas de bactérias (Akiyama et al., 1999; Kurakake et al., 2000; Chiang et al., 2003; Sun et 

al., 2007), actinobactérias (Sakai et al., 1991) e fungos (Shimosaka et al., 1996; Zhang et al., 

2000). 

 Os mecanismos de hidrólise da quitosana podem variar de acordo com o tipo de 

quitosanase obtida, pois diferentes microrganismos produzem enzimas com determinadas 

diferenças na conformação da molécula. As quitosanases podem ser divididas em duas 
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categorias, endoquitosanases e exoquitosanases. Endoquitosanases catalisam a hidrólise de 

maneira aleatória no interior da molécula de quitosana, gerando oligossacarídeos de diversos 

tamanhos. Exoquitosanases hidrolisam as terminações não-redutoras, resultando em produtos 

finais com unidades redutoras (Peter, 2005; Pagnoncelli, 2008). 

  A atividade quitosanolítica é, normalmente, avaliada pela quantificação de grupos 

redutores formados pela ação enzimática sobre a quitosana, como mostrada na Tabela 2.1. A 

unidade de atividade (UA) para quitosanases é definida como a quantidade de enzima que é 

capaz de liberar 1 μmol de glicosamina por minuto, nas condições ótimas de hidrólise. 

Tabela 2.1 - Microrganismos com potencial quitosanolítico. 

Microrganismo Substrato 

Atividade 

enzimática 

(UA/mL) 

Fonte 

Microbacterium sp. OU001 Quitosana 118,0 Sun et al. (2007) 

Pseudomonas sp. TKU015 Quitosana 0,043 
Wang, Chen e Wang 

(2008) 

Paenibacillus ehimensis EAG1 Quitosana 3,696 Akiyama et al. (1996) 

Fusarium solani Quitosana 0,0015 Li et al. (2008) 

Aspergillus CJ22-326 Quitosana 3,61 Chen et al. (2005) 

 

 2.1.3 - Purificação de biomoléculas 

 A maioria dos produtos biotecnológicos de importância comercial é produzida em 

meios fermentativos, empregando biorreatores. A sua purificação é de extrema importância 

para os diversos setores industriais, como o farmacêutico, alimentício, têxtil, etc. O emprego 

correto de processos de purificação torna-se essencial para que se atinja êxito na seleção da 

molécula-alvo (Santana, 2006). 

 A estratégia adotada para recuperar um bioproduto depende não apenas da sua 

localização (extracelular ou intracelular), tamanho, carga e solubilidade, mas também do 

processo e o seu valor de mercado. Os processos downstream para biomoléculas envolvem 

diferentes operações unitárias incluindo centrifugação, filtração, precipitação, cromatografia e 

cristalização; cada qual classificado por sua capacidade de purificação conforme Figura 2.2.  
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Figura 2.2 - Esquema da cromatografia por adsorção em leito expandido no processo convencional 

para recuperação e purificação de bioprodutos. Fonte: Thömmes (1997). 

 Ressalta-se que o grau de pureza varia de acordo com a aplicabilidade da proteína 

isolada e, quanto maior for a exigência, o número de operações eleva-se. Por conta disso, os 

processos downstream são bastante onerosos, alcançando, em alguns casos, 80% do custo 

global (Santos, 2001). Deve ser observado também que o rendimento da purificação é 

reduzido a cada etapa adicionada ao esquema, tais perdas se atribuem à manipulação do 

produto ou mesmo a atividade proteolítica.  

 Singh & Singh (1996) consideram que a recuperação e purificação desempenham o 

papel mais importante nesta sequência, sendo chave para controlar os custos de separação de 

um produto de sua matéria-prima. Observaram que a diluição do caldo fermentado, muitas 

vezes necessária, aumenta significativamente o custo de processamento, já que requer etapas 

eficientes de concentração. 

 No desenvolvimento de um processo de purificação de proteínas o objetivo é alcançar 

rendimento máximo com alta seletividade, considerando os custos das operações empregadas 

(Silva, 2000). Tratando-se dos bioprodutos, sendo mais restrito às enzimas, o desempenho de 

qualquer técnica de purificação é evidenciado pelas variáveis rendimento e fator de 

purificação. A primeira se incumbe em estabelecer o percentual de molécula alvo que foi 
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recuperado durante a etapa, e a outra mensura o aumento da atividade específica da enzima ao 

se utilizar etapas que promovam sua purificação. 

 O rendimento da atividade enzimática é a relação entre a atividade enzimática do 

material purificado e a atividade do extrato bruto, a qual pode ser expressa em percentual: 

Atividade enzimática no material purificado
Re dim  (%) 100

Atividade enzimática no material bruto
n ento x                                (2-1) 

 O fator de purificação (FP) expressa o quão seletivo é o processo de purificação, 

relacionando as atividades específicas do material purificado e do seu estado inicial, ou seja: 

Atividade específica no material purificado
Fator de purificação = 

Atividade específica no material bruto
                                           (2-2) 

 

2.1.3.1 - Cromatografia por Adsorção  

A literatura comenta que o impacto de cada operação unitária sobre a seguinte deve ser 

considerado, e que a primeira prioridade é especificar corretamente as características de cada 

operação unitária em individual. Além disso, apresentam várias classificações, fatores e 

etapas diferentes para selecionar a operação de separação mais adequada, mas concluem que a 

melhor técnica de biosseparação, dada a sua versatilidade, é a cromatografia (Singh & Singh, 

1996; Ghose, 1999). 

 A cromatografia é um método de separação de alto desempenho e eficiência que foi 

desenvolvido inicialmente para a extração e purificação de misturas complexas (Guiochon, 

2002). No processo de cromatografia por adsorção tem-se a coluna preenchida com resinas 

adsorventes, sendo alimentada com uma mistura de componentes que serão separadas pela 

adsorção diferenciada destes ao recheio (Santana, 2011). 

 A adsorção é um fenômeno em que as moléculas presentes na fase fluida interagem e 

concentram-se na superfície do sólido sem qualquer mudança química. Esta interação física 

ocorre devido a inadequada força na superfície que atrai e mantém as moléculas (adsorbato), 

desde a vizinhança fluida na superfície do sólido (adsorvente). A adsorção é essencialmente 

um fenômeno de superfície, distinguindo-se da absorção, que implica na retenção de um 

componente no interior (Dechow, 1988). 
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 As técnicas cromatográficas de adsorção podem ser classificadas de acordo com o 

objetivo da separação. A separação analítica tem como objetivo verificar os componentes da 

mistura, de modo qualitativo ou quantitativo. Na preparativa, separa-se uma substância, a qual 

é isolada em quantidades laboratoriais, onde se obtém algumas gramas do purificado. A 

separação em processo de grande escala de produção efetua-se em escala semi-industrial ou 

mesmo industrial da biomolécula (Scopes, 1987). 

 

 2.1.4 - Adsorção em leito expandido 

 Os esquemas tradicionais de purificação de bioprodutos continham técnicas 

cromatográficas operadas em leito compactado. Entretanto, após o término da fermentação, 

tem-se um líquido com sólidos suspensos e, às vezes, de elevada viscosidade; a aplicação de 

um caldo fermentado desta natureza impossibilita o uso direto na coluna cromatográfica 

empacotada (Chang & Chase, 1996; Frej et al., 1994; Kalil et al., 2005). Em busca de provar 

a viabilidade econômica dos processos biotecnológicos, tem-se despertado interesse em 

técnicas de ações integradas, as quais possam remover material particulado e que ofereçam 

boa resolução de purificação. Tais características são observadas na adsorção em leito 

expandido (ALE). 

 A ALE é baseada na fluidização do leito de adsorventes cromatográficos. A maior 

segregação das partículas do leito, devido ao uso de adsorventes de elevada densidade, 

permite a aplicação direta de uma alimentação bruta contendo suspensão de material 

biológico. Nesta, induz-se a formação de um leito expandido estável devido à redução da 

mobilidade local das partículas de adsorvente utilizados na fluidização (Kalil, 2000; Sosa et 

al., 2001). A Figura 2.3 ilustra a comparação entre a ALE e o sistema de cromatografia 

convencional, em leito fixo. 
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Figura 2.3 - Sistemas de adsorção em leito expandido e cromatografia convencional. A aplicação da 

suspensão é representada pelas setas. Fonte: Arpanaei (2008).  

 Apesar da atual sofisticação dos sistemas de adsorção em leito expandido, muitos 

obstáculos se puseram contra o estabelecimento desta operação como alternativa viável para 

recuperação de biomoléculas. O emprego da fluidização do leito com os adsorventes 

convencionalmente utilizados na adsorção em leito fixo provoca elevada mistura entre o 

líquido e o adsorvente gerando uma dispersão axial elevada, diferindo do comportamento 

desejável de escoamento tubular apresentado pelo leito fixo e aproximando-se 

indesejavelmente ao comportamento de tanque agitado, onde a existência de apenas um 

estágio de equilíbrio compromete a eficiência do processo de separação por adsorção. Diante 

desta situação, soluções foram propostas para minimizar o grau de mistura das partículas 

adsorventes, visando o comportamento plug-flow (Oliveira, 2003). 

 Buijs & Wesselingh (1980) e Van der Wiel & Wesselingh (1989) desenvolveram uma 

coluna com pratos perfurados que servem de suporte ao adsorvente sólido, entretanto este 

regime “cascata” não reduz significativamente o grau de mistura e, consequentemente, a 

eficiência pouco difere. 

 Terranova & Burns (1989) e Chetty et al. (1991) propuseram um adsorvente 

particionado composto pela porção de afinidade não-magnética atrelada a partícula de 

material magnetizado inerte em relação a adsorção. Alcançaram-se excelentes propriedades 

com esta coluna, dada a baixa mistura observada e a capacidade de retenção elevada. A 

complexidade do adsorvente é refletida ao equipamento, que em laboratório mostrou-se ainda 

viável, mas para extrapolação de escala não foi satisfatória. 

 Draeger & Chase (1990) foram capazes de criar um leito fluidizado estável, com 

características cromatográficas similares ao do leito fixo, utilizando adsorvente 
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cromatográfico convencional baseado em agarose. A capacidade de ruptura no leito 

expandido com fator de expansão igual a 2,0 foi semelhante à do leito fixo. Entretanto, pela 

baixa velocidade de sedimentação não se pôde obter valores mais expressivos de 

produtividade. 

 Em 1993, o grupo Pharmacia Biotech introduziu novos tipos de adsorventes, produtos 

estes designados a operação em leito expandido (McCormick, 1993). As resinas Streamline 

permitiram a expansão estável do leito, operando em uma faixa maior de velocidade (100-300 

cm/h).  

 Pessoa et al. (1996) mostraram efetiva a aplicação dos adsorventes Streamline
®

 SP e 

DEAE na recuperação de inulinases da cepa Candida kefyr DSM 70106. O modelo de 

Langmuir foi utilizado para ajustar as isotermas de adsorção, resultando em qm iguais a 

5,3x10
-6

 e 4,5x10
-6

 UA/gads. A presença de células não interferiu na estabilidade do leito, 

permitindo a obtenção de fatores de purificação da ordem de 5,8, para DEAE, e 2,8, para a 

resina SP. 

 As partículas adsorventes utilizadas na adsorção em leito expandido possuem uma 

distribuição de tamanho e de densidade. Essa distribuição de tamanho e de densidade provoca 

o fenômeno de segregação do leito, que nada mais é que um gradiente de concentração dentro 

do leito, com as partículas menores ou menos densas posicionando-se na parte superior do 

leito e as partículas maiores ou mais densas posicionando-se na parte inferior (Santos, 2001).  

 

  2.1.4.1 - Hidrodinâmica 

 O comportamento fluidinâmico do leito expandido engloba três características 

primordiais, o regime de escoamento, o grau de mistura e a possibilidade de existência de 

camada estagnada entre o fluido e o adsorvente. Pode-se ressaltar que a adsorção em leito 

expandido se baseia na manutenção da fluidização estável (mais semelhante ao escoamento 

plug-flow), estabelecendo um balanço entre as propriedades fluidodinâmicas entre o leito 

fluidizado e as propriedades cromatográficas do leito fixo. 

 As primeiras tentativas de operar as colunas neste regime não obtiveram o esperado 

êxito, a inexistência de tecnologia pertinente à problemática induziu a aplicação de resinas 

comumente usadas em leito fixo (Oliveira, 2003). Este emprego provocava uma elevada 

mistura entre o líquido e o adsorvente gerando uma dispersão axial elevada, aproximando-se, 

de modo não atrativo, ao comportamento de tanque agitado, onde a existência de apenas um 

estágio de equilíbrio compromete a eficiência do processo de separação por adsorção. 
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 Uma das formas de conhecer o comportamento de um leito expandido, em função das 

propriedades físicas das partículas e do fluido, é por meio da equação de Richardson-Zaki 

(1954). Pela teoria, a velocidade terminal de uma partícula esférica (Ut) é interferida pelo 

movimento das outras (interferência populacional), conforme Equação 2-3: 

 

n

tU U                                                                                                                               (2-3)
 

 

sendo Ut a velocidade terminal de uma partícula única; ε a porosidade do leito e n o expoente 

de Richardson-Zaki, que expressa o regime de escoamento. 

 Esse modelo descreve a influência da população sobre a velocidade terminal 

individual, sendo fundamental para avaliar a expansão do leito quando este alcança o 

equilíbrio. A velocidade terminal da partícula (Ut) é calculada pela linearização por logaritmo, 

tendo como coeficiente angular o expoente de Richardson-Zaki (n) (Frej et al., 1997; Li et al., 

2003). O valor deste último, no modelo de Richardson-Zaki, pode ser calculado pelas 

seguintes expressões: 
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                     para 1 < Ret < 200                                                   (2-6) 

0,14,4Retn                                          para 200 < Ret < 500                                                (2-7) 

2,4n                                                      para Ret < 500                                                       (2-8) 

 

onde D é o diâmetro da coluna do leito expandido e o Ret é o número de Reynolds baseado na 

velocidade terminal (Richardson & Zaki, 1997). 

 No regime de Stokes, em que o Rep < 0,1, a velocidade terminal de uma partícula 

isolada Ut é dada por:  
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                                                                                                              (2-9) 
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onde g é a aceleração da gravidade, dp é o diâmetro da partícula, μ é a viscosidade do fluido, 

ρp e ρL são as densidades da partícula e do fluido. 

 O conceito de integração requer que os componentes sólidos da alimentação sejam 

incorporados como parte do processo, os quais influenciam a estabilidade, reprodutibilidade e 

na eficiência global (Férnandez-Lahore et al., 2000). Draeger & Chase (1990) avaliaram a 

influência de células de Alcaligenes eutrophus sobre a adsorção de BSA na resina aniônica Q-

Sepharose Fast Flow. Verificou-se que a expansão com caldo bruto foi superior à altura 

observada com caldo clarificado, mas que ainda obedecia a lei de Richardson-Zaki.  

 Chang & Chase (1996) examinaram o efeito da viscosidade na performance da ALE 

em uma coluna Streamline 50, preenchida pelo adsorvente Streamline
®

 SP. Utilizando o 

glicerol como promotor da viscosidade, foi verificado um aumento significativo do grau de 

mistura na presença do álcool, o que provocou perda de aproximadamente 50 % da 

capacidade dinâmica de adsorção.   

 A falta de estabilidade do leito leva ao desvio da idealidade do fluxo, o que pode ser 

observado pela formação de zonas estagnadas, canais preferenciais e pontos de agregação; 

para avaliar tal comportamento utiliza-se a técnica de distribuição de tempo de residência 

(DTR). A DTR é uma técnica estímulo e resposta (Levenspiel, 1972), que utiliza um traçador 

para definir o tipo de escoamento dentro da coluna. O conhecimento do tipo de escoamento 

existente, entre plug-flow, back-mixing ou um intermediário, interfere na cinética de adsorção 

e, consequentemente, no desempenho da coluna.  

 Férnandez-Lahore et al. (2000) estudaram a interação de células Saccharomyces 

cerevisiae em adsorventes da linha Streamline. Observou-se que, em pH neutro, a superfície 

da célula assume carga negativa, o que provocou a forte interação com a resina DEAE. As 

conseqüências destas interações na estabilidade do leito expandido foram analisadas por 

ensaios de (DTR), aplicados ao modelo PDE. Os resultados mostram o decréscimo do φ 

(fração de leito perfeitamente fluidizado) na presença de células, o qual resulta na queda de 

performance da adsorção. 

 Dentre as técnicas de estímulo e resposta existentes, as técnicas conhecidas como 

pulso e frontal, também são as mais aplicadas no estudo da expansão do leito (Santos, 2001). 

A DTR é caracterizada a partir do número adimensional de Peclet (Chang & Chase, 1996), ou 

do número adimensional similar, como por exemplo, Bodenstein (Bo) (Thömmes et al., 1995; 

Karau et al., 1997).  

2Pe N                                                                                                                           (2-10) 
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1
Bo

Pe
                                                                                                                                           (2-11)   

 Visando maximizar o número de pratos teóricos, zonas mortas e caminhos 

preferenciais devem ser eliminados, o que provocaria a minimização da dispersão axial. A 

qualidade do fluxo que é introduzido na coluna tem forte impacto na estabilidade do leito, 

mistura e desempenho do processo. O tipo do distribuidor empregado na coluna de leito 

fluidizado pode ter efeito significante na perfoma nce cromatográfica, que está intimamente 

ligado ao grau de mistura (Hjorth, 1997; Thömmes, 1997; Anspach et al., 1999; Arpanaei, 

2008). Os distribuidores são confecionados levando em consideração a perda de carga, a 

retenção do adsorvente e o esquema de limpeza. O distribuidor de prato perfurado é o mais 

aplicado para sistemas operados em leito expandido, e embora não seja ideal, tem sido 

aplicado com sucesso em processos robustos. 

 A condição hidrodinâmica na coluna ALE afeta diretamente a transferência de massa 

por diferentes fatores como velocidade e viscosidade; os efeitos sobre a constante de 

transferência de massa no filme líquido (kf) podem ser descritos pela expressão desenvolvida 

por Fan et al. (1960): 

   1/2 1/32 1.5 1 Rem
f b

p

D
k Sc

d
   

  
                                                                          (2-12) 

 O adimensional Schmidt (Sc) na expressão pode ser calculada da Equação 2-13 e 

estima a razão entre as forças viscosas e difusivas no leito expandido. O coeficiente de 

difusão molecular Dm (cm
2
/s) é obtida pela Equação 2-14 (Young et al., 1980). 

m
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                                                                                                                           (2-13)
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                                                                                               (2-14) 

O termo T representa a temperatura do fluido (K), MA é a massa molecular relativa do 

adsorvente (g/mol) e a viscosidade como μ (Pa.s). A Equação 2-12 é calculada com as 

soluções das Equações 2-13 e 2-14, e dela, percebe-se a forte influência da viscosidade sobre 

a transferência de massa no filme líquido. A velocidade do fluxo age de forma complexa 

sobre a transferência de massa por efeitos múltiplos e contrastantes na porosidade e no Reb 

(Arpanaei, 2008). 
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 Karau et al. (1997) mostraram que a difusividade no poro é fortemente dependente do 

tamanho das partículas. Eles encontraram que os adsorventes com menor diâmetro (120-160 

μm) apresentam valores de difusividade três a quatro vezes maior que aqueles obtidos com 

resinas maiores (250-300 μm), numa faixa extensa de velocidade (180-420 cm/h).  

 Chen et al. (2003) estudaram a adsorção por troca iônica de BSA e γ-globulina no 

adsorvente DEAE Spherodex M, por ensaios em batelada. A consequência da concentração 

inicial de proteínas e a densidade de adsorção sobre a difusividade no poro são investigadas, 

assumindo que a difusividade na superfície é imutável em relação a estes fatores. Para ambos 

os casos observou-se que a difusividade no poro decai com o aumento da densidade de 

adsorção média, comportamento este que pode ser representado por simples retas, na escala 

semi-logarítmica.  

 

  2.1.4.2 - Adsorventes 

 A seleção de um adsorvente é um ponto crucial nos ensaios de adsorção, uma vez que 

se deve atentar a diversos fatores: tamanho da molécula alvo, afinidade química, capacidade 

de retenção, densidade do adsorvente, viscosidade do caldo fermentado, etc. Por sorte o 

mercado disponibiliza uma diversidade de adsorventes cromatográficos, com diferentes 

propriedades físico-químicas. A Figura 2.4 mostra algumas opções encontradas no mercado. 

 

Figura 2.4 - Técnicas cromatográficas preparativas. Fonte: Shukla et al. (2007). 

 Os adsorventes disponíveis para operação em leito expandido diferem dos outros por 

sua elevada densidade. Esta característica, entretanto, pode se manifestar de maneira 
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distribuída ou concentrada. Os adsorventes do tipo Streamline, por exemplo, possuem cristais 

de quartzo dispersos na matriz de agarose, oferecendo assim, características homogêneas em 

todo o sólido. As resinas peliculares são compostas de duas fases: um gel envoltório que 

carrega os grupos ligantes e o núcleo, um material sólido (ex.zircônia-sílica, carbeto de 

tungstênio, etc.) que proporciona densidade (Palsson et al., 2000).  

 Por conta da densidade proporcionada é possível gerar a expansão estável do leito, 

ainda que submetido a elevadas velocidades. Além disso, a resistência à difusão no poro é 

reduzida dentro do adsorvente pelo encurtamento do caminho, tornando o processo ALE mais 

eficiente que a cromatografia convencional.  

 Os adsorventes de troca iônica exploram a carga distribuída sobre a superfície da 

proteína, sob condições determinadas de pH e força iônica. As proteínas são adsorvidas nas 

resinas trocadoras de íons por ligações eletrostáticas entre as cargas opostas da superfície da 

proteína e o grupo carregado do adsorvente (Santos, 2001). 

 O ponto isoelétrico (pI) da proteína é usado como determinante da carga elétrica na 

superfície da proteína. Se pH < pI a proteína assume carga global positiva, enquanto na 

condição em que o pH > pI, a carga global é negativa. Entretanto, é de se ressaltar que as 

proteínas são moléculas anfóteras, dada a presença de resíduos de aminoácidos de natureza 

básica e ácida.  

 O tipo de grupo determina o tipo (catiônico ou aniônico) e força do trocador iônico. 

Existem vários grupos que podem ser escolhidos para serem utilizados como trocador iônico; 

alguns estão listados na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 - Grupos funcionais usados como trocador de íons. 

Trocador aniônico Grupo funcional 

Dietilaminoetil (DEAE) -O-CH2-CH2-N + H(CH2CH3)2 

Aminoetil quaternário (QAE) -O-CH2-CH2-N + (C2H5)2-CH2-CHOH-CH3 

Amônio quaternário (Q) -O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-N + (CH3)3 

Trocador catiônico Grupo funcional 

Carboximetil (CM) -O-CH2-COO- 

Sulfopropil (SP) -O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CH2-CH2SO3 

Metil sulfonato (S) -O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2SO3 
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 Os grupos sulfatos, fosfatos e amino-quartenário são considerados trocadores de íons 

fortes; já os carboxilatos e amino-terciários são grupos trocadores fracos. A Tabela 2.2 

compara uma relação de trocadores iônicos comerciais que são utilizados em cromatografia 

do tipo preparativa. A escolha do adsorvente adequado deve realizada através do 

compromisso entre a eficiência de adsorção e o volume necessário de solução tampão para 

equilíbrio do adsorvente (Boschetti, 1994). 

 

 2.1.5 - Isotermas de adsorção  

 A cromatografia preparativa vem exercendo um papel importante no cenário da 

indústria farmacêutica, permitindo a extração seletiva e a purificação de uma ampla variedade 

de fármacos ativos. O conhecimento detalhado deste processo está sendo cada vez mais 

exigido por agências regulatórias. Isto implica que as isotermas de equilíbrio ou as relações 

entre as concentrações de cada componente nas duas fases, móvel e estacionária, a pressão e 

temperatura constante, devem ser determinadas para cada componente de forma precisa 

(Andrzejewska et al., 2009; Júnior, 2011). 

 O adsorvente tem características intrínsecas em que a capacidade do sólido (matriz) 

depende da massa molecular e concentração da proteína e também das condições favoráveis à 

adsorção (pH, força iônica), bem como, da forma estrutural de disposição dos sítios ativos de 

adsorção, porosidade e tortuosidade. A capacidade de adsorção do adsorvente pode ser 

determinada em experimentos em tanques agitados ou por adsorção em leito fixo por análise 

frontal (Silva, 2000). 

 O equilíbrio de adsorção é usualmente representado pela isoterma de adsorção que 

descreve a relação entre a quantidade do soluto adsorvido no adsorvente como função das 

concentrações do soluto presente na fase líquida (Guiochon et al., 2006; Júnior, 2011), o que 

lhe confere papel decisivo na descrição matemática do processo cromatográfico. Ainda que 

existam inúmeros tipos de isoterma, a aplicação do modelo proposto por Langmuir (1916) em 

sistemas de purificação de proteínas é amplamente aceita. As hipóteses que sustentam esta 

simples estrutura matemática são: número de sítios fixos e energeticamente equivalentes; 

formação de monocamada; não ocorre interação entre as moléculas adsorvidas e sítios 

vizinhos. A equação da isoterma é apresentada a seguir: 

max *
*

*d

q c
q

k c


           

                                                                                                            (2-15) 
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sendo q correspondente à quantidade de enzima adsorvida no adsorvente (UA.mL
-1

), c é a 

concentração enzimática em solução (UA.mL
-1

), qmax é a capacidade máxima do adsorvente 

(UA.mL
-1

) e kd é a constante de dissociação (UA.mL
-1

). 

 Por conta dos avanços nos métodos numéricos aplicados à cromatografia, 

principalmente na etapa de eluição, a presença de um parâmetro ligado à força iônica da fase 

móvel se fez necessária. De maneira a solucionar o problema Antia & Horváth (1989) 

agregaram ao modelo básico de Langmuir um termo exponencial de contribuição salina na 

adsorção. A equação final é dada por: 

 exp( ) *
*

1  exp( ) *

Sb kc c
q

b kcs c

 


 
                                                                                                     (2-16)                                                                                       

 Os parâmetros da equação  λ e b são correlatos de qmax e kd, apenas rearranjados de 

outra maneira. Enquanto que k é o novo termo, quase sempre positivo, que expressa a perda 

de afinidade do adsorvente pela proteína-alvo. 

 Outro modelo de isoterma bastante difundido é o proposto por Freundlich, que se 

embasa na equação de distribuição do adsorbato entre as fases líquida e sólida no equilíbrio. É 

um tipo de expressão a dois parâmetros, K e m, conforme a Equação 2-17: 

1/* * mq Kc                     (2-17) 

 

 2.1.6 - Planejamento experimental 

 O ímpeto inicial quando se trabalha com otimização de processos é monitorar a 

influência de uma variável sobre a resposta experimental, mantendo as outras variáveis 

constantes. Esta técnica de análise univariada tem a grande desvantagem de não levar em 

conta os efeitos interativos entre as variáveis estudadas, tornando incompleta a resposta do 

experimento, além de elevar o número de experimentos necessários para realizar a pesquisa 

(Araujo & Brereton, 1996).  

 A quantidade de partículas sólidas, temperatura, altura de leito e grau de expansão, 

estas são algumas condições que interferem o processo de adsorção em leito expandido, quer 

seja na formação de um leito expandido estável ou deslocando a especificidade pela molécula 

alvo. A otimização de um processo através da observação e análise de multivariáveis é 

importante para melhor compreender um sistema operacional (Oliveira, 2003).  
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 A Metodologia da Superfície de Resposta (RSM) é uma coleção de técnicas estatísticas 

na qual a resposta de interesse é influenciada por diversas variáveis, sendo o objetivo a 

otimização através da geração de um modelo matemático que estabelece o vínculo entre as 

variáveis independentes e seus efeitos sinergéticos sobre a resposta. A Figura 2.5 ilustra uma 

superfície de resposta do Rendimento (%) em função de duas variáveis (variável 1 e 3). 

 

 

Figura 2.5 – Comportamento do rendimento pela variação de duas variáveis. 

 Para aplicar a Metodologia da Superfície de Resposta é necessário selecionar um 

número fixo de níveis para cada variável independente, para enfim executar os experimentos 

com todas as combinações possíveis entre as variáveis. Normalmente o primeiro 

planejamento a ser executado é o planejamento fatorial de dois níveis (+1 e -1) para cada 

variável. Com base nas variáveis investigadas são necessários 2
n
 experimentos, onde n 

corresponde o número de variáveis independentes. Para o cálculo do erro experimental 

envolvido nos ensaios, são realizadas réplicas em condições intermediárias, o ponto central 

(nível 0). Em posse do valor do erro é possível observar se um dado efeito é significativo, 

com certo grau de confiança, por exemplo, 95% de confiança (Oliveira, 2003). 

 Com os resultados obtidos do planejamento é possível avaliar os efeitos e as interações 

sobre a resposta e determinar quais os efeitos mais significativos e ajustar empiricamente um 

modelo linear, ou de primeira ordem, correlacionando as variáveis independentes com a 

variável resposta. Se o modelo de primeira ordem não representa uma boa correlação com os 

dados experimentais, pode-se ampliar o modelo com mais 2n experimentos, mantendo 

distribuindo-se sobre o ponto central (Neto et al., 2001).  
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2.2 - Metodologia 

 Este item apresenta as metodologias empregadas para o estudo da adsorção em leito 

expandido, além dos recursos necessários para fazê-lo. 

 

 2.2.1 - Material 

  2.2.1.1 - Coluna 

 Uma coluna de vidro com diâmetro igual a 2,64 cm e 30,00 cm de altura, 

especialmente construída para se operar em leito expandido. A porção inferior da coluna foi 

preenchida por esferas de vidro, formando um leito com altura de 3 cm. Uma vez operando 

em sua forma expandida, pode-se alterar a altura da superfície acima do leito a partir do ajuste 

de um pistão móvel, que passa pelo interior da coluna. Para evitar perda de adsorvente foram 

colocadas malhas de 60 mesh nas junções inferior e superior, ou seja, na base do distribuidor e 

na superfície interna do pistão que fica em contato com o líquido dentro da coluna. 

 

  2.2.1.2 - Adsorvente 

 A resina Streamline
®
 DEAE, da Amersham Biosciences, foi escolhida para a execução 

dos ensaios. Ela compõe o primeiro grupo de adsorventes especialmente confeccionados para 

operar sob condições de fluidização. A matriz é composta basicamente por agarose acrescida 

de quartzo cristalino, o que lhe confere a capacidade de operar em diversos graus de expansão 

de maneira estável, conforme características apresentadas na Tabela 2.3.  

 

  2.2.1.3 - Material biológico 

 O microorganismo utilizado é uma bactéria gram-positiva da espécie Paenibacillus 

ehimensis NRRL B-23118, previamente isolada de amostras de solo coletado no Japão 

(Kuroshima et al., 1996). A cepa foi cedida pelo banco de microrganismos “Agricultural 

Research Service Culture Collection” (Peoria, Illinois-USA). 
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 2.2.2 - Métodos 

  2.2.2.1 - Manutenção da cepa 

 Para o procedimento de conservação das células bacterianas, após o cultivo no caldo 

nutriente, o sobrenadante foi removido através de centrifugação a 3000 rpm durante 15 

minutos a 5 
o
C. Ao precipitado foi adicionado 1,0 mL de glicerol a 10% (v/v), e por fim 

armazenado em freezer a -20 
o
C. Segundo Pagnoncelli (2008), este procedimento quando faz 

uso do armazenamento em nitrogênio líquido dispensa a efetuação periódica de repique, 

enquanto que nas estocadas em freezer a renovação era feita a cada seis meses.  

 

Tabela 2.3 - Características da resina Streamline
®
 DEAE. 

Produto Descrição 

Tipo de troca Fracamente aniônica 

Grupo funcional -O-CH2CH2-N+(C2H5)2H 

Capacidade iônica 0,13-0,21 mmol Cl
-
/mL de adsorvente 

Porosidade 4x10
6
 Daltons (proteínas globulares) 

Matriz Macroporosa, ligação cruzada de agarose; 6%, 

contendo cristal de quartzo 

Forma de partícula esférica, 100-300 mm 

Tamanho médio de partícula 200 μm 

Densidade média da partícula Aproximadamente 1,2 g/mL 

Grau de expansão a 300 cm/h 2-3 

pH de estabilidade  

Faixa de trabalho 2-13 

Estabilidade química Todos os tampões aquosos 

normalmente utilizados 

NaOH 1M 

etanol 70% 

solventes orgânicos 

Evitar agentes oxidantes 

Estabilidade física A geração de finos em operação normal do 

leito expandido é desprezível. Evitar 

operações cisalhantes de drenagem, 

escoamento. 

Capacidade de adsorção No mínimo 40 mg BSA/mL de adsorvente 

Estocagem Etanol 20% 
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  2.2.2.2 - Fermentação 

 A partir de um concentrado celular, conservado em glicerol 10 % (v/v) a -20 
o
C, foi 

adicionado 1 mL da suspensão de células em um Erlemeyer de 250 mL, tendo 50 mL do meio 

Inóculo, conforme a Tabela 2.4 com pH 7,0, sob agitação de 120 rpm e temperatura fixada em 

36
0
C durante 24h. Este primeiro cultivo foi chamado de pré-inóculo. 

Tabela 2.4 - Meios de cultivo. 

Composição Inóculo (g/l) Meio de produção (g/l) 

Peptona 1,0 6,0 

Extrato de levedura 1,0 - 

Sulfato de magnésio 

heptahidratado 

0,5 0,5 

Fosfato dibásico de potássio 1,0 1,0 

Glicose 2,0 1,0 

Quitosana - 3,0 

 

  Em uma etapa seguinte, 45 mL do mesmo meio (Inóculo) foram inoculados 

com 5 mL do pré-inóculo e cultivados por mais 4 horas em condições de incubação idênticas.  

 Para produção do complexo quitosanolítico transferiu-se 5 mL do cultivo anterior a 45 

mL de meio Yabuki modificado (Pagnoncelli, 2008; Araújo, 2011). Da composição do meio 

de produção vê-se que a fonte de carbono foi parcialmente substituída pela quitosana, cuja 

presença fomenta a indução. Os Erlenmeyers após inoculação foram incubados a 120 rpm e 

temperatura de 36 
o
C durante 48 h. O produto foi armazenado em freezer a -20 

o
C, acrescido 

de 0,05 % de azida de sódio. Em alguns experimentos foi necessária a remoção de material 

biológico, para tanto se realizou a centrifugação do caldo a 3000 rpm durante 15 min e 

temperatura de 5 
o
C.     

 

  2.2.2.3 - Determinação da atividade enzimática 

 A determinação da atividade acompanhou os seguintes passos: 250 μL de extrato 

enzimático foram incubados com 250 μL de solução de quitosana (1% m/v), esta fora 

solubilizada em HCl em pH igual a 6,0. Após aquecimento da mistura em banho termostático 

durante 30 minutos a 55 
o
C, interrompeu-se a reação por fervura ao decorrer de 10 minutos. A 

geração de açúcares redutores foi analisada pelo método DNS, usando D-glicosamina como 

padrão (Miller, 1959). Uma unidade de atividade quitosanolítica (UA) será definida como a 
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quantidade de enzima capaz de formar 1 μmol de D-glicosamina por minuto nas condições 

descritas acima. 

 

  2.2.2.4 - Determinação da concentração de proteínas totais 

 A determinação do conteúdo protéico nas amostras foi realizada pelo método de 

Bradford (Bradford, 1976), o procedimento foi executado pela adição de 1,4 mL de reagente 

Coomassie a 100 μL de extrato enzimático, sendo a mistura levada para detecção por 

espectroscopia de absorção molecular. A concentração de proteínas pode ser obtida por 

análise da curva de calibração, a faixa de observação foi 0,1-1,4 mg/mL. A proteína albumina 

de soro bovina (BSA) foi usada como padrão. 

 

  2.2.2.5 - Determinação das condições iniciais de adsorção 

A escolha das condições de adsorção é fundamental para o sucesso da operação, uma 

vez que estas definem uma dada interação entre o adsorvente e o adsorbato. Para as proteínas, 

o pH e a força iônica exercem papéis importantes na estrutura da biomolécula, bem como em 

sua carga líquida, e por isso, atuam de forma decisiva sobre a adsorção em resinas de troca 

iônica. 

Para determinação das condições iniciais foram realizados ensaios de adsorção em 

batelada. Em frascos Erlenmeyer de 50 mL foram acomodados 9 mL de caldo fermentado 

clarificado juntamente com 4 mL da suspensão (1:3) de resina em solução tampão, conforme 

Makino (2004). Os frascos foram condicionados a rotação fixa de 150 rpm e temperatura 

ambiente.  

Primeiramente, de modo a varrer uma extensa faixa de pH, foram usados diversos 

tampões, cada qual com sua região de estabilidade química. As soluções preparadas foram: 

tampão Acetato na faixa 4,5-5,5; tampão Fosfato na faixa 6,0-8,0 e tampão Tris-HCl na faixa 

7,0-9,0. A força iônica das soluções foi fixada em 0,05 M. A quantidade de atividade retida na 

fase sólida e a razão atividade/proteínas totais adsorvidas foram calculadas de acordo com a 

Equação 2-18: 

 0

ads

V c c
q

V


                                                                                                                     (2-18) 
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sendo q a quantidade adsorvida na resina, V o volume de extrato enzimático, c0 o valor de 

atividade inicial, c o valor de atividade no equilíbrio e Vads o volume de adsorvente. 

 

  2.2.2.6 - Expansão do leito 

 Um parâmetro essencial para o estudo da hidrodinâmica em processos de ALE é o 

grau de expansão, que é a razão entre altura do leito expandido (H) e a altura inicial (H0), para 

uma dada velocidade aplicada (Santos, 2001; Cavalcanti, 2010). As alturas de leito fixo com 

5, 7,5 e 10 cm foram estudadas nos ensaios. Conforme mencionado anteriormente, o grau de 

expansão foi calculado pela Equação 2-19: 

 

0

Grau de expansão  
H

H
                                                                                                    (2-19) 

 

Os ensaios de expansão foram realizados com a resina Streamline
®

 DEAE em 

diferentes soluções, o que permitiu determinar o expoente de Richardson-Zaki e a velocidade 

terminal da partícula na diluição infinita. Os procedimentos para determinação destes 

parâmetros seguiu a metodologia proposta por Kalil (2000). 

 

  2.2.2.7 - Determinação do tempo de residência (DTR) 

Os ensaios experimentais de DTR com o leito expandido foram realizados buscando-

se determinar o estágio de mistura associado a cada grau de expansão. Usou-se como traçador 

glicose adicionado ao tampão Fosfato pH 8,0 e 0,05 M, na concentração de 0,1 g/mL.  

Nos ensaios o leito cromatográfico assumiu valores de 5, 7,5 e 10 cm de altura. Em 

seguida, para cada grau de expansão, foi ajustado um certo valor de potência da bomba para 

promover a alimentação. Primeiramente aplicou-se 200 mL do tampão, permitindo equilibrar 

o sistema às condições predefinidas. Finalizada esta parte, a carga foi substituída por 300 mL 

de tampão com traçador, seguida da inicialização da coleta que se procedeu pela amostragem 

de 1 mL a cada 10 mL de passante. Este estágio caracteriza-se pela estabilidade da leitura de 

absorbância máxima, ou seja, a etapa de sinal positivo. 

Terminada a corrida do traçador, trocou-se a fase móvel por uma isenta de glicose e o 

tempo zero foi estabelecido. O escoamento foi mantido até que se verificasse o registro de 

absorbância nula (valores em desvios). 
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 A técnica de pulso frontal por sinal negativo, juntamente com os modelos de dispersão 

axial em tanques em série foi usada para encontrar os valores do coeficiente de dispersão axial 

(Daxial) e o número de pratos teóricos (N), conforme Equação 2-20 a seguir: 

 

2

2

rtN


                                                                                                                                (2-20) 

 

 A Figura 2.6 ilustra como se estima a distribuição do tempo de residência (DTR) 

através dos dados experimentais. 

 

 o tempo de residência (tr), que é a distância entre a leitura do tempo inicial até que este 

alcance a metade desta leitura; 

 o desvio-padrão (σ), que é a metade da distância entre os pontos da leitura 15,85 e 

84,15 %. 

 

 Com a substituição desses dados na Equação 2-20, foram obtidos o número de pratos 

teóricos (N) e, a partir da Equação 2-10, o número de Peclet (Pe) (Fernández-Lahore et al., 

2001; Santos, 2001). 

 

2 axl

UH
N

D
                                                                                                                          (2-21) 

 

 

Figura 2.6 - Técnica pulso frontal por sinal negativo. Fonte: Cavalcanti (2010). 
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 2.2.2.8 - Isoterma de adsorção  

 De início prepararam-se soluções com diferentes concentrações de enzima diluídas em 

tampão Fosfato pH 8,0 e 0,05 M, sendo determinadas as atividades iniciais de cada solução. 

Em cada Erlenmeyers de 50 mL distribuiu-se 1 mL da suspensão tampão-resina na proporção 

de 1:3 e 9 mL do extrato enzimático. Os frascos foram vedados e mantidos sob agitação a 

25
o
C até atingir o tempo necessário para o equilíbrio. Após este período, a atividade 

enzimática do sobrenadante foi medida e a quantidade de atividade adsorvida na fase sólida 

foi calculada de acordo com a Equação 2-15.  

 A presença do sal interfere na adsorção de proteínas em trocador iônico, pela mudança 

da estrutura terciária da biomolécula. De modo a verificar o efeito da cosmotropia sobre a 

capacidade de retenção das quitosanases, os sais NaCl, Na2SO4 e (NH4)2SO4 foram 

selecionados. A faixa de concentração de sais aplicada variou de 50 a 200 mM. 

 Com os valores da atividade enzimática no equilíbrio, tanto para fase solúvel como 

para a fase sólida, alguns modelos de isotermas foram aplicados e os desvios de cada ajuste 

foram estimados.  

 

 2.2.2.9 Cinética de adsorção 

 Visando observar o comportamento da interação enzima-resina com o tempo, foram 

feitas avaliações da concentração em tempos pré-determinados. Em Erlenmeyers de 50 mL 

foram adicionados 9 mL de caldo fermentado clarificado ou não-clarificado juntamente com 

0,25 mL da suspensão de resina em tampão Fosfato 0,05 M.. Retiraram-se amostras em 

intervalos pré-determinados ao longo de aproximadamente 2 h, verificando-se a atividade 

enzimática final sobre a inicial (C/Co) em função do tempo. A quantidade de atividade 

adsorvida na fase sólida será calculada de acordo com a Equação 2-18. 

 

   2.2.2.10 Efeito do material biológico 

 Após cultivo dos microorganismos o extrato bruto obtido contém células e quitosana 

parcialmente hidrolisada, as quais podem interferir na purificação das quitosanases. Para 

estimar a influência dos sólidos na adsorção, foram realizados experimentos em coluna na 

presença ou ausência de material biológico. 



Quitosanase e Adsorção em Leito Expandido 

Carlos Eduardo de Araújo Padilha                                    dezembro/2013                                                                                                                                                                             
29 

 
Em ambos os ensaios partiu-se de uma altura de leito empacotado de 7,5 cm. A etapa 

de equilíbrio ocorreu por fluxo ascendente de 250 mL de tampão Fosfato 0,05 M e pH 8,0 

antes da passagem de 200 mL do caldo fermentado (clarificado e não-clarificado). Na etapa 

de lavagem aplicou-se 160 mL do tampão Fosfato acrescido de glicerol (20 % v/v), visando 

uma maior eficácia na remoção dos componentes fracamente ligados. 
 

 Encerrada a lavagem, o leito foi compactado a 7,5 cm, porém a direção do fluxo foi 

mantida. Aplicou-se tampão de equilíbrio adicionado de NaCl em concentrações variadas de 

300, 700 e 1000 mM. De maneira a evitar a mistura durante a recuperação da enzima, a 

velocidade superficial foi fixada em 50 cm/h. A atividade quitosanolítica e a concentração de 

proteínas foram medidas em todo o processo de adsorção, lavagem e eluição.  

 

  2.2.2.11 - Planejamento experimental 

 As condições de cada ensaio foram definidas com o planejamento composto central 

(DCC), possuindo três repetições no ponto central. Os fatores levados a estudo foram a 

velocidade superficial e a concentração do tampão de equilíbrio, conforme Tabela 2.5. Os 

valores reais destas variáveis estão dispostos na Tabela 2.6. 

   Os procedimentos descritos no subitem 2.2.2.11 se repetiram no planejamento 

experimental, exceto na carga, já que o caldo fermentado não passou por centrifugação. A 

atividade enzimática, assim como a concentração de proteínas totais, foram padronizadas para 

0,26 UA/mL e 0,17 mg/mL, respectivamente.  

 Os resultados do planejamento foram avaliados em termos de rendimento (Equação 2-

1), sendo descrito em percentagem, e fator de purificação na eluição 0,3M NaCl (Equação 2-

2). O software Statistica 7.0 foi usado para analisar o planejamento composto central, 

mantendo o grau de confiança em 95% (p = 0,05).   

 

  2.2.2.12 - Eletroforese 

 As frações de proteínas após cada etapa de processo foram submetidas a análise 

qualitativa através de eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE), o que possibilitou a 

identificação das proteínas nas frações coletadas. As análises de eletroforese em gel de 

poliacrilamida foram realizadas de acordo com protocolo descrito por Laemmli (1970). 
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Tabela 2.5 - Níveis codificados para o planejamento composto central na otimização da adsorção de 

quitosanases.  

Ensaio Força iônica Velocidade superf. 

(1) -1,00 -1,00 

(2) +1,00 -1,00 

(3) -1,00 +1,00 

(4) +1,00 +1,00 

(5) 0,00 0,00 

(6) 0,00 0,00 

(7) 0,00 0,00 

(8) -1,41 0,00 

(9) +1,41 0,00 

(10) 0,00 -1,41 

(11) 0,00 +1,41 

 

Tabela 2.6 - Condições reais estudadas pelo DCC. 

Fatores -1,41 -1 0 +1 +1,41 

Força iônica (mM) 7,57 20,00 50,00 80,00 92,43 

Velocidade 

superficial (cm/h) 
46,9 80,0 160,0 240,0 273,1 
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2.3 – Resultados 

 O corrente item tem por objetivo apresentar e discutir os resultados de caracterização 

do sistema adsortivo e desempenho da coluna cromatográfica na recuperação das quitosanases 

produzidas por Paenibacillus ehimensis NRRL B-23118.  

 Nos ensaios em tanques agitados foram determinadas as condições químicas 

adequadas para retenção das quitosanases, bem como a influência de sais na capacidade de 

adsorção. Nos estudos de comportamento hidrodinâmico verificou-se os valores da velocidade 

terminal, o coeficiente de Richardson-Zaki e, principalmente, o grau de mistura, que é 

indicado pelo número de pratos teóricos e pela dispersão axial. 

 O planejamento experimental foi usado como ferramenta para determinar o efeito de 

algumas variáveis sobre o desempenho da coluna, em termos de rendimento e fator de 

purificação. 

 

 2.3.1 - Ensaios de adsorção em batelada 

 Nesta etapa os ensaios de adsorção foram realizados na faixa de pH 4,5 a 8,5, 

utilizando os tampões Acetato (4,5-5,5), Fosfato (6,0-8,0) e Tris-HCl (7,0-8,5), na 

concentração salina de 0,05 M. A distribuição em diferentes pH não provocou diferença 

significativa na atividade enzimática inicial do caldo; este apresentou atividade por volta de 

0,17 UA/mL. Como se observa na Figura 2.7, a capacidade de retenção da enzima se eleva em 

regiões mais básicas, alcançando o seu máximo em 1,5 UA/g, pelo uso do Tampão Fosfato 

pH 8,0.     

 A seletividade do adsorvente à molécula-alvo é importante para o bom desempenho do 

sistema cromatográfico, dessa forma, nos ensaios em tanques agitados, assim como a 

atividade, a concentração de proteínas contaminantes também foi registrada. A Figura 2.8 

apresenta a razão entre as atividades enzimáticas específicas antes e após o contato com a 

resina, nas diferentes condições de pH.  
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Figura 2.7 - Influência do pH na capacidade de retenção da enzima. 

 A proporção manteve-se em nível favorável em praticamente todos os casos, com 

valores abaixo de um. Valores elevados desta relação indicam que o complexo enzimático 

ainda permanece disperso em solução, enquanto que produtos indesejáveis foram adsorvidos. 

Pelos dados de adsorção vê-se que o tampão Fosfato 0,05 M e pH 8,0 desponta sobre as 

outras soluções tamponantes, e por isso, a sua utilização foi estendida aos experimentos 

subsequentes. 

 

 
Figura 2.8 - Influência do pH na razão de atividade específica do meio. 
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 2.3.2 - Ensaios de expansão do leito 

 Os ensaios de expansão foram realizados visando observar a estabilidade do leito de 

resina de troca aniônica em função da velocidade superficial aplicada, assim como o efeito da 

altura de leito sedimentado nos parâmetros de Richardson-Zaki. 

 Na Figura 2.9 estão dispostos os perfis de expansão da resina Streamline
®

 DEAE pela 

passagem de diferentes fluidizantes, com altura inicial de leito fixada em 7,5 cm. O grau de 

expansão pode ser estimado em cada ponto pela Equação 2-19. Os demais gráficos de 

expansão são mostrados no Apêndice B.  

 Pela observação dos gráficos de perfil de expansão, nota-se que a altura do leito varia 

de maneira linear em relação à velocidade, comportamento este mais evidenciado em alturas 

maiores. Dentro das condições selecionadas, viu-se que o leito atingiu grau de expansão na 

ordem de 2,4 a 3. Estes resultados podem ser comparados àqueles obtidos na literatura: Hjorth 

et al. (1995) observaram a linearidade da altura do leito frente ao aumento da velocidade 

superficial, nos ensaios de expansão das resinas Streamline
®
 DEAE e SP. Em seus 

experimentos foi verificado que a altura do leito expandido tornava-se três vezes maior do que 

a altura do leito fixo, com velocidade de 300 cm/h. Chang & Chase (1996) avaliaram as 

características da expansão da resina Streamline
®

 SP em soluções com elevada viscosidade. 

Nos ensaios com as soluções de 25 % e 30 % de glicerol, os valores de grau expansão 

alcançaram 3,2 e 4,9 na velocidade de 250 cm/h. 

 

 
Figura 2.9 - Expansão da Streamline

®
 DEAE em função da velocidade. H0 = 7,5 cm. 
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 A Figura 2.10 expõe a relação entre a velocidade superficial e a porosidade do leito, na 

escala de logaritmo natural. A partir destes dados a regressão linear foi realizada e os 

parâmetros de Richardson-Zaki obtidos são mostrados na Tabela 2.7.   

 

 
Figura 2.10 - Relação entre ln U (velocidade superficial) e ln ε. H0 = 7,5 cm. 

As velocidades terminais estimadas, nas diferentes condições de leito fixo, se 

distribuem em uma faixa que compreende de 728,0 a 1186,9 cm/h. Esta região extensa foi 

observada por conseqüência da aplicação de soluções com elevada viscosidade. Santos (2001) 

obteve para a mesma resina usando tampão Acetato/Ácido acético e Tris/HCl valores de 

velocidade que variaram de 921,6 a 1465 cm/h. Kalil et al. (2005) utilizaram a resina 

Streamline
®
 SP na purificação de inulinases produzidas por Kluyveromyces marxianus, 

encontrando velocidade terminal igual a 1056 cm/h na passagem do caldo fermentado.  

A Tabela 2.7 apresenta também os resultados comparativos entre as velocidades 

terminais obtidas da equação de Richardson-Zaki (experimental) e da relação no regime de 

Stokes (calculada) (Equações 2-3 e 2-9), além do erro relativo ao valor teórico. No cálculo da 

velocidade terminal por Stokes o diâmetro médio das partículas adsorventes foi estabelecido 

em 200 μm. Pelos valores nota-se que, com exceção do caso com o tampão Fosfato 

adicionado de glicerol, a consideração de fluxo laminar é aceitável, já que os desvios 

observados foram relativamente baixos.   

Observou-se também que os valores do expoente de Richardson-Zaki (n) se mostraram 

próximos, variando de 5,23 a 6,77. A diferença observada pode ser atribuída às propriedades 

dispares das soluções, como a presença de material suspenso e, principalmente, a viscosidade. 
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Nos ensaios utilizando tampão de lavagem e caldo não-clarificado, fluidizantes com maior 

viscosidade, os valores do expoente foram superiores àqueles aplicando o tampão de 

equilíbrio ou mesmo caldo clarificado. Chang & Chase (1996) chegaram à mesma conclusão; 

na aplicação das soluções com 25 % e 32 % de glicerol os expoentes de Richardson-Zaki 

foram 5,09 e 5,78, valores superiores ao envolvido com a solução isenta de glicerol, que 

obteve 4,71. 

    Pelas Tabelas 2.7, B.2 e B.3, nas três condições de altura de leito, percebe-se uma 

tendência de queda do valor de n com a elevação do parâmetro da coluna. É fato que o 

aumento da altura do leito ocasiona maior resistência (perda de carga) à passagem das 

soluções, o que reduz a mistura dentro da coluna. Oliveira (2003) investigou a influência da 

altura do leito sedimentado sobre este parâmetro, na ocasião a faixa estudada variou de 10 a 

30 cm; entretanto, os resultados não mostraram uma direção aparente.  

Tabela 2.7 - Parâmetros de Richardson-Zaki na condição de leito fixo igual a 7,5 cm. 

Fluidizante 

Expoente de 

Richardson-Zaki    

(n) 

Ut experimental 
(cm/h) 

Ut calculada 

(cm/h) 

Erro Relativo 

(%) 

Tampão Fosfato 5,42 927,1 1202,7 -22,9 

Tampão Fosfato + 

20% Glicerol 
6,56 934,0 610,2 53,1 

Caldo Clarificado 5,92 949,0 961,7 -1,3 

Caldo Não-

Clarificado 
6,77 1186,9 937,1 -26,7 

 

De acordo com Richardson & Zaki (1954) que estudaram a fluidização de partículas 

com tamanho entre e atuando na região 0,2<Ret<500, o fluxo é considerado laminar quando 

os valores variam de 4,65 a 2,39. Theodossiou et al. (2002) usando adsorventes da linha 

Streamline
®
 estenderam esta conclusão para valores mais acentuados de n, na ordem 6,55. Por 

este intervalo mais amplo, pode-se inferir que o regime laminar ocorre nos casos em destaque. 

Segundo Chase & Draeger (1992), para obter sucesso na purificação de proteínas usando a 

ALE, a formação de um leito estável é fundamental. 

 

 2.3.3 - Determinação do Tempo de Residência (DTR) 

A análise do pulso de traçador fornece uma descrição quantitativa da situação 

hidrodinâmica (dispersão axial, presença de canais preferenciais e zonas estagnadas) da ALE. 

A Figura 2.11 mostra as curvas de DTR para o traçador glicose, na concentração de 0,1 g/L, 
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passando através de um leito de 7,5 cm de altura. Para as alturas iniciais do leito de 5 e 10 cm, 

os gráficos encontram-se no Apêndice C. 

 

 
Figura 2.11 - Curvas de DTR em diferentes velocidades superficiais, com H0 = 7,5 cm. 

Os resultados das Tabelas 2.8, C.1 e C.2 foram obtidos conforme metodologia aplicada 

por Fernández et al. (2000), Yamamoto et al. (2001) e Santos (2001). O número de pratos 

teóricos (N) expressa uma medida de eficiência do sistema cromatográfico, este, contudo, 

apresentou valores baixos no presente estudo, mesmo na condição de 10 cm de altura. Os 

valores de N foram inferiores a 2,2 e o seu máximo foi obtido no ensaio de leito expandido 

com 80 cm/h e leito sedimentado de 10 cm. O aumento da altura do leito demonstrou ter 

efeito positivo sobre o parâmetro, porém muito aquém do que se observa em outros trabalhos. 

 Santos (2001) avaliou a hidrodinâmica pelo mesmo modelo de DTR em três sistemas 

com adsorventes distintos. O número de pratos teóricos foram 55,5, para uma resina do tipo 

pelicular; 21,6, para um adsorvente Streamline; e 23,1 para a Macrosorb K4AX. Silveira et al. 

(2009) pesquisaram o efeito da velocidade superficial sobre o grau de mistura da coluna de 

adsorção em leito expandido. O adsorvente utilizado no estudo foi a Amberlite IRA 410, um 

trocador aniônico que se caracteriza por sua elevada densidade. A análise de DTR resultou em 

valores de N no intervalo de 37,09 a 16,89.  

 A dispersão axial (Daxial) é estimada pela Equação 2-21, já em posse do número de 

pratos teóricos. Os níveis deste parâmetro foram, obviamente, mais elevados do que o 

esperado, variando de 8,158x10
-6

 a 7,960x10
-5

 m
2
/s. Thömmes et al. (1996) encontraram 
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valores de dispersão na faixa de 6,4x10
-6

 a 9,2x10
-6

 m
2
/s em colunas com 6,0 cm de altura de 

leito sedimentado e velocidades de 205,2 a 374,4 cm/h. Oliveira (2003) avaliou a dispersão 

axial envolvida em colunas contendo a Streamline
®
 Phenyl, observando baixos valores do 

parâmetro, na ordem de 10
-7

 m
2
/s. Entretanto, Taheri et al. (2012) verificaram nos ensaios de 

DTR que a dispersão axial mantinha-se na ordem de 10
-6

 a 10
-5

 m
2
/s, ao longo da coluna. A 

resina Streamline DEAE foi usada e as alturas iniciais foram de 10 e 12 cm de leito fixo.  

 Observa-se por estes resultados que há um elevado grau de mistura associado à 

operação, problema ocasionado possivelmente pela influência do distribuidor e/ou da baixa 

razão entre a altura do leito empacotado e o diâmetro da coluna (ROHD). 

 

Tabela 2.8 - Parâmetros obtidos da análise de DTR, na condição H0 = 7,5 cm. 

Leito H(cm) N HETP (cm) ε U (cm/h) Daxial (m
2
/s) 

Empacotado 7,5 1,98 3,789 0,444 80 9,481x10
-6 

 11,2 1,55 7,249 0,628 80 1,156x10
-5

 

Expandido 15,4 1,29 11,911 0,729 160 3,820x10
-5

 

 18,5 1,12 16,597 0,775 240 7,258x10
-5

 

 

 2.3.4 - Cinética de adsorção 

 A Figura 2.12 ilustra as curvas cinéticas de adsorção, cujas atividades enzimáticas 

iniciais foram 0,232, 0,142 e 0,079 UA/mL. Observa-se que o decaimento da atividade 

assumiu comportamento bem característico a este tipo de ensaio, atingindo o equilíbrio após 

30 minutos.   

 

 2.3.5 - Isotermas de adsorção 

 As isotermas foram realizadas seguindo a metodologia descrita em 2.2.2.9. As Figuras 

2.13 e 2.14 mostram a influência da força iônica sobre os perfis das isotermas de adsorção, na 

concentração de 50 a 200 mM. Os modelos de Langmuir (original e modificado) e Freundlich 

foram usados para o ajuste das curvas. Os ensaios de adsorção envolvendo o sulfato de 

amônio não produziram resultados satisfatórios, e por essa razão, não foram discutidos. 
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Figura 2.12 - Cinéticas de adsorção das quitosanases do extrato bruto clarificado diluído em tampão 

Fosfato 0,05 M e pH 8,0.  

 

 

Figura 2.13 - Isoterma de adsorção em tampão Fosfato 0,05 M e pH 8,0, na presença de cloreto de 

sódio. 

 

 Percebe-se, a partir dos dados obtidos, que a adsorção das quitosanases foi afetada 

mesmo nas concentrações mais baixas de sal. A capacidade de adsorção (q*), nos ensaios 

envolvendo 50 mM de Na2SO4, atingiu máximo em 3,4 UA/g, enquanto que na concentração 

de 200 mM o valor obtido foi sete vezes menor. Este comportamento foi semelhante ao 
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observado nos ensaios com NaCl, ainda que mais ameno, no qual a passagem de 50 mM para 

200 mM reduziu o valor de q em três vezes. 

 Os erros relativos envolvidos a cada modelo estão organizados na Tabela 2.9. Os 

modelos testados se ajustaram adequadamente às isotermas, com valores de R
2
 maiores que 

0,88. Após análise da Tabela, vê-se que o modelo de Freundlich conseguiu descrever com 

maior eficácia as curvas para ambos os casos, principalmente para os ensaios com o sal 

sulfato de sódio. 

 

 

Figura 2.14 - Isoterma de adsorção em tampão Fosfato 0,05 M e pH 8,0, na presença de sulfato de 

sódio.  

 

 Pelos dados não se observa uma tendência bem definida entre a elevação dos desvios 

com a concentração salina. Este fato pode ser atribuído a simples estrutura dos modelos, os 

quais podem ignorar termos importantes para descrição da adsorção em sistemas multi-

proteínas. Contudo, Chen; Hu; Wang (2006) observaram a adsorção da proteína BSA em 

tanques agitados, usando o adsorvente de troca iônica DEAE Spherodex M. Lá notou-se a 

queda da precisão do modelo SMA (mais robusto que a expressão de Langmuir) à medida que 

a concentração salina aumenta, na passagem de 10 para 110 mM de NaCl.  
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Tabela 2.9 - Erros percentuais estimados após ajuste das isotermas. 

 NaCl Na2SO4 

Concentração Langmuir 
Langmuir 

modificado 
Freundlich Langmuir 

Langmuir 

modificado 
Freundlich 

50 mM 14,81 14,80 13,36 13,51 13,51 14,11 

100 mM 21,59 21,59 20,52 16,39 16,43 13,78 

150 mM 21,82 21,82 14,32 24,69 24,69 13,88 

200 mM 43,78 43,77 35,06 7,67 7,66 8,76 

 

 2.3.6 - Avaliação da presença de células na adsorção 

 As Figuras 2.15 e 2.16 mostram os cromatogramas obtidos após os ensaios de 

purificação do caldo clarificado e não-clarificado. As condições impostas nas etapas de carga, 

lavagem e eluição foram idênticas, a única diferença está na presença do material biológico. 

As Tabelas 2.10 e 2.11 apresentam os dados de atividade enzimática e proteínas totais de cada 

cromatograma, a partir dos quais são calculados o rendimento e o fator de purificação. 

 

 

Figura 2.15 - Cromatograma do ensaio com caldo bruto clarificado, na condição de 0,05 M e pH 8,0, 

com velocidade superficial de 160 cm/h. 
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Figura 2.16 - Cromatograma do ensaio com caldo bruto não-clarificado, na condição de 0,05 M e pH 

8,0, com velocidade superficial de 160 cm/h. 

 

 No ensaio com caldo clarificado observou-se duas bandas de proteínas na eluição, nas 

concentrações de 0,3 e 0,7 M de NaCl. A atividade enzimática tem seu pico nos primeiros 

instantes e decresce gradualmente até o fim da eluição. O rendimento da operação foi 

estimado em 37,25 %, enquanto que o fator de purificação alcançou o valor de 0,97. 

 No ensaio com caldo não-clarificado as bandas de proteínas e a atividade são eluídas 

de maneira semelhante ao observado com caldo clarificado. O rendimento alcançado foi de 

36,20 % e o fator de purificação obtido foi de 0,72. É de se destacar que os valores de fator de 

purificação em ambas as situações são menores do que um, ou seja, nas condições 

estabelecidas, o adsorvente tem preferência pelos contaminantes em detrimento da enzima.   

 Os valores de capacidade dinâmica de adsorção observados foram 1,00 UA/g, sem 

células, e 1,07 UA/g, com células (a suave disparidade pode ser desconsiderada visto as 

diferentes características dos extratos brutos usados). Estes resultados foram bem inferiores às 

capacidades estáticas observadas no Apêndice D e no item 2.3.5.  

 Fernández et al.(2000) provaram a influência de células de S. cerevisiae na adsorção 

da BSA em resinas Streamline. Foi verificado que a capacidade dinâmica de retenção da resina 

Streamline
®
 DEAE reduz em 31% na presença de 5% de células, em relação à solução livre 

de material biológico. Kalil et al. (2005) verificaram que as células não interferiram sobre a 

eficiência da adsorção das inulinases na Streamline
®
 SP. O grau de expansão de valor dois foi 

usado no experimento e 10 cm de altura de leito sedimentado. 



Quitosanase e Adsorção em Leito Expandido 

Carlos Eduardo de Araújo Padilha                                    dezembro/2013                                                                                                                                                                             
42 

Tabela 2.10 - Dados da purificação do caldo fermentado clarificado. 

Etapa Volume At. Enz. (UA) Prot. Total (mg) FP(0,3M ) Rend. (%) 

Extrato bruto 200,0 51,61 34,55 1 100 

Carga 200,0 26,34 19,24 - - 

Lavagem 160,0 7,81 2,90 - - 

Eluição 240,0 19,05 12,87 0,97 37,25 

 

Tabela 2.11 - Dados da purificação do caldo fermentado não-clarificado. 

Etapa Volume At. Enz. (UA) Prot. Total (mg) FP(0,3M) Rend. (%) 

Extrato bruto 200,0 53,87 34,42 1 100 

Carga 200,0 26,94 17,67 - - 

Lavagem 160,0 5,16 2,15 - - 

Eluição 240,0 19,92 15,78 0,72 36,20 

 

 2.3.7 - Planejamento experimental 

 

 O planejamento composto central (DCC) usado assumiu como fatores a força iônica e 

a velocidade superficial, visando observar as respostas da purificação: fator de purificação na 

eluição 0,3M NaCl e o rendimento da operação. A matriz contendo estes dados pode ser vista 

pela Tabela 2.12. 

 O programa Statistica 7.0 foi utilizado para realizar o tratamento do DCC, gerando um 

modelo codificado e estabelecendo parâmetros estatisticamente significativos de primeira e 

segunda ordem. 

  2.3.7.1 - Análise dos efeitos 

 A Tabela 2.13 apresenta o resumo dos efeitos da força iônica e a velocidade 

superficial sobre a pureza e o rendimento para o modelo quadrático, com nível de confiança 

de 95%. Os valores em destaque (*) pertencem às variáveis que mostraram significância 

estatística. 

 Com base na Tabela 2.13, verifica-se que os efeitos globais da força iônica e da 

velocidade foram negativos e mais intensos para a força iônica. A passagem do nível inferior 

(-1) para o superior (+1) da força iônica reduz o fator de purificação em 1,132, enquanto que a 

velocidade diminui em 0,232. As contribuições da força iônica e velocidade para a 

recuperação da enzima foram -52,70 % e -6,51 %, respectivamente. A interação 12 mostrou 
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ser relevante no rendimento e no fator de purificação do processo, provocando a elevação do 

rendimento em 11,99% e da pureza em 0,382. Os resultados obtidos estão conformes com 

outros trabalhos.  

 

Tabela 2.12 - Matriz do planejamento composto central. 

Ensaio Força iônica Velocidade superf. FP (0,3 M) Rendimento (%) 

1 - (6) -1,00 -1,00 1,990 86,42 

2 - (5) +1,00 -1,00 0,452 23,49 

3 - (2) -1,00 +1,00 1,277 61,41 

4 - (3) +1,00 +1,00 0,503 22,46 

5 - (1) 0,00 0,00 0,764 38,58 

6 - (4) 0,00 0,00 0,725 36,2 

7 - (7) 0,00 0,00 0,692 36,73 

8 - (10) -1,41 0,00 1,921 94,74 

9 - (11) +1,41 0,00 0,354 17,73 

10 - (9) 0,00 -1,41 0,753 37,62 

11 - (8) 0,00 +1,41 0,558 37,61 

 

Tabela 2.13 - Efeitos principais e secundários sobre a pureza e a recuperação de quitosanases por 

ALE. 

 Efeitos estimados 

Fatores FP (0,3 M) Desvio Rendimento (%) Desvio (%) 

Média 0,727* 0,070 -37,17* 2,56* 

(1) Força iônica (L) -1,132* 0,085* -52,70* 3,14* 

Força iônica (Q) 0,490* 0,102* 19,82* 3,74* 

(2) Velocidade (L) -0,234* 0,085* -6,51 3,14 

Velocidade (Q) 0,008 0,102 1,20 3,74 

Interação 12 0,382* 0,121* 11,99* 4,44* 

 

 Makino (2004) observou a capacidade dinâmica de adsorção de inulinases na resina 

Streamline
®
 DEAE, pelo uso do planejamento fatorial. Os fatores investigados foram o pH, a 

força iônica e o grau de expansão. A partir das análises observou-se que apenas a 

concentração molar do tampão apresentou significância estatística.  

 Xia; Lin; Yao (2007) estudaram a adsorção da proteína modelo BSA no adsorvente Q 

HyperZ, por operação em leito fixo e expandido. Verificou-se que, a 10% de saturação, o 
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aumento da velocidade superficial reduziu a capacidade de retenção em apenas 7,9 %, de 200 

cm/h para 400 cm/h.   

 As colunas de troca iônica geralmente são carregadas com soluções tamponantes com 

baixa condutividade, uma vez que os componentes competem pelos grupos funcionais. Assim, 

a seleção adequada do tampão de equilíbrio pode proporcionar maior recuperação do produto.  

 

  2.3.7.2 - Análise de Regressão dos Modelos  

 As Equações 2-22 e 2-23 correspondem aos modelos estatísticos codificados para as 

respostas envolvidas. Os termos x1 e x2 representam a força iônica e a velocidade superficial, 

respectivamente. 

2 2
1 1 2 2 1 2Re dim (%) 37,17 26,34 9,91 3,26 0,60 5,599n ento x x x x x x                        (2-22) 

2 2
1 1 2 2 1 20,727 0,566 0,245 0,117 0,004 0,191FP x x x x x x                                          (2-23) 

 

 A Tabela 2.14 apresenta os resultados obtidos através da análise de variância 

(ANOVA) do planejamento composto central. Nela estão dispostos os percentuais de variação 

explicada (Qualidade do ajuste) e os coeficientes de regressão para as combinações das 

variáveis estudadas. 

Tabela 2.14 - Análise de regressão para o fator de purificação e a recuperação da quitosanase.  

Resposta 
Qualidade do 

ajuste (%) 

Coeficiente de 

Determinação 

(R
2
) 

Fcal 

(MQR/MQr) 

Ftab (95% 

confiança) 
Fcal/Ftab 

FP (0,3 M) 96,89 97,76 32,28 5,05 8,57 

Rendimento 98,00 98,47 64,62 5,05 12,80 

 

 Os modelos estatísticos para a pureza e a recuperação da quitosanase apresentam 

coeficientes de correlação de 97,76 % e 98,47 %, respectivamente. O valor obtido para o fator 

de pureza, em termos estatísticos, não foi excelente; contudo, por se tratar de um sistema 

complexo como a purificação de enzimas o resultado é aceitável. Haaland (1989) sugere 

cautela no uso dos modelos estatísticos para processos biotecnológicos, mas considera que 

eles sejam tratados com menos rigor. Os modelos apresentam percentuais de variação 

explicada na ordem de 96,89 % para a pureza, e 98,00 %, para o rendimento. Isto significa 
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que a variação do rendimento em torno da média é 98,00 % explicada, em relação ao máximo 

de 99,95 % justificável.  

 Através do teste F pode-se verificar que os modelos propostos (Equações 2-22 e 2-23) 

são estatisticamente significantes, porém não são úteis para fins preditivos. Quanto à pureza, o 

valor de Fcal foi apenas 8,57 vezes maior que o F tabelado; já para o rendimento, a diferença 

observada foi bem superior, 12 vezes maior que o tabelado. 

 As Figuras 2.17 e 2.18 ilustram as superfícies de respostas do rendimento e pureza, 

respectivamente, construídas para todas as combinações entre os fatores. A superfície de 

resposta da Figura 2.17 apresenta grande inclinação a partir do ponto central, apontando para 

as regiões de baixa força iônica, enquanto que os valores de rendimento nas outras partes do 

gráfico não ultrapassam 40 %.  

  

 
Figura 2.17 - Superfície resposta do rendimento em função dos fatores velocidade superficial e força 

iônica. 

 

 Diferentemente do rendimento, a velocidade superficial, por si só, intervém no 

comportamento da pureza, não deixando a força iônica levar a cabo das respostas. A Figura 

2.18 mostra um perfil de fator de purificação muito semelhante ao observado para 

rendimento, porém menos íngreme.  

 Seguindo a direção dos menores valores de força iônica e de velocidade são 

encontrados os maiores valores de pureza, alcançando fator de purificação próximo a 2,7 
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vezes. Em contrapartida, nos ensaios com força iônica abaixo do ponto central a pureza não 

supera duas vezes. Percebe-se ainda que, em condições de alta força iônica, a superfície se 

inclina, mas de maneira pouco expressiva.     

 

 
Figura 2.18 - Superfície resposta do fator de purificação máximo em função dos fatores velocidade 

superficial e força iônica. 

 

2.3.8 - Eletroforese 

A Figura 2.19 ilustra a eletroforese com gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) contendo 

amostras da purificação de quitosanases por adsorção em Streamline
®
 DEAE. A detecção das 

bandas foi possível pela coloração de prata, haja vista a baixa concentração de proteínas. Esta 

prática é mais sensível do que a coloração por Coomassie (Patton, 2002).  

Observa-se no extrato bruto a presença de várias bandas protéicas, com massas molares 

menores que a proteína de menor massa molar no padrão α-Lactalbumina (14,4 kDa) e 

ligeiramente maior que a proteína de maior massa molar no padrão  Phosphorilase B (97 

kDa). Nas outras colunas já é possível distinguir bandas isoladas em 23 kDa e 52 kDa, as 

quais podem ser atribuídas às espécies de quitosanases (endo-  e exo-). Nota-se que há 

separação parcial das bandas nas frações E1 e E2. Este resultado é semelhante ao observado 

em outros trabalhos usando cepas do gênero Bacillus. 
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Akiyama et al. (1996) tem como enfoque a purificação do complexo quitosanolítico 

produzido por Bacillus ehimensis EAG1. Por conta dos inúmeros passos envolvidos no 

protocolo de purificação, pôde-se obter na eletroforese uma banda única de peso molecular 

30,1 kDa. Omumasaba et al. (2000) efetuaram a purificação do caldo fermentado produzido 

por Bacillus subtilis KH1 em simples passos de cromatografia. A enzima purificada foi levada 

para SDS-PAGE, e dela, se estimou a peso molecular de 28 kDa. Wang & Yeh (2007) usaram 

a bactéria Bacillus substillis TKU007 em seus ensaios, cepa esta, versátil por produzir 

enzimas com potencial de hidrolisar quitosana e natto simultaneamente. Após a etapas de 

purificação, a eletroforese revelou bandas bem definidas de pesos 25 kDa e 33 kDa. 

 

 

Figura 2.19 – SDS PAGE. Linha P – Marcadores; Linha EB – Extrato Bruto; Linha E1 – Eluição a 0,3 

M; Linha E2 – Eluição a 0,7 M; Linha E3 – Eluição a 1 M. Marcadores: Phosphorilase B (97 

kDa), Albumina (66 kDa), Ovalbumina (45 kDa), Anidrase carbônica (30 kDa), Inibidor de 

Tripsina (20,1 kDa) e α-Lactalbumina (14,4 kDa). 

 

 

 

 

 

] 
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2.4 - Conclusão 

 Neste capítulo foram discutidos o potencial e as condições operacionais da adsorção 

em leito expandido voltada à recuperação e purificação de quitosanases.  Primeiramente, com 

ensaios de batelada, foram definidos pH 8,0 e baixa força iônica (menor que 100 mM) para a 

adsorção das quitosanases na Streamline
®

 DEAE. Nas isotermas pôde-se observar que a 

adsorção das enzimas é bastante susceptível à presença de sais, verificando a queda do valor 

de q em até 80 % na passagem de 0 mM para 200 mM de NaCl. 

 Os estudos de hidrodinâmica revelaram que há um elevado grau de mistura na coluna, 

suprimindo, de certa forma, o efeito da altura do leito sedimentado. Dos ensaios obteve-se 

valores de dispersão axial entre 8,1x10
-6

-7,9x10
-5

 m
2
/s; contudo pelo coeficiente de 

Richardson-Zaki, de acordo com Theodossiou et al. (2002), a expansão manteve-se estável. 

  Nos ensaios de purificação em coluna preocupou-se, de imediato, com o 

aprimoramento prévio de alguns parâmetros, para enfim, utilizar o planejamento 

experimental. Foi verificado que a presença de sólidos (células + quitosana) apresentou efeito 

pouco expressivo no rendimento, contudo, o fator de purificação não se comportou da mesma 

maneira. A estratégia de eluição stepwise foi selecionada para proporcionar maior resolução.  

 No planejamento experimental os fatores força iônica do tampão de equilíbrio e a 

velocidade superficial foram investigados. Neste trabalho, os resultados encontrados indicam 

que o aumento da força iônica reduz a eficiência da coluna em adsorver as quitosanases e a 

seletividade. A velocidade superficial, não obstante, afeta apenas o fator de purificação, 

também de modo negativo. A combinação da força iônica e da velocidade também é 

significativa, e seu efeito é positivo para o rendimento e o fator de purificação. Por fim, a 

eletroforese apresentou duas bandas bem definidas de 23 e 52 kDa, sugerindo a presença de, 

pelo menos, duas espécies: uma endoquitosanase e uma exoquitosanase.  

.
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3.1 – Revisão Bibliográfica 

 A modelagem fenomenológica está incluída nos estudos de sistemas cromatográficos 

há décadas e a evolução dos computadores apenas impulsionou esta linha de pesquisa. Nesta 

revisão são apontados os modelos voltados à adsorção em tanques agitados, o modelo 

simplificado proposto por Chase (1984) e o modelo de taxa geral (general rate model). Este 

último também foi direcionado para descrever o desempenho das colunas cromatográficas, ou 

seja, permite a predição das etapas de carga, lavagem e eluição. 

 

3.1.1 - Teoria do equilíbrio e Modelo de taxa constante 

 Na adsorção de proteínas em trocador iônico, as biomoléculas deslocam os contra-íons 

que antes estavam associados ao adsorvente. A interação dos contra-íons com os grupos 

funcionais do adsorvente envolvem a carga n. O processo de adsorção pode ser representado 

pela seguinte expressão: 

+ PnA nI A P nI                                                                                                       (3-1) 

onde A é o sítio de adsorção do trocador iônico, I são os contra-íons, P são as proteínas. Para a 

situação em que a concentração de contra-íons é pequena a expressão pode ser reduzida em: 

  
1

1

+ P
k

k
A A P



                                                                                                                (3-2) 

e a variação da concentração de proteínas adsorvidas é mostrada na Equação 3-3: 

  1 max 1

q
k c q q k q

t



  


                                                                                                  (3-3) 

em que c é a concentração do adsorbato disperso em solução, q é a concentração na fase 

sólida do material adsorvido por unidade de volume do adsorvente, qmax é a capacidade 

máxima do adsorvente. Os termos k1 e k-1 são as constantes de adsorção e de dessorção, 

respectivamente. 

No equilíbrio a equação 3-3 iguala-se a zero tornando-se: 
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*
* max

*1

1

c q
q

k
c

k






                                                                                                                       (3-4)               

Substituindo a razão 1

1

k
k

 pelo termo kd, o modelo de isoterma de Langmuir é obtida 

(Equação 2-15). 

  Considerando um tanque agitado, contendo somente uma solução protéica, com 

volume V e concentração c. Adicionando ao recipiente a massa de v em resina virgem, ou 

seja, na qual a concentração de adsorvidos é nula. O balanço de massa no tanque é dado pela 

Equação 3-5. 

dq dc
v V

dt dt
                                                                                                                        (3-5) 

 Segundo Chase (1984) a integração das equações 3-3 e 3-5, sob condições iniciais 

apropriadas, resulta em uma expressão analítica para a cinética de adsorção. Este modelo leva 

em consideração que o processo pode ser representado meramente pelas constantes k1 e k-1. 

 Neste sentido a constante de adsorção, k1, é uma constante de taxa aparente, pois sobre 

ele são incorporadas as contribuições da cinética de adsorção, difusão no filme líquido e 

difusão intraparticular (Chu & Hashim, 2006).  A concentração de proteínas na solução pelo 

tempo t é expresso pela solução analítica, a Equação 3-6. 

  1

0

1

2
1 exp

2
exp

av
b a k t

Vv
c c

b a avV
k t

b a V

   
     

                       

                                                                       (3-6) 

onde 

2 2 0
max

c V
a b q

v

 
  

 
                                                                                                          (3-7) 

e 
2 0 1

max
1

1

2

c V k V
b q

v k v

 
   

 
                                                                                            (3-8) 

em que c0 é a concentração inicial de quitosanase presente no caldo bruto (UA/mL)  e v o 

volume do adsorvente e V o volume do sistema.  
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 Assumindo que os efeitos de dispersão axial são desprezíveis sobre a Equação 3-6, 

esta solução analítica pode, inclusive, ser usada na descrição das curvas de ruptura de 

sistemas em leito fixo (Skidmore et al., 1990).  

 Silva (2000) estudou o modelo da taxa cinética constante aplicada à adsorção de 

inulinases nas resinas CM-Sepharose CL-6B e Accell Plus QMA. Observou-se um 

comportamento decrescente nos valores das taxas de adsorção e dessorção, sendo dependente 

das concentrações enzimáticas do ambiente. 

 Sarkar & Subramanian (2005) aplicaram o modelo simplificado para entender o 

mecanismo envolvido na adsorção das proteínas HIgG, HIgA e HIgM no adsorvente r_PEZ. 

Foi verificado que os valores de k1 e k2, diferente do obtido acima, decaem com o aumento da 

concentração de adsorbato, o que pode ser explicado pelas interações proteína-proteína e 

estrutura terciária de cada uma delas.  

 Chu & Hashim (2006) estudaram a adsorção em batelada de BSA no trocador catiônico 

Fractogel EMD SO3
-
, na temperatura de 25

o
C. Foi verificado que a capacidade de adsorção 

máxima (qmax) obtida pelo modelo simplificado está em conformidade com a estimativa pela 

isoterma de Langmuir. Os autores também reportaram uma grande dificuldade em obter o real 

valor de kd.   

 

 3.1.2 - Modelo de taxa geral (general rate model) 

 O modelo apresentado no item 3.1.1 possui uma definição simplificada do processo de 

adsorção, governada apenas taxas de velocidade de adsorção e dessorção. Existe, entretanto, 

uma abordagem mais complexa da adsorção, considerando diferentes passos até a captura da 

proteína.  

 O modelo de taxa geral (general rate model) é baseado em um sistema de equações 

controladas pelos fenômenos de transferência de massa e termodinâmica. Esta abordagem 

considera que a proteína contida na fase móvel atravessa os espaços entre as partículas, passa 

pelo filme líquido externo e difunde-se pelos poros até alcançar a superfície do adsorvente, 

conforme Figura 3.1 (Bellot & Condoret, 1991).    
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Figura 3.1 - Representação do adsorvente poroso. Fonte: Bellot & Condoret, (1991). 

 As hipóteses usadas como base da construção do modelo são:   

 O adsorvente cromatográfico é um material poroso, no qual o adsorbato pode difundir-

se livremente. A difusão intraparticular é descrita pela difusividade efetiva no poro 

Def. É assumido que este parâmetro depende da porosidade do adsorvente e da 

dimensão das moléculas, mas é independente da concentração do adsorbato. 

 A transferência de massa na superfície do adsorvente é governada pelo coeficiente de 

transferência no filme líquido, kf. 

 O adsorvente é esférico, de tamanho e densidade uniformes, e os grupos funcionais 

estão igualmente distribuídos no interior da partícula.  

 A interação adsorbato-adsorvente pode ser representada por um modelo de isotermas. 

A equação de Langmuir (Equação 2-15) é o modelo mais aplicado para simular o 

equilíbrio de adsorção de proteínas; contudo, a equação não reconhece a presença de 

sais em solução e não assume mecanismos de interação mais complexos. Essas 

limitações despertaram o interesse por outros modelos como a versão modificada de 

Langmuir que inclui o termo exponencial ligado à concentração salina (Equação 2-

16), o modelo de deslocamento estequiométrico (stoichiometric displacement model) e 

o formulismo SMA (steric mass action) (Chen & Sun, 2003).  
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  3.1.2.1 - Operação em tanque agitado   

  A abordagem voltada para simulação da adsorção em tanques agitados assume um 

conjunto próprio de equações diferenciais. As expressões são retiradas do balanço de massa 

na fase líquida e na fase sólida e pela difusão intraparticular da proteína. Na difusão das 

proteínas no líquido em um trocador iônico, a concentração pontual da proteína, ci, é dada 

por: 

 
2

2

2
1i i i i

ef

c c c q
D

t r r tr
  

    
        

                                                                             (3-9) 

onde ε é a porosidade na partícula, qi é a concentração de proteína adsorvida e r é a 

coordenada radial da partícula adsorvente (Skidmore et al., 1990). A condição inicial é 

mostrada na Equação 3-10 e as condições de contorno nas 3-11 e 3-12. 

/ 0  c 0   0ip t r R                                                                                                     (3-10) 

/ 0   0   0ic
p r t

t


  


                                                                                                    (3-11)   

 
|

|
r R

r R

i
ef f b i

c
D k c c

r





 
  

 
                                                                                          (3-12) 

em que R é o raio da partícula. De acordo com a Equação 3-12, a taxa de transferência de 

massa através do filme líquido é dependente do gradiente de concentração entre a fase líquida 

global (cb) e a da superfície (
|r Ric


). 

 Assumindo que a adsorção de proteínas em trocador iônico comporta-se conforme a 

Langmuir modificada (Antia & Horváth, 1989): 

 exp( )

1  exp( )

S i
i

i

b kC c
q

b kCs c

 


 
                                                                                                       (3-13) 

Aplicando a regra da cadeia, o termo iq
t




 torna-se: 

i i i

i

q q c

t c t

  


  
                                                                                                                     (3-14) 

em que  
 

2

exp( )

1 exp( )

i

i i

q b kCs

c b kCs c

 


  
                                                                                   (3-15) 
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Substituindo a Equação 3-14 na Equação 3-9, o balanço na fase sólida resulta na Equação 3-

16. 

 
 

2

2 2

2exp( )
1

1 exp( )

i i i
ef

i

c c cb kCs
D

t r rrb kCs c


  
      

             

                                             (3-16) 

 No balanço de fase líquida, a concentração global de proteína varia segundo a Equação 

3-17. 

 
|

3 fb
b i r R

vkdc
c c

dt RV 
                                                                                                     (3-17) 

A condição inicial da Equação 3-17 é: 

00  cbt c                                                                                                                         (3-18) 

 Alguns artigos na literatura exploram o modelo na descrição da performance dos 

tanques agitados. Skidmore et al. (1990) avaliaram a cinética de adsorção da BSA e da 

lisozima pelos modelos de parâmetros agregados e de difusão intraparticular. É apontado que 

o modelo da taxa cinética constante consegue representar bem as curvas, ainda que seja 

baseado em uma aproximação grosseira do processo da adsorção. O modelo de difusão é mais 

robusto, e por isso, requer mais esforço computacional; contudo, ajusta-se eficientemente aos 

dois casos.      

 O estudo do comportamento de curvas de adsorção em uma resina pelicular foi 

realizado em Li et al. (2003). Os efeitos do raio do núcleo (R), a constante de equilíbrio (K), o 

coeficiente de difusão efetiva (Def) e o coeficiente de transferência de massa (kf). Pela 

adimensionalização do modelo surgiu o fator de separação λ, que é ligado diretamente ao 

formato da isoterma. Se λ<0,01, a cinética de adsorção assemelha-se à solução analítica para a 

isoterma retangular. Para a situação λ=1, a cinética comporta-se como a solução analítica da 

isoterma de Henry.   

 Kaczmarski & Bellot (2003) investigaram o comportamento do modelo pela 

introdução da distribuição do tamanho de partículas (PSD) e a variação da porosidade do 

adsorvente. A entrada destes termos permitiu maior flexibilidade da curva e, obviamente, 

melhorou sua capacidade de predição.   

 Rojas et al. (2006) usaram esta abordagem, junto com alguns modelos de isotermas,  

para ajustar as curvas cinéticas em tanques agitados e observar a influência dos sais da escala 

liotrópica. Nos ensaios usaram-se a resina de interação hidrofóbica Streamline
®
 Phenyl e as 
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proteínas albumina, conalbumina e lisozima. O modelo de transferência de massa conseguiu 

descrever corretamente as curvas nas condições estudadas.   

 

  3.1.2.2 - Operação em leito expandido 

 A modelagem do desempenho de um processo de purificação é fundamental para a 

concepção e a otimização dos seus parâmetros operacionais, tornando possível fazer previsões 

do processo em condições extrapoladas. No caso de um processo de adsorção em leito 

expandido é fundamental o conhecimento do comportamento adsortivo, a classificação de 

partículas e os fenômenos de transferência de massa envolvidos, a junção destes pontos 

tornam complexa a análise dos cromatogramas (Yun et al., 2005). 

 A separação de uma mistura de proteínas na cromatografia depende da composição e a 

concentração da amostra, bem como as condições operacionais tais como fluxo líquido, 

gradiente de força iônica, carga de amostra, propriedades físicas da matriz do adsorvente e as 

dimensões da coluna (Shene et al., 2006). 

 Os fenômenos encontrados na separação cromatográfica podem ser descritos por um 

certo número de expressões matemáticas, as quais variam de acordo com a complexidade do 

modelo. Este pode ser classificado em três categorias: modelo de estágios, da teoria de 

equilíbrio e de equações de continuidade (modelo de taxas). Contudo, a modelagem da 

cromatografia líquida direciona-se, inevitavelmente, para a utilização de equações de balanço 

e sua resolução deverá necessitar do auxílio computacional (Bellot et al., 1991).  

 Chase (1984) adaptou a teoria das taxas aplicada à cromatografia, em vez da teoria dos 

pratos, para modelar o desempenho de uma coluna cromatográfica. Esta teoria consiste num 

conjunto de equações referentes a balanços de massa, juntamente com condições iniciais e de 

contorno apropriadas. A equação de balanço de massa na coluna incorpora a transferência de 

massa no filme de líquido, a dispersão axial e a suposição de taxa constante (Santacesaria et 

al., 1982). 

  2

2

3 1f f

axial

k c cc c U c
D

t z Rz



 

   
  

 
                                                                   (3-19) 

Tendo como condição inicial: 0  ( ,0) 0     0t c z para z H                                       (3-20)                     

As condições de contorno adotadas são:  
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                                                                                               (3-22)                                    

 Na fase sólida, a dispersão se insere em termos da quantidade de proteína adsorvida, 

gerando a seguinte equação diferencial (Wright & Glasser, 2001; Tong et al., 2003). 
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                                                                        (3-23) 

Tendo como condição inicial: 0  ( ,0) 0     0t q z para z H                                        (3-24)                                    

As condições de contorno adotadas são:  

0  0     0
q

z para t
z


  


                                                                                                (3-25)                                    

  0     0
q

z H para t
z


  


                                                                                             (3-26)                                    

 Em adsorventes porosos, operando em condições de leito expandido, o modelo de 

dispersão no poro (PDM) é descrito por (Wright & Glasser, 2001; Tong et al., 2003; Yun et 

al., 2005): 

2

2

2i i i i
p p ef

c q c c
D

t t r rr
 

    
       

                                                                               (3-27)  

Tendo como condição inicial:
 00;  ;   0; 0i it c c c q   

                                               (3-28)                      

As condições de contorno adotadas são:  

0;  0   para t > 0ic
r
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                                                                                                 (3-29)
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 Wright & Glasser (2001) desenvolveram um modelo matemático para predizer as 

curvas de ruptura da adsorção da lisozima pela operação em leito fluidizado, nele foi 

incorporado alguns parâmetros como resistência à difusão intraparticular, resistência no filme 

líquido, dispersão axial líquida e dispersão axial de partículas. 

 A estabilidade do leito é possível pela distribuição do tamanho de partículas e de 

espaços vazios, características estas podem ser introduzidas para aprimorar o modelo. Tong et 

al. (2003) modificaram o modelo matemático com uma rotina PSD na operação em leito 

expandido. 

 Orellana et al. (2009) aplicaram o modelo de taxas para prever a eluição diferencial de 

proteínas (CON, BSA, α-Lac) de uma coluna de troca iônica. Primeiramente, parâmetros 

foram determinados com as proteínas em sua forma pura, e diversas curvas de eluição foram 

obtidas pela modulação das condições de força iônica e velocidade do fluxo.  Para o 

tratamento com as misturas de proteínas, alguns parâmetros cinéticos foram modificados 

considerando as interações proteína-proteína, a competição e o deslocamento nos sítios ativos. 

 Moraes et al. (2009) introduziram ao modelo HSDM (Homogeneous surface diffusion 

model) uma rotina de otimização de parâmetros de maneira a melhorar a predição de curvas 

de ruptura da adsorção de inulinases. Os parâmetros cinéticos e de transferência de massa 

foram estimados pelo algoritmo meta-heurístico PSO (particle swarm optimization). 
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3.2 - Metodologia 

 Os dados experimentais usados nas simulações pertencem ao capítulo 2; as curvas 

cinéticas nas concentrações de 0,232, 0,142 e 0,079 UA/mL são mostradas em 2.3.4 e as 

curvas de ruptura experimentais advem dos ensaios 2, 4 e 5 do planejamento composto 

central, apresentados no item 2.3.7 (estes dados não estão presentes no trabalho). Para o ajuste 

das curvas cinéticas foi usado o artifício de regressão não-linear do software Statistica 7.0. 

Adotou-se que os termos qmax, k1 e b entravam como variáveis dependentes.  

 As simulações do modelo de taxa geral (Equações 3-19 a 3-30) foram realizadas 

usando um código em Fortran junto com a rotina Dassl, no Microsoft Visual Studio 2010. As 

equações 3-19, 3-23 e 3-27, além das condições iniciais e de contorno, foram discretizadas 

por diferenças finitas tanto na coordenada espacial z (posição axial na coluna) quanto na 

coordenada r (posição radial da partícula); a discretização da coluna, assim como da partícula 

adsorvente, foi adotada em trinta pontos. O modelo de Langmuir modificado foi escolhido 

para descrever a interação enzima-resina, sendo capaz ainda de representar a etapa de eluição 

dada a presença do termo relativo à interferência salina (k) (O modelo de Freundlich, 

considerado o mais adequado no ajuste das isotermas em 2.3.5, foi preterido ). Por fim, os 

parâmetros hidrodinâmicos e os termos da isoterma de Langmuir modificado foram obtidos 

pela aplicação da rotina particle swarm optimization (PSO).   
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3.3 - Resultados 

 Neste item são apresentados e discutidos alguns aspectos das simulações das cinéticas 

de adsorção e das curvas de ruptura. Para descrever o comportamento dos tanques agitados 

(adsorção em banho finito), o modelo da taxa cinética constante foi usada para três condições 

de atividade enzimática inicial. 

 Os perfis das curvas de ruptura foram aproximados pelas respostas do modelo de taxa 

geral com parâmetros não-ajustados. Por fim, testes de sensibilidade do modelo foram 

executados observando os efeitos da dispersão axial, velocidade superficial e porosidade do 

leito.   

 

 3.3.1 - Simulações da operação em batelada pelo modelo simplificado 

 Os dados de cinética de adsorção serviram para quantificar os valores das constantes 

de velocidade de adsorção, k1, e de dessorção, k-1. A Figura 3.2 apresenta as curvas cinéticas 

no sistema quitosanase-Streamline
®
 DEAE e os ajustes pelo modelo simplificado. A Tabela 

3.1 mostra os valores das constantes k1 e k-1 em função da atividade enzimática inicial. As 

atividades enzimáticas iniciais foram: 0,232, 0,142 e 0,079 UA/mL. 

Tabela 3.1 - Valores das constantes de adsorção e de dessorção em função da atividade enzimática 

inicial. 

Atividade 

enzimática 

(UA/mL) 

Constante de 

adsorção (k1) 

Constante de 

dessorção (k-1) 

0,232 5,223 0,776 

0,142 3,317 1,888 

0,079 2,105 3,557 

 



Modelagem Fenomenológica dos Sistemas ALE 

Carlos Eduardo de Araújo Padilha                                    dezembro/2013                                                                                                                                                                             
61 

 

Figura 3.2 - Simulações de curvas cinéticas de adsorção. 

 Observou-se que as respostas geradas pelo modelo se ajustaram muito bem aos dados 

experimentais, mesmo com suas simplificações  

 O comportamento da constante de dessorção foi decrescente com a atividade, seguindo 

a tendência observada em Silva (2000) e Sarkar & Subramanian (2005). A constante de 

adsorção, entretanto, foi crescente nos ensaios.      

 

 3.3.2 - Simulações da operação em coluna pelo modelo de taxa geral 

 A validação matemática do modelo fenomenológico foi realizada sobre os dados 

experimentais dos ensaios 2, 4 e 5, para tanto, os parâmetros da Tabela 3.2 foram incluídos no 

modelo. As Figuras 3.3, 3.4 e 3.5 mostram as etapas de carga e lavagem experimentais e 

simuladas da atividade enzimática em função do tempo. 

  Os resultados indicaram que a saída do modelo seguiu, aproximadamente, o 

comportamento da adsorção da enzima, mas tal aproximação incorreu erros. Na primeira 

etapa, por conta do grau de mistura, a atividade enzimática na saída da coluna assumiu valores 

não-nulos logo nos primeiros momentos da corrida; ao contrário, no modelo formulado, 

considera-se que inicialmente o leito retém fortemente as enzimas alimentadas, de modo que a 

atividade permaneceu na linha de base por um período considerável. Na lavagem a tendência 
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foi similar, enquanto a resposta do modelo decaiu rapidamente até zero, no experimento a 

queda foi mais branda e verificou-se atividade residual nos últimos pontos da etapa. Os 

valores obtidos do coeficiente de determinação atingiram 0,830, 0,540 e 0,705 para os ensaios 

2, 4 e 5, respectivamente. 

 

Figura 3.3 – Etapas de carga e lavagem da corrida 2 e ajuste pelo modelo general rate. 

 

Figura 3.4 – Etapas de carga e lavagem da corrida 4 e ajuste pelo modelo general rate. 
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Figura 3.5 – Etapas de carga e lavagem da corrida 5 e ajuste pelo modelo general rate. 

Tabela 3.2 - Valores dos parâmetros do modelo general rate em três condições de estudo. 

Parâmetros Experimento 2 Experimento 4 Experimento 5 

u (cm/s) 6,66x10
-2 

4,44x10
-2 

2,22x10
-2

 

H (cm) 21,8 17,7 13,2 

C0 (UA/mL) 0,250 0,200 0,220 

R (cm) 100x10
-4 

100x10
-4

 100x10
-4

 

ρp (g/cm
3
) 1,200 1,200 1,200 

εs 0,805 0,105 0,687 

εl 0,195 0,895 0,313 

εp 0,940 0,940 0,940 

kf (10
-10

 cm/s) 5,760 5,760 5,760 

Daxial (10
-2

 cm
2
/s) 0,312 1,360 0,636 

Ds (10
-7

 cm
2
/s) 4,122 0,830 2,832 

Def (10
-9

 cm
2
/s) 0,560 3,348 0,036 

b 9,221 18,100 1,290 

λ (mL/g) 76,988 37,062 41,609 

k (M
-1

) 0,020 0,020 0,020 

 

 



Modelagem Fenomenológica dos Sistemas ALE 

Carlos Eduardo de Araújo Padilha                                    dezembro/2013                                                                                                                                                                             
64 

3.3.3 – Análise de sensibilidade do modelo general rate 

 Na adsorção em leito expandido muitos parâmetros se interrelacionam e a 

sensibilidade paramétrica é uma maneira de avaliar a contribuição individual de cada termo 

sobre o comportamento da curva de ruptura (Wright & Glasser, 2001; Santana, 2011). As 

Figuras 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9 mostram o efeito da velocidade superficial, coeficiente de 

transferência de massa, dispersão axial e concentração inicial sobre as curvas de ruptura de 

atividade enzimática, tendo como base os dados do experimento 5. Variações sobre a 

dispersão efetiva (Def)  e dispersão axial de sólidos (Ds) não provocaram modificações nos 

perfis de ruptura. 

 Pelos resultados simulados, observa-se que o modelo general rate foi sensível à 

modificação da velocidade superficial, contudo, a dispersão axial e a concentração inicial 

foram pouco sentidas.  

 

Figura 3.6 - Efeito da velocidade superficial sobre as curvas de ruptura de adsorção das quitosanases. 

As velocidades superficiais foram (10
-4

 cm/s): A, 2,22; B, 3,33; C, 4,44; D, 5,55; E, 6,66. 
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Figura 3.7 - Efeito do coeficiente de transferência de massa sobre as curvas de ruptura de adsorção das 

quitosanases. Os valores do coeficiente foram (10
-4

 cm/s): A, 2,222; B, 3,333; C, 4,444; D, 

5,555; E, 6,666. 

 

 

Figura 3.8 - Efeito da dispersão axial sobre as curvas de ruptura de adsorção das quitosanases. Os 

valores da dispersão axial foram (10
-4

 cm
2
/s): A, 0,222; B, 1,562; C, 5,622; D, 14,323; E, 

35,641. 
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Figura 3.9 - Efeito de c0 sobre as curvas de ruptura de adsorção das quitosanases. A atividade 

enzimática inicial (UA/mL): A, 0,25; B, 0,22; C, 0,20; D, 0,18; E, 0,15. 

 A velocidade superficial atuou sobre a curva de ruptura deslocando-a para esquerda, 

ou seja, o tempo necessário para ruptura é menor. Isto se deve ao maior fluxo de alimentação 

aplicada na coluna, o que antecipa a saturação do adsorvente. Wright & Glasser (2001), em 

posse do mesmo modelo, observou que o tempo de ruptura reduz em duas vezes com a 

duplicação da velocidade superficial. Em contrapartida, a redução do parâmetro na mesma 

magnitude aumenta o tempo de ruptura em duas vezes. Em relação ao modelo elaborado, 

percebe-se também que a concentração da saída após a saturação segue uma tendência 

crescente com a velocidade. Na Figura 3.6, a saída da coluna na condição A foi 28,6 % menor 

do que a atividade registrada na condição E, disponibilizando maior região de adsorção.  

 Para que ocorra a adsorção é necessário que o adsorbato percorra, de início, um filme 

líquido, do qual se extrai o coeficiente de transferência de massa (kf), para enfim alcançar a 

superfície do sólido. Este termo está ligado à resistência do componente em transpor a 

película sobre o adsorvente, sendo, então, de grande importância para a operação (Lewis & 

Whitman, 1924). A simulação sobre o coeficiente de transferência mostrou pouca variação 

sobre o tempo de ruptura, mas registrou diferenças significativas na concentração de saída da 

coluna, o bastante para retornar valores distintos de enzima adsorvida. Por acaso, na condição 

E (191,6 UA) foi possível reter aproximadamente nove vezes mais quitosanase que na 

condição A (21,7 UA). Nesta simulação, em particular, foi observada uma característica não 

esperada, o decaimento da concentração de saída em plena etapa de carga, se manifestando 
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em valores acentuados de kf (condição E). A não ser que ocorra alguma instabilidade na etapa 

de carga, como a formação de caminhos preferenciais ou mesmo a intensa mistura na coluna, 

a concentração de saída do adsorbato deve crescer ao longo do processo, fruto da saturação do 

leito de adsorção.        

  A dispersão axial, conforme mencionado no item 2.1.4.1, é uma medida do grau de 

mistura dentro da coluna, e por isso, deve ser minimizada nos experimentos em leito 

expandido. O efeito do parâmetro, não obstante, mostrou-se pouco acentuado sobre o formato 

da curva de ruptura. Variações sobre o tempo de ruptura ou sobre a concentração na saída 

foram irrelevantes. Na Figura 3.9, vê-se que estas características se repetiram para a atividade 

enzimática inicial. 
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3.4 – Conclusão 

 O modelo de taxa geral foram validados com as corridas em leito expandido usando a 

resina Streamline
®
 DEAE. A molécula-alvo é a enzima quitosanase produzida por 

Paenibacillus ehimensis, e a sua concentração foi avaliada em termos de atividade enzimática 

(UA/mL). As curvas cinéticas foram ajustadas pelo modelo simplificado, obtendo a tendência 

contrária das constantes k1 (crescente) e k-1 (decrescente).  

 As curvas de ruptura experimentais foram aproximadas pela saída do modelo de taxa 

geral (general rate model). Viu-se que a inclusão do PSO no programa proporcionou 

melhores ajustes dos cromatogramas, podendo-se destacar o caso da corrida 2, que obteve 

coeficiente de determinação igual a 0,830. Este valor é bem superior ao obtido antes da 

otimização dos parâmetros, que era de 0,657. Os ensaios de sensibilidade paramétrica 

mostraram que a velocidade superficial e a constante de transferência de massa tem papel 

mais ativo no formato das curvas de ruptura, na região estudada, do que termos como 

concentração inicial e dispersão axial.                                      ..
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4.1 - Revisão Bibliográfica 

 Neste trecho é exposto, primeiramente, um breve histórico sobre o desenvolvimento 

das redes neurais e o aprimoramento dos algoritmos de treinamento. Questões sobre a 

arquitetura da rede neural (função de ativação, organização das conexões) e os tipos de 

algoritmos backpropagation também são discutidas. A ideia de generalização das RNAs é 

abordada no subitem 4.1.6, assim como o procedimento de validação cruzada.  

 

 4.1.1 - Breve histórico sobre redes neurais  

 O gênesis da teoria de redes neurais ocorreu por volta do ano de 1943, onde 

McCulloch e Pitts sugeriram um modelo matemático baseado no funcionamento do neurônio 

biológico. O modelo proposto inspirou-se na plausibilidade neurofisiológica, combinando 

sinais de entrada na geração de respostas.  

 Em 1949, o neurofisiologista Donald Hebb publicou a obra “The Organization of 

Behavior”, no qual introduz algumas hipóteses sobre o sistema de redes, no que diz respeito 

ao aprendizado e à memória (Byrne & Berry, 1989). Hebb propôs uma regra de treinamento 

para as sinapses dos neurônios, demonstrando que a capacidade de aprendizagem advém do 

ajuste dos pesos sinápticos. O modelo matemático do enunciado da lei de Hebb é mostrada na 

Equação 4-1: 

 i iw x y x                                                                                                                (4-1) 

onde iw são os pesos sinápticos, xi é a entrada do neurônio e y(x) é a resposta do nódulo. 

 A concepção do modelo perceptron, feita em Rosenblatt (1958), consistia de unidades 

sensoriais (sinais de entrada) conectadas a uma única camada de neurônios tal como a 

proposta de McCulloch e Pitts. As conexões foram ponderadas por termos de contribuição. 

Aplicando a lei de aprendizado de Hebb, a malha foi capaz, somente, de classificar padrões 

linearmente separáveis.  

 A representação matemática do perceptron é ilustrada na Figura 4.1, no qual o vetor 

de entrada x = [x0, x1, x2, x3,..., xn] e os pesos w = [w0, w1, w2, w3,..., wn] são responsáveis pela 

entrada u. 
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                                                                                                                      (4-2) 

A entrada u, por sua vez, é processada, gerando uma saída a dada por: 

0

1

( )
n

i i

i

f u f w w x


 
   

 
                                                                                                       (4-3) 

 

  

Figura 4.1 - Representação do perceptron. 

 Ainda em 1960, Widrow e Hoff realizaram uma grande contribuição, sugerindo uma 

variação do algortimo de aprendizagem do perceptron. Nela aplicaram o conceito do erro 

médio quadrático, formulando o modelo adaline (Aguiar, 2010). 

 Antes sucesso absoluto, os estudos com o perceptron e o adaline passaram a expor 

algumas fragilidades com o tempo. A expectativa criada pelos pesquisadores não foi 

acompanhada de resultados à altura, acarretando a retração dos investimentos na área (Von 

Zuben, 1996). A publicação de Minsky e Papert “Perceptrons”, em 1969, foi um forte golpe 

nas pesquisas com redes neurais, restando apenas poucos grupos com este enfoque.  O 

ressurgimento definitivo das redes neurais só ocorreu na década seguinte. 

 Em 80 houve o ápice das pesquisas de redes neurais artificiais com o desenvolvimento 

do algoritmo de retropropagação (backpropagation), formalizado em Rumelhart et al. (1986). 

Por meio disto, puderam-se treinar as redes perceptrons multicamadas (MLP) com melhor 

capacidade de generalização. 
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 A década de 90 foi caracterizada pela consolidação dos fundamentos das RNAs, assim 

como o sucesso em aplicações diversas, como foi o caso dos computadores, nos quais o poder 

de cálculo foi elevado, e estações de trabalho (workstation), reduzindo os custos dos mesmos, 

o que deu sobrevida a esta área de pesquisa (Ribeiro, 2005).  

 

 4.1.2 - Função de transferência  

 O neurônio é a unidade fundamental da rede neural. Este elemento de processamento 

interage com outros por meio de conexões, que funcionam como caminhos de condução de 

sinais de único sentido. O fator final que direciona a resposta de cada neurônio é a função de 

transferência ou ativação.  

 Existe uma variedade de funções de transferência, das quais se pode destacar a 

logarítmico-sigmóide (logsig), a tangente hiperbólica-sigmóide (tansig) e a linear (purelin). A 

logsig é uma função monotonicamente crescente delimitada pelo intervalo [0,1], conforme 

apresentada na Figura 4.2. Por conta disso, ela pode ser agrupada na classe de funções 

limiares (Baughman & Liu, 1995). 

 

Figura 4.2 - Função de transferência sigmóide. 

 

 4.1.3 - Topologia das Redes Neurais Artificiais 

 A arquitetura da rede neural refere-se ao modo em que os neurônios são conectados e 

organizados em camadas. A Figura 4.3 mostra a topologia mais usada, a formação perceptron 

multicamadas (MLP), composta da camada de entrada (input layer), camada intermediária 

(hidden layer) e a camada de saída (output layer) (Du et al., 2007).  
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Figura 4.3 - Representação do Perceptron Multicamadas. Fonte: Oliveira et al.(2010). 

 As camadas de entrada e saída manipulam padrões, assim, geralmente, funções 

lineares (ex: purelin, satlin, poslin, etc.) são indicadas para realizar a normalização dos dados. 

A camada intermediária é responsável pelo processamento das informações da malha. De 

acordo com a complexidade do sistema, mais de uma camada intermediária são usadas, o que 

aumenta a capacidade de representação da rede.  

 No que se refere às conexões, existem três possibilidades: ligações intracamadas, 

intercamadas e recorrentes. 

 Nas conexões intracamadas, as saídas de um neurônio alimentam outros neurônios 

pertencem da mesma camada. Em conexões intercamadas, as saídas de um neurônio 

alimentam outros de camadas distintas e, em ligações recorrentes, a saída do neurônio o 

alimenta (Francisco, 2000). As conexões intercamadas podem ainda ser divididas em 

alimentação-direta (feedforward) e retro-alimentação (feedback). Os tipos de conexões estão 

ilustrados na Figura 4.4 e o caso específico para intercamadas está disposta na Figura 4.5.  

 

Figura 4.4 - Tipos de Conexões em uma Malha. 
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Figura 4.5 - Conexões Feedforward e Feedback. 

 

 4.1.4 - Aprendizagem da rede neural 

 O treinamento da rede neural consiste no ajuste dos pesos sinápticos (wij), nas 

conexões entre os nódulos, de maneira a produzir uma saída adequada para o conjunto de 

dados de entrada. O treinamento cessa quando a rede neural atinge uma solução generalizada 

para a classe de problemas. 

 O processo de treinamento ou aprendizagem pode ser supervisionado, no qual se 

fornece as respostas desejadas para a rede, ou não-supervisionada, no qual não há agente 

externo. 

 Na aprendizagem não supervisionada a rede não necessita de dados de saída, mas 

somente de sinais de entrada. A malha, então, busca classificá-las por meio de critérios, 

particulares a cada algoritmo. Este tipo de rede utiliza os neurônios como classificadores, 

sendo capazes de identificar regularidades estatísticas nos dados de entrada. Por conta disso, a 

aprendizagem é também denominada de treinamento de auto-organização (Dal’Boit, 2008). 

Os algoritmos, para este tipo de treinamento, em redes feedforward são: memória associativa 

linear (LAM), Counterpropagation (CPN), Learning Matrix (LM) e Driver-Reinforcement 

Learning (DR). 

 A aprendizagem supervisionada necessita de um “professor” que indique a direção dos 

resultados, antes da utilização da rede. Os valores de saída estimados pela rede são 

comparados com os valores de saída desejados, e quando diferentes, a rede deverá ajustar os 
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pesos e armazenar a informação daquela iteração. Todo o conjunto de dados de treinamento 

passa por este procedimento até que a taxa de acerto se encontre nos padrões estabelecidos.  

 Dentre os diversos métodos de treinamento supervisionado voltados às MLPs, a 

retropagação do erro (error backpropagation) é, sem dúvida, a mais popular. A regra 

primordial deste treinamento é a correção dos erros (Haykin, 2001). 

 O processo da retropropagação dos erros é constituído de duas etapas: a propagação do 

sinal funcional e a retropropagação do sinal de erro. Primeiramente, já estabelecidos os pesos 

sinápticos, os vetores de dados são aplicados nas camadas de entrada, promovendo a 

transmissão dos efeitos para as camadas seguintes. Na última camada a resposta pelo estímulo 

é obtida e, instantaneamente, subtraída do valor desejado (target). A diferença gera o sinal de 

erro, que, agora, é propagado da saída para a entrada, camada a camada. Nesta fase os pesos 

são ajustados de acordo com uma determinada regra de erro, de maneira que a distância entre 

a resposta da rede e a saída desejada seja reduzida ao longo das iterações (Von Zuben, 1996). 

A Figura 4.6 mostra o esquema da retroprogação.  

 Dos algoritmos de treinamento das redes, podem-se destacar três deles com 

características bem distintas: a gradiente descendente, quasi-Newton e Levenberg-Marquardt. 

 

Figura 4.6 - Representação do método de retropropagação para uma rede de três camadas (W1, W2 e 

W3). Fonte: Cerqueira; Andrade; Poppi (2001).  
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 No algoritmo de gradiente descendente (steepest descent algorithm) os pesos 

sinápticos são atualizados pela derivada da função de desempenho (E) e a taxa de aprendizado 

(η) determina a velocidade desta mudança. A Equação 4-5 apresenta o ajuste dos pesos wi 

pelo método do gradiente. A Equação 4-4 mostra o cálculo da performance da rede em termos 

do erro médio quadrado (MSE).  

 
21

( )d

p

E y y x
p

                                                                                                         (4-4)  

( )
( 1) ( )i i

i

E k
w k w k

w



   


                                                                                               (4-5) 

O termo k é a iteração do treinamento, yd é a saída desejada, y(x) é a saída do neurônio, 

wi(k+1) são os pesos sinápticos na iteração k+1 e 
( )

i

E k
w




 é o gradiente do erro na iteração 

k. 

 O método de Newton é uma alternativa aos métodos de gradientes para a otimização 

dos pesos, apresentando excelente capacidade de convergência. A Equação 4-6 exprime a 

ideia por trás do método. 

1( 1) ( ) ( )i i kw k w k A E k                                                                                                  (4-6)  

O termo Ak
-1

 é a inversa da matriz hessiana (matriz de derivadas de segunda ordem do sistema 

de equações resultante) que permite, por um lado permite ao método boa convergência, mas 

exige bastante esforço em seu cálculo.  

 Existe uma classe de algoritmos baseados no método de Newton que não requer a 

estimação da segunda derivada, a eles foi designado o termo de quasi-Newton. Este 

aprimoramento foi proposto nos estudos de Broyden, Fletcher, Goldfarb e Shanno (BFGS).     

 O algoritmo de Levenberg-Marquardt mostra vantagens sobre os algoritmos 

supracitados, uma vez que este mescla o termo de descida com a contribuição das hessianas 

(Hagan & Menhaj, 1994).  A matriz hessiana pode ser aproximada por: 

TA J J                                                                                                                             (4-7) 

O gradiente da performance é definida por: 
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Tg J e                                                                                                                               (4-8) 

onde J é a matriz jacobiana e e o vetor dos erros da rede. A atualização dos pesos sinápticos 

pelo algoritmo Levenberg-Marquardt é expressa pela Equação 4-9.  

1

1
T T

k kx x J J I J e



   
 

                                                                                            (4-9) 

 Sendo o valor do escalar μ baixo, o método se aproxima do Quasi-Newton; ao passo 

que, quando este é elevado, o comportamento desloca-se para o método de gradiente 

descendente. O parâmetro μ funciona como termo de estabilização do treinamento, ajustando 

a aproximação de forma a utilizar a rápida convergência do método de Newton e evitando 

passos muito grandes que possam ocasionar problemas de convergência (Marquardt, 1963; 

Hagan & Menhaj, 1994). 

 Existem ainda algoritmos backpropagation como gradiente conjugado por: Polák-

Ribieré (traincgp), Fletcher-Reeves (traincgf), Powell-Beale (traincgb), Resiliente (trainrp), 

entre outros que seguem uma linha semelhante aos métodos mencionados e que, dentro de um 

nicho, possuem sua importância. 

 

 4.1.5 – Propriedades das RNAs 

 Os algoritmos de treinamento, as funções de transferências e a organização das 

conexões entre os neurônios fornecem aos pesquisadores uma infinidade de possibilidades. A 

versatilidade das redes neurais permite que elas sejam aplicadas desde prognósticos do 

mercado financeiro a diagnósticos médicos, de controladores de processo a recursos humanos.  

 As redes neurais apresentam vantagens sobre outras técnicas computacionais; a 

primeira delas é a distribuição da informação em elementos de processamento. Cada neurônio 

estabelece uma relação entrada-saída específica e independente que afeta a resposta global. 

Esta ideia do microcomportamento aliado ao paralelismo permite que a rede trate de dados 

ruidosos ou inconsistentes (Baughman & Liu, 1995). 

 A característica adaptativa das redes neurais permite que a resposta ótima se aproxime 

a cada iteração, sem a necessidade de alterar a arquitetura. O algoritmo de aprendizagem 

modifica os pesos sinápticos dos nós até que o sinal de erro desapareça.  
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 A rede neural pode exigir um longo período de treino, porém quando ele é finalizado, 

as saídas podem ser calculadas rapidamente, o que permitiu sua operação on-line em sistemas 

de controle (Baughman & Liu, 1995). Apesar das vantagens apontadas, é importante conhecer 

as limitações deste modelo e os problemas associados. Algumas das limitações das redes 

neurais são destacadas abaixo. 

 Como todo modelo empírico, ela exige uma grande quantidade de dados 

experimentais. Desse modo, quando o resultado de um sistema que requer muito 

tempo de trabalho ou gasta muito reagente, o uso das redes neurais não é 

recomendado; 

 A depender da complexidade do sistema ou do tipo de algoritmo usado, o número das 

iterações pode ser muito elevado; 

 As redes neurais podem ser vistas como “caixas pretas”, nas quais quase não se sabe 

como tal conclusão foi obtida; 

 

 4.1.6 - Generalização 

 Na aprendizagem das MLPs se carrega o maior número possível de dados para o 

cálculo dos pesos sinápticos, para que assim consiga mapear eficientemente as relações 

entrada-saída. Finalizada o treino, espera-se que a rede possa ser aplicada a dados não-

explorados, ou seja, que possua capacidade de generalizar (Haykin, 2001). 

   A rede neural bem projetada gera respostas adequadas, mesmo que a nova entrada 

tenha características distintas ao grupo de treinamento. Entretanto, quando a rede aprende um 

número excessivo de exemplos, esta pode acabar memorizando uma dada característica dos 

dados de treino e perder a capacidade de generalizar. Este fenômeno é conhecido como 

overfitting (Prechelt, 1997).  

 A generalização é influenciada pelos fatores: tamanho e significância do conjunto de 

treinamento ao sistema, arquitetura da rede neural e a complexidade do problema (Hush & 

Horne, 1993). Os primeiros, que realmente podem ser combatidos, são tratáveis através de 

algumas técnicas. A dimensão da rede pode ser reduzida pela técnica de poda ou apodização. 

Os valores dos pesos são controlados pelas técnicas de regularização (regularização 

Bayesiana, por exemplo) e validação cruzada. Este último procedimento destaca-se por sua 

simplicidade e eficiência (Prechelt, 1997).   
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 A validação cruzada é uma técnica estatística capaz de determinar, durante o 

treinamento, a capacidade de generalização da rede neural. O primeiro passo dela é a 

estratificação do conjunto de dados em: treinamento, validação e/ou teste (Feng et al., 2005).  

 Não existe um consenso geral sobre qual é a melhor partição dos dados, ou seja que 

permita a rede uma excelente capacidade de generalização em todos os casos. Além do que o 

sucesso da validação cruzada também depende do quão representativos são os conjuntos dos 

dados e se eles são independentes entre si. Enquanto alguns pesquisadores acreditam que a 

validação pode atuar como uma estimativa do erro de generalização, outros preferem a 

divisão do conjunto em apenas duas partes (Von Zuben, 1996).      

 

Figura 4.7 - Curvas de erros de treinamento e validação de uma MLP. Fonte: Von Zuben (1996). 

 A Figura 4.7 mostra o comportamento dos erros observados durante o processo de 

treinamento. Verifica-se que o erro de validação sofre uma queda quase monotônica, mas em 

seguida começa a aumentar continuamente, formando um mínimo local. Caso não haja uma 

regra clara para decidir quando o mínimo global é alcançado, esta condição é simplesmente 

descartada. Isso levanta a ideia de usar critérios de parada para mediar o tempo de 

treinamento e a capacidade de generalização (Von Zuben,1996).   

 Existem alguns critérios de parada típicos: o número limitado de iterações ou épocas, o 

valor máximo de MSE, baixo gradiente de erro e o crescimento do erro no processo de 

validação.  
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 4.1.7 - Uso das RNAs aplicadas a sistemas adsortivos 

 A aplicação das redes neurais tem sido alvo de muitos estudos, na direção da predição 

de dados cromatográficos, inclusive, da adsorção em leito expandido. Neste item estão 

apontadas algumas publicações na área, que serviram de inspiração para o desenvolvimento 

deste trabalho. 

 Basheer & Najjar (1996) empregaram as redes neurais para predizer os pontos de 

ruptura, a 1, 5, 25, 50, 75 e 95 % de saturação, do fenol em carvão ativado. Para os dados para 

treinamento variou-se a concentração (50-1000 mg/l), o diâmetro do adsorvente (0,54-1,54 

mm) e o massa do adsorvente na coluna (100-1000 g). A rede selecionada possuiu 5 

neurônios e foi treinada por algoritmo backpropagation. As respostas alcançadas com RNA e 

o HSDM foram semelhantes para o conjunto de teste escolhido, principalmente para os 

ensaios 37, 38 e 39. 

 Fu et al. (2005) estudaram a modelagem da adsorção da BSA em uma membrana 

porosa de polietileno por redes neurais. Os dados de adsorção foram obtidos pelo 

mapeamento com FTIR. A rede neural com seis neurônios pôde alcançar erro médio total 

igual a 8,2x10
-3

 e coeficiente de correlação igual a 0,989. A rede neural conseguiu um grau de 

descrição semelhante ao modelo fenomenológico de difusão.  

 Oh et al. (2006) desenvolveram exemplos de RNAs para predizer a separação de 

peptídios em um trocador aniônico. Para a otimização dos pesos sinápticos foi usado um 

algoritmo genético, tendo como entradas: a massa molecular, sequência, comprimento, N-

pKa, C-pKa e a carga associada. Pôde-se atingir 84% de sucesso na classificação dos 

peptídeos, necessitando de seis padrões para descrição de um único peptídeo.  

 Du et al. (2007) compararam o desempenho do modelo de taxa geral (general rate 

model)  e da rede neural na predição de curvas de ruptura. As resinas YPR-II e D1300 foram 

usadas para recuperar uma substância alcalóide, o solanesol. Após diversas tentativas, optou-

se por uma rede com uma única camada escondida de 10 neurônios, com função de 

transferência sigmóide. A RNA apresentou melhores resultados do que os obtidos pelo 

modelo fenomenológico. Os efeitos dos parâmetros operacionais velocidade, porosidade, 

altura do leito e concentração foram investigadas. 

 As cinéticas de pseudo segunda ordem se mostraram eficientes na descrição de muitos 

sistemas de adsorção. Kumar & Pordoki (2009) usaram estas expressões como entrada na rede 
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neural propondo modelar a adsorção do corante Auremina O em carvão ativado. A camada 

escondida possuiu 7 neurônios com função tangente sigmóide e foram treinados com o 

algoritmo de Levenberg-Marquardt acrescido da regularização bayesiana. Observou-se dos 

resultados boa aproximação em uma ampla faixa de condições, apresentando R
2 
igual a 0,99.  

 Dutta et al. (2010) propuseram a aplicação de redes neurais para predizer a eficiência e 

capacidade de adsorção de corantes tóxicos presentes em águas residuárias. A rede foi 

treinada com as respostas obtidas variando pH da fase líquida, concentração de TiO2 e 

concentração de corante. Após diversas tentativas sobre as funções de transferência e os 

algoritmos de treinamento, percebeu-se que a combinação de retropropagação resiliente com a 

função linear positiva mostrou melhores resultados, com R
2
 maior que 0,98. 

 Morse et al. (2011) investigaram o potencial das redes neurais backpropagation em 

descrever diversos modelos de isotermas. Utilizou-se três neurônios para ajustar as isotermas 

de Langmuir, Freundlich, Sips, Toth. Considerando a temperatura como entrada, mais um nó 

foi adicionado para melhorar a representação do modelo de TD Toth. A rede neural mostrou 

bastante flexibilidade na descrição de todas as isotermas IUPAC, permitindo ao usuário 

explorar uma ampla faixa de concentração de adsorbato e temperatura do ambiente.  

 Tovar et al. (2013) apresentaram um modelo híbrido baseado no modelo de Thomas e 

nas RNAs, visando simular curvas de ruptura obtidas da adsorção de fluoreto em carvão 

ativado de ossos bovinos (bone char). O sistema híbrido demonstrou melhor capacidade de 

ajuste que os modelos para adsorção em leito fixo, inclusive o modelo de Thomas. O 

coeficiente de correlação alcançou valores superiores a 0,9. 
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4.2 – Metodologia 

 Neste item são mostrados os procedimentos para confecção da rede neural, o 

tratamento sobre o conjunto de dados e as medidas tomadas para otimização do modelo.  

 

 4.2.1 – Dados 

 A Tabela 4.1 expõe o conjunto de dados utilizado para treinamento e teste da rede 

neural e suas respectivas condições de operação: força iônica do tampão de equilíbrio, 

velocidade superficial, volume da corrida e estratégia de eluição. A atividade enzimática e a 

concentração de proteínas totais, nas três etapas da operação, foram consideradas como target.  

 De maneira a obter maior convergência com menor esforço computacional, os dados 

de entrada foram normalizados. A Equação 4-10 é a forma de normalização linear mais 

empregada.   
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                                                                                                             (4-10) 

 No qual xi
’
 é a variável normalizada, xi é o valor real, xmin e xmax são, respectivamente, 

o valor mínimo e o valor máximo. Realizou-se a padronização das respostas de um modo 

particular; o valor máximo adotado em cada cromatograma foi retirado apenas da etapa de 

adsorção, podendo assim, ocorrer casos de xi’
 
> 1. Durante o treinamento cada grupo de 

entrada (quatro parâmetros) é levado à malha, que retorna as saídas calculadas, atividade 

enzimática e proteínas totais.   

 

 4.2.2 – Construção da rede 

 O software MATLAB R2013a e sua ferramenta Neural Network Toolbox foram 

usadas para confecção da rede neural. O ambiente proporcionado pelo MATLAB usa uma 

linguagem fácil e prática, dispondo de inúmeras funções predefinidas e excelente interface, 

que permite conforto, mesmo ao usuário inexperiente em programação.  

 A generalização da rede neural foi uma questão de prioridade no trabalho, por isso o 

aprendizado da rede foi executado por validação cruzada. O método de validação cruzada do 
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tipo k-fold foi usado para treinamento da rede neural. Os dados foram estratificados em 13 

partes, sendo 12 grupos direcionados para treinamento e 1 para teste. A cada loop o grupo de 

treinamento se renovava e, ao término de 13 iterações, o erro médio de generalização foi 

calculado.  

Tabela 4.1 - Conjunto de parâmetros usados no treinamento. 

Ensaio 
Força iônica 

(mM) 

Velocidade 

(cm/h) 

Volume 

(mL) 
Estratégia de Eluição 

1 50,00 160,0 600,0 Stepwise (0,3M; 0,7M; 1M) 

2 20,00 80,0 600,0 Stepwise (0,3M; 0,7M; 1M) 

3 80,00 80,0 600,0 Stepwise (0,3M; 0,7M; 1M) 

4 20,00 240,0 600,0 Stepwise (0,3M; 0,7M; 1M) 

5 80,00 240,0 600,0 Stepwise (0,3M; 0,7M; 1M) 

6 7,57 160,0 600,0 Stepwise (0,3M; 0,7M; 1M) 

7 92,46 160,0 600,0 Stepwise (0,3M; 0,7M; 1M) 

8 50,00 46,9 600,0 Stepwise (0,3M; 0,7M; 1M) 

9 50,00 273,1 600,0 Stepwise (0,3M; 0,7M; 1M) 

10 50,00 160,0 480,0 Stepwise (0,3M; 0,7M; 1M) 

11 50,00 160,0 600,0 Stepwise (0,3M; 1M) 

12 50,00 160,0 480,0 Isocrática (1 M) 

13 50,00 160,0 600,0 Isocrática (1 M) 

 

 4.2.3 – Número de neurônios 

 Algumas pesquisas foram desenvolvidas na ordem de estimar o número ótimo de 

neurônios em uma rede feedforward, proporcionando correlações (Dan Foresee & Hagan, 

1997) ou mesmo técnicas como a apodização (Cerqueira et al., 2001); porém, o método de 

tentativa e erro, ainda que tedioso, é uma maneira eficaz de explorar a estrutura das redes 

neurais. Verificou-se, então, o número de neurônios ótimo pelo incremento de três neurônios 

por camada, no máximo de 12 neurônios em cada uma. O algoritmo de treinamento 

Levenberg-Marquardt e a função de ativação tangente hiperbólica-sigmóide (tansig) foram 

usados no treinamento. As médias dos erros quadráticos foram analisadas durante a 

aproximação das curvas de atividade enzimática e proteínas totais. 
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 4.2.4 – Algoritmos de treinamento e funções de transferência 

 A seleção do algoritmo de treinamento e da função de ativação é vital para o modelo 

da rede, comprometendo a resposta do mesmo. No estudo foram avaliadas as funções poslin, 

satlin, tansig e logsig nas camadas escondidas (hidden layers), já na camada de saída a função 

purelin foi fixada.  

 Diferentes algoritmos do retropropagação foram escolhidos para treinar a rede neural, 

dentre eles estavam os métodos de gradiente descendente com taxa de aprendizado e 

momento (traingdx), BFGS quasi-Newton (trainbfg), Levenberg-Marquardt (trainlm), 

resiliente (trainrp) e gradiente conjugado, do tipo Polák-Ribiére (traincgp). A melhor 

combinação, ou seja, aquela que detém a maior média do coeficiente de correlação foi levada 

para as simulações e os testes de sensibilidade.     
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4.3 – Resultados 

 A determinação da configuração ótima da rede neural backpropagation e as 

simulações por ela proporcionadas são abordadas neste item. A escolha do número de 

neurônios e camadas, assim como do algoritmo de treinamento e da função de transferência, 

foi realizada através da tentativa e erro. 

 Definida a estrutura da rede algumas curvas foram simuladas e comparadas aos 

valores reais. Os efeitos das variáveis sobre a resposta da RNA foram observados na análise 

de sensibilidade.  

 

 4.3.1 - Otimização da rede neural 

 Por conta da diversidade de sistemas e suas peculiaridades, o estabelecimento de 

teorias sobre o número de neurônios nas camadas ainda é dificultada. Assim, nesta dissertação 

em particular, foi usado a tentativa e erro.  

 A primeira rede foi simulada de três em três neurônios até doze neurônios na primeira 

camada, após isso, três neurônios são acrescentados na segunda camada escondida. Os erros 

quadráticos calculados no ajuste dos perfis de atividade enzimática e proteínas totais constam 

na Tabela F.1 e ilustrados nas Figuras 4.8 e 4.9. O algoritmo de treinamento Levenberg-

Marquardt e a função de ativação tansig foram fixados. 

 Como era esperado, no início o aumento do número de neurônios melhora a 

performance da rede, o que pode ser observado desde os primeiros pontos das Figuras 4.8 e 

4.9. A aplicação de outra camada de processamento na rede proporcionou melhor poder de 

descrição, visto a redução do erro médio quadrático, em termos de atividade, de 3,48 para 

1,08 nas redes com apenas 6 neurônios. De acordo com Blum & Li (2001) a adição da 

segunda camada escondida permite padrões matemáticos de ordens mais elevadas.  
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Figura 4.8 - MSE para atividade enzimática pelo ajuste das redes neurais. 

 

Figura 4.9 - MSE para proteínas totais pelo ajuste das redes neurais. 

 Após a introdução da segunda camada escondida, o acréscimo de neurônios parece 

não afetar a performance da rede, caracterizado pelo suavização das funções MSE. Verifica-se 

pelas figuras anteriores que, a partir de 12 e 15 neurônios, o desempenho mantém-se 

estagnado nos valores de 0,6 para atividade e 1,1 para proteínas totais, respectivamente.  
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 Recomenda-se selecionar uma topologia que reduza os erros, mas que não envolva 

muitos neurônios, pois a capacidade de generalização pode ser comprometida. Metting & 

Coenegracht (1996) comentam que o número excessivo de neurônios pode deslocar a rede a 

uma situação de overfitting. Desta maneira, julgou-se que as configurações 6-6 e 9-6 

ofereciam boa aproximação das respostas.  

Tabela 4.2 - Valores do coeficiente de correlação observados nos testes envolvendo diferentes 

algoritmos e funções de ativação. 

Algoritmo Função de ativação 
Coeficiente de Correlação (R) 

At. Enz. Prot. total 

Gradiente descendente com momento e 

taxa de aprendizado adaptativo 

(traingdx)  

lr = 0,03;mc = 0,9 

poslin 0,619 0,615 

satlin 0,421 0,245 

tansig 0,694 0,604 

logsig 0,374 0,242 

BFGS Quasi-Newton (trainbfg) 

beta = 0,09;delta = 0,02  

poslin 0,335 0,245 

satlin 0,701 0,784 

tansig 0,833 0,667 

logsig 0,721 0,539 

Levenberg-Marquardt (trainlm) 

mu = 0,01   

poslin 0,913 0,784 

satlin 0,943 0,845 

tansig 0,974 0,942 

logsig 0,965 0,938 

Propagação Resiliente (trainrp) 

lr = 0,03;delta0 = 0,07  

poslin 0,579 0,566 

satlin 0,652 0,544 

tansig 0,693 0,610 

logsig 0,787 0,792 

Gradiente Conjugado: Polak-Ribiére 

(traincgp) 

beta = 0,1;delta = 0,02  

poslin 0,363 0,280 

satlin 0,443 0,467 

tansig 0,629 0,581 

logsig 0,636 0,502 

  

 Após a definição da topologia, o próximo passo foi modificar o algoritmo de 

treinamento e a função de transferência de cada neurônio, nas duas camadas da rede. Ainda, 

dentro de cada algoritmo, tentou-se refinar alguns parâmetros visando melhorar a 

convergência e precisão. A taxa de aprendizado (lr), a constante de momento (mc), os fatores 
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de escala (beta, delta, delta0) são alguns dos parâmetros modificados. A Tabela 4.2 mostra a 

lista das possibilidades exploradas e das médias dos coeficientes de correlação (R) obtidas.    

 Foi observado que as funções tansig e logsig proporcionaram melhores R em relação 

às funções poslin e satlin, para a maioria dos algoritmos, a exceção do gradiente conjugado. 

Pode-se considerar que o comportamento linear positivo destas funções na região n[0,1] 

limita a capacidade descritiva da rede. 

 Pela Tabela 4.2, nota-se que os algoritmos resiliente, quasi-Newton e Levenberg-

Marquardt alcançaram melhores respostas, sendo o último aquele com menor margem de 

erros. Os coeficientes de correlação deles atingiram, na sequência, no que diz respeito à 

atividade enzimática, os valores de 0,787, 0,833 e 0,974, respectivamente. Para as proteínas 

totais, os coeficientes de correlação foram 0,792, 0,784 e 0,942. Em contrapartida, os valores 

encontrados nos algoritmos traincgp e traingdx não passaram de 0,70, para ambas as saídas.    

 Perante estes resultados, o algoritmo Levenberg-Marquardt e a função logaritmo-

sigmóide foram considerados para o estabelecimento da rede. Na literatura se comenta alguns 

pormenores deste algoritmo e sua importância no tratamento de dados. Sapna et al. (2012) 

destacam o uso do algoritmo Levenberg-Marquardt em problemas de ajuste de curvas. 

Observou-se que método requer maior esforço computacional por iteração, contudo, 

recompensa o usuário na eficiência de suas aproximações. Hagan & Menhaj (1994) comentam 

que, na presença de apenas algumas centenas de fatores ponderais, o desempenho deste 

algoritmo sobressai.  

 

  4.3.2 – Simulações de cromatogramas da operação em leito expandido 

 Até este ponto foram discutidos aspectos da estrutura da rede e de seu treinamento; 

entretanto o objetivo, a geração de cromatogramas, ainda não fôra abordado.  

 As Figuras 4.10, 4.11 e 4.12 mostram os dados experimentais e simulados pela rede 

neural em condições operacionais específicas. Os conjuntos de dados 5, 2 e 12 foram 

escolhidos para as simulações. 
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Figura 4.10 - Representação dos cromatogramas número 5 relativos à atividade enzimática e à 

concentração de proteínas totais, obtidos de maneira experimental e simulada. 

 

Figura 4.11 - Representação dos cromatogramas número 2 relativos à atividade enzimática e à 

concentração de proteínas totais, obtidos de maneira experimental e simulada. 
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Figura 4.12 - Representação dos cromatogramas número 12 relativos à atividade enzimática e à 

concentração de proteínas totais, obtidos de maneira experimental e simulada. 

 O perfil da carga gerado pela rede neural apresenta um formato sigmóide, muito 

semelhante à curva de ruptura típica. As oscilações provocadas pela instabilidade da expansão 

são excluídas do modelo, permanecendo apenas a característica principal da etapa, a saturação 

do adsorvente, conforme pode ser observado na Figura 4.10. 

 Durante a lavagem percebe-se que a rede tende a formar quedas mais acentuadas de 

atividade enzimática e proteínas totais, concentrando a maior parcela dos erros nos primeiros 

instantes da etapa. Contudo, deve-se uma ressalva para a lavagem da Figura 4.10. Nela 

verifica-se que a curva simulada de proteínas retorna à linha de base (concentração nula), 

enquanto que os dados experimentais continuam registrando a saída de componentes, 

tornando-se também uma grande fonte de erro.   

 O maior desafio da rede é a descrição da eluição, pois como se trata do deslocamento 

particionado das proteínas por um sal, o perfil da etapa é mais complexo. As respostas da rede 

não só acompanham o formato dos picos como também as suas magnitudes.   

 Os resultados provam que a rede neural artificial descreve com sucesso os 

cromatogramas do sistema ALE, mostrando que é uma ferramenta interessante de predição de 

dados cromatográficos.     

 



Redes Neurais em Sistemas ALE 

Carlos Eduardo de Araújo Padilha                                    dezembro/2013                                                                                                                                                                             
91 

4.3.3 – Análise de sensibilidade das RNAs 

 Os parâmetros experimentais considerados como dados de entrada se combinam para 

produzir as mais diversas respostas de cromatogramas. Na ordem de compreender o 

mecanismo do processo, a rede neural foi usada para esclarecer a influência isolada dos 

fatores. Deste modo, para a investigação de um parâmetro, os demais foram mantidos 

constantes. 

 

Figura 4.13 - Efeito da força iônica sobre os cromatogramas de atividade enzimática (a) e proteínas 

totais (b). A velocidade foi mantida no valor normalizado de 0,5. A estratégia stepwise foi 

usada para descrever a eluição. 

 Observa-se na Figura 4.13 que a força iônica atinge principalmente a eluição. A 

magnitude dos picos de atividade e proteínas totais está fortemente vinculada a este 

parâmetro. Além disso, foi verificada a tendência de separação em bandas com o aumento da 

força iônica, mesmo no gráfico de atividade. Infelizmente nas etapas de carga e lavagem não 

foi possível definir algum tipo de efeito.  

 A força iônica, conforme mencionado no item 2.3.7.1, afeta o desempenho da 

adsorção por troca iônica. Na presença de alta concentração de sais, a competição dos íons 

pelos grupos carregados dos adsorventes dificulta a retenção da enzima.  
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Figura 4.14 - Efeito da velocidade sobre os cromatogramas de atividade enzimática (a) e proteínas 

totais (b). A força iônica foi fixada no valor normalizado de 0,5. A estratégia stepwise foi 

usada para descrever a eluição. 

 Pela Figura 4.14, a velocidade superficial interfere nas três seções do cromatograma. 

Na carga a redução da velocidade propicia o deslocamento da curva de ruptura à direita, 

indicando maior capacidade dinâmica de adsorção. Na lavagem a velocidade atua de maneira 

a acentuar a queda de atividade enzimática e proteínas totais. No cromatograma deste último 

houve ainda o destacamento das bandas na eluição pelo aumento do parâmetro em jogo. 

 A influência da velocidade superficial foi objeto de estudo de alguns trabalhos. Chase 

(1984) notificou o efeito na inclinação da curva de ruptura pela redução do fluxo volumétrico 

através da coluna. Verificou-se que o tempo de ruptura aumentou sensivelmente com a 

velocidade. Este comportamento é também visto em Thommes et al. (1995), Chang & Chase 

(1996), Finette et al. (1998), Tong et al. (2003), Kalil et al. (2005) e Sierra (2008). 

 A finalidade da lavagem é a remoção dos componentes fracamente ligados e, se 

possível, o retorno à linha de base. A eficiência desta etapa, diferentemente da carga, é 

favorecida com o aumento da velocidade, pois é proporcionado maior grau de mistura.     
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Figura 4.15 - Efeito da estratégia de eluição sobre os perfis de atividade enzimática (a) e proteínas 

totais (b) nesta etapa. A linha contínua representa a corrida com eluição isocrática 1 M e a 

linha tracejada mostra a eluição stepwise (0,3,0,7 e 1 M). A força iônica e a velocidade foram 

fixadas no valor normalizado de 0,5.   

 A eluição isocrática e stepwise são duas das mais usadas estratégias de recuperação de 

componentes. As respostas da RNA para estas duas condições são bastante diferentes, 

principalmente quando se trata de proteínas totais. 

  Na isocrática ocorre a aplicação do tampão com NaCl 1 M, uma força iônica que, de 

tão elevada, consegue dessorver todas as proteínas. A saída da coluna tem o formato de um 

pico único, porém largo. Na stepwise foram aplicados três pulsos de mesmo comprimento, nas 

concentrações de 0,3, 0,7 e 1 M. Como observado na Figura 4.15, a baixa força iônica de 0,3 

M consegue remover apenas parte das proteínas adsorvidas. A saída total das proteínas só é 

efetuada após a passagem do tamponante com 0,7 M de NaCl. 

 As curvas também expõem algumas questões sobre o tempo de retenção. Durante a 

operação da coluna, a alimentação da etapa seguinte mistura-se com a solução aplicada 

anteriormente, e isto não é diferente na eluição. A diluição do tampão de eluição provoca 

diminuição da força iônica e delonga a saída das proteínas. Como a força motriz da isocrática 

(0-1,0 M) é mais intensa que a stepwise (0-0,3 M), o tempo de retenção das proteínas nesta 

condição é menor. 
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4.4 – Conclusão 

 Este capítulo está focado na elaboração de uma rede neural feedforward para geração 

de cromatogramas de adsorção das quitosanases na resina Streamline
®
 DEAE. Nos estudos de 

topologia verificou-se que a rede não necessitou de muitos neurônios, já que a média dos 

erros se estagnava a partir de 12, no caso de atividade enzimática, e 15 neurônios, para 

proteínas totais. Os algoritmos de treinamento e as funções de transferências mostraram-se 

fatores fundamentais para o bom desempenho da rede. Os testes com o coeficiente de 

correlação (R) guiaram ao uso do algoritmo Levenberg-Marquardt (trainlm) e a função de 

ativação tangente hiperbólica-sigmoidal (tansig). Os resultados da predição indicam que os 

parâmetros experimentais usados como input afetam no processo de adsorção, cada um à sua 

maneira. Estas informações servem de direção para a otimização da operação. Pode-se 

destacar ainda a aplicação da validação cruzada no treinamento da malha, o que eliminou as 

ocorrências de overtraining e permitiu respostas mais limpas. No geral, a rede neural cumpriu 

seu papel como ferramenta de predição com sucesso, tornando-se uma alternativa à 

modelagem fenomenológica.  
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 Pode-se verificar que as ferramentas matemáticas usadas cumpriram seus papéis no 

estudo da adsorção de quitosanases na Streamline
®
 DEAE. No planejamento experimental foi 

possível observar a influência das variáveis força iônica e velocidade superficial sobre o 

rendimento e a purificação das quitosanases. Na ANOVA verificou-se que a força iônica do 

tampão de equilíbrio, a velocidade superficial e a combinação dos termos possuíram efeito 

significativo sobre as respostas, os dois primeiros afetam negativamente e o outro de maneira 

positiva. As equações geradas mostraram concordância com as respostas observadas, obtendo 

96,89 % de qualidade de ajuste para o fator de purificação, e 98,00 % para o rendimento. 

A tarefa da predição dos cromatogramas foi deixada ao cargo do modelo 

fenomenológico general rate e da RNA backpropagation. Os resultados gerados pela rede 

neural proporcionaram menores erros do que o modelo fenomenológico; enquanto que o 

coeficiente de determinação do primeiro alcançou 0,948, o outro obteve valor máximo em 

0,830. Obviamente uma parcela dos erros foi provocada pela instabilidade da operação em 

leito expandido, mas a grande parte deve-se a falta de flexibilidade do modelo 

fenomenológico, mesmo com a inclusão do otimizador de parâmetros.   

Uma virtude da rede neural, a representação de múltiplas saídas (MIMO system), 

possbilitou acompanhar simultaneamente as saídas de atividade enzimática e proteínas totais. 

Finalizado o treinamento da rede neural, o esforço computacional envolvido na predição das 

curvas foi bem menor do que o requerido no modelo de taxa geral. Isto se deve ao 

particionamento da coluna e do adsorvente em inúmeras frações, sendo que cada uma delas 

engloba um sistema de equações.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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Apêndice A.1 – Operação da Coluna 

 A Figura A.1 ilustra as etapas necessárias para operar a coluna cromatográfica em leito 

expandido. Os passos seqüenciados a serem elaborados são: equilíbrio, carga, lavagem, 

eluição e regeneração. De início, adiciona-se na coluna um volume de adsorvente suficiente 

para alcançar a altura compactada de interesse. Em seguida, um fluxo ascendente de tampão é 

aplicado, o que possibilita estabelecimento de condições desejadas, sejam elas químicas (pH e 

força iônica) ou  físicas (leito expandido). 

 

Figura A.1 Esquema da adsorção em leito expandido. Fonte: Amersham Pharmacia Biotech. EBA 

(1997). 

 Finalizada a primeira etapa, pode-se aplicar o extrato bruto na coluna também em 

fluxo ascendente (Deve-se salientar, neste ponto, a importância de ensaios prévios de 

expansão do adsorvente, já que eles permitem observar o comportamento da resina mediante 

passagem de diferentes soluções, os quais diferem em densidade e viscosidade. É possível que 

tal disparidade produza resultados diversos, necessitando ajustar a velocidade da bomba para 

manter o grau de expansão). As moléculas-alvo são recuperadas pelo adsorvente enquanto 

células lisadas, substrato parcialmente hidrolisado e outros contaminantes percolam através do 

leito sendo removidos da coluna. Após aplicação da carga, segue-se uma etapa de lavagem, ou 

seja, aplica-se um fluxo ascendente de tampão para remoção de restos de células e 

contaminantes, os quais se ligam fracamente à resina.   

 Após essa etapa, o fluxo de tampão é cessado e o adaptador da coluna é abaixado de 

forma a tornar o leito empacotado. A passagem do líquido é devidamente revertida e as 

proteínas capturadas são eluídas da coluna. Esta solução contém as moléculas alvo em 
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concentrações mais elevadas e, a depender da finalidade das mesmas, pode-se executar outras 

operações unitárias, inclusive nova etapa de adsorção, para se conseguir a biomolécula com o 

grau de pureza desejado.   

 Para o uso posterior da resina deve-se remover componentes indesejáveis ainda 

ligados, utilizando para tal fim um processo denominado cleaning-in-place (CIP). Nestes 

protocolos usam-se soluções com alto teor salino e/ou fortemente básica (1M de NaCl; 0,5M 

de NaOH), condições estas que propiciam a limpeza e a esterilização do adsorvente. 
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Apêndice B – Dados de Expansão 

 A Tabela B.1 fornece os valores de densidade e viscosidade das soluções fluidizantes 

usadas nos ensaios de expansão. Nela estão dispostas propriedades do tampão fosfato, tampão 

de equilíbrio (tampão fosfato + 20% glicerol), caldo clarificado e caldo não-clarificado. 

Tabela B.1 Propriedades físicas dos agentes fluidizantes. 

Propriedade Tampão Fosfato 
Tampão Fosfato + 

20% glicerol 
Caldo clarif. 

Caldo 

não-clarif. 

ρL (kg/m
3
) 1012 1048 1025 1036 

μ (kg/s.m) 1,103.10
-3

 1,953.10
-3

 1,284.10
-3

 1,372.10
-3 

 

 Os perfis de expansão da resina Streamline
®
 DEAE, nas condições de 5 cm e 10 cm de 

altura de leito sedimentado, estão ilustrados nas Figuras B.1 e B.3. As relações entre a 

porosidade do leito e a velocidade superficial estão dispostas nas Figuras B.2 e B.4, na escala 

logarítmica. 

 As Tabelas B.2 e B.3 revelam os parâmetros de Richardson-Zaki, n e Ut, nas 

condições supracitadas, para os quatro fluidizantes. Nelas também pode-se observar os 

valores de velocidade superficial obtidos pela Equação 2-9 e a comparação com o Ut 

estimados pela regressão.  

 

Figura B.1 Expansão da resina Streamline
®
 DEAE em função da velocidade. H0 = 5 cm. 
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Figura B.2 - Relação entre lnU (velocidade superficial) e lnε. H0 = 5 cm. 

 

Tabela B.2 - Parâmetros de Richardson-Zaki na condição de leito fixo igual a 5 cm. 

Fluidizante 

Expoente de 

Richardson-Zaki    

( n ) 

Velocidade 

Terminal Exp. 

(cm/h) 

Velocidade 

Terminal Cal. 

(cm/h) 

Erro Relativo 

(%) 

Tampão Fosfato 5,41 994,7 1202,7 -17,3 

Tampão Fosfato + 

20% Glicerol 
6,61 976,6 610,2 60,0 

Caldo Ferm. 

Clarificado 
5,97 924,5 961,7 -3,8 

Caldo Ferm. Não-

Clarificado 
6,60 1159,2 937,1 23,7 

 

 

Figura B.3 - Expansão da resina Streamline
®
 DEAE em função da velocidade. H0 = 10 cm. 
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Figura B.4 Relação entre lnU (velocidade superficial) e lnε. H0 = 10 cm. 

 

Tabela B.3 - Parâmetros de Richardson-Zaki na condição de leito fixo igual a 10 cm. 

Fluidizante 

Expoente de 

Richardson-Zaki    

( n ) 

Velocidade 

Terminal Exp. 

(cm/h) 

Velocidade 

Terminal Cal. 

(cm/h) 

Erro Relativo 

(%) 

Tampão Fosfato 5,23 1023,9 1202,7 -14,8 

Tampão Fosfato + 

20% Glicerol 
5,51 728,0 610,2 19,3 

Caldo Ferm. 

Clarificado 
5,28 842,6 961,7 -12,3 

Caldo Ferm. Não-

Clarificado 
5,94 990,2 937,1 5,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apêndice 

Carlos Eduardo de Araújo Padilha                                    dezembro/2013                                                                                                                                                                             
119 

Apêndice C – Dados da DTR 

 As Figuras C.1 e C.2 mostram as curvas de DTR obtidas pela técnica de pulso frontal 

por sinal negativo, com valores de H0 iguais a 5 cm e 10 cm. A faixa de velocidade superficial 

estudada variou de 80 a 240 cm/h, incluindo a operação em leito fixo. As Tabelas C.1 e C.2 

mostram os parâmetros obtidos após análise das curvas.  

 

Figura C.1 - Curvas de DTR, com altura inicial igual a 5 cm. 

  

Tabela C.1 - Parâmetros obtidos da análise de DTR, na condição H0 = 5 cm 

Leito H(cm) N 
HETP 

(cm) 
ε U (cm/h) Daxial (m

2
/s) 

Empacotado 5 1,53 3,268 0,444 80 8,158x10
-6 

 7,3 1,38 5,290 0,632 80 9,456x10
-6

 

Expandido 9,9 1,07 9,252 0,719 160 2,855x10
-5

 

 11,6 0,89 13,034 0,761 240 5,702x10
-5
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Figura C.2 - Curvas de DTR, com altura inicial igual a 10 cm. 

 

Tabela C.2 - Parâmetros obtidos da análise de DTR, na condição H0 = 10 cm 

Leito H(cm) N 
HETP 

(cm) 
ε U (cm/h) Daxial (m

2
/s) 

Empacotado 10 2,09 4,785 0,444 80 1,195x10
-5 

 14,4 2,13 6,761 0,613 80 1,226x10
-5

 

Expandido 18,6 1,66 11,205 0,700 160 3,562x10
-5

 

 23,1 1,33 17,368 0,729 240 7,960x10
-5
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Apêndice D – Isoterma de adsorção 

 A Figura D.1 ilustra a isoterma de adsorção da quitosanase no adsorvente Streamline
®

 

DEAE, na ausência de sal, a 25 
o
C. Pelo ajuste do modelo de Langmuir verifica-se que a 

capacidade máxima de adsorção atinge 7,798 UA/g, enquanto que o coeficiente de 

dissociação chega a 0,052 UA/mL. 

 

 

Figura D.1 - Isoterma de adsorção em tampão Fosfato 0,05 M e pH 8,0, na ausência de sal. 
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Apêndice E – Gráficos da Análise do DCC 

 Os gráficos de Pareto do rendimento e do FP são mostrados nas Figuras E.1 e E.2, a 

significância dos efeitos foi verificada pelos valores de p (p-value significant levels). Esta é 

alternativa à Tabela 2.13. Já as Figuras E.3 e E.4 representam as respostas do rendimento e do 

fator de purificação na forma de curvas de nível.  

 

Figura E.1 - Gráfico de Pareto para o rendimento. 

 

Figura E.2 - Gráfico de Pareto para o fator de purificação. 
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Figura E.3 - Curvas de nível para o rendimento em função da velocidade superficial e força iônica. 

 

Figura E.4 - Curvas de nível para o fator de purificação em função da velocidade superficial e força 

iônica. 
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Apêndice F – Simulações por redes neurais e tabela de erros 

 Os dados da Tabela F.1 foram usados para construir as Figuras 4.8 e 4.9, inclusive os 

desvios associados. Os valores dos erros médios foram separados em atividade enzimática e 

proteínas totais, organizados pelo tipo de arquitetura da RNA. 

 As simulações não-citadas são mostrados desde a Figura F.1 até a F.10. Nelas estão os 

cromatogramas de adsorção experimentais e simulados, em termos de atividade e proteínas 

totais. 

Tabela F.1 - Valores dos MSEs da atividade enzimática e proteínas totais em diversas configurações da 

rede neural 

Camada 1 Camada 2 Soma MSE-At. Enz.  MSE-Prot. Total 

3 0 3 6,6959±3,7952 4,7816±1,8942 

6 0 6 3,4836±1,8904 2,8886±1,6165 

9 0 9 1,3134±0,7737 2,2155±0,9355 

12 0 12 0,8148±0,5495 2,0837±0,7647 

3 3 6 1,0754±0,7706 2,5499±1,2882 

6 3 9 1,2188±0,7188 2,0311±1,2093 

9 3 12 0,7203±0,4630 2,0492±0,9624 

12 3 15 0,6881±0,4573 1,4336±0,6088 

3 6 9 0,9340±0,7374 1,9620±0,8661 

6 6 12 0,7511±0,4899 1,2978±0,4819 

9 6 15 0,6190±0,4174 0,9719±0,3585 

12 6 18 0,8162±0,6482 0,8925±0,3739 

3 9 12 0,7494±0,4770 1,3312±0,6507 

6 9 15 0,8563±0,4725 1,0850±0,2887 

9 9 18 0,7459±0,4768 1,0475±0,4063 

12 9 21 0,8307±0,6661 0,9102±0,3351 

3 12 15 0,6897±0,4806 1,5546±0,6886 

6 12 18 0,5999±0,3456 1,0032±0,3313 

9 12 21 0,5105±0,3608 0,7904±0,3348 

12 12 24 0,4580±0,3200 0,9325±0,2238 
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Figura F.1 - Representação dos cromatogramas número 1 relativos à atividade enzimática e à 

concentração de proteínas totais, obtidos de maneira experimental e simulada. 

 

 

Figura F.2 - Representação dos cromatogramas número 3 relativos à atividade enzimática e à 

concentração de proteínas totais, obtidos de maneira experimental e simulada. 
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Figura F.3 - Representação dos cromatogramas número 4 relativos à atividade enzimática e à 

concentração de proteínas totais, obtidos de maneira experimental e simulada. 

 

 

Figura F.4 - Representação dos cromatogramas número 6 relativos à atividade enzimática e à 

concentração de proteínas totais, obtidos de maneira experimental e simulada. 
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Figura F.5 - Representação dos cromatogramas número 7 relativos à atividade enzimática e à 

concentração de proteínas totais, obtidos de maneira experimental e simulada. 

 

 

Figura F.6 - Representação dos cromatogramas número 8 relativos à atividade enzimática e à 

concentração de proteínas totais, obtidos de maneira experimental e simulada. 
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Figura F.7 - Representação dos cromatogramas número 9 relativos à atividade enzimática e à 

concentração de proteínas totais, obtidos de maneira experimental e simulada. 

 

 

Figura F.8 - Representação dos cromatogramas número 10 relativos à atividade enzimática e à 

concentração de proteínas totais, obtidos de maneira experimental e simulada. 

 



Apêndice 

Carlos Eduardo de Araújo Padilha                                    dezembro/2013                                                                                                                                                                             
129 

 

Figura F.9 - Representação dos cromatogramas número 11 relativos à atividade enzimática e à 

concentração de proteínas totais, obtidos de maneira experimental e simulada. 

 

 

Figura F.10 - Representação dos cromatogramas número 13 relativos à atividade enzimática e à 

concentração de proteínas totais, obtidos de maneira experimental e simulada. 

 


